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INTEL CORPORATION INC. - NASDAQ: INTC - $49.73 

Intel Corporation oferă soluții de calcul, rețea, stocare 

de date și comunicații la nivel mondial. Funcționează 

prin Data Center Group, Internet of Things Group, 

Non-Volatile Memory Solutions Group, Programmable 

Solutions Group, Client Computing Group și alte 

segmente mai mici. Compania oferă produse cum ar fi 

CPU-uri și chipset-uri, sisteme on-chip și pachete 

multichip pentru piețele: cloud, întreprinderi și 

infrastructură de comunicații.  

Mai oferă memorii flash NAND și produse persistente de curent continuu, vinde semiconductori programabili i și produse 

conexe pentru piețele de comunicații, centre de date, industriale și militare. 
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Diverse procesoare pentru notebook-uri, telefoane mobile și computere desktop. Compania dezvoltă tehnologii de 

vizionare computerizată și de învățare automată bazate pe detectare, analiză de date, localizare, cartografiere și politici de 

conducere pentru sisteme avansate de asistență a conducătorului auto și conducere autonomă. Compania a fost fondată 

în 1968 și are sediul central în Santa Clara, California. 

Cele mai importante argumente pentru investiția in Intel Corporation 

● Dividende stabile, care s-au dublat pe parcursul 

ultimilor 10 de ani. 

● Prețul acțiunilor a scăzut cu 27% în luna iulie si 

astazi e extrem de ieftin (P/E = 9x) 

● Randamentul dividendelor de 2,64%. 

● Flux de numerar stabil din afacerile traditionale, 

plus investitii strategice in piete cu crestere: 5G, 

inteligenta artificiala, vehicule autonome, GPU 

(unitati de procesare grafica)  

● Estimarea pentru întreg anul 2020: venituri $75 

miliarde și EPS $4.85. 
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● Investitii peste competitie (AMD si NVIDIA) in achizitii si R&D (cercetare/dezvoltare) care ar putea sa ne aduca 

surprize placute in viitor 

● Intel a anuntat recent un program de răscumărare de acțiuni. 

Rezultatele ultimului trimestru 

“A fost un trimestru excelent, cu mult peste așteptările noastre datorat unei cereri continue de computere pentru 

a susține serviciile în cloud, lucrul de acasă, școala online și construirea de rețele 5G. În lumea nostră în care 

tehnologia digitală e în continuă creștere, produsele și serviciile Intel sunt esențiale pentru aproape fiecare 

industrie de pe această planetă.” Bob Swan, CEO Intel Corporation 

 

În trimestrul 2, intel a avut venituri record de $19.7 miliarde și profit de $1.23 per acțiune, o creștere de 16% față de același 

trimestru al anului 2019. 

A generat un flux de numerar liber de $10.6 miliarde din care $2.8 miliarde au fost plătite ca dividende către acționari. 
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De ce au scăzut acțiunile INTEL 

După filozofia lui Warren Buffett, un momentul excelent pentru a cumpăra acțiuni e când dinspre o companie vin vești 

proaste, care nu afectează cu adevărat fundația afacerii, dar determină scăderea prețului acțiunilor. 

 

Scăderea de 27% a acțiunilor INTEL din luna iulie s-a datorat întârzierii cu 6 luni a lansării unui produs nou  

Din cauza acestui anunț mai mulți analiști au scăzut ratingul acțiunilor ceea ce i-a determinat pe multi manageri de fonduri 

să reducă pozițiile și astfel prețul a scăzut. 

Ce îmi place la strategia INTEL 

Deși mulți analiști spun că Intel pierde teren față de concurență, pe parcursul ultimilor 3 ani compania a reușit constant 

să-și crescă veniturile, profiturile și fluxul de numerar.  

 

Pentru a-și menține cota de piață la vânzările de chip-uri pentru computere, Intel a luat măsuri și a crescut investiția în 

cercetare și dezvoltare. 
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Și chiar dacă vom vedea în continuare o scădere a cotei de piață în segmentul lor (PC Centric), e posibil ca vânzările, 

fluxul de numerar și profiturile să rămână la același nivel, sau chiar să crească odată cu creșterea pieței. 

Segmentele afacerii Intel care se afla sub umbrela DATA CENTRIC (Internet Of Things, Data Center Group, Non Volatile 

Memory Solutions Group și Programmable Solutions Group) sunt in creștere (pentru 2020 se așteaptă o creștere de ~ 

10%). 
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Aceasta e partea de marjă de siguranță. Orice-ar fi, Intel se bazează pe niște venituri substanțiale. 

 

Iar partea de oportunitate de creștere (fără limită) e ceea ce compania numește Big Bets (pariuri mari).  

Strategia lor e să țintească să devină printre lideri în industrii noi ca AI, 5G și vehicule autonome. 

“Pentru a fi în fruntea schimbărilor tehnologice constante din industria noastră, trebuie să evaluăm pariurile noi 

și existente pe baza următoarelor criterii: „pariul” conduce vârful unei inflexiuni tehnologice, joacă un rol 

semnificativ în succesul clienților noștri și oferă o cale clară către profitabilitate și randamente atractive. Pariurile 

noastre actuale sunt AI, memoria, conducerea autonomă și 5G.” 

 

Alocarea Capitalului 

Strategia INTEL de alocare a capitalului financiar pune accent pe crearea de valoare pentru acționari. Se concentrează 

pe trei priorități:  

1. investiții în cercetare și dezvoltare și cheltuieli de capital pentru a-și consolida poziția competitivă,  

2. investiții în companii din întreaga lume care vor completa obiectivele lor strategice și vor stimula creșterea 

oportunităților din segmentul Data Centric, 

3. returnare de flux de numerar către acționari sub formă de dividende și programe de răscumpărare a acțiunilor. 
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Toate aceste trei priorități mai au o meta-prioritate ca umbrelă: să mențină un rating ridicat de credit și o flexibilitate 

financiară printr-un bilanț solid. 

Din nou… marjă excelentă de siguranță. 

 

Dacă managementul va reuși să implementeze cu brio aceste strategii, Intel poate ajunge cu ușurință la profituri de $7 per 

acțiune în următorii 4-5 ani, ceea ce la o evaluare de 15 x P/E (mai mare decât astăzi, dar conservatoare în comparație 

cu concurenții direcți și cu media pentru companiile din S&P500) înseamnă o creștere a prețului acțiunilor până la $105. 

Mai departe, pe masura ce fluxul de numerar va crește și vor continua programul de răscumpărare, veniturile pot să 

ajungă la $10 per acțiune, iar la o evaluare mai optimistă de 20x P/E, ar duce prețul acțiunilor la $200. 

Și partea frumoasă e că suntem plătiți destul de bine să așteptăm până compania își va executa planurile. 

 

 

ACTIUNE 

Cumpără actiuni INTEL Inc. (NYSE: INTC) la orice pret sub $52 per acțiune.  
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