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Himax Technologies, Inc. (HIMX) - $13.96

Himax Technologies Inc este un furnizor de chip-uri

dedicate pentru ecrane de diferite dimensiuni.

Funcționează prin segmentele Driver Integrated Circuit

și Produse Non-Driver. Majoritatea veniturilor companiei

provin din segmentul Driver Integrated Circuit. Oferă

circuite integrate pentru ecrane și controlere de

sincronizare utilizate în televizoare, laptopuri,

monitoare, telefoane mobile, tablete, camere digitale,

dispozitive de realitate virtuală (VR) și multe alte

dispozitive electronice de larg consum. De asemenea, proiectează și oferă controlere pentru afișaje ale senzorilor tactili,

soluții cu un singur chip de integrare tactilă și de afișare în celulă, circuite integrate cu driver LED, circuite integrate pentru
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gestionarea energiei, produse scaler pentru monitoare și proiectoare. Din punct de vedere geografic, generează

majoritatea veniturilor sale din China. Compania a fost fondată în 2001 și are sediul în orașul Tainan din Taiwan.

Cele mai importante argumente pentru

investiția in Himax Technologies

● Face parte dintr-o industrie cu tendință de creștere în

urma pandemiei: echipamente electronice

● Cererea pentru produse depășește cu mult oferta,

ceea ce a dus la creșterea marjelor de profit

● Datorită profiturilor realizate în ultima perioadă, e

posibil ca managementul să anunțe săptămâna

viitoare (sau peste 3 luni) acordarea de dividende

● Preț extrem de mic al acțiunilor față de valoarea

justificată având în vedere creșterea așteptată pentru 2021 și următorii ani.
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Rezultatele ultimului trimestru

Pe data de 7 aprilie Himax a publicat un raport preliminar pentru rezultatele financiare ale trimestrului 1 al 2021, cele

oficiale fiind așteptate pe data de 7 mai. Compania a confirmat că a câștigat mult mai mult decât se așteptau analiștii Wall

Street în primul trimestru al anului 2021.

Aceștia estimau că Himax va avea profituri de aproximativ $0,31 pe acțiune dintr-un total de vânzări de $295 milioane.

În raportul preliminar compania spune că a câștigat mai mult de $0,38 pe acțiune și că a avut vânzări de $309 milioane.

Rezultatele lui Himax au depășit inclusiv îndrumările anterioare emise de companie pe data de 4 februarie 2021. Când

rezultatele oficiale vor apărea săptămâna viitoare, compania se așteaptă să raporteze o creștere anuală a vânzărilor de

67% și o creștere a marjei de profit brut de 40,2% - în creștere cu 17,5 puncte procentuale față de T1 2020.

Câștigurile nete vor crește de 16,5 ori față de nivelurile din T1 2020.

În plus, conform declarațiilor managementului, ne putem aștepta la rezultate excelente și în trimestrul al doilea.

„Veniturile, marja brută și EPS au atins noi recorduri în acest trimestru datorită cererii persistente în segmentele noastre

de afaceri majore.” “Criza globală a semiconductoarelor nu a dat semne de scădere”.

În consecință, e posibil ca pe 7 mai, la publicarea oficială a raportului de câștiguri Himax să prezică un alt rezultat

financiar puternic pentru al doilea trimestru.
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Himax are clienți importanți și cerere puternică pentru produse

Produsele Himax sunt folosite de companii cunoscute precum Samsung (OTC: SSNLF), Google (GOOGL), LG, Lenovo

(OTCPK: LNVGY) și multe altele. Creșterea industriei semiconductoarelor au condus la o expansiune a marjei de la

aproximativ 20-22% la peste 31% în T4 2020 și 40,2% în T1 2021. În consecință, creșterea așteptată a veniturilor pentru

2021 va crește câștigurile la cel puțin $1,20 pe acțiune, dar poate atinge și $1.5 ceea ce ar însemna că prețul de astăzi e

la nivelul de doar 9 P/E. Tendințele pozitive vor rămâne cel puțin încă 6-8 trimestre, cu o cerere puternică de tablete,

computere, ecrane, smartphone-uri și o revenire puternică a sectorului auto. Mai mult, Himax oferă componente pentru

dispozitive inteligente AI, precum și pentru microdisplay-uri, alte două piețe în creștere, care oferă o mare oportunitate

pentru Himax, în care joacă un rol major cu tehnologii precum senzorul de imagine CMOS (CIS), Himax Smart Sensing și

LCOS pentru ochelari de protecție AR.

Himax este bine poziționată pentru o perioadă mai lungă de câștiguri mari și creștere accelerată, fiind lider de piață în

multe domenii tehnologice care profită de o cerere crescută.
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Oportunități de creștere

TDDI (Touch and Display Driver Integration)

Cel mai mare accelerator de creștere al Himax este segmentul TDDI, compania fiind unul dintre liderii pieței, pe măsură

ce TDDI înlocuiește în mod treptat DDCI. Se preconizează că cererea globală va crește cu 33%, până la 1,13 miliarde.

unități până în 2025, potrivit Omdia.

DDIC (Display Driver IC)

Himax este lider pe piața din China la DDCI și se așteaptă ca veniturile să crească pe acest segment între 10% și 20%.

„Pe măsură ce vânzările de televizoare rămân puternice și lipsa panourilor TV crește, segmentul TV al lui Himax pare să

încheie primul trimestru cu un impuls mai bun decât cel sezonier, cu o creștere secvențială de aproximativ 10%. Recent,

Compania a văzut clienții continuând cu o promovare agresivă în modele de rezoluție, care necesită drivere performante

și Tcons în așteptarea unei cereri susținute de divertisment la domiciliu în timpul pandemiei. Totuși, livrările de DDIC și

Tcon ale companiei sunt încă limitate de lipsa de capacitate de productie și ambalare, în ciuda cererii ferme." (Declarație

prospectivă a companiei în februarie 2021)
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WLO și 3D Sensing

Optica Wafer-Level (WLO) și Time-of-Flight (ToF) 3D sunt tehnologii importante pentru a obține o eficiență optică ridicată

și nu multe companii oferă soluții pentru industrie. Camerele principale ale smartphone-urilor și detectarea 3D pentru

algoritmul de recunoaștere facială sunt „oportunități de creștere pentru Himax după 2020”.

Mai mult, Himax vede o cerere puternică pentru senzorii săi de imagine CMOS, necesari în camerele web și notebook-uri.

În ansamblu, veniturile afacerii non-driver IC sunt de așteptat să crească între 10% și 20% în primul trimestru al anului.

Istoricul veniturilor și profiturilor

Himax a depășit evaluările pentru primul trimestru 2021:

îndrumare trimestrul 1 2021 Rezultat real trimestrul 1 2021

Venit net creștere 5%-10% +12.1% (Q/Q)

Marja bruta 37%-38% 40.2%

Profit pe actiune 30.0-34.0 cenți 38.3 cenți
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Compania se descurcă extraordinar de bine, și putem fi foarte optimiști pentru restul anului.

Himax are 173,4 milioane de acțiuni în circulație (începând cu 31.12.2020), iar capitalizarea este de $2,3 miliarde.

Compania are o balanță solidă (raportul capitalurilor proprii = 53%) și probabil va avea un randament de 47% din capitalul

propriu anul acesta (cel mai bun din ultimii 7 ani).

Himax obișnuia să plătească dividende dar a oprit plata lor cu 2 ani în urmă după ce a înregistrat pierderi, dar și pentru că

a investit în tehnologii de creștere. Veniturile cresc mai repede decât înainte și au depășit pentru prima dată veniturile din

2014, de aceea am motive să cred că e posibil să anunțe chiar săptămâna viitoare că vor relua plata dividendelor.

Evaluare foarte conservativă (bazată pe estimările pentru 2021)

P/E P/B P/S RoE P/FCF creștere

9 4.45 1.8 47% 11.2 10%-15%
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Concluzie

Himax oferă produsele și tehnologiile potrivite în mediul economic actual. Cererea depășește oferta, ceea ce duce la

creșterea prețurilor și la creșterea marjei de profit. Tendințele pentru Himax vor rămâne puternice în următoarele câteva

trimestre și compania își va crește profiturile și veniturile pe termen lung. Acțiunile sunt încă subevaluate și, dacă

managementul va profita de oportunități, Himax va fi un mare câștigător pentru noi.

Acțiunile pot avea un salt extraordinar chiar de săptămâna viitoare dacă rezultatele vor fi peste așteptări, sau în cazul în

care vor anunța plata dividendelor.

Aceasta ar atrage investitori noi să cumpere acțiuni și ar putea duce la o creștere până la $20 pe acțiune. Până la sfârșitul

anului nu m-aș mira dacă prețul lor va atinge $25, sau chiar mai mult.

ACTIUNE

Cumpără acțiuni Himax Technologies (HIMX) la orice pret sub $15 pe acțiune.
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Clubul Investitorilor
Pe luna viitoare!

----

Nota: Astept sugestii si orice fel de feedback la adresa bogdan@academiadeantreprenori.ro.   ©Abundance Education S.R.L.. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere, copiere  sau redistribuire a

acestui raport e interzisa fara acordul scris al Abundance Education S.R.L. Aceste studii sunt bazate pe rapoartele financiare emise de companii, altfel de rapoarte depuse la SEC,  evenimente

importante, interviuri, comunicate de presa, plus propria experienta in investitii. Poate contine erori si nu recomand sa iei decizia de a investi doar pe baza acestor rapoarte.


