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eXp World Holdings (EXPI) - $38.96

eXp World Holdings, Inc. (EXPI) oferă servicii de

intermediere imobiliară bazate pe cloud pentru

proprietarii de locuințe rezidențiale și cumpărătorii de

case din Statele Unite, Canada, Marea Britanie,

Australia, Africa de Sud, Portugalia, Franța, Mexic și

India.

Compania facilitează cumpărătorilor să caute listări de

proprietăți în timp real și vânzătorilor să-și listeze

proprietățile prin diferitele sale platforme.

Oferă cumpărătorilor și vânzătorilor acces la o rețea de profesioniști, agenți centrati pe consumatori și brokeri.

De asemenea, a cumpărat Virbela, platformă implicată în construirea de lumi virtuale 3D pentru muncă, educație și

evenimente, întâlniri și ședințe.
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În plus, compania operează revista tipărită SUCCESS, portalul SUCCESS.com, buletine informative SUCCESS,

podcast-uri, cursuri de formare digitală și conturi de socializare afiliate pe toate platformele.

În plus, furnizează servicii de marketing, instruire și alte servicii de asistență brokerilor și agenților săi.

eXp World Holdings, Inc. a fost constituită în 2008 și are sediul în Bellingham, Washington..

Cele mai importante argumente pentru investiția in EXPI

● Atrage agenții imobiliari de top oferindu-le imensă

valoare și simț de proprietate în afacere

● Creștere consistentă a numărului de agenți

● Creștere venituri și flux de numerar

● Poziție financiară solidă, fără datorii care permite

companiei să facă investiții în alte afaceri

complementare

● eXp a achiziționat Virbela, o platformă virtuală cu mare

potențial
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● Mult loc pentru a continua să crească afacerea principală conform penetrării actuale a pieței

Rezultatele ultimului trimestru

Repere financiare pentru primul trimestru al anului 2021:

Veniturile au crescut cu 115%, până la un record de 583,8 milioane de dolari în primul trimestru al anului 2021, comparativ

cu 271,4 milioane de dolari în același trimestru al anului trecut.

Profitul brut a crescut cu 91% la 53,5 milioane de dolari în primul trimestru al anului 2021, comparativ cu 28,0 milioane de

dolari în același trimestru al anului trecut.

Venitul net a crescut cu 3,348% la 4,8 milioane de dolari în primul trimestru al anului 2021, comparativ cu 0,1 milioane de

dolari în același trimestru al anului trecut.

EBITDA ajustat (o măsură financiară non-GAAP) a crescut cu 159% la 14,8 milioane USD în primul trimestru al anului

2021, comparativ cu 5,7 milioane USD în același trimestru al anului trecut.

Fluxul de numerar operațional (o măsură financiară non-GAAP) a crescut cu 184% la 40,6 milioane dolari în primul

trimestru al anului 2021, comparativ cu 14,3 milioane dolari în același trimestru al anului trecut.
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La 31 martie 2021, numerarul și echivalentele de numerar totalizau 104,4 milioane USD, comparativ cu 44,3 milioane

USD la 31 martie 2020. Compania a răscumpărat aproximativ 34,0 milioane USD de acțiuni comune în primul trimestru al

anului 2021.

„Fiind cel mai brokerul imobiliar cu cea mai rapidă creștere organică din lume, realizăm progrese considerabile în ceea ce

privește câștigarea cotei de piață în SUA și la nivel global, având o creștere a bazei noastre de agenți cu 77% de la an la

an, și am depășit numărul de 50.000 de agenți din acest trimestru ”, A declarat Glenn Sanford, fondator, președinte și

CEO al eXp World Holdings.

„Veniturile și profitabilitatea înregistrate în primul trimestru sunt rezultatul direct al faptului că agenții continuă să obțină

rezultate excelente folosind modelul unic de brokeraj al eXp și propunerea de valoare oferită agenților de companie. Nu

numai că experimentăm o accelerare a numărului de agenți care se alătură eXp, dar agenții pe care îi atragem s-au

dovedit a fi din ce în ce mai productivi, iar Scorul nostru Net Promoter continuă să crească.”

Cum schimbă eXp jocul în tranzacțiile imobiliare

Actuala industrie imobiliară există de aproximativ 100 de ani. In USA comisioanele agentilor sunt de 5-6% la vânzări. Mulți

oameni plătesc cu scârbă prețul. Dar serviciile unui bun agent imobiliar merită foarte mult.
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În mod tradițional, companiile de tip broker imobiliari primesc între 40%-50% din comision, restul merge la agentul care a

incheiat tranzactia.

Brokerajele sunt companiile în care agenții au un birou, învață și lucrează împreună.

Cu toate acestea, tranzacțiile imobiliare se fac pe teren. Mulți agenți operează de acasă. Valoarea brokerajului tradițional

s-a erodat. Tehnologia permite agenților să lucreze de la distanță. Brokerajul tradițional nu mai e la fel de valoros ca mai

demult.

Cei mai buni agenți încheie tranzacție după tranzacție. Și majoritatea plătesc ~ 40-50% din comisionul lor către un broker

tradițional. Puțini dintre ei sunt recompensați pentru a fi loiali si a se simti proprietari in afacerile de brokeraj.

Dar de ceva timp ei au o alternativă...

EXPI vine și oferă acest lucru:

- Noi vom lua 20% din comisioane. Tu, agentule primești 80%.

- După ce ai plătit $16.000 către EXPI, tu iei 100% din comision și ne plătești doar $250 pe tranzacție. Și după 20 de

tranzacții ne plătești doar $75 pe tranzacție.

Și ca să vezi cât te apreciem, hai să te ajutăm să-ți construiești avere și în alte câteva moduri:

- Cotă de venituri - aduceți agenți noi la eXp și veți primi un procent din comisioanele companiei câștigate din

activitatea lor de vânzări. Se bazează pe venitul brut din comisioane, este calculat dinamic și plătit lunar.
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- Primești acțiuni când:

a) ai încheiat prima vânzare în fiecare an ($200 în acțiuni),

b) un agent adus de tine închide prima lui vânzare ($400 în acțiuni),

c) atingi obiectivul anual ($400 în acțiuni)

d) atingi statutul ICON ($16.000 în acțiuni)

Plus…. Opțiunea de a primi până la 5% din comisioanele câștigate anual în acțiuni eXp cu o reducere de 10%.

Pur și simplu eXp le oferă o valoare imensă agenților.

Niciun concurent nu se apropie să acorde atât de multă valoare și simț de proprietate agenților.

De ce agenții imobiliari de top migrează la eXp

EXPI înțelege puterea superioară a stimulentelor și a creat o afacere câștig-câștig.

Alți brokeri eșuează teribil și creează medii în care proprii agenți concurează între ei și “se mănâncă unii pe alții”.

La eXp toata lumea câștigă, partenerii se ajută între ei, relațiile sunt durabile și concurenții n-au nicio șansă.

Unul dintre cei mai mari concurenți ai eXp se numește Redfin.

Un competitor bun care face lucrurile în mod diferit. În loc să angajeze antreprenori independenți, agenții Redfin sunt

angajați salariați cărora li se plătește un bonus în funcție de comisioanele câștigate.
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Dar spre deosebire de eXp unde totul e clar și simplu, planul de compensare Redfin e destul de opac. Stimularea nu este

semnificativă și, cu siguranță îi lipsește dimensiunea de împărțire echitabilă a profitului între agenți și companie.

Cel mai bine sa vedem un exemplu...

Agenții R (Redfin) și X (eXp) vând fiecare 25 de proprietăți într-un an cu venituri brute de $20 milioane ($800.000 /

tranzacție). Ambele companii percep 1,5% pentru fiecare vânzare.

Agentul R ajunge să aibă salariu de 80.000 de dolari. Acest agent nu plătește cheltuieli. Deci acesta este „profit” sau venit

pur.

Agentul X în schimb, are anumite costuri pe care le plătește companiei eXp pentru a putea să folosească toate resursele

(unelte, servicii foto, licențe și baze de date).

Toate acestea sunt in medie $40.000 pe an, dar pentru agentii care doresc mai multe resurse pot ajunge la $80.000.

Hmmm…. Cam mult. Dar hai sa ne uitam si la venituri.

Din cei $300.000 câștigați în comisioane, aproximativ $20.000 se duc la eXp și $280.000 la agent.

După ce plătește cheltuielile de 80.000, agentul rămâne cu $200.000, fără să luăm în considerare beneficiile în acțiuni

sau din aducerea altor agenți în companie.

Pentru agenții de top, alegerea e evidentă. Doar începătorii și conservatorii fără spirit antreprenorial rămân să lucreze

pentru concurenți.
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Creștere stelară

Poate te gândești cum poate compania asta să de atât de mult agenților și dacă îi mai rămâne ceva și ei.

Hai să vedem fluxul de numerar / acțiune EXPI:

2014: .002 USD

2015: .003 USD (+ 50%)

2016: .009 USD (+ 200%)

2017: 0,037 USD (+ 311%)

2018: 0,19 USD (+ 413%)

2019: 0,38 USD (+ 100%)
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2020: .63 dolari (+ 65%)

În 2020 creșterea a fost de fapt mai mare, dar eXp a achiziționat compania Virbela, o platforma virtuală completă al cărei

scop e să devină viitorul în muncă, învățare și întâlniri în spațiul virtual.
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EXPI nu trebuie să reinvestească mulți bani pentru a crește. Totul sistemul e deja setat astfel încât creșterea e

programată și automatizată. Banii sunt investiți pentru a crește Virbela care și-a arătat valoarea în timpul pandemiei.

Virbela a crescut la peste 300 de clienți în întreaga lume și e pentru noi o afacere extra cu potențial opțional - la fel ca

AWS pentru Amazon.

În plus, sunt prezente multe oportunități de vânzare încrucișată și de a dezvolta alte afaceri complementare, de exemplu

vânzarea de asigurări sau acordare de credite și probabil multe alte oportunități sunt disponibile.

Evaluare eXp

eXp oferă un serviciu. Ei distribuie plăți maxime agenților, ceea ce va duce în cele din urmă la un cost minim pentru

consumatori și la vânzarea la un profit minim. Astfel, toți cei conectați cu EXPI au de câștigat și compania va continua să

crească.

Nu e o schemă piramidală ci o companie care valorifică puterea superioară a stimulentelor. La o rată de penetrare de

aproximativ 3% (a agenților imobiliari din SUA), EXPI are mult loc să crească și va continua să o facă. Conform calculelor

mele valoarea reala a eXp e astăzi în jur de $90 pe acțiune și trebuie să avem răbdare până și alți investitori și manageri
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de fonduri vor înțelege această afacere extraordinară.

ACTIUNE

Cumpără acțiuni eXp World Holdings (EXPI) la orice preț sub $41 pe acțiune.

---
Clubul Investitorilor
Pe luna viitoare!

----
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