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Tremor International Ltd., împreună cu filialele sale, 

oferă servicii de marketing. Compania operează prin trei 

divizii: Tremor Video, RhythmOne și Unruly. Divizia 

Tremor Video oferă servicii de publicitate video. Divizia 

RhythmOne oferă servicii de publicitate pe mai multe 

ecrane. Divizia Unruly operează o piață video cu 

aproximativ 2.000 de integrări directe cu editorii. 

Servește agenți de publicitate și companii din Israel, 

Statele Unite, China, Germania, Japonia, India, Regatul 

Unit și la nivel internațional. Tremor International Ltd. a fost fondată în 2007 și are sediul central în Tel Aviv, Israel. 
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Cele mai importante argumente pentru investiția in Tremor International 

● Face parte dintr-o industrie în creștere: televizoare 

conectate  

● Listă de clienți în creștere, printre care sunt multe 

companii importante 

● Venituri în creștere 

● Preț extrem de mic al acțiunilor 2.8 P/S față de o medie 

a industriei de peste 20 P / S (pret per vânzări) 

● Balanță solidă, cu suficienti bani cash si datorii aproape 

zero 

● Posibil catalizator care ar grăbi creșterea prețului 

acțiunilor 

● Compania isi rascumpara actiuni (buyback) 
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Rezultatele ultimului trimestru 

TRMR nu a raportat rezultatele din 2020 (cu toate acestea, a publicat o actualizare): 

Rezultate Q4: 

- Creștere veniturilor in Q4 2020 fata de Q4 2019: 72% 

- Cresterea veniturilor cu 50% in a doua jumatate a anului 2020 fata de aceeasi perioada a 2019. 

- Creștere CTV (televizoare conectate): 127% 

Venituri totale estimate pentru 2020 intre $404 - $408 milioane. 

Toate astea in conditiile in care bugetele publicitare au suferit în mod serios începând din martie 2020. 

Managementul Tremor se așteaptă ca pe parcursul anului 2021 sa continue trend-ul de crestere inceput in a doua 

jumatate a anului 2020. 

O investiție cu riscuri mici și potențial atractiv 

Tremor International nu e prima companie in care investim in acest spatiu, ci a treia dupa The Trade Desk si Telaria 

(redenumită Magnite).  

Tremor ofera o platformă „integrată”, adică are atât un SSP (partea ofertei), cât și un DSP (partea cererii). 
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SSP: funcționează cu „partea de vânzare” - editorii care au spațiu publicitar de vândut (de exemplu, MGNI este un SSP). 

DSP: funcționează cu agenții de publicitate (de exemplu, TTD este un DSP). 

Exemplu despre cum functioneaza lucrurile in aceasta industrie de publicitate digitala: 

- Compania X (agentie de calatorii), are vizitatori obișnuiți pe pagina sa. 

- Spațiul de pe pagina de pornire poate fi vândut agenților de publicitate. Compania X ar folosi un SSP ($ MGNI) pentru a 

vinde acest spațiu publicitar 

- Agenții de publicitate (cum ar fi Hotelurile) ar folosi apoi un DSP pentru a cumpăra spațiu publicitar prin licitație ($ TTD) 

Spre deosebire de Magnite si The Trade Desk, Tremor se concentrează doar pe video - aceasta este expertiza lor. 

Atât Magnite, cât și The Trade Desk se bazează pe mai multe canale, deși Magnite se concentrează și pe video, deoarece 

acolo este creșterea. 

Focusul principal pentru Tremor e in domeniul televizoarelor conectate (CTV). 

Viziunea celor de la Tremor este  

„Să creăm una dintre cele mai mari piețe programatice unificate specializate în video”.  

Au început să-și execute acest plan prin achiziționarea a 3 segmente și integrarea lor în afacerea centrala. Acestea 

lucrează împreună pentru a crea o ofertă unificată în spațiul video. 
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Afacerea merge brici, dar prețul acțiunilor nu arată valoarea 

Tremor are o listă de clienți de seama, care se îmbunătățește de la an la an. 

În imaginea de mai jos se poate vedea lista de clienti de la 20 octombrie 2020, listă pe care se găsesc: 

● CBS 

● Viacom 

● Rakuten 

● Samsung 

● Unilever 

Tremor are, de asemenea, un contract de 3 ani cu exclusivitate cu NewsCorp pentru CTV. 
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Imi place ca Tremor International opereaza într-o industrie cu tendință majoră de creștere. Se așteaptă ca industria de 

publicitate CTV să crească de la $8,1 miliarde în 2020 la $18,3 miliarde în 2024. 

Avand in vedere ca în 2020 companiile s-au panicat din cauza pandemiei si au redus puternic cheltuielile, pe masura ce 

acestea vor reveni pe trendul normal sunt sanse mari sa avem cativa ani cu cresteri peste medie. 

Tremor are o balanta solida, cu $97 milioane cash și datorii aproape zero. 

Compania își răscumpără acțiuni din cauza că pretul e subevaluat. 

Cât de subevaluat? Hai să vedem prin comparație cu competiția… 

DSP: 

- TTD - P / S = 50  

- ACUIF  - P / S = 14 

SSP: 

- MGNI - P / S = 18  

- PUBM - P / S = 16 

DSP + SSP: 

- TRMR - P / S = 2,80 

Încă un lucru. Dintre toate aceste companii, doar Tremor și TTD sunt profitabile astazi. 

Concluzia clara e că Tremor e subevaluată în comparatie cu competiția. 
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Mă aștept însă ca această situație să nu dureze mult. 

Considerând (conservativ) că acțiunile vor ajunge la P/S = 10 și că veniturile vor crește cu 50%, prețul per acțiune va fi:  

6 * 1.5 * 10 / 2.8 = 32 GBP 

Dacă toate astea nu sunt de ajuns, mai am un motiv să cred că Tremor International e o investiție ce ne va aduce profituri 

frumoase. 

Un potențial catalizator 

In jargonul lumii investitiilor, catalizatorul e un eveniment care poate determina piata sa recunoasca valoarea unei 

companii, sau sa grabeasca aceasta recunoastere printr-o crestere imediata. 

Tremor International are sediul in Israel, e listată la bursa din Londra, dar e foarte apropiata de USA.  

Iată de ce sunt încrezător că sunt șanse mari ca acțiunile să fie listate în USA. 

- Echipa de management e conștientă că listarea reprezintă o metodă bună de a atrage atenția asupra companiei. 

- Echipa de management e formata din isrealieni care trăiesc în USA 

- Compania are 5 birouri în USA 

- Aproximativ 80% din venituri sunt realizate din USA. 
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Având în vedere toate astea, nu-mi rămâne decât să recomand acțiunea de mai jos…

 

ACTIUNE 

 Cumpără acțiuni Tremor International (TRMR) la orice pret sub 7.5 GBP (750p) per acțiune.  
--- 

Clubul Investitorilor 
Pe luna viitoare! 

---- 
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