
 

November 6-án a Broadcom felvásárlási 

ajánlatot tett a Qualcommra 130 milliárd dollár 

értékben. Ha létrejön az ügylet akkor ez lesz a 

valaha volt legnagyobb technológiai akvizíció. 

Az ajánlat 70 dollár részvényenként, mely több 

mint 10 százalékkal haladja meg a mostani 

piaci árat. Az alábbiakban részletezzük az 

ajánlatot, a szereplőket és a sztoriban rejlő 

befektetési potenciált. 

 

A szereplők: 

 

Qualcomm: 

 
A Qualcomm Inc. egy amerikai 

félvezetőket, processzorokat, és 

telekommunikációs eszközöket gyártó 

multinacionális vállalat. Főleg ARM 

architektúrájú processzorairól, grafikus 

chipjeiről ismert, amelyeket 

mobiltelefonokban, tabletekben, 

hordozható számítógépekben, 

routerekben, és okos eszközökben 

használnak fel.  

 

 

2012 és 2014 között jelentősen emelkedett a 

profitjuk a Snapdragon márkájú SOC-nak 

(System on a Chip) köszönhetően, melyek 

mára de-facto standardnak számítanak az 

Andridos eszközökben, maga mögé utasítva 

ezzel a Texas Instruments, nVidia és az Intel 

hasonló megoldásait. A részvényárfolyam az 

elmúlt években az Apple-el (az Apple nem 

fizeti a licencdíjakat) kapcsolatos pereskedés 

miatt nyomás alatt volt és ez a cégnek 

rengeteg pénzébe került.  

 

Átlagos éves bevétele 22 milliárd USD (ezzel a harmadik legnagyobb 

félvezetőgyártó), a legutolsó gyorsjelentés 13,5%-kal haladta meg az elemzői 

várakozásokat. Jelenlegi árfolyamon 3,65% az éves osztalék, ami stabil támaszt nyújt 

az árfolyamnak. 

 

 

 

 

 



Broadcom: 

 
A Broadcom Limited (korábban Avago 

Technologies) egy tervező és fejlesztő cég, 

valamint négy fő piaci területen globális 

forgalmazója az analóg és digitális félvezető 

technológiáknak: vezetékes infrastruktúra, 

vezeték nélküli kommunikáció, vállalati- és 

ipari adattárolás. 2015 Május 28-én jelentette 

be az Avago Technologies, hogy felvásárolja 

a Broadcom-ot, melyet azóta közösen irányítanak Szingapúrból és Kaliforniából.   

 

A cég több ismert piaci szereplő felvásárlásával tör a csúcsra és modellje alapján a 

legtöbb szegmensben dominanciára törekszik. Egyik fő partnere az Apple és így a 

felvásárlással szinte azonnal megszűnhetne a Qualcomm legnagyobb problémája. 

Átlagos éves bevétele 18 milliárd USD (ötödik legnagyobb félvezetőgyártó), az 

elemzői várakozásokat legutóbb 6,27%-al lépte túl, az éves osztalék mértéke 1,47%. 

 

 

Az ajánlat: 
 

Részvényenként 70 dollárt ajánlottak a Qualcomm részvényeseinek, mely 60 dollár 

készpénzből és 10 dollárnyi Broadcom részvényből áll. Ez nagyjából 10%-al több mint 

a jelenlegi piaci ár (63 USD). A felvásárlással megoldódhatna az Apple kontra 

Qualcomm pereskedés, mely a cég eredményeit csökkentette folyamatosan. Az 

ügylet létrejötte esetén egy csapásra a világ harmadik legnagyobb chipgyártója 

jöhetne létre (az Intel és a Samsung mögött) és egymás termékeit kiegészítve akár 

évi 1 milliárd teméket is eladhatnának.  

 

 

 

 



 

Potenciál: 
 

A felvásárláshoz az elfogadás esetén 

természetesen kell még a piaci szabályozó 

testületek elfogadása is és ennek megléte 

esetén is hónapokat vehet igénybe a teljes 

folyamat. Piaci elemzők „piszkosul 

alacsonynak” tartják a kínált árat és 

számítanak az ajánlat további növelésére. 

Reális árként 90 dollár körül számolnak, de 

ezen lefelé módosíthat a részvényesi 

nyomás és az Apple közbenjárása.  

 

Összességében tehát egy stabil, osztalékfizető cégben szerezhet tulajdonrészt az aki 

vásárol a Qualcomm részvényeiből, mindezt jelentős felértékelődési potenciál 

mellett.  
 

 


