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UNITED AIRLINES HOLDINGS INC. - NYSE: UAL - $87.31 

United Airlines oferă servicii de transport aerian în 

America de Nord, Asia, Europa, Orientul Mijlociu și 

America Latină. La 31 decembrie 2018, compania opera 

o flotă de 1.329 de aeronave care transporta persoane 

și mărfuri. De asemenea, vinde combustibil, oferă 

servicii de catering, servicii de manipulare la sol și 

întreținere pentru terți. Compania se numea in trecut 

United Continental Holdings și și-a schimbat numele în 

United Airlines Holdings în iunie 2019. United este 

membru al Star Alliance, cea mai mare rețea de alianțe din lume. United Airlines a fost fondată în 1934 

și are sediul în Chicago, Illinois. 
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Cele mai importante argumente pentru investitia in United Airlines 

● Industria companiilor aeriene din SUA 

generează acum profituri consecvente datorate 

consolidării industriei și a cresterii puterii de a 

dicta prețurile. 

● Îmbunătățirea funcționării și a situatiei 

financiare a United Airlines nu pare sa fie 

reflectată în evaluarea actiunilor. 

● A obținut al patrulea trimestru consecutiv de 

crestere a marjei de profit. 

● Au un control bun al costurilor  

● Concurenta se confruntă cu probleme de 

personal 

● Rezultate solide in trimestrul 3 2019 și estimari ridicate pentru tot anul. 

● A obținut locul 1 în ceea ce priveste plecările la timp în ultimul trimestru, în toate hub-urile unde se confruntă cu 

concurenți mari: Denver, Chicago și Los Angeles. 
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● Își răscumpara agresiv actiuni incepand din 2016. 

● Veniturile și EPS vor crește cu 5%, respectiv 7% în 2020. 

● Actiunile se tranzacționeaza la 6,75 x profiturile estimate pentru 2020 ($12,80)  

● Avertisment: industria aeriană este vulnerabilă la o creștere brusca a capacitatii daca Boeing 737 Max va fi relansat 

cu succes. Nu stiu daca incertitudinea asta se reflecta sau nu in preturile de astazi ale actiunilor. 

Rezultatele ultimului trimestru 

În trimestrul 3, United Airlines a înregistrat un EPS ajustat de $4,07, în creștere față de $3,06 din anul precedent și cu 

$0,10 peste așteptari. Veniturile au crescut cu 3,4%, până la $11,4 miliarde.  

Un model de afaceri rentabil si executat cu disciplina 

Industria aeriană din SUA a generat profituri constante în ultimii ani datorită consolidării industriei. Schimbări structurale în 

mediul de afaceri si noi strategii in ce priveste industria aeriană au dus la stabilitatea financiară. Totusi, în ciuda 

rentabilitatii crescute si consecvente a industriei, actiunile liniilor aeriene sunt subevaluate. În special a iesit in evidenta 

evaluarea companiei United Airlines având în vedere îmbunătățirile sale în ceea ce privesc multe aspecte ale 

performanței operaționale: factorul de încărcare, rata de anulare și respectarea orelor de plecare si sosire. Până acum 
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cinci ani, United era codașa industriei de ani de zile. Astăzi compania performează peste media industriei și se apropie de 

liderul traditional, Delta Airlines. Sub conducerea lui Scott Kirby care a devenit președintele United în primăvara lui 2016, 

compania a început să se reinventeze.  

În primul rând, compania a schimbat strategia, renunțând la țintirea creșterii capacității si punând accent mai mare pe 

profituri și marje. Apoi, în ianuarie 2018, United a anunțat un plan de creștere pentru 2 ani, cu ținte financiare.  

Începând de la data acestui anunt, United a îndeplinit, sau a depășit așteptările în fiecare trimestru, a ridicat estimarile 

pentru EPS de 3 ori in 2018 si de 2 ori in 2019.  

De asemenea, United a luat măsuri pentru îmbunătățirea experiența clienților. 

Acestea includ Wi-Fi și îmbunătățiri de divertisment, mai multe opțiuni pentru gustari, testare de noi procese de îmbarcare, 

urmărirea bagajelor cu o aplicație pe mobil și oferirea de mai multe informații clienților pentru întârzieri de zbor> 60 

minute. 

În ceea ce privește cheltuielile de capital, United se așteaptă la o creștere accentuată 2020. Acest lucru va afecta fluxul de 

numerar al companiei în raport cu concurența. Cu toate acestea, este probabil ca astfel de așteptări să fie deja reflectate 

de prețul acțiunilo sale. Pe măsură ce anul trece, o estimare de flux de numerar îmbunătățit pentru 2021 ar putea sa 

contribuie la cresterea prețului acțiunilor sale. 
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Pretul actiunilor United Airlines ar trebui sa recupereze teren 

Evaluarea lui United a fost de obicei mai mica decat a concurentilor din cauza performanțelor operaționale și financiare 

mai slabe. Totusi, astazi avem o oportunitate de care vreau sa profitam. În timp ce diferența de performanță nu mai e o 

problema, compania înregistrând progrese în ceea ce privește câștigurile, marjele și costurile, pretul actiunilor inca nu 

reflectă progresul realizat de United Airlines. Cu estimari de crestere a veniturilor si profiturilor pentru 2020 de 5%, 

respectiv 7%, United se tranzacționează în prezent cu 6,75 x EPS 2020 ($12,80). Unites Airlines pare subevaluată. 

Mai multe informații despre United Airlinesis sunt disponibile pe site-ul companiei: https://www.united.com 
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ACTIUNE 

Cumpără actiuni United Airlines Holdings Inc. (NYSE: UAL) la orice pret sub $88  
----- 

Clubul Investitorilor 
Pe Luna Viitoare! 

---- 
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