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Royal Caribbean Cruises 

Royal Caribbean este a doua cea mai mare companie 

de croaziere din lume. Ei oferă vacanțe pe vase de 

croazieră în Alaska, Asia, Australia / Noua Zeelandă, 

Canada, Dubai, Europa și America de Sud. Compania 

deține șase mărci, Royal Caribbean International, 

Celebrity Cruises, Pullmantur, Azamara Club Cruises și 

CDF Croisières de France. 

Împreună, aceste mărci dețin în total 49 de nave 

la nivel global, având o selecție de itinerarii cu staționări 

în aproximativ 540 de destinații pe toate cele șapte continente. La bordul navelor e disponibila o gama variata de activitati 

si servicii, inclusiv surf simulat, piscine, zone pentru bronzat, saloane de infrumusetare, sali de fitness si spa, terenuri de 
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baschet, ziduri de cățărat, terenuri de golf, sali de jocuri video, baruri, divertisment stil Las Vegas și cinematografe. Royal 

Caribbean are sediul în Miami, Florida. 

 

Cele mai importante argumente pentru 

investitia in Royal Caribbean 

● A doua cea mai mare companie de croaziere din lume, 

care operează ca parte a unei industrii cu clienti 

afluenti si cu bariere mari de intrare pentru concurenta. 

● Operează în segmentul cu cea mai rapidă creștere a 

industriei de turism. 

● Beneficiază de tendința consumatorilor care preferă sa 

cheltuiasca pe experiențe decât pe obiecte materiale. 

● Prețul acțiunii e afectat de problemele si scaderea liderului industriei, compania Carnival, ceea ce s-a reflectat 

asupra intregii industrii. 
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● Restricțiile de călătorie in Cuba au impact asupra actiunilor, dar afectează doar 3% din capacitatea Royal 

Caribbean din 2019. 

● Veniturile și profitul pe actiune (EPS) vor crește cu 16% respectiv 9%, în 2019. 

● Se tranzacționeaza la un pret de 11,8 x EPS pentru 2019 (estimat la $9,67). 

● Avertisment : o eventuala scufundare a uneia dintre nave ar fi o catastrofă si ar afecta puternic actiunile. 
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Rezultatele ultimului trimestru 

Royal Caribbean a raportat că veniturile din trimestrul 2 au crescut la $2,8 miliarde, cu 20,1% mai mari decat aceeasi 

perioadă a anului precedent. EPS a crescut până la $2,54, cu 11,9% peste anul trecut, și au depasit cu 4% așteptările 

analistilor. Cererea pentru experiențe la bord mai bune precum și faptul că acest tip de vacante sunt foarte cautate de un 

anumit segment al populatiei (am si eu vecini care merg in fiecare an) compensează impactul restricțiilor de călătorii in 

Cuba. La începutul acestui an, guvernul SUA a anunțat o schimbare de politică interzicând călătoriile prin nave de 

croazieră in Cuba. Royal Caribbean a trebuit să schimbe o parte din itinerarii, dar impactul general a fost de doar 3% din 

capacitatea pentru 2019. 

Perspective 2019-2020 

Rezervarile facute deja de Royal Caribbean pentru croaziere până la sfârșitul anului 2019 stabilesc noi recorduri, toate 

produsele lor principale fiind in linie cu estimarile companiei, sau depasindu-le. Deși este prea devreme pentru a da 

detalii, conducerea a menționat că rezervările pentru 2020 înregistrează deja un început puternic.  
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Odata cu ultimul raport de venituri, compania a ridicat estimarile privind EPS-ul de la $9,45 pe actiune, la un interval intre 

$9,55 și $9,65 pe acțiune (luănd in considerare si impactul restricțiilor cubaneze). Importante pentru cresterea estimarilor 

au fost rezultatele mai bune pentru trimestrul al doilea, plus o perspectivă mai buna pentru a doua jumătate a anului 2019. 
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O investitie cu o marja de siguranta solida 

Imi plac muuult 3 chestii la investitia in Royal Caribbean.  

- Cererea din ce in ce mai mare pentru croaziere 

- Compania face parte dintr-un asa-zis oligopol, Carnival și Royal Caribbean controlând aproximativ 75% din cota de 

piață globală, cotă ce e greu de crezut ca va putea sa scada avand in vedere costurile mari de a intra in aceasta 

afacere. 

- RCL e profitabilă și pretul (P/E) e mic 

Industria de croaziere continuă să crească în popularitate datorită propunerii sale atractive și a confortului si comoditatii 

oferite clientilor.  

Creșterea puternică a industriei a alimentat evoluția continuă a experienței clientilor in vacantele de croazieră. De-a lungul 

anilor, liniile de croazieră și-au extins itinerariile incluzând porturi mai diverse și porturi de îmbarcare convenabile. Au 

introdus multe facilități și dotări inovatoare la bord, inclusiv semnal pentru telefoane mobile, cafenele cu computere 

conectate la internet, zone Wi-Fi, ziduri de escaladă, terenuri de bowling, piscine de surfing, restaurante cu tematică 

multiplă, spa și alte facilități de sănătate și fitness. Mai puțin de 25% din populatia adultă a S.U.A. a fost vreodată intr-o 

croazieră, asa ca exista destul potential de crestere.  
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Momentul sa apasam pe trăgaci 

Royal Caribbean beneficiază de un trend demografic favorabil, pensionarii cheltuiesc mai mult pe călătorii și exista o 

puternica crestere a cererii pentru zona Asia. Privită mai demult ca o piata de nisa, astăzi industria devine din ce in ce mai 

mult o alegere de top pentru petrecerea vacantelor.  

Prețul acțiunii a atins un prag scazut, în mare parte datorită prognozei slabe pentru veniturile celor de la Carnival. 

Actiunile Royal Caribbean par subestimate. 

 

ACTIUNE 

Cumpără actiuni Royal Caribbean Cruises (NYSE: RCL) la orice pret sub $110.
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----- 
Clubul Investitorilor 
Pe Luna Viitoare! 

---- 
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