Gyógyszerpiaci rövidhírek
A&W online, 13. 02. 2021. 02. 15. ;
Ärzte Zeitung online, 12.02.2021, 19:54 ; PZ 1 1 . 0 2 . 2 0 2 1 1 3 : 3 0 , 23.02.2021, 17:42
Kulcsszavak: gyógyszer, gyógyszerpiac, Pfizer/BioNTech, Bristol Myers Squibb,
AstraZeneca, Fresenius, nemzetközi
Forrás Internet-helye:
https://www.arzt-wirtschaft.de/pfizer-meldet-stabilen-umsatz-und-erwartetmehr/?sc_src=email_4784067&sc_lid=144975141&sc_uid=56raW1eEUN&sc_llid=1522
0&sc_eh=b6f6a39f97f5fa041&auwUsrGr=so&utm_campaign=FINANZENNewsletter_15_02_2021-2021-02-15+06%3A05%3A00&utm_source=AuWNewsletter&utm_medium=email&utm_term=Pfizer+meldet+stabilen+Umsatz+und+erwa
rtet+mehr-Pfizer+meldet+stabilen+Umsatz+und+erwartet+mehr&utm_content=SO ,
A Pfizer üzleti eredménye 2020-ban
2020-ban a Pfizer biofarmaceutikai termékekkel bonyolított forgalma 42 milliárd USD-t
tett ki. Az összforgalom az előző évhez viszonyítva stabil volt, enyhén növekedett. A
növekedés mértéke az onkológiai készítményeknél volt a legmagasabb (21%).
Az oltóanyagok forgalma összességében enyhén növekedett. 2020 negyedik negyedévében
azonban a Pfizer/BioNTech közös oltóanyaga 154 millió USD forgalmat eredményezett.
A menedzsment várakozásai szerint a vakcina forgalma 2021-ben 15 milliárd USD-t
hozhat a konyhára, ami a jelenlegi összforgalom egynegyedének felel meg. A cég
prognózisa szerint az összforgalom jövőre 47%-kal, 61 milliárd USD-re növekedhet.
A Pfizer biofarmaceutikai termékekkel bonyolított forgalma 2020-ban (milliárd USD)

Belgyógyászat Onkológia Oltóanyagok Egyéb Összforgalom

Csökkent a Bristol Myers Squibb nyeresége
2020-ban a Bristol Myers Squibb nyeresége csökkent, a cég azonban 2021-ben ismét
nyereségre számít.
A Celgene orphan-drug-gyártó bekebelezésével a Bristol Myers Squibb megszerezte a
világviszonylatban legnagyobb forgalommal rendelkező rákellenes készítményt
(Revlimid®) és ezzel betört a globális gyógyszerpiac első vonalába. 2020-ban, a Celgene
teljes konszolidációjának első évében, a konszern 42,5 milliárd USD (35 milliárd EUR)
forgalmat bonyolított, 63%-kal többet mint az azt megelőző évben. A 74 milliárd USD
összegű bevásárlás azonban erőteljes nyereségcsökkenést eredményezett, el egészen a
vörös tartományig. Az előző évi 5,0 milliárd USD adózás előtti nyereség helyett a BMS
most 6,9 milliárd USD veszteséget könyvelt el. A konszern legnagyobb bevétellel
rendelkező terméke a myelóma elleni gyógyszer (12 milliárd USD).
Az AstraZeneca eredménye 2020-ban
Az AstraZeneca az elmúlt évben új rákellenes készítményeknek köszönhetően több
forgalmat bonyolított és magasabb nyereséget ért el. Közben csökkentek a kutatásfejlesztési és igazgatási költségek. A konszern bevételei az előző évhez viszonyítva kilenc
százalékkal (21,9 milliárd USD-ről) 26,6 milliárd USD-re növekedtek. A részvényeseknek
3,2 milliárd USD nyereség jutott (előző évben: 1,3 milliárd USD). A befektetők az előző
évhez hasonlóan részvényenként 2,80 USD osztalékot kapnak.
A konszern jövőre magasabb forgalomnövekedésre számít, de a következő negyedévtől az
oltóanyagokból származó bevételeket elkülönítetten kezelik.
Az AstraZeneca COVID-19 elleni oltóanyaga mind az Európai Unióban, mind NagyBritanniában kiemelt jelentőséggel rendelkezik, mivel dózisonként mindössze 3,40 EURba kerül és hűtőszekrény hőmérsékleten szállítható és tárolható. A gyártó kezdettől fogva
hangsúlyozta, hogy a vakcinával nem törekszik profittermelésre.
Magasabb osztalék a Freseniusnál
Mind a Fresenius SE, mind amerikai leányvállalata, a Fresenius Medical Care (FMC)
magasabb nyereségrészesedést fizet részvényeseinek: az FMC már egymásután 24.
alkalommal emeli az osztalékot és részvényeként 1,35 EUR-t (+12,5%) fizet, a Fresenius
egymásután 28. alkalommal emeli osztalékot és részvényenként 0,88 EUR-t (+5,0%) oszt
szét a részvényesek között. 2020-ban a konszern forgalma 2%-kal, 36,3 milliárd EUR-ra
növekedett. Az üzemi nyereség (EBIT) 4,6 milliárd EUR-t tett ki és 2%-kal elmaradt az
előző évitől. A Fresenius adózás utáni nyeresége 1,8 milliárd EUR volt, 4%-kal maradt el
az előző évitől. Az amerikai dialízis ágazat, az FMC, 17,9 milliárd EUR-t realizált, 2%-kal
többet, mint előző évben. A többlet a racionalizálási intézkedéseknek köszönhetően 10%kal, 1,4 milliárd EUR-ra növekedett.

