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Teladoc Health (TDOC) - $150.87

Teladoc Health, Inc. oferă servicii virtuale de asistență

medicală în Statele Unite și la nivel internațional.

Acoperă diverse afecțiuni clinice, inclusiv îngrijiri

episodice non-critice, cazuri cronice și complicate, cum

ar fi cancerul și insuficiența cardiacă congestivă. Oferă

soluții de telesănătate, gestionarea afecțiunilor cronice,

servicii medicale expert, soluții de sănătate

comportamentală, îndrumare și sprijin, plus servicii de

platformă și programe. Servește angajatorilor din

domeniul sănătății, planurilor de sănătate, spitalelor, sistemelor de sănătate, companiilor de asigurări și servicii financiare.

Compania își oferă produsele și serviciile sub mărcile Teladoc, Livongo, Advance Medical, Best Doctors, BetterHelp și
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HealthiestYou. Compania a fost cunoscută anterior sub numele de Teladoc, Inc. și și-a schimbat numele în Teladoc

Health, Inc. în august 2018. Teladoc Health, Inc. a fost înființată în 2002 și are sediul în Purchase, New York.

Cele mai importante argumente pentru investiția in Teladoc Health

● Face parte dintr-o industrie aflată într-o creștere

fulminantă: asistența medicală virtuală

● Media ratei creșterii veniturilor din ultimii ani e de peste

70%

● Teladoc e lider de necontestat al industriei

● Are cea mai performantă rețea de medici, acesta fiind

unul dintre motivele pentru care e foarte greu pentru

altă companie să concureze cu Teladoc

● Un model de afaceri extrem de solid, mai mult de 80%

din venituri fiind realizate din abonamente

● Teladoc are deja o bază importantă de clienți de la care

colectează date pe care le folosește cu succes pentru a crește atât numărul de clienți cât și vânzările realizate per

client
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Rezultatele ultimului trimestru

Compania a raportat o pierdere netă de $199,6 milioane, comparativ cu o pierdere de $29,6 milioane în același trimestru

al anului trecut.

Pierderea netă diluată de $1,31 pe acțiune a fost mai mare decât așteptările analiștilor de $0,54 pe acțiune. Cu toate

acestea, veniturile au crescut cu 151% de la an la an, la $453,7 milioane de dolari, depășind estimările $451,9 milioane.

CEO-ul Teladoc Health, Jason Gorevic, a declarat: „După un an de transformare, Teladoc Health continuă să beneficieze

de un impuls puternic, oferind rezultate record în întreaga companie. Consumatorii acceptă ofertele noastre de îngrijire

medicală virtuală, interactioneaza cu mai multe produse și vin la noi pentru mai multe dintre nevoile lor de sănătate. ”

Taxele de acces de $388,2 milioane au crescut cu 183% față de anul anterior și au reprezentat aproximativ 85,5% din

veniturile totale ale companiei. Abonamentele plătite ale companiei în Statele Unite au atins 51,5 milioane în T1, o

creștere de 20% de la an la an.

Pentru al doilea trimestru, TDOC se așteaptă ca veniturile să fie cuprinse între $495 milioane și $505 milioane și EBITDA

ajustat să ajungă între $61 milioane și $64 milioane. Pentru anul fiscal 20211, compania și-a ridicat perspectivele de

venituri și a prognozat venituri între $1,97 miliarde și 2,02 miliarde și EBITDA ajustat între $255 milioane și $275 milioane
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Investim într-o companie cu o creștere de neoprit

Dacă există un indicator la care TDOC zdrobește concurența acesta e creșterea veniturilor. Cum ai văzut mai sus,

această companie a generat vânzări de $453 milioane în precedentul trimestru, reprezentând o creștere de 151%! Și

ceea ce am văzut în acest raport nu e o excepție.

Între 2016 și sfârșitul anului 2020, TDOC a generat un procent de creștere anuală (compusă) mai mare de 70%, cu 80%

din aceste venituri generate pe baza unui model de venituri recurente.

Piață totală adresabilă

Asistența medicală virtuală, ca industrie, are ani buni de creștere în fața ei.

Dacă ne gândim că Teladoc colaborează cu cei mai mari asiguratori, angajatori, spitale și sistemele de sănătate pentru a

oferi asistență virtuală, e ușor să ne imaginăm cât de masivă este piața totală adresabilă a Teladoc.

Hai să vedem concret cât e de mare piața căreia i se adresează compania Teladoc. În primul rând, piața asistenței

medicale virtuale valorează în jur de $31 miliarde, iar piața tradițională de asigurări medicale și de sănătate este în

valoare de aproximativ $1,2 trilioane, adică... enormă!

Teladoc e pe cale să acapareze o mare parte din aceste piețe.
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40% din companiile Fortune 500 folosesc deja Teladoc Health și acesta e doar începutul.

Teledoc prognozează rate de creștere a veniturilor extrem de ridicate pentru câțiva ani de acum încolo. Creșterea ratei de

creștere a veniturilor este posibilă doar atunci când o companie se așteaptă să capteze mai mult din piața adresabilă sau

când se așteaptă să vândă servicii suplimentare clienților existenți.
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Din punct de vedere al acoperirii, sunt aproape 330 de milioane de oameni în

S.U.A. și în general tinerii nu prea sunt încântați de ideea de a părăsi casa

pentru a vizita un medic, majoritatea se așteaptă ca totul să fie livrat virtual - prin

cloud! Si tocmai asta e ce face cel mai bine Teladoc.

Chiar și în România se pot face asemenea consultații, pe site-ul Regina Maria și

e un lucru excelent pentru că poți să fii consultat de medici din alte orașe fără să

fii nevoit să te deplasezi acolo.

Am avut și eu o asemenea consultație și sistemul funcționează foarte bine.

Capitalizarea de piață

Capitalizarea de piață a Teladoc se ridică la aproximativ $23,5 miliarde. Poate

pare mare, dar e nimic în comparație cu dimensiunea la care mă aștept să

ajungă această companie în câțiva ani.

Pentru ca o companie să aibă performanțe spectaculoase e un mare avantaj să fie lideri consacrați în industria lor. Și

când vine vorba de asistență medicală virtuală, Teladoc este liderul incontestabil! De aceea, nu m-aș mira că Teladoc să

ajungă în câțiva ani la o capitalizare de $1 trilion, ceea ce ar însemna să crească mai mult de 40x față de unde e astăzi.
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ACTIUNE

Cumpără acțiuni Teladoc Health (TDOC) la orice pret sub $160 per acțiune.

---
Clubul Investitorilor
Pe luna viitoare!

----
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