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Invitae Corporation (NYSE:NVTA) 

Invitae Corporation, o companie ce valorează aproape 

$2 miliarde, este implicată în diagnosticări genetice 

pentru afecțiuni ereditare, care includ cancerul de sân, 

colon și pancreatic, precum și tulburări cardiovasculare 

și neurologice. 

Invitae vrea să fie Amazonul industriei de testare 

genetică. Cu condiția ca managementul să facă o 

treabă la fel de bună ca până acum și să-și permită să 

cheltuiască în continuare pentru a domina industria, 

cred că vor putea să-și continue creșterea și să aibă un impact din ce in ce mai mare in acest spatiu si in medicina, in 

general. Compania funcționează în principal în Statele Unite și Israel. Invitae Corporation a fost fondata in anul 2010 si 

are sediul central in statul California, USA.  
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Cele mai importante argumente pentru investitia in Invitae 

● Invitae construiește o platformă pentru a face testele 

genetice simple și accesibile pentru o gamă largă de 

oameni. 

● Dimensiunea pieței testelor genetice globale este de 

așteptat să ajungă la $16,9 miliarde de dolari până în 

2025. Prin utilizarea unei abordări largi, compania 

vizează o piață adresabilă imensă. 

● Compania este evaluată rezonabil, având în vedere 

perspectivele sale. 

● Invitae se implică și în industria de reproducere, prin 

screeningul de sarcină, testarea prenatală și neonatală. 

● Cresteri impresionante de la an la an, cu o medie de 

peste 100% și o estimare de crestere de peste 50% pentru 2019 

● Compania va furniza 500.000 de teste în acest an, iar managementul se așteaptă să ajungă la 1 milion în 2020, 

deoarece cererea de informații genetice de la pacienți și medici e în creștere. 
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Rezultatele ultimului trimestru 

În primele nouă luni încheiate la 30 septembrie 2019, compania a vândut 322.000 de teste, comparativ cu aproximativ 

206.000 de teste în aceeași perioadă din 2018. Aceasta s-a tradus în venituri de $56.5 milioane în trimestrul al treilea din 

2019, reprezentând o creștere de 51% față de veniturile din trimestrul 3 al anului 2018 ($37,4 milioane). Profitul brut a fost 

de $24,4 milioane, ceea ce indică o marjă brută impresionantă de 43%. Costul mediu pentru un eșantion a fost $249, în 

scădere cu 5% față de costul mediu de $262 pe eșantion în trimestrul al treilea al anului 2018. 

Compania are în prezent $467 milioane în conturi și pierderi de aproape $130 milioane pe an. Asta inseamna ca banii le 

ajung pentru inca 3,6 ani. În acest timp, daca nu ajunge profitabila, compania va fi nevoita sa vanda din nou actiuni, sau 

sa se împrumute. 

Un activ important pentru Invitae 

Prin faptul ca au facut testele genetice simple și accesibile pentru o gamă largă de oameni, compania intră in posesia 

unor cantități masive de date pe care le poate folosi și monetiza în diferite feluri. Aceste date reprezinta un activ intangibil 

important. Teza lui Invitae este că testarea genetică este o mină de aur pentru achizitia de date și că direcția în sănătate 

ar trebui sa se schimbe de la testarea reacționară (adică testarea recomandată de medic) la managementul informațiilor 
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interconectate. Analizând modelul de afaceri al companiei, Invitae este un furnizor de servicii de platformă ale cărui 

costuri scad pe măsură ce achiziționează clienți.  

Cand Google a creat motorul de cautare folosit astazi de aproape toti oamenii, habar n-aveau cum vor face bani cu el. 

Astazi, acea companie fara venituri s-a transformat intr-una din cele mai mari din lume.  

La fel, celor de la Invitae, viitorul le va deschide noi si noi oportunitati de a folosi datele acumulate pentru a oferi valoare 

sistemului si practicilor medicale, dar si pentru a face bani. 

Achiziții strategice 

Din perspectiva unui furnizor de servicii de platformă, recentele achizitii ale Invitae au sens, fiind un mod de a-și dezvolta 

în continuare platforma și oferta.  

În iunie, Invitae a cumparat compania Singular Bio care dezvolta tehnologii pentru aplicarea în screeningul prenatal 

non-invaziv ("NIPS"). În iulie, a achiziționat Jungla, companie ce a dezvoltat un motor de învățare automată, care va fi 

folosit pentru a îmbunătăți interpretarea testelor genetice oferite și să reducă costurile.  

Achizițiile Singular Bio și Jungla extind oferta companiei și dezvolta platforma pentru operațiuni pe scară largă. 

Cea mai recentă achiziție este Clear Genetics, un dezvoltator software de chatbots care oferă servicii genetice.  
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Aceste programe numite chatbots, dau pacienților informații acționabile pe tot parcursul procesului de testare genetică și 

oferă îndrumări pentru înțelegerea rezultatelor testelor. O alta achiziție ce se aliniază perfect strategiei Invitae de a 

dezvolta o platformă simplă și accesibilă pentru a interpreta rezultatele testelor genetice.  

Chatbots îmbunătățesc experiența utilizatorului, oferind servicii la cerere 24 de ore din 24 și costuri mai mici pentru o buna 

funcționare a platformei. 

 

„În doar cinci ani, am furnizat la mai mult de jumătate de milion de oameni informații genetice de înaltă calitate, 

cuprinzătoare și accesibile pentru a lua decizii mai bune de asistență medicală în toate etapele vieții. Credem că ne aflăm 

pe o traiectorie de creștere fără precedent, care se traduce prin decizii de sănătate mai bune, bazate pe informații 

genetice. Misiunea noastră de a aduce genetica în practica obișnuită a medicinei și de a aduce beneficii oamenilor de-a 

lungul tuturor etapelor vieții, incepe sa se întâmple - nu numai în diagnosticarea bolii, ci și în a ajuta oamenii ce se 

gândesc să înceapă o familie, sau să îi informeze pe cei care vor să fie proactivi în legătură cu sănătatea lor.” - Sean 

George, co-fondator și director executiv al Invitae. 

 

Pe baza calculelor mele, actiunile au un pret bun, având în vedere perspectivele de creștere ale companiei Invitae intr-o 

piață așa de mare. Daca vor atinge vanzari de $1 miliard/an in urmatorii ani, la o marja de 30% inseamna un profit de 
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$300 milioane. Presupunand un P/E de 15, (mai mic decat al S&P500) obtinem o valoare de piata de $4.5 miliarde, adica 

o crestere de peste 125%. 

 

 

ACTIUNE 

Cumpără actiuni Invitae Inc. (NASDAQ: NVTA) la orice pret sub $21.  
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