
Petrobras (PBR)
Co společnost dělá?
Jednou větou: Těží a prodává ropu a zemní plyn

Petroleo Brasileiro S.A. neboli Petrobras těží a distribuuje a prodává ropu a zemní plyn v Brazílii a na mezinárodní úrovni, především do Číny. Má 3 hlavní segmenty. Segment
Průzkum a těžba hledá a těží ropu a zemní plyn primárně pro dodávky do rafinérií. Segment Rafinace, přeprava a marketing je zapojen do rafinace (proces zbavení nečistot),
logistiky a obchodování s ropou a ropnými produkty. Drží také podíly v petrochemických společnostech. Segment Plyn a elektřina se zabývá logistikou a obchodováním se
zemním plynem a kapalným zemním plynem a výrobou elektřiny prostřednictvím termoelektrických elektráren. Petrobras byl založen v roce 1953 a sídlí v brazilském Rio de
Janeiru. Majoritní podíl (54%) ve společnosti vlastní brazilská vláda.

Strategie
• Snižování nákladů, dluhu a zvýšení návratnosti zapojeného kapitálu:

• Prodeje aktiv kde není Petrobras vlastníkem -> až 50% segmentu rafinování, distribuce LPG, aktiva v Bolívii a další – v roce 2020 přinesly prodeje $1 miliardu
• Snížení operačních nákladů – propouštění zaměstnanců, zvýšení efektivity a kapacity těžby (zejména „pre-salt“ - vrstva v ultra hlubokých vodách pod vrstvou soli)
• Transparentnost procesů a managementu – viz. bod poslední novinky, toto je spíše politický bod

• Produkce obnovitelných paliv
• Soustředění se na produkci a prodej (společnost se bude méně zaměřovat na přepravu ropy a distribuci zemního plyn)

Poslední novinky
• Za rok 2020 klesl obrat -30%, zisk na akcii klesl dokonce -80% (kvůli účetním odpisům aktiv po vypuknutí pandemie, bez těchto operací by byl pokles zisku také -30%). Důvodem jsou 

hlavně ceny komodit a růst exportů.
• V únoru 2021 došlo k intervenci brazilské vlády a dosazení nového managementu, aktuálně probíhají změny a mnoho další manažerů odchází dobrovolně. Cena akcií se od začátku 

roku propadla o 32%.
• Za poslední rok bylo propuštěno 11.000 zaměstnanců, celkem od roku 2013 byl snížen počet zaměstnanců z 86 na 49 tisíc
• Společnost zlepšuje efektivitu a udává, že dokáže fungovat a servisovat dluh i při ceně $25 za barel
• Společnost vyhlásila dividend 0,2859 na akcii, vyplácí 1x ročně

Vývoj tržeb (10 let)

-10%

Průměrná roční míra růstu na akcii

Aktualizace: 28/3/2021

-12%

Segmenty: (obrat/zisk)

• Průzkum a těžba 38%/81%
• Rafinace, přeprava a marketing 53%/4%
• Plyn a elektřina 9%/15%

Vývoj zisku (10 let)
Komodity: 
• Ropa 84%
• Ostatní 16%

Geografie: 
• Brazílie 72%
• Ostatní 28%

• z toho 60% Čína



Komentář
Petrobras udělal za poslední roky kus práce, dostal se do zisku, zefektivnil náklady a vytváří poměrně stabilní volné cash flow (poměr cena/průměrné cash flow za posledních 5 let je
jen 4,5). Zároveň však platí, že se jedná o dlouhodobě klesající a nestabilní společnost, kde mimo politické situace je investor vystaven také cenám komodit a měnového kurzu.
Společnost není vhodná pro dividendového investora, je to velká spekulace zejména na současné dění okolo vládních intervencí.

Silné stránky
• Úsporná opatření se začínají projevovat -> za posledních 5 let firma zdvojnásobila marže a snížila dluh. K tomu dokáže fungovat i při ceně za barel pod $30
• Volné cash flow -> společnost má za poslední roky velmi silné cash flow průměrně $12 miliard ročně
• Klíčová společnost pro ekonomiku Brazílie a jedna z největších společností v Jižní Americe. Brazilský vláda má angažovanost, protože drží majoritní podíl.

Risky
• Závislost na cenách ropy a zemního plynu. Společnost se navíc zbavuje přepravy ropy a distribuce zemního plynu, tím se hlavně stává ještě více závislou na cenách ropy a 

snižuje svou diverzifikaci.
• Nestabilní politické prostředí v Brazílii, intervence vlády do společnosti, v minulosti i soudní výlohy za korupci. Poslední management vydržel pouze 2 roky.
• Závislost na kurzu realu -> brazilská měna přitom dlouhodobě oslabuje vůči dolaru, za poslední rok pokles až o 15%, za posledních 5 let o 40%
• Dlouhodobý pokles obratu, volatilita zisků, nestálost dividend a stále vysoká zadluženost
• Strategický plán je hlavně o snižování nákladů, chybí zde růstové aktivity, na které firma nemá kapitál
• Struktura dluhu: 45% dluhu je vázáno variabilní úrokovou sazbou, při růstu sazeb tak mohou výrazně růst úroky. 16% dluhu je v cizí měně

3,5%

Dividendový výnos
Aktuální cena $8,1
Férová cena $9

Série růstu dividend

--

Poměr cena/zisk (P/E) 2021

10

V letech 2013-2017 společnost 
nevyplácela dividendy.

Průměr za posledních 10 let 

11 SLEVA

10%
Pro nacenění jsem stanovil P/FCF = 5 a také dlouhodobé P/E. 
Dle P/FCF by akcie mohla být více podhodnocená, ale dle P/E 
je blíže správné ceně. Odhady bankovních analytiků jsou mezi 
$8-$11.
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4,3

Dluh/EBITDA

3

Pokrytí úroků

35%

Výplatní poměr*

53

Tržní kapitalizace miliardy $

49

Počet zaměstnanců (tisíce)

32%

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.: V letech 2014-2017 byla společnost ve ztrátě kvůli cenám komodit nebo soudnímu vyrovnání za korupci v roce 2016. Pro rok 2020 jsem použil zisk bez 
účetních odpisů. 

*Výplatní poměr je počítán z nové dividend 0,2859.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Posledních

12M

Obrat na akcii 22,37 22,09 21,69 22,03 14,92 12,48 11,94 12,98 11,74 8,23 8,23

Zisk na akcii 3,08 1,70 1,70 -1,12 -1,30 -0,74 -0,06 1,00 1,18 0,82 0,82

Dividenda na akcii 0,17 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,25 0,09 0,09
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