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Camping World Holdings Inc. (CWH) - $36.4

Camping World Holdings, Inc. opereaza o retea de

supermagazine care vand vehicule de agrement (RV) și

produse pentru activitati afara (camping). Funcționează

prin două segmente, Good Sam Services and Plans; și

RV and Outdoor Retail. Compania oferă un portofoliu de

servicii, planuri de protecție, produse și resurse în

industria RV. De asemenea, oferă contracte extinse de

service pentru vehicule; planuri de asistență rutieră;

programe de asigurare a bunurilor și accidentelor;

asistență la călătorie planuri de protecție a călătoriei; spectacole RV și camping pentru consumatori, precum și produce

diverse reviste lunare și anuale destinate consumatorilor RV; directoare de călătorie și planificare; operează Clubul Coast

to Coast. În plus, compania oferă RV-uri noi și second hand; finanțarea vehiculelor; servicii de reparare și întreținere RV;
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gama de piese, echipamente, consumabile și accesorii RV, care includ produse de remorcare și cuplare, sisteme de

satelit și GPS, produse electrice și de iluminat, aparate și mobilier și alte produse; Servicii de reparare a coliziunilor care

includ înlocuirea capacului din fibră de sticlă față și spate, înlocuirea parbrizului, soluții de remodelare interioară și vopsea

și caroserie.

În plus, oferă echipamente, unelte și rechizite pentru camping, vânătoare, pescuit, schi, snowboarding, ciclism,

skateboarding, sporturi nautice și marine și alte activități în aer liber, precum și operează Good Sam Club, o organizație

pe baza de abonament care oferă economii la o gama de produse și servicii și oferă carduri de credit. La data de 8 martie

2021, compania opera o rețea de aproximativ 170 de puncte de vânzare cu amănuntul în 38 de state ale Statelor Unite.

Acesta servește clienții prin intermediul reprezentanțelor și al platformelor online și de comerț electronic. Compania a fost

fondată în 1966 și are sediul în Lincolnshire, Illinois.

Cele mai importante argumente pentru investiția in Camping World Holdings

● Face parte dintr-o industrie în tendință de creștere în urma pandemiei: vehicule recreaționale

● E condusă de un super CEO, care e și acționar majoritar - Marcus Lemonis

● Compania lucrează să adauge 3 noi modele de afaceri care pot duce la o creștere substanțială

● Preț extrem de mic al acțiunilor fața de valoarea justificata.
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● Strategie expansionistă pentru a acoperi toată suprafața

SUA.

Rezultatele ultimului trimestru

Numărul clienților activi a crescut cu 3,8% până la peste 5,3

milioane, în timp ce numărul membrilor programului de

loialitate Good Sam Club a scăzut ușor cu 1,7%, până la puțin

sub 2,1 milioane, în principal datorită închiderilor de magazine

realizate de Camping World ca parte a programului său

Strategic Shift din 2019 pentru a realinia amprenta companiei.

Aceste lucruri s-au simțit la profit, cu câștiguri ajustate de

$0,48 pe acțiune în trimestrul 4 2020, mult peste estimările analiștilor de doar $0,26 pe acțiune.

Pentru tot anul 2020, profitul a fost $3.09 pe actiune.

Vânzările pentru anul 2020 au totalizat $5.44 miliarde, cu 11% mai mari decât in 2019.
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În timpul conferintei de raportare a rezultatelor financiare din 25 februarie 2021, Marcus Lemonis, președinte și director

executiv, a declarat că este „foarte încântat de perspectivele pentru acest an” și se așteaptă ca „EBITDA ajustat să fie

între $640 milioane partea inferioară până la $690 milioane pentru 2021." Asta înseamnă o crestere de cel putin 21%.

Industria RV (vehicule recreationale) a beneficiat de pandemie

Industria RV a beneficiat de pandemia COVID-19, deoarece multe familii care nu au putut zbura în alte părți ale lumii

și-au închiriat sau cumpărat un RV și au mers în vacanțe în siguranță, menținând în același timp regulile de distanțare

socială care sunt încă valabile în multe regiuni ale lumii.

Vânzările de RV au scăzut inițial la începutul pandemiei, dar în câteva luni livrarile au explodat odată cu cererea.

Această tendință a continuat și în 2021, februarie fiind una dintre cele mai bune luni din istoria industriei RV.

Deși industria a beneficiat de COVID19, e posibil ca redeschiderea economiei să fie bună pentru industria RV pentru că

vor deveni disponibile atracții turistice și alte locuri închise anterior sau cu capacitate limitată.

Se estimează că 2021 va fi un an puternic pentru RV și că această tendință este durabilă, deși cu o rată de creștere mai

mică, pe termen lung.
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3 Catalizatori care pot face acțiunile să explodeze

Camping World lucrează la o serie de evoluții care pot crește considerabil vânzările, profiturile și prețul acțiunilor.

Primul lucru e reprezentat de vânzările online de RV, pe care Camping World intenționează să le lanseze în vara acestui

an. Clienții vor putea să caute, să selecteze și să achiziționeze un RV folosit sau nou, complet online. Se livrează acasă

în câteva zile. CEO-ul Marcus Lemonis a spus că vânzările online de RV ar putea avea o marjă chiar mai mare decât

vânzările obișnuite din magazinele fizice și cu siguranță nu mai mici.

Al doilea lucru la care lucreaza Camping World este platforma de împrumut peer-to-peer a companiei, programată pentru

a fi lansată la sfârșitul verii sau începutul toamnei acestui an, cu un test beta care va fi efectuat la sfârșitul lunii aprilie sau

începutul lunii mai. Acesta va fi ceva de genul Airbnb pentru lumea RV.

Aceasta nouă afacere are potențialul de a fi uriașă și Camping World are toate resursele pentru a reuși acest lucru.

Membrii clubului Good Sam vor putea folosi acest serviciu fără costuri suplimentare dincolo de calitatea de membru, în

timp ce non-membrii clubului Good Sam vor plăti o taxă pentru utilizarea serviciului.

Camping World poate oferi asigurarea necesară atât chiriașilor, cât și celor care închiriază, împreună cu toate avantajele

oferite membrilor clubului Good Sam (aceasta implică reduceri la campingurile participante, reduceri la echipamentele

Camping World și multe altele).
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În plus, RV-urile pot necesita curățare, sau chiar întreținere și reparații după utilizare, toate acestea fiind oferite de

Camping World în locațiile sale fizice.

A treia dezvoltare este Camping World's Electric World, care este programată să fie lansată la sfârșitul verii 2021. Potrivit

CEO-ului Marcus Lemonis, compania intenționează să vândă RV-uri complet electrice, precum și camioane, bărci și alte

aparate de agrement pe măsură ce industria începe să adopte vehicule electrice. Camping World are deja rețeaua de

distribuție care rămâne de neegalat de oricine altcineva din SUA, oferind companiei un avantaj competitiv imediat atât

pentru a avea cea mai bună distribuție, cât și cea mai mare putere de preț cu producătorii de RV-uri electrice.

Evaluarea prețului acțiunilor

Chiar dacă doar una dintre lucrurile la care lucrează Camping World va avea succes, prețul acțiunilor ar putea crește

substanțial. Dacă toate cele trei vor avea succes, acțiunile ar putea exploda.

Multe alte companii se tranzacționează la multiplii de 5 ori mai mari decât Camping World deși au marje mult mai mici.

Nici nu vreau să compar cu Tesla (NASDAQ: TSLA) (vehicule electrice) sau Airbnb (NASDAQ: ABNB) (închirieri

peer-to-peer) care par a fi dintr-un univers diferit față de multiplii Camping World.
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Chiar dacă nu luăm în considerare catalizatorii, având în vedere proiecțiile lui Marcus Lemonis pentru profiturile din 2021

și un multiplu decent de 10x, acțiunile au astăzi o valoare reală de peste $70 pe acțiune, aproape dublu decât am plătit

noi.

Investim într-un super CEO care conduce o afacere grozavă

Marcus Lemonis e unul dintre idolii mei in domeniul afacerilor dar si al investitiilor.

Cred ca am vazut toate episoadele show-ului The Profit din care am invatat mai multe decat de la o facultate de afaceri.

În cadrul emisiunii Marcus vizitează diferite mici afaceri în care de obicei investește și arată procesul prin care repară

afacerile si le pune pe traiectorii de creștere. Pe langa investitiile in mici afaceri pe care le-a facut in cadrul emisiunii The

Profit, Marcus e CEO-ul companiei Camping World (CWH).

Camping World este o companie subevaluată condusă de un CEO de clasă mondială. În plus, Marcus Lemonis deține

aproximativ 50% din companie prin diferite structuri de proprietate și continuă să cumpere acțiuni.
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ACTIUNE

Cumpără acțiuni Camping World Holdings (CWH) la orice pret sub $40 pe acțiune.

---
Clubul Investitorilor
Pe luna viitoare!

----
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