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Century Communities Inc. 

Century Communities este un constructor de case aflat 

in top 10 constructori din SUA.  Century e implicat în 

toate aspectele legate de construcția unei case, inclusiv 

achiziția și dezvoltarea terenurilor, împreună cu 

comercializarea și vânzarea de locuințe către o gamă 

largă de cumpărători de case. Compania își vinde 

casele sub doua brand-uri: Century Communities si 

Wade Journey Homes în 17 state din întreaga țară, mai 

exact, în vest-ul SUA, Texas și Sud-Estul SUA. In plus, 

ofera titluri, asigurări și servicii de împrumut prin intermediul filialelor Parkway Title, IHL Insurance Agency și Inspire Home 

Loan. Century Communities a fost fondată în 2002 și are sediul central în Greenwood Village, Colorado. 
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Cele mai importante argumente pentru investitia in Century Communities 

● Un constructor de locuințe din SUA cu 

creșterea rapidă, care beneficiază de 

îmbunătățirea pieței de locuințe. 

● 16 ani consecutivi de profitabilitate, de la 

fondarea în anul 2002. 

● Creșterea cererii datorată tendinței de reducere 

a ratele dobânzilor. 

● Contractele de locuințe noi au crescut cu 35% 

până la recordul de 2.046 de case realizat în 

trimestrul 3. 

● 39.315 loturi, unele deținute și altele controlate. 

● Expunere ridicată la un segment atractiv: cumparatorii de case ieftine; acest segment a inregistrat ~ 75% din 

vânzările ultimelor 12 luni. 

● Veniturile si profiturile sunt așteptate să crească cu 9% respectiv 19% in 2020 

● Se tranzacționează la 6,7 x profitul din ori în 2020 ($4,28/actiune) 
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● Avertisment: prețul acțiunilor e de obicei destul de volatil. 

Rezultatele ultimului trimestru 

În trimestrul 3, venitul net a crescut cu 59%, până la $27 milioane, sau $0,87 pe acțiune, comparativ cu $17 milioane, sau 

$0,56 pe acțiune pentru trimestrul 3 al 2018. Veniturile au crescut cu 5% (până la $590 milioane) față de anul precedent. 

Prețul mediu de vânzare a caselor a fost de $303.500, comparativ cu $316.700 în trimestrul 3 al anului precedent, în 

concordanță cu strategia companiei de a-și extinde oferta de case la prețuri accesibile. 

Un model de afaceri rentabil si executat cu disciplina 

Century construiește și vinde o gamă largă de tipuri de case, la diferite intervale de preț. Nucleul planului său de afaceri 

este să achiziționeze și să dezvolte strategic terenuri, pe baza înțelegerii sale a modelelor de creștere a populației și a 

strategiei generale a țarii privind dezvoltarea infrastructurii. Century se concentrează asupra locațiilor unde exista bun 

acces la zonele urbane. De asemenea, au in vedere date privind locurile de muncă, date economice și creșterea 

populației. Compania crede aceste condițiile creează o cerere puternică pentru locuințe noi și locatiile care respecta 

aceste criterii reprezintă oportunități atractive pentru creștere pe termen lung. 

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. 



În ultimii doi ani, Century s-a extins în segmentul de nivel de intrare. Pentru brand-urile Century și Wade Jurney, 75% din 

vânzările ultimului an au venit din acest segment. Țintind poplația care-și cumpara pentru prima dată o locuință, compania 

are acces la cel mai mare segment de cumpărători de case noi. 

 

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. 



Conducerea spune ca populatia din acest segment poate sa acceseze mai usor credite.  

Century are un model de business axat pe profitabilitate. Ei reusesc sa genereze din operațiunile lor o creștere puternică 

a construcțiilor de locuințe, marje și profituri mai bune decat concurenta.  

Cam jumătate din ~ 39.000 loturi sunt controlate (în loc sa fie deținute) ceea ce-i ajuta sa aiba profituri mai mari. De 

asemenea strategia asta le scade riscul pentru ca pastreaza mai multi bani in conturi. Bani pe care-i pot folosi atunci cand 

apar noi oportunitati. Proiectele sunt executate in perioade scurte. De asemenea, banii se incaseaza destul de repede 

datorita accentului pe cumpărătorii de nivel de intrare. În acelasi timp, generează marje puternice prin evaluarea 

disciplinata a terenurilor și prin controlul costurilor. 

Actiunile au un pret excelent 

Century a reușit sa realizeze o rată de creștere peste medie. Cu toate astea, se tranzacționează cu un pret mai mic decât 

alte companii din acest spatiu și este poziționat excelent pentru a beneficia de îmbunătățirea condițiilor de piață pentru 

constructori: rate ipotecare mai mici, ceea ce face ca mai multi oameni sa-si permita case, o piața stabilă a locurilor de 

munca. Se estimează că veniturile vor crește cu 9% în 2020 în timp ce profitul (EPS) e asteptat să crească cu 19%. Astazi 

se tranzacționează la 6,7 x profiturile din 2020 (EPS - $4,28). Century Communities pare subevaluată și vreau să 

cumpărăm astazi actiuni. 
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ACTIUNE 

Cumpără actiuni Century Communities Inc. (NYSE: CCS) la orice pret sub $29.5.  
----- 

Clubul Investitorilor 
Pe Luna Viitoare! 

---- 
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