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CVS Health Corporation (CVS) - $67.63 

CVS Health Corporation oferă servicii și planuri de 

sănătate în Statele Unite. Segmentul farmaceutic al 

companiei include o rețea de farmacii fizice și farmacii 

online. Compania oferă servicii angajatorilor, 

companiilor de asigurări, sindicatelor, grupurilor de 

angajați guvernamentali, planurilor de sănătate, 

planurilor de prescripție medicală (PDP), planurilor de 

îngrijire administrate de Medicaid, planurilor oferite la 

bursele de asigurări publice de sănătate și asigurărilor 

de sănătate private, altor sponsori ai planurilor de asistență medicală și persoanelor fizice.  
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Segmentul său Retail / LTC vinde medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, produse de 

înfrumusețare, îngrijire personală și produse cosmetice. Oferă de asemenea servicii de îngrijire a sănătății prin intermediul 

clinicilor sale medicale MinuteClinic.  

La 31 decembrie 2019, opera aproximativ 9.900 de puncte de vânzare cu amănuntul și 1.100 de locații MinuteClinic, 

precum și site-uri web de farmacii cu amănuntul online, farmacii LTC (specializate pentru seniori care trăiesc in comunități 

long-term care) și farmacii onsite. Segmentul companiei Health Care Benefits oferă produse de asigurări de sănătate 

tradiționale, voluntare și orientate către consumatori și servicii conexe. Acesta servește grupuri de angajatori, persoane 

fizice, studenți, muncitori cu jumătate de normă și orar, planuri de sănătate, furnizori de servicii medicale, unități 

guvernamentale, planuri sponsorizate de guvern, grupuri de muncă și expatriați. Compania a fost fondată în 1963 și are 

sediul în Woonsocket, Rhode Island. 

Cele mai importante argumente pentru investiția in CVS Health Corporation 

● Acțiunile se tranzacționează astăzi la un preț mic, cu 40% mai mic decât în 2015 

● Motivul principal pentru care acțiunile au fost pedepsite a fost achiziția costisitoare a companiei de asigurări 

medicale Aetna, dar integrarea decurge bine. 
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● Administrația Biden va spori investițiile în programele 

de asigurări de sănătate Medicare și Medicaid, iar 

CVS va beneficia 

● Capitalizarea companiei e de 3 ori mai mica decât 

vanzarile anuale 

● Dividende de aproape 2.92% 

CVS oferă “de toate pentru toți” 

americanii 

CVS Health se descrie ca fiind o companie de îngrijire a 

sănătății bazată pe comunități și concentrată pe zone locale, le oferă consumatorilor îngrijirea de care au nevoie, când și 

unde au nevoie. 

Din punctul ăsta de vedere pare să se afle la înălțimea promisiunii. 

Compania a completat sau a gestionat aproximativ 2,8 miliarde de rețete în 2019. Are peste 9.900 de puncte de vânzare 

cu amănuntul și 1.100 de clinici. Are cel puțin câte o locație cu amănuntul la mai puțin de 5 km distanță față de 70% din 

populația SUA. 
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E destul de corect să spunem că această companie se află peste tot unde oamenii au nevoie să fie. 

Pentru majoritatea americanilor CVS e descrisă de obicei ca farmacia de la colț. Dar pentru investitori e mult mai mult. 

Compania operează un segment de servicii de farmacie, o componentă de retail, și un segment de beneficii pentru 

îngrijirea sănătății. 

O farmacie obișnuită CVS vinde medicamente eliberate pe bază de rețetă, medicamente fără prescripție medicală, 

produse de înfrumusețare, produse cosmetice, produse de îngrijire personală și o gamă largă de mărfuri generale.  

Clinicile MinuteClinic ale CVS oferă teste pentru diagnostic medical și farmacii LTC. 

Segmentul de beneficii de îngrijire a sănătății CVS este unul dintre cei mai importanți furnizor din USA în domeniul de 

beneficii de îngrijire a sănătății. Segmentul de beneficii de îngrijire a sănătății e de fapt afacerea de asigurări de sănătate 

pe care a moștenit-o când a achiziționat Aetna în 2018. 

Declinul prețului acțiunilor CVS se apropie de sfârșit  

Prețul acțiunilor CVS a scăzut de la peste $113 la sfârșitul lunii iulie 2015 la aproximativ $67 astăzi. 

Întrebarea e care sunt motivele declinului? 

O parte a explicației e legată de îngrijorarea investitorilor față de datoria pe care CVS și-a asumat-o atunci când a 

achiziționat compania de asigurări medicale Aetna pentru aproximativ $70 de miliarde! 
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O altă parte e faptul că multe companii din industria sănătății și biotehnologie au fost văzute cu ochi răi începând din 

2015. 

Dar lucrurile nu stau rău în ceea ce privește afacerea.  

Venitul net al CVS a crescut de la $4,76 miliarde în Iulie 2015 la peste $7,95 miliarde astăzi. 

Profiturile per acțiune au crescut de la $3,96 EPS în iulie 2015 până la estimarea actuală pentru întregul an 2020 de 

$7,35 - $7,45 EPS. 

Multe achiziții sunt văzute cu ochi răi de investitori și CVS a fost de asemenea pedepsită pentru achiziția Aetna. Dar 

integrarea a pornit bine. Compania raportează rezultate financiare incredibil de puternice, a reusit să-și plătească din 

datorie și plătește dividende $2 pe acțiune. 

CVS va profita de mandatul lui Biden 

Un domeniu pe care președintele ales Joe Biden a anunțat că îl are în vedere e îngrijirea sănătății și controlul pandemiei 

COVID-19. 

În timp ce Trump a încercat să abroge sau să anuleze legea Affordable Care Act (Actul de Îngrijire Accesibilă), Biden vrea 

să o mențină și să o extindă. 

O mare parte din ceea ce dorește Biden să extindă este accesul la Medicare și Medicaid. 
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Medicare este programul federal care oferă acoperire de servicii de sănătate pentru persoanele de peste 65 de ani (sau 

sub 65 de ani cu dizabilități), indiferent de venit. 

Medicaid este programul de stat și federal care oferă asigurări de sănătate americanilor cu venit scăzut. 

Combinate, Medicare și Medicaid asigură aproximativ 115 milioane de persoane. Dar Biden vrea să extindă eligibilitatea 

pentru ambele programe și să le facă accesibile pentru mai multe persoane.  

Potrivit NPR, Biden a propus scăderea vârstei Medicare la 60 de ani și vrea să includă în opțiunea standard servicii de 

stomatologie, oftalmologie și ORL. 

În ceea ce privește Medicaid, Biden vrea să ofere sprijin federal suplimentar pentru programele de stat Medicaid cel puțin 

atâta timp cât actuala criză economică se menține. De asemenea, vrea să extindă programul pentru a permite înscrierea 

mai multor oameni din state care au opțiuni limitate.  

Ca să n-o mai lungesc, traducerea acestor lucruri e simplă. Vrem să investim într-o companie care va beneficia de 

această creștere a investițiilor guvernamentale în programele Medicare și Medicaid.  

CVS Health Corporation (CVS) e o companie poziționată perfect pentru a beneficia de această expansiune.  
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O opțiune unică de a achiziționa gratis clienți noi 

Unele companii din USA printre care se va număra și CVS vor avea o oportunitate unică de a achiziționa clienți în primul 

trimestru al 2021. Deoarece au multe clinici și farmacii aproape de clienți, sunt șanse mari ca locațiile CVS să fie folosite 

pentru vaccinarea populației împotriva COVID19. În acest fel, mulți clienți vor ajunge în bazele de date ale CVS ceea ce 

permite companiei să-i aducă înapoi în facilitățile lor pentru a beneficia de servicii de sănătate și a cumpăra medicamente.  

În final, clienți noi înseamnă venituri în plus. Vom vedea cât, dar e o opțiune pe care o obținem gratis cupărând acțiunile 

în acest moment. 

Tot legat de creșterea veniturilor, potrivit analistului Piper Sandler Sarah E. James, faptul că Biden va extinde Medicare și 

Medicaid va avea ca rezultat un surplus de aproximativ $700 milioane pentru vânzările CVS. 

 

ACTIUNE 

Cumpără acțiuni CVS Health Corporation (NYSE: CVS) la orice pret sub $71 per acțiune.  
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