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F-ul din FANG 

Facebook oferă diverse produse prin care oamenii să se 

conecteze și să-și trimită chestii digitale prin dispozitive 

mobile și computere personale. 

Produsele principale ale companiei includ:  

1. Facebook  - platforma care le permite oamenilor să se 

conecteze, să partajeze, să descopere și să comunice unii cu 

alții pe dispozitive mobile și computere personale.  

2. Instagram  - o platforma pentru partajarea de fotografii, 

videoclipuri și mesaje.  

3. Messenger , o aplicație de mesagerie pentru ca oamenii să se conecteze cu prietenii, familia, grupuri și companii de pe 

dispozitivele mobile;  
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4. WhatsApp , o aplicație de mesagerie destinată utilizării de 

către oameni și întreprinderi pentru a comunica într-un mod 

privat.  

De asemenea, Facebook e detinatorul Oculus, un ecosistem 

hardware, software și de dezvoltare care permite oamenilor 

să se întâlnească și să se conecteze între ei prin produsele 

sale de realitate virtuală Oculus.  

La 30 iunie 2019, Facebook a avut aproximativ 1,58 miliarde 

de utilizatori activi zilnic. 

Compania a fost fondată în 2004 și are sediul în Menlo Park, 

California. 

 

Nota: FANG e un acronim folosit pentru patru companii de tehnologie cu performante notabile in ultimii ani: Facebook, 

Amazon, Netflix, Google. 
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Cele mai importante argumente pentru investitia in Facebook 

● Detine 4 dintre cele 6 aplicații din lume cu peste un miliard de utilizatori. 

● Trimestrul trecut, creșterea veniturilor a accelerat pentru prima dată în ultimii 3 ani. S-a înregistrat creștere atât în 

SUA, căt și în Europa și Asia Pacific. 

● Numărul afișărilor publicitare a crescut cu 33% față de anul precedent. 

● Estimările de profituri (EPS) pentru anul 2020 au crescut în ultimele 3 luni. 

● Se estimează că veniturile și EPS vor crește cu peste 20% în 2020. 

● Se tranzacționează la 20 de ori EPS din 2020 - estimat la $9,47. 

● Creșterea lunară a utilizatorilor activi a avut loc în fiecare regiune și a menținut o creștere sănătoasă cu 8% de la an 

la an la nivel global. 

● Sanctiunea de $5 miliarde a FTC nu necesită modificări operaționale în afară de supravegherea strictă a politicilor 

de confidențialitate existente. 
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Un ultim trimestru solid 

Veniturile in al doilea trimestru au crescut cu 27,6%, până la $16,9 miliarde dolari, depășind estimarile analistilor de $16,5 

miliarde. EPS ajustat a crescut 10% până la $1,99 depășind media estimărilor care era $1,88. Creșterea veniturilor a fost 

răspândită larg pe regiuni. Ea a fost determinată in principal de anunturile publicitare afișate pe Instagram, atât in Feed cât 

și în Stories și cele din Feed-ul Facebook.  

Pe langa asta, alte lucruri care au contribuit la performanța neașteptat de bună a veniturilor au fost: actualizarile si 

îmbunătățirile implementate la produsele lor și nu in ultimul rănd, un impact mai mic decât cel estimat de la schimbările 

politicii de confidențialitate. 

Nici Facebook nu e scutit de probleme 

În ciuda scandalului legat de utilizarea necorespunzătoare a datelor, controlul de reglementare rezultat și de publicitatea 

negativă, Facebook a furnizat rezultate impresionante in ultimul trimestru, cu creșterea veniturilor accelerată pentru prima 

data în ultimii 3 ani.  

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. 



La accelerarea creșterii veniturilor au contribuit monetizarea în creștere la Stories, creșterea continuă a activitatii 

utilizatorilor pe platfrmele principale - Facebook și Instagram și îmbunătățirea continuă a posibilitatii de selectare a 

clientilor tinta si a randamentului publicitatii la mai multe produse.  

Pentru o companie ce generează peste $60 miliarde venituri anuale, creșterea de 32% este de-a dreptul impresionantă. Și 

totuși, actiunile Facebook se tranzacționează doar cu ~ 20% mai mult fata de rata P/E a S&P500.Facebook se bucură de 

o combinație puternică între scalare, creștere și profitabilitate. Masiva amprentă a companiei si cresterea continua a 

activitatii utilizatorilor pe platforme continua sa produca efecte de crestere exponentiala a rețelei, în timp ce agentii de 

publicitate, au randamente mai mari decat pe orice alta platforma datorita posibilitatilor de a selecta clientii tinta. 

Îmbunătățirea continuă a țintirii și a urmaririi rezultatelor anunțurilor și o orientare către anunțuri cu formate de calitate 

superioară sunt de asemenea de așteptat să devină din ce în ce mai valoroase pentru agenții de publicitate. 

În ceea ce privește ancheta antimonopol dezvăluită în iunie, sunt sanse minime ca Facebook sa fie impartit in mai multe 

companii.  

In timp ce Facebook se bucură, fără îndoială, de un monopol pe social media, utilizatorii pot folosi gratis platforma.  

Legile antitrust au scop să despartă companiile care abuzează de pozitia de monopol pentru a-si elimina concurența si a 

menține prețuri ridicate. Dar faptul că serviciile Facebook sunt gratuite înseamnă că nu avem de ce sa ne face griji cu 

privire la aceste atacuri. 
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Mai există riscuri, dar ce-a fost greu a trecut pentru Facebook 

Facebook a avut un 2018 groaznic în care a fost lovit de o serie de crize inclusiv dezvaluirea operațiunilor de a influența 

alegerile prezidențiale din 2016, “scandalul Analitica” și o problema de securitate care a afectat milioane de utilizatori. De 

asemenea, conducerea a avertizat asupra scaderii cresterii veniturilor împreună cu cresterea cheltuielilor operaționale 

pentru consolidarea securității și pentru noi inițiative de creștere. 

 

În consecință, pentru intregul an 2019, nu va fi o crestere a profiturilor.  

Totusi, pentru 2020 se estimeaza o crestere in tandem a veniturilor și a profiturilor. La ambele se asteapta cresteri de 

20%. Cu pretul situat la 20 x EPS estimat pentru anul 2020 Facebook pare subestimat.  
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ACTIUNE 

Cumpără actiuni Facebook (NASDAQ: FB) la orice pret sub $192.
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