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Best of Lithium Index
Atraktivní benchmark
V dubnu 2021 začala americká
investiční banka Morgan Stanley
kalkulovat Best of Lithium Index,
který vznikl ve spolupráci s
investorským
časopisem
„Der
Aktionär“ a společností Solactive.
Hodnota indexu od uvedení prudce
stoupá, částečně díky dobrým

21. ročník

zprávám od společností zahrnutých v
indexu. Ve druhém čtvrtletí zvýšila
americká korporace Livent své tržby
o 58 procent na 102,2 milionu dolarů,
což bylo výrazně nad prognózou
analytiků, která se pohybovala na
úrovni 87,8 milionu dolarů. Zisk na
akcii byl dokonce dvakrát vyšší, než
se očekávalo, a dosáhl 0,04 USD.
Livent
předpokládá,
že
silná
poptávka a cenový růst budou
pokračovat i ve druhé polovině roku,
a proto zvýšil své roční prognózy:
Místo 335 milionů až 365 milionů
dolarů společnost nyní očekává tržby
ve výši 370 až 390 milionů dolarů.
Provozní zisk (Ebitda) je nyní na
úrovni 55 až 70 milionů dolarů, místo
původních 40 až 60 milionů dolarů.
Livent akcie reagovaly skokem na
nové roční maximum. Dokonce i
akcie společnosti Standard Lithium

šly
nahoru
téměř
výbušným
způsobem. Důvod je patrný. Této
kanadské společnosti se podařilo
získat kotaci na New York Stock
Exchange. Od 13. července se s
akciemi obchoduje také na NYSE.
Společnost specializující se na lithium
tak může oslovit výrazně početnější
skupinu investorů. Zvýšený zájem o
tuto společnost se projevilo také jejím

jeho části, zejména šíření jejich rozmnoženin,
přepracování, přetisk, překlad, zařazení do jiného
díla, ať již v tištěné nebo elektronické podobě, je
bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Best of Lithium Index: Dobrý start
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