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Upozornění a odmítnutí odpovědnosti
Tento výzkum slouží pouze pro poskytnutí informací a subjektivních názory – více k upozornění je popsáno na poslední straně.



Hormel Foods (HRL)
Co společnost dělá?
Jednou větou: Prodává maso a další trvanlivé potraviny

Hormel Foods Corporation vyrábí a prodává různé druhy masa a další potraviny. Má 4 segmenty: Trvanlivé potraviny, Chlazené potraviny, Jennie-O Turkey Store (značkové krocaní
maso) a Mezinárodní a ostatní prodej. Nabízí čerstvé maso, mražené pokrmy, klobásy, šunky a slaniny, rostlinné proteiny, guacamole a trvanlivé výrobky jako konzervovaná masa,
arašídová másla, chilli, tortilly, salsy, tortilla chipsy, želatinové výrobky a další. Mezi její značky patří SKIPPY, SPAM, Hormel, Natural Choice, Applegate, Justin's, Jennie-O, Cafe H,
Herdez, Black Label, Sadler's, Columbus atd. Hormel Foods byla založena v roce 1891.

Strategie
• Společnost se postupně od roku 2013 z výrobce masa stává globální společností a zaměřuje se na další proteinové a trvanlivé výrobky, aby byla méně závislá na cenách komodit
• Inovace a rozšiřování značek do nových kategorií – např. značka arašídového másla Skippy je již v kategorii tyčinek nebo nabízí varianty bez cukru a s proteiny
• Akvizice a transformace portfolia
• Investice do logistiky

Poslední novinky
• Za poslední půlrok roste obrat +7% díky zvýšení prodejů do restaurací, zisk na akcii naopak klesl -6% kvůli vyšším nákladů a daním
• V roce 2020 byl obrat stabilní, zisk na akcii ovšem klesl -7% kvůli vyšším nákladům
• 2021 – akvizice divize Planters (slané produkty jako arašídy, kešu nebo oříšky) od Kraft Heinz za $3,4 miliardy, jedná se o největší akvizici v historii společnosti a přinese $1 obratu 

navíc (10% obratu společnosti)

Vývoj tržeb (10 let)

+2%

Průměrná roční míra růstu na akcii

+10%

Segmenty (obrat/zisk):

• Trvanlivé potraviny 25%/31%
• Chlazené potraviny 55%/52%
• Jennie-O Turkey Store 14%/9%
• Mezinárodní a ostatní 6%/8%

Vývoj zisku (10 let)



Komentář
Hormel Foods je velmi stabilní byznys a dividendový král, který má za sebou dobrý růst dividend a daří se i postupná transformace portfolia. Stále je však z velké části závislý na
cenách komodit, které zhoršily výsledky za poslední roky. Aktuálně se navíc prodává za vyšší hodnoty PE, takže si bude lepší počkat na jindy.

Silné stránky
• Známé značky, které patří mezi číslo 1 a 2 ve 40 kategoriích
• Dividendový král -> 55 let růstu dividend, vyplácí dividendy od roku 1928
• Historie a stabilita –> za více než 130 let fungování společnosti bylo je 10 CEO, 5% akcií vlastní nadace Hormel Foundation
• Hormel má zkušenosti s akvizicemi a obměnou portfolia
• Silná rozvaha, i přes akvizici Planters má Hormel velmi silnou rozvahu, mohou tak přijít další akvizice

Risky
• Vysoká vyjednávací síla zákazníků -> Walmart tvoří 15% obratu. Také jsou zde nové prodejní kanály jako eCommerce, kam musí společnost investovat
• Měnící se spotřebitelské chování a popularita rostlinných proteinů, kde roste konkurence
• Závislost na cenách komodit a menší schopnost zvyšovat ceny, zejména v kategorii masa.
• Strategie akvizic může být nákladná a není vždy zaručen úspěch

2,1%

Dividendový výnos
Aktuální cena $47
Férová cena $44

Série růstu dividend

55 LET

Poměr cena/zisk (Forward P/E)

25

Průměr za posledních 10 let 

1,8%
Roste každý rok o 

13%
Průměrná roční míra růstu (CAGR) za 5 let

Průměr za posledních 10 let 

22,5
Přirážka

7%

Hormel Foods (HRL)



0,8

Dluh/EBITDA

35

Pokrytí úroků

59%

Výplatní poměr

26

Tržní kapitalizace miliardy $

20

Počet zaměstnanců (tisíce)

11%

Operační marže

Základní údaje Jistota dividend

Upozornění a odmítnutí odpovědnosti
Tato analýza není a ani nemá představovat investiční poradenství. Analýzy, výpočty a názory jsou čistě subjektivní, vycházejí z mé konkrétní situace a individuálních zkušeností, nejedná se o informace od profesionálů.

Vycházím ze svého osobního portfolia a čistě individuálního způsobu výpočtů, a to může ovlivnit můj úsudek. Přestože jsem na analýzu vynaložil dost času, a získal informace ze spolehlivých zdrojů, nečiním žádné prohlášení

týkající se přesnosti nebo úplnosti zde uvedených informací třetích stran. Není poskytována záruka jakékoliv finanční výkonnosti. Nenesu odpovědnost za jakékoliv ztráty způsobené Vaším obchodováním na kapitálovém trhu

ani za jakékoliv jiné ztráty či újmy. Minulé výsledky nejsou zárukou budoucí výkonnosti. Než začnete investovat své peníze nebo potřebujete jakoukoliv finanční a investiční radu, poraďte se s příslušným odborníkem.

Pozn.: Pokles zisku na akcii v poslední době je dán vyšší náklady a daněmi.

Hormel Foods (HRL)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Posledních

12M

Obrat na akcii 14,52 15,31 16,19 17,24 17,12 17,56 17,01 17,55 17,42 17,58 18,03

Zisk na akcii 0,87 0,93 0,98 1,12 1,27 1,64 1,57 1,86 1,80 1,66 1,63

Dividenda na akcii 0,26 0,30 0,34 0,40 0,50 0,58 0,68 0,75 0,84 0,93 0,96
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