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Fuziunea care ne creează încă o 

oportunitate să profităm de Big Data 

Internetul lucrurilor este doar un nume fantezist pentru a descrie procesul prin care 

aparatele de uz casnic și gadget-urile se pot conecta la internet și pot vorbi unul cu 

celălalt. 

“Casele inteligente" sunt doar vârful aisbergului. Uite de ce spun asta: firma de 

cercetare de piață IDC se așteaptă ca IoT(internetul lucrurilor) sa cuprinda aproximativ 

30 de miliarde de dispozitive până în 2020. Și până în 2025, IDC se așteaptă ca 

numarul acestora să crească la aproximativ 100 de miliarde. 

Avand in vedere acest trend si cresterea proiectata, internetul lucrurilor înseamnă o 

afacere mare - și profituri mari pentru corporații. 

Internetul lucrurilor merge mână în mână cu inteligența artificială (AI) și mașinile ce 

învață (ML - machine learning). Aceste domenii joacă deja un rol semnificativ în viața de 

zi cu zi. 

Desi multi isi imagineaza chestii mai complicate, hai sa-ti dau cateva exemple de AI. 

De fiecare dată când cineva cheamă un Uber sau un Lyft, folosește AI. Filtrul de e-mail, 

sau softuri care verifica de plagiat? Ambele sunt exemple de AI. 
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Facebook și Instagram folosesc algoritmi puternici de învățare a mașinilor. SIRI de la 

Apple și ALEXA de la Amazon fac același lucru. 

Dar stii ce au in comun IoT, mașinile ce învață și inteligența artificială? 

Fiecare tehnologie generează cantitati imense de date. 

BIG DATA (DATE MULTE) = AFACERI MARI 

"BIG DATA" e termenul generic folosit pentru a descrie seturi mari de date care pot fi 

analizate cu scopul de a descoperi modele, tendințe și indicii pentru comportamentul și 

interacțiunile umane. 

De fiecare dată când cineva isi foloseste iPhone-ul, porneste un televizor smart, face o 

curba la stânga intr-un Tesla semiautonom, sau reglează temperatura la termostatul 

conectat la Wi-Fi, genereaza date. Care sunt colectate de… colectionari. 

Cineva, undeva, analizeaza și foloseste aceste date.  

Cu cat mai multe date pot afla colecționarii despre tine… cu atat mai multe 

profituri pot face in timp.  

E incredibil cât de multe date sunt create (si salvate undeva) zi de zi.  

Dar pentru a avea o idee, au existat 1.2 zettabytes de BIG DATA în 2010. Și conform 

studiului numit Universul Digital în 2020 al celor de la IDC, acest număr va crește până 

la aproximativ 40 de zettabytes (40 de miliarde de gigabytes) până în 2020. 

Potrivit TechJury, o persoană ar avea nevoie de mai mult de 180 de milioane de ani 

pentru a descărca toate datele existente astazi pe internet. 

Afacerile ce se bazeaza pe BIG DATA sunt atât de enorme încât o întreagă industrie a 

apărut în ultimii 10 ani, pentru a ajuta aceste companii să colecteze, analizeze si sa 

interpreteze aceste cantitati imense de date. 
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Prima noastra lovitura in BIG DATA 

Am facut prima noastră investitie in BIG DATA in anul 2016 - Hortonworks (NASDAQ: 

HDP). 

Am vandut insa actiunile, in doua etape. Prima jumatate in ianuarie 2018 și a doua 

jumătate la începutul lunii aprilie 2018.  

Profitul total a fost 78,45%. 

Motivul pentru închiderea poziției a fost simplu: Hortonworks se străduia in lupta cu 

competitorul său principal. 

Decât să riscam pierderea câștigurilor, am simțit că cel mai bun mod de acțiune e sa ne 

luam profiturile și sa mergem mai departe.  

Dar astazi avem o nouă oportunitate de a reintra în spațiul BIG DATA. 

Ironic… exact de la competitorul Hortonworks menționat mai sus... 

O altă oportunitate pentru BIG DATA 

La 3 ianuarie 2019, cel mai mare concurent al companiei Hortonworks - a fuzionat 

oficial cu Hortonworks și au început să funcționeze ca o singură companie. 

Compania combinată - a ales să păstreze numele Cloudera (NYSE: CLDR). 

Acționarii Cloudera controlează 60% din compania combinată, iar acționarii 

Hortonworks dețin 40%.  
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Nu e intotdeauna usor pentru doua companii sa fuzioneze, dar in cazul Hortonworks si 

Cloudera a fost mai epuizant sa concureze una impotriva celeilalte. 

Fuziunea a venit ca o usurare. 

În plus, există doar o foarte mică suprapunere între bazele lor de clienți si portofoliile de 

produse.  

Puterea Hortonworks constă în ingerarea datelor și in internetul lucrurilor. 

Expertiza lui Cloudera se bazează pe învățarea automată și inteligența artificială. 

Împreună, Hortonworks și Cloudera pot ajuta companiile cu toate etapele... de la 

colecția și analiza datelor pentru IoT... la interpretarea datelor pentru a putea fi folosite 

de algoritmii de machine learning  si inteligenta artificiala. 

Ambele companii au liste impresionante de parteneriate, care se completeaza perfect 

intre ele. 
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Relațiile lui Cloudera sunt cu Amazon, Microsoft, Oracle și Intel iar cele stabilite de 

Hortonworks cuprind Google, IBM, Microsoft și Teradata. 

 

Analistii raspund pozitiv la anuntul fuziunii 

Combinația dintre Cloudera și Hortonworks a aratat asa de bine pe hârtie incât toti 

analiștii de la Nomura / Instinet, Deutsche Bank, Cowen, BofA / Merrill Lynch, Stifel și 

DA Davidson, au lăudat căsnicia și au ridicat țintele de preț pentru actiunile Cloudera. 

Iată ce a spus analistul Derrick Wood de la Cowen despre afacerea denumită “Noua 

Cloudera": 

"Fuziunea este o mișcare bună care scade presiunile asupra prețurilor, e benifica pentru 

marja de profit și creeaza oportunitati pentru vânzari încrucișate din noul portofoliu 

combinat de produse. Credem că tranzacția deblochează valoarea pe termen scurt 

pentru acționari.“ 

Nota: Astept sugestii si orice fel de feedback la adresa bogdan@academiadeantreprenori.ro.   ©Abundance Education S.R.L.. Toate drepturile 

rezervate. Orice reproducere, copiere  sau redistribuire a acestui raport e interzisa fara acordul scris al Abundance Education S.R.L. Aceste 

studii sunt bazate pe rapoartele  financiare emise de companii, altfel de rapoarte depuse la SEC,  evenimente importante, interviuri, comunicate 

de presa, plus propria experienta in investitii. Poate contine erori si nu recomand sa iei decizia de a investi doar pe baza acestor rapoarte. 



Și reteta financiara a afacerii a fost una excelent gandita. 

Când fuziunea a fost anunțată, pe 3 octombrie 2018, compania combinată a fost 

evaluată la peste $5 miliarde. 

Cloudera și Hortonworks au declarat public ca se așteapta la următoarele beneficii 

financiare și sinergice: 

● Aproximativ $720 milioane în venituri in Q1 

● Mai mult de 2500 de clienți 

● Mai mult de 800 de clienți cu peste $100.000 venituri recurente anuale (ARR) 

● Mai mult de 120 de clienți cu peste $1 milion venituri recurente anuale (ARR) 

● Mai mult de $150 milioane flux de numerar in 2020 

● Peste $500 milioane cash, cu datorii zero. 

Atunci când Hortonworks și Cloudera au surprins cu anuntul fuziunii, atât analiștii, cât și 

investitorii au aplaudat afacerea, deoarece avantajele financiare și perspectivele de 

afaceri au fost ușor de înțeles. 

Dar emoția a fost de scurtă durată. Si prețul acțiunilor s-a scufundat in scurt timp… 
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Noua Cloudera 

Cloudera a declarat că pentru anul fiscal 2020 - care se va încheia la 31 ianuarie 2020 - 

compania ar genera un total de venituri în intervalul de $835-$855 milioane, 

reprezentând o creștere de aproximativ 76% față de anul precedent. 

Dar analiștii se așteptau ca veniturile din anul 2020 să atingă aproximativ $942 milioane.  

Astfel, investitorii au intrat în panică. 

Dar iată ce au omis ei: acest mic pas inapoi e inevitabil in primele faze dupa o fuziune. 

In plus, suma de $835-$855 milioane tine cont de o procedura contabila numita 

deferred revenue haircut (tunsoare pentru amânare a veniturilor) care e impusa in cazul 

fuziunilor pentru a impiedica inselarea investitorilor.  

In cazul Cloudera, tunsoarea e de $62 milioane.  

 

Veniturile mai mici decât cele preconizate ar fi trebui să fie de așteptat.  
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Dacă analiștii ar adauga tunsul veniturilor, cât și estimările de impact al fuziunii lucrurile 

n-ar arata deloc rau. 

Concluzia e ca intelegerea proasta a investitorilor referitoare la impactul pe termen scurt 

al fuziunii ne da sansa sa cumparam aceste actiuni la un pret excelent.  

Noua Cloudera e una dintre cele mai importante companii din BIG DATA cu o lista 

impresionanta de clienti din topul - Fortune 1000. 

Cine a mai investit in Cloudera 

Cei de la Contour Asset Managemen au început să cumpere acțiuni Cloudera în T1 

2018 - cu mult înainte de anunțarea fuziunii.  

Dar în lunile ce au urmat anunțului de fuziune, Contour și-a mărit poziția cu încă 30%. 

Astăzi Contour deține aproape 4.9 milioane de acțiuni Cloudera. 

O altă firmă care recunoaște potențialul companiei Cloudera este Granahan Investment 

Management. Tipii de la Granahan sunt cunoscuți pentru concentrarea pe 

fundamentele unei companii. 

In Q4 2018 - atunci când fuziunea dintre Cloudera și Hortonworks a fost anunțată - cei 

de la Granahan si-au dublat pozitia in Cloudera.  

Cei de la Contour și Granahan sunt unii dintre cei mai sofisticați investitori de astăzi. Și 

ma simt foarte bine sa participam alaturi de ei in aceasta investitie.  

 

Au trecut aproape cinci luni de când Cloudera și Hortonworks și-au unit forțele. 

Noua Cloudera e înarmată cu o viziune mare pentru compania combinată, un numar 

impresionat de bani cash in cont si o nouă ofertă de produse programată pentru lansare 

în a doua jumătate a anului 2019, de aceea sunt convins că acum e momentul ideal să 
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investim.

 

ACTIUNE 

Cumpara actiuni Cloudera (NYSE: CLDR) la orice pret sub $12.5. 

 

 

Clubul Investitorilor 

Pe Luna Viitoare! 
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