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Huntington Ingalls Industries - $169 

Huntington Ingalls Industries este cea mai mare 

companie militară de construcții navale din America și 

un furnizor de servicii profesionale pentru parteneri din 

guvern și industrie. De mai bine de un secol, diviziile HII 

Newport News și Ingalls din Virginia și Mississippi au 

construit mai multe nave în mai multe clase de nave 

decât oricare alt constructor naval din SUA. Divizia de 

soluții tehnice a HII sprijină misiunile de securitate 

națională din întreaga lume cu sisteme fără pilot, 

apărare și soluții federale, și servicii nucleare și de mediu. Cu sediul în Newport News, Virginia, HII are peste 42.000 de 

angajați care operează atât pe plan intern, cât și pe plan internațional.  
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Cele mai importante argumente pentru investiția in Huntington Ingalls Industries 

● Are contracte în desfășurare care-i asigură venituri de 

peste $45 miliarde, adică pentru cel putin 5 ani 

● CEO-ul HII, Mike Petters, e în top zece deținători de 

acțiuni HII (1.3% din totalul acțiunilor în circulație) 

● Preț extrem de mic al acțiunilor 11.53 P/E față de o 

medie istorică de 14.4 P/E 

● HII poate beneficia de investițiile guvernului american în 

revitalizarea marinei militare 

● Aproape 80-90% din toate fluxurile de numerar gratuite 

generate de afacere sunt returnate acționarilor prin 

dividende și răscumpărări de acțiuni. 

● Dividende 2.72%, peste media S&P500 

● Puternică marjă de siguranță dată de asigurarea veniturilor pentru cel puțin următorii 5 ani și evaluarea scăzută a 

acțiunilor 
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Rezultatele ultimului trimestru, încheiat la 30 septembrie 2020 

Profiturile din trimestrul III 2020 ale Huntington Ingalls Industries, Inc. au fost de $5,45 pe acțiune, ele au depășit cu 30,4% 

estimarea analiștilor de $4,18. Mai mult, profitul s-a îmbunătățit cu 45,7% față de cel înregistrat în aceeași perioadă a 

anului 2019 - $3,74. 

Veniturile totale s-au ridicat la $2,31 miliarde, depășind cu 3,9% estimarea $2,22 miliarde. Vânzările au crescut de 

asemenea cu 4,3% față de cele $2,21 miliarde realizate în trimestrul II al 2020. Creșterea a fost determinată de creșterea 

atât a diviziilor Newport News, cât și a celor de la Ingalls Shipbuilding. 

Huntington Ingalls a primit comenzi în valoare de $1,6 miliarde de dolari în al treilea trimestru. Ca urmare, backlog-ul 

companiei a ajuns la $45,3 miliarde la 30 septembrie 2020. 

O investiție cu riscuri mici și potențial atractiv 

Nu e întotdeauna ușor să găsești afaceri bune care să aibă și avantaje competitive puternice. Huntington Ingalls e una 

dintre ele și mă bucur că avem ocazia să cumpărăm acțiuni la prețul de astăzi.  

HII concurează într-un duopol cu General Dynamics pentru marea majoritate a contractelor de construcție navală ale US 

Navy, ceea ce înseamnă că are doar un singur concurent. Cu toate acestea, deoarece baza industrială a construcțiilor 
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navale din SUA este importantă la nivel național, SUA are interesul de a se asigura că ambele companii se pot susține în 

timp. Acest lucru duce la o situație unică în care ambele companii colaborează la anumite proiecte. 
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De exemplu, submarinul din clasa Virginia se află sub un acord de producție 50/50 între HII și GD.  

Pe de alta parte, noul submarin din clasa Columbia a fost „câștigat” din punct de vedere tehnic de GD, dar chiar și la 

acesta HII face 20% din muncă.  

Acest lucru asigură că HII va obține unele venituri și profituri de la aproape fiecare navă majoră pe care Marina o 

comandă. 

Huntington Ingalls a primit comenzi de aproximativ $1,6 miliarde pe parcursul trimestrului 3, ceea ce aduce backlogul la 

$45,3 miliarde de dolari, cu 15,6% mai mare față de anul precedent. 

Aceasta înseamnă că Huntington are asigurate veniturile pentru următorii 5 ani. 

Majoritatea contractelor Huntington Ingalls sunt foarte lungi. De exemplu, contractul Block V Virginia-class este un 

contract de $22,2 miliarde cu preț fix, pe mai mulți ani, care va dura din anul fiscal 2019 până în anul fiscal 2023. Acest 

lucru oferă mulți ani de venituri stabile pentru companie. 

Potrivit ultimelor declaratii, CEO-ul Mike Petters deține 561.000 de acțiuni (1,3% din totalul acțiunilor în circulație), care 

valorează mai mult de $94 milioane.  

Asta îl pune pe Mike Petters în top zece deținători de acțiuni HII, un nivel fără precedent în rândul companiilor 

aerospațiale și de apărare. Această aliniere puternică a intereselor e greu de trecut cu vederea, întrucât conducerea are 

toate motivele să ia decizii în favoarea acționarilor. 
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Nu e de mirare că planul de alocare a capitalului este foarte favorabil acționarilor. Aproape 80-90% din toate fluxurile de 

numerar generate de afacere sunt returnate acționarilor prin dividende și răscumpărări de acțiuni. Numărul de acțiuni a 

atins un maxim de 50 de milioane în 2013, dar astăzi numără doar 40 de milioane, o scădere de 20% datorată unei 

strategii pe termen lung de răscumpărare de acțiuni.  

Conform unor estimări conservatoare, HII va restitui acționarilor aproape $3 miliarde în următorii 5 ani, $2 miliarde prin 

răscumpărări de acțiuni și $965 milioane în dividende.  

În ceea ce privește oportunitățile de creștere, HII poate beneficia de investițiile guvernului american în revitalizarea marinei 

militare. 

 

ACTIUNE 

Cumpără acțiuni Huntington Ingalls Industries (NYSE: HII) la orice pret sub $180 per acțiune.  
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