
  

Inteligentní investování na kapitálovém trhu… 

 



 

Společnost Cheniere Energy, Inc. posledních  8 let budovala  na americkém pobřeží 

infrastrukturu pro zkapalňování zemního plynu a jeho export z USA. 

 

Břidličná revoluce udělala z USA opět energetickou velmoc s přístupem k levné ropě a plynu, 

který začíná exportovat do po energiích hladové Asie a Evropy. 

 

Plyn v USA stojí kolem 2,5 - 3 USD. ( v extrému se obchodoval i za 1,5 USD) oproti 

tomu plyn v Asii a Evropě se obchoduje za 6-12 USD. To dává velký prostor pro ziskový 

export plynu z USA do těchto regionů. 

 

 

Vývoj globální poptávky po LNG do roku 2025. 

 

 

 

 



 

Za 4Q2018 vzrostly společnosti tržby o 42%, EBITDA o 44,3% a objem exportovaného 

plynu o 33%, což napovídá příznivý vývoj v cenách exportovaného plynu. 

 

 

Přelomový rok  

 

Po letech budování a masivních investic Chenier dramaticky navyšuje export plynu a 

společnosti začíná, po letech negativního free-cash-flow, cash přebývat. To jednoznačně 

povede k zavedení dividendy, což přiláká širší okruh investorů a fondů a zároveň se 

dá počítat se zpětným odkupem akcií. 

Katalyzátor US-China trade deal 

 



 

 

V současných výhledech není zahrnuta potenciální dohoda mezi USA a Čínou, právě export 

LNG do energeticky hladové Číny je jedna z podstatných součástí snížení obchodního 

deficitu USA vůči Číně. 

 

 

 

 

80% kapacity pod dlouhodobými kontrakty a klienti dobře 

diverzifikováni 

 

 

 

Standardní deal Chenieru o dodávkách vypadá takto. Možná jste zprávu již zaznamenali, 

proběhla i medii: https://oenergetice.cz/plyn/polska-pgnig-podepsala-dalsi-kontrakt-na-

dodavky-americkeho-plynu/ 

 

 

 

"Dodal, že na částce, kterou Polsko platí za americký plyn, ušetří firma v porovnání s ruskými 

dodávkami 20 až 30 procent." generální ředitel PGNiG Piotr Woźniak. 

 

 

 

Kontrakt je podepsaný na 19 let a to na léta mezi 2023 a 2042, jelikož v budoucnu se s 

plynem v globální energetice počítá. 
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EBITDA by se měla do konce roku 2021 zvednout o 70% oproti roku 

2018 (v těchto výhledech není zahrnut potenciál US-China trade deal) 

 

Zatímco dluhová leverage bude klesat. 

 



 

 

Free-cash flow bude silně růst v návaznosti na navyšování objemu 

exportu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jak participovat 

 

Společnost má vydané konvertibilní dluhopisy, které jsou splatné 28.5.2021 (za 2 roky) 

kupon na dluhopisech je 4,875% p.a. a aktuálně se dají pořídit za 105% nominální hodnoty. 

 

Konverzní poměr je 10,679. To znamenám, že každý jeden dluhopis je možnost 

zkonvertovat do uvedeného počtu akcií. To dává smysl od ceny 93,64 USD. 

 

Z pohledu situace v roce 2021, je náš odhad pro cenu akcií v pozitivním scénáři 136 

USD - 200 USD. Společnost odrazí ve své ceně FCF(free-cash-flow) 2,3 mld pro rok 2022 a 

3,4 mld pro rok 2023. Valuace společnosti při modelu 15 x FCF by znamenala tržní hodnotu 

společnosti 34,5 mld - 51 mld USD, oproti současné ceně 17,5 mld USD. 

 

Valuační model 15 x FCF znamená, že pokud bude společnost vyplácet 80%-100% 

formou dividendy, tak by dividendový výnos pro roky 2022 a 2023 byl 5,1 - 6,6% při 

námi avizovaných cenách. Společnost by maximálních kapacit měla dosáhnout v roce 

2025, kdy by se z ní měla stát stagnující FCF generující, dividendová společnost. FCF v roce 

2025 by mělo dosáhnout 4,5 mld USD. Po konverzi je samozřejmě možné si akcie nechat. 

 

Modelový příklad pro 250 000 USD 

 

1. akcie se dostanou na hodnoty mezi 136 USD - 200 USD 

 

V takovém případe investor obdrží kupony, na které má nárok po dobu držení (roční výnos 

11 607 USD) + nominál + rozdíl mezi konverzní cenou a tržní cenou akcií, tedy 107 662 USD 

- 270 324 USD. V ideálním případě je tak šance zhodnotit 250 000 USD o 291 538 USD 

(+116%). Při podstoupení rizika spojeného s držením dluhopisu této třídy. (dluhopis je 

možné kdykoliv prodat - teoreticky, pokud by akcie zítra "skočily" na 200 USD bude možné 

realizovat zisk 270 324 USD) 

 

2. akcie se nedostanou přes konverzní cenu 

 

V takovém případě investor obdrží kupony, na které má nárok po dobu držení a nominál. 

 



 

3. bankrot společnosti 

 

V takovém případě má investor nárok na likvidační zůstatek společnosti. Aktuálně vysoce 

nepravděpodobné.  

 

Shrnutí 

 

Konvertibilní dluhopis společnosti Cheniere Energy, Inc. umožňuje participovat na boomu 

exportu zemního plynu z USA, který teprve začíná a v číslech bude pro všechny viditelný až 

za 1 - 2 roky. Katalyzátorem růstu bude US-China trade deal. Investor má krytá záda, kdy v 

případě silného ekonomického útlumu nebo jiných negativních událostí mohou 

akcie  neperformovat. V takovém případě však investor dostane za 2 roky zpět nominální 

hodnotu dluhopisu a kupony. Nicméně v preferovaném scénáři je potenciál velmi dobrého 

zhodnocení při zohlednění rizika spojeného s držením dluhopisu této třídy. 
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