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A német diagnosztikum-ágazat pénzügyi mérlege 2021-ben
A Verband der Diagnostica-Industrie (VDGH) közleménye szerint a diagnosztikumágazat 2021-ben rekorderedményt ért el. A piac volumene 6,3 milliárd EUR-ra
növekedett, az előző évhez viszonyítva megduplázódott. Ennek 65%-a, 4,1 milliárd
EUR a koronavírus-tesztekkel függ össze. 2020-hoz viszonyítva a koronavírusdiagnosztikumok piaca 366%-kal növekedett. A növekedés 90%-a az antigén
gyorsteszteknek tulajdonítható, a laboralkalmazások csak a növekedés 10%-át
nyújtották.
Az ágazat számára kedvezőtlen fejlemény az új európai IVD-rendelet 2022. május 26i kezdettel való hatályba lépése [Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/746
rendelete (2017. április 5.) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0746 ]
A Johnson & Johnson csökkentette előrejelzését
Az amerikai Johnson & Johnson (J&J) 2022 első három havát követően
visszafogottabban szemléli a folyó évre vonatkozó előrejelzését. A menedzsment
csökkentette mind a tiszta nyereségre, mind a részvények utáni nyereségre vonatkozó
várakozásait.
A J&J 2022-ben 94,8 milliárd USD és 95,8 milliárd USD (87,9 és 88,8 milliárd EUR
közötti) forgalomra számít. Ezek az értékek 1,1 milliárd USD-vel maradnak el a
korábbi prognózistól. A növekedés 2021-hez viszonyítva legjobb esetben is 4,8%-os
lehet. Az új prognózis már nem tartalmazza a koronavírus elleni vakcina forgalmát.
Az egy részvényre jutó tiszta nyereség 10,15 USD és 10,35 USD között lehet, miután
korábban 10,40 USD és 10,60 USD közötti nyereséggel számoltak.
A 2022 első negyedévében elért eredmények az erőteljes makroökonómiai ellenszél
ellenére kedvezőek voltak. A konszern forgalma 2022 január és március között öt
százalékkal, 23,4 milliárd USD-re növekedett, a nyereség azonban csaknem 17-kal,
szűk 5,15 milliárd USD-re esett vissza.

A Drägerwerk üzleti kilátásai 2022-ben
A Drägerwerk orvos- és biztonságtechnikai cég tartja magát éves prognózisához. Az
elektronikus alkatrészek szállítása tekintetében felmerülő nehézségek mellett most
már csak a prognózis alsó sávjának elérésére van kilátás. A cég árfolyamhatásoktól
megtisztított öt és kilenc százalék közötti forgalomcsökkenésre és egy és négy
százalék közötti EBIT-csökkenésre számít (EBIT: kamat és nyereségadó-ráfordítások
levonása előtti eredmény). A forgalom az első negyedévben az előző év azonos
időszakában elért 792,1 millió EUR-ról 649,5 millió EUR-ra csökkent. Ennek oka a
lélegeztető gépek és védőmaszkok iránti kereslet csökkenése volt. Az EBIT 2021 első
negyedévében +128,9 millió EUR-t, 2022 első negyedévében -35 millió EUR-t tett
ki.
A Carl Zeiss Meditec bekebelezett két amerikai céget
A Carl Zeiss Meditec Jena orvostechnikai konszern bekebelezett két sebészeti
eszközöket gyártó amerikai céget: a Kogent Surgical-t és a Katalyst Surgical-t. A
részvényesek március végi közgyűlésén további bekebelezéseket is bejelentettek.
A Zeiss Meditec műtős mikroszkópokat, valamint a szemgyógyászat területén
alkalmazott lézereket és lencséket gyárt. A konszern világviszonylatban 3.600
foglalkoztatottal rendelkezik. Forgalma az előző üzleti évben 1,65 milliárd EUR,
nyeresége 236 millió EUR volt.
A Zur Rose üzleti eredménye 2022 első negyedévében
A svájci Zur Rose csoport külső forgalma 1,8%-kal, 493,4 millió CHF-re csökkent.
A bevételek Svájcban az előző év azonos időszakához viszonyítva 9,9%-kal, 161,5
millió CHF-re növekedtek. Az európai szegmensben, Spanyolországban és
Franciaországban a forgalom 19,9 millió CHF-fel stabil volt. Az aktív ügyfelek száma
egymillióval, 12,1 millióra növekedett.
A cég előrejelzése 2022-re: a menedzsment megerősítette a 2021-hez viszonyítva
változatlanul kétmilliárd EUR forgalomra vonatkozó várakozást és a -75 millió CHF
és -95 millió CHF közötti EBITDA-prognózist. [EBITDA: earnings before interest,
taxes, depreciation and amortization; kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti
eredmény]

