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Teekay LNG Partners L.P. (NYSE:TGP) - $11.57 

Teekay LNG Partners L.P. oferă servicii de transport 

marin la nivel mondial, concentrându-se pe gaz natural 

lichefiat (GNL) și gaz petrolier lichefiat (GPL). Compania 

transportă gaze petroliere lichide, inclusiv propan, butan 

și etan; gaze petrochimice, cum ar fi etilenă, propilenă și 

butadienă; și amoniac. La 31 decembrie 2019, avea o 

flotă de 49 de transportatori de GNL și 30 de operatori 

de gaz GPL / multi-gaz. 

Teekay plateste dividende 8.5% pe an, are capitalizare de aproximativ 1 miliard, si P/E (pret raportat la profituri) doar 

7.28. 
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Cele mai importante argumente pentru investitia in Teekay LNG 

● Teekay LNG opereaza intr-o industrie aflata in 

crestere;  

● Pozitie financiara cu $372 milioane bani cash 

● Operatiunile si veniturile i-au fost foarte putin 

afectate de criza COVID19 

● Piață de desfacere globala cu 78% din cerere 

venind din Asia 

● Recent, compania a crescut dividendele cu 

32%, (randament 8.5% raportat la pretul la 

care am cumparat actiunile). 

● Are contracte pe termen lung ce acopera 100% 

din capacitate pentru 2020 si 94% pentru 2021 
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Rezultatele ultimului trimestru 

La 31 martie 2020, Teekay avea o lichiditate totală de $372,7 milioane, în creștere de la $326,4 milioane lichiditate totală 

la 31 decembrie 2019. 

Venitul net ajustat $52,2 milioane și venitul net ajustat pe actiune de $0,58 dolari în primul trimestru al anului 2020. 

EBITDA total ajustat de $188,4 milioane în primul trimestru al anului 2020, reprezentând un alt nivel record record 

trimestrial și cu aproape 20% mai mare față de același trimestru al anului precedent. 

Flota Teekay LNG este acum 100% rezervata in contracte cu rată fixă pentru restul anului 2020; și 94 la sută acoperire 

pentru 2021. 

Continuă să execute planul de alocare a capitalului, în timp ce crește concomitent randamentul investitorilor, incluzând o 

creștere de 32 la sută a distribuțiilor trimestriale de dividende plătite în mai 2020 către acționarii comuni. 
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O companie excelent pozitionata intr-o industrie in crestere 

Fără transport maritim, n-am avea petrol, oțel, cereale și, în consecință, 99% din lucrurile de care ne bucurăm! 

Investiții precum Amazon, Google, Facebook, Apple s-au descurcat foarte bine în ultimul deceniu. Dar putem trăi linistiti 

fără toate și chiar așa trăiam în urmă cu doar 10 ani. Ei bine, nu putem trăi fără nave, deoarece ele transportă mâncarea 

pe care o consumam, petrolul pe care-l ardem, metalele pe care le folosim, îngrășăminte, mașini și multe alte lucruri la 

care nici măcar nu ne gândim. 

Referitor la LNG, să spunem că asemenea afaceri sunt „autostrăzile cu gaz”, care permit aducerea gazului de la locul de 

origine, în mod normal Orientul Mijlociu, Rusia sau Statele Unite; trecerea prin procesele de lichefiere, transport și 

regazificare; către zonele lumii unde exista cerere, în principal în Asia. Ca orice autostradă, cineva trebuie să o 

construiască și să o opereze. De obicei, nu o face clientul, ci o companie de infrastructură care în schimb poate să 

perceapă o taxă pentru 20-30 de ani.  

Aceste „autostrăzi” au două avantaje față de o autostradă normală: 1. nu există niciun risc de trafic: clientul plătește un 

„volum” fix, iar prețul gazelor le afectează foarte putin; și 2. clienții sunt companii foarte solide.  
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Investitia in Teekay oferă expunere la o industrie în creștere. Acest lucru se datorează înlocuirii cărbunelui și a petrolului 

cu gaze mai ieftine și mai curate. În acelasi timp, producatorii de energie regenerabila folosesc gazul ca energie de 

rezervă pentru că prin natura lor, sunt instabile.  

 

 

Teekay va furniza gaz pe baza celor aproape 100 de contracte pe termen lung pe care le deține.  
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78% din cererea de LNG din 2019 a venit din Asia, care a trecut de ceva timp peste apogeul crizei. De fapt Asia a fost 

prima care a depasit cu bine problemele legate de COVID19. 

De exemplu, consumul de gaze în China a crescuse deja in martie cu 1% față de aceeași lună a anului trecut, care arată 

o îmbunătățire treptată, cu o creștere de 5% estimata pentru întregul an; de asemenea, în Coreea de Sud s-a înregistrat o 

creștere de 20% a importurilor de gaze în primul trimestru. 

Teekay LNG a funcționat normal cu cele peste 75 de nave pe care le are, în conformitate cu planurile sale, deși cu grijă 

pentru ca echipajele să nu se infecteze, menține estimarea câștigurilor pe care le-a dezvăluit anterior pe piață de 250 

milioane USD. Tranzacționează de trei ori câștigurile și și-au confirmat dividendul de $1, ceea ce reprezintă un randament 

de dividende de 8.5% la prețul din momentul alertei (IMPORTANT: plătesc doar 1/3 din câștigurile lor în dividende) și își 

mențin planul pentru a-și cumpăra acțiunile proprii. 
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ACTIUNE 

Cumpara actiuni Teekay LNG Partners (TGP) la orice pret sub $12.  
----- 

Clubul Investitorilor 
Pe Luna Viitoare! 
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