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RICHTER GEDEON
Fundamentális elemzés

Árbevétel növekedés
Óriási meglepetésre szárnyra kapott a
Richter árbevétele és a 2016. évi első
féléves bázis idő-szakot 21 százalékkal
haladja meg a 2017. évi első féléves
teljes árbevétel. Szinte minden lényeges
piacon erősíteni tudott a Társaság az
árbevételét tekintve.

Akvizíciók?
Továbbra is hatalmas készpénz állományon „ül“ a Richter, ezért nem lennénk
meglepve, ha újabb felvásárlásokról
érkezne hír. Mind az Esmya, mind a
Finox felvásárlás bizonyította, hogy a
terjeszkedés rendkívül fontos.

12 havi célár

7000 Ft

Jelenlegi árfolyam

6575 Ft

Célárig (%)

6%

Osztalék (várt)

110 Ft

Ajánlásunk:

Tartás

Gyenge dollár
Historikus pszichikai, de valódi okai is
vannak, hogy a dollár forinttal szembeni
árfolyama mi-ként befolyásolja a Richter
részvény árazását. Az elmúlt időszak
dollár gyengülése meghozta az eladókat
a részvény piacára.

Itt az újabb lehetőség:
Gyorsuló árbevétel növekedés

Cariprazine, Esmya
Miközben a két meghatározó fő termék
piacán folyamatos az árbevétel növekedés, a Richter újabb piacokra is
megszerezte az értékesítés jogait.
Különösen izgalmas lehet a Cariprazine
európai bevezetése és az Esmya 2018 as várható megjelenése az amerikai
piacon. A sztori még tovább folytatódik,
mert a Cariprazine engedélyezése más
terápiás területeken is folyik.

Nincs vételi ajánlás
A Richter elérte a Random hosszú távú
7000 forintos célárfolyamát (5 év), jelenleg tartásra minősítettük a részvényt.
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2017 -ben végre megtörténhet, hogy az elmúlt évtized lassú árbevétel
Árbevétel alakulása az elmúlt években a hazai és
nemzetközi piacokon Mrd forintban

500
375
250
125
0

2012

2013

2014

2015

2016

2017E

Hazai-nemzetközi

növekedési üteme felgyorsul. Az első féléves adatok azt mutatják, hogy
óriási, 21 százalékos bővülés látszik a Richter árbevétel számaiban a
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2016 azonos időszakához képest.. Ráadásul nem csak az amerikai piacon, hanem minden lényeges piacán növekedik
a Társaság. A Random a jelentett adatokhoz képest is meglepetést vár, véleményünk szerint a teljes éves árbevétel
elérheti a 450 Mrd forintot, ami 15 százalékos árbevétel növekedést jelentene. Ez egyrészt idomul a féléves
számokhoz, másrészt pedig abban bízunk, hogy a növekedési ütem folytatódik a jövőben.

ELSŐ FÉLÉV
MRD Forint
PACOK

VÁL
.
%

2017

2016

20,2

20,1

0,2

EU

95

76,7

23,9

FÁK

73,2

60

21,9

USA

13,8

7

98,2

Kína

10,9

11

1,5

Latin-Amerika

4,9

4,5

8,2

Egyéb országok

8,6

7,7

11,9

226,8

187,3

21,1

Magyarország

Összesen

Mit várunk a Cariprazine -tól?
Csak jót! Két lényeges eleme van a Cariprazine sztorinak. Egyik elem, hogy az amerikai értékesítés még csak
felfutóban van, a csúcsévet 2019-2020 körül várjuk, amikor a Richter árbevétele dollárban elérheti a 100 milliót.
Párhuzamosan elkezdődik a közeljövőben az európai értékesítés is, ami ugyan jóval kisebb piacon történik, de sokkal
nagyobb margin mellett. Az európai csúcsbevétele a Richternek megközelítheti az 50 millió eurót. Így e két piacon
(amerikai és európai) még csak a kezdetén járunk az árbevétel és profit generálásnak. Fontos azt is megemlíteni, hogy
a leírt számok szinte költségmentes tiszta profitot jelentenek, ami növeli a Richter árbevételen generált profitarányát is!
A másik elem, hogy a Cariprazine indikációk közül még van a tarsolyban engedélyezés alatt álló terápia, így nincs
vége a további bevezetésnek, ami az értékesítési időszakot az originális védettség lejárataként jelentősen növelheti.
Így tehát a sztori még jó ideig velünk maradhat és nem utolsó sorban szép profitot is termelhet.
A fentiekben leírtak is bíztatnak minket abban, hogy bátran elhiggyük az árbevétel növekedési tendencia hosszú távú
jellegét.
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Dollár
Historikusan a Richter árfolyamát leginkább spekulatívan befolyásoló tényező a dollár árfolyamváltozása. Az utóbbi
időben a dollár árfolyama jelentősen gyengült az euróval szemben és miután a forint deviza kosara 100 százalékban
euró, ezért a dollár gyengülés rendkívül negatívan hatott az export alapú dollár bevételek megítélésére.
Ez a folyamat azért is érzékeny pont jelenleg, mert a Cariprazine már folyó és növekvő amerikai értékesítéséből
származó dollár bevétel, valamint az Esmya várható 2018 -as amerikai megjelenése és annak dollár bevétele
rendkívüli rizikót jelent az árfolyamhatás miatt.

Kijelenthető, hogy a jelenlegi szituációban a Richter árfolyamára leginkább ható tényező a dollár árfolyam!

Termék portfólió
Hogy tisztán átlátható legyen a Richter jelenlegi tevékenysége, jól szemléltető ábra az alábbi, gyógyszerek
értékesítésének rangsora, a legfontosabb gyógyszereket kiemelve. A már meglévő portfólió mellett itt is megjegyezzük,
hogy újabb akvizíciókat és a bioszimilerek felfutását várjuk a Richtertől.

ELSŐ FÉLÉV
MRD Forint
TERMÉKEK
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VÁL
.
%

2017

2016

Orális
fogamzásgátlók

46,7

42,1

10,8

Esmya

13,6

9,7

40,4

Cainton

13,6

15,2

-10,1

Mydeton

10,2

8,7

17,2

Panangin

9,4

7,2

30,7

Verospiron

6,4

5,7

12

Cariprazine

6,2

0,4

n.a.

Bemfola

5,5

-

n.a.

Lisopress

4,9

4,5

8,3

Groprinosin

4,3

3,7

16,5

Összesen

120,8

97,2

24,3
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A fenti táblázat jól szemlélteti, hogy az árbevétel növekedésből nem csak az „új“ készítmények veszik ki a részüket,
hanem a portfólió „régebbi darabjai“ is fantasztikusan teljesítenek.
Optimizmusunkat tehát azért is tartjuk megalapozottnak, mert nem csak az új szerzemények, de a régi portfólió elemek
is ragyogóan, bombasztikusan teljesítenek.

Az idei év lehet a Richter árbevétele tekintetében a fordulat éve!
Szeretnénk látni ugyanakkor, hogy ez az árbevétel fordulat miként hathat a Richter közép-hosszú távú
jövedelmezőségére!

Mit mutatnak a Richter középtávú számai?

Növekedés 2013. és 2017. év között
Megjegyzés: Cariprazine és FINOX árbevétel
növelők és ráfordítás növelők nélkül

2017 E

Összes árbevétel

450 Mrd

390 Mrd 365 Mrd 354 Mrd 351 Mrd

190 Mrd

164 Mrd 144 Mrd 140 Mrd 130 Mrd

260 Mrd

226 Mrd 221 Mrd 214 Mrd 221 Mrd

Értékesítési és marketing költségek

125 Mrd

107 Mrd

97 Mrd

102 Mrd 107 Mrd

Igazgatási és egyéb működési költségek

23 Mrd

20 Mrd

20 Mrd

20 Mrd

19 Mrd

Kutatás-fejlesztés költségei

42 Mrd

35 Mrd

35 Mrd

44 Mrd

42 Mrd

Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye

-5 Mrd

8 Mrd

-2 Mrd

-11 Mrd

-4 Mrd

65 Mrd

55 Mrd

67 Mrd

38 Mrd

49 Mrd

Pénzügyi tevékenység bevétele

20 Mrd

27 Mrd

24 Mrd

23 Mrd

15 Mrd

Pénzügyi tevékenység ráfordítása

22 Mrd

15 Mrd

-32 Mrd

-36 Mrd

-16 Mrd

-2 Mrd

12 Mrd

-8 Mrd

-13 Mrd

-1 Mrd

2 Mrd

2 Mrd

1 Mrd

1 Mrd

1 Mrd

65 Mrd

68 Mrd

60 Mrd

26 Mrd

48 Mrd

Társasági és halasztott adó

2 Mrd

1 Mrd

-2 Mrd

3 Mrd

1 Mrd

Helyi iparűzési adó és innovációs járulék

-4 Mrd

-4 Mrd

-4 Mrd

-4 Mrd

-3 Mrd

63 Mrd

64 Mrd

54 Mrd

25 Mrd

44 Mrd

Értékesítés költségei
Bruttó fedezet

Üzleti tevékenység eredménye

Pénzügyi tevékenység eredménye
Részesedések társult- és közös vezetésű
vállalkozások eredményéből
Adózás előtti eredmény

Tárgyévi eredmény
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Tartás és kivárás
A Random Capital Zrt. 2013. június 4.-én tartott Konferenciáján 5 éves időtartamra fogalmazta meg,
az akkori 3500 forintos Richter árfolyam duplázódását 7000 forintra. Az elmúlt időszakban a Richter
árfolyama átlépte a 7000 forintos árfolyamot, de érdemben nem tudta meghaladni. Miután az
árfolyam beállította a 7296 forintos mindenkori csúcsot, a tendencia inkább a gyengülés irányába
mutat. A 7000 forint technikai és pszichikai ellenállás, amely rendkívül erősnek bizonyul. Az árbevétel
növekedés figyelemreméltó, de a nettó profit dinamikus bővülését még nem látjuk. Éppen ezért
igazodunk a piaci értékelésekhez és a 7000 forintos árfolyamot jelöljük ki fundamentális és technikai
célárfolyamnak.
Bízunk abban, hogy az árbevétel dinamika meghozza a nettó profitban is az áttörést.
A következő hónapok legfontosabb kérdése: tud e erősödni az amerikai dollár?

A Richter legfontosabb pozitívumai
1.

Megbízható gyógyszer portfólió (jövőkép)

2. Befektetés a jövőbe (marketing, kutatás-fejlesztés, akvizíciók)
3. Kiemelt értékesítési partnerek
4. Originális, bioszimiler irányvonal (Esmya, Cariprazine, Finox termékek stb.)
5.

Magyar állam támogatása (adók, fejlesztések, árképzés)
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Tájékoztatás
Ezen dokumentum sem önállóan, sem egyes részleteiben nem tekinthető ajánlanak, vagy ajánlati felhívásnak
pénzügyi eszközmegvásárlására, jegyzésére, eladására, kölcsönzésére, vagy tartására.
Továbbá nem minősül sem maga a dokumentum, sem annak bármely tartalma szerződéskötésre, vagy
kötelezettségvállalásra történő rábírásnak, illetve ajánlati felhívásnak.
A Random Capital Zrt. semmilyen tekintetben nem vállal felelősséget a dokumentumnak, vagy annak, egyes
részleteinek a fenti célokból történő felhasználásából, illetve azzal összefüggésben bármely más módon
keletkező esetleges károkért.
A Random Capital Zrt. nem tudja garantálni a dokumentumban található információk pontosságát, hitelességét
és teljességét, ugyanis ezen tények, adatok különböző forrásból származnak, s azok frissítése nem tartozik a
feladatkörei közé, továbbá a dokumentum elkészítésében közreműködő személyek szubjektív megítélésén
alapulhatnak ezen dokumentumban található tényállítások.
A dokumentumban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes, dokumentumhoz
hozzáférő befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, vagy - amennyiben
a hírlevél címzettje a Random Capital Zrt. ügyfele vagy korábbi ügyfele - az általa kitöltött ún. alkalmassági, ill.
megfelelési teszt eredménye.
A tárgy szerinti dokumentumban található tájékoztatásoknak nem célja döntéshozatali szándék megalapozása,
kialakítása, és maga a döntéshozatal, mindez értendő – de nem kizárólagosan- a befektetési döntésekre és
kockázatkezelésre.
A dokumentumban megjelenő vélemények előzetes értesítés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartjuk.
Hangsúlyozandó hogy mielőtt bármilyen befektetési instrumentumban pozíciót vállal, feltétlenül győződjön
meg, hogy megértette a piac működését és kockázatát, s az teljes mértékben megfelel saját – befektetési céljainak és elvárásainak, kockázatvállaló képességének, ügyleti, ill. pénzügyi eszközökre vonatkozó
ismereteinek.
A jelen dokumentumban foglalt tájékoztató információk nem helyettesítik a pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó,
kibocsátó(k) által kiadott hivatalos tájékoztatókat, kezelési szabályzatokat, hirdetményeket, ill. a befektetési
ügyleteket bemutató ismertetőket, ezért a megalapozott befektetési döntés meghozatalához kiemelten fontos
ezek áttanulmányozása, értelmezése, pontos ismereteinek elsajátítása.
A pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyletek során feltétlenül szükségeltetik figyelembe venni a tranzakciók
adóvonzatát, illetve a vonatkozó adózási kérdéseket. Az adózási kérdésekkel kapcsolatban a közölt információk
kizárólag tájékoztatási célúak, és nem tekinthetők a vonatkozó jogszabályok hivatalos értelmezésének, továbbá
adótanácsadásnak sem minősülnek.
Random Capital Zrt. nem vállal felelősséget a jogszabályi változásokból eredő jogkövetkezményekért, továbbá az
adózással kapcsolatos vonatkozó jogszabályi rendelkezések dokumentumban szereplőtől eltérő értelmezéséből
adódó esetleges következményekért sem. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adójogszabályok értelmezése és
azok alkalmazása kizárólag az adózó felelőssége, ugyanis a tényleges, pontos adókötelezettség mértékére számos
egyedi tényező lehet hatással, ezért ezt minden esetben egyedi vizsgálatnak, felmérésnek kell megelőznie.
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