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Opera Limited (OPRA) - $10.63

Opera Limited, împreună cu filialele sale, furnizează

browsere web pentru mobile și PC. Compania oferă

produse mobile pentru browser, cum ar fi Opera Mini,

Opera pentru Android și Opera Touch; Browsere pentru

PC, inclusiv Opera pentru computere și Opera GX; și

Opera News, o aplicație personalizată de agregare a

știrilor. De asemenea, oferă produse și soluții fintech și

de plată sub numele de marcă Dify; și deține

GameMaker, o platformă de dezvoltare de jocuri 2D. În

plus, compania operează platforme de marketing online, inclusiv Opera Ads, platforma de publicitate online; OLeads care

oferă întreprinderilor mici și mijlocii site-uri web gratuite pe care Opera le poate monetiza prin clienți publicitari online; și
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OList, o parte a Opera pentru oferte de afaceri în Nigeria. Funcționează în India, Irlanda, Kenya, Rusia și la nivel

internațional. Compania a fost fondată în 1996 și are sediul în Oslo, Norvegia.

Cele mai importante argumente pentru investiția in Opera

● Opera își folosește browser-ul pentru a construi nișe

profitabile sau diferite produse pe internet cu marje

foarte mari

● Opera are multe surse independente de venituri

● Datorită browser-ului Opera are costuri infime de

publicitate și achizitie a clienților, astfel poate scala ieftin

si rapid orice afacere

● Situatie financiară solidă, compania e profitabilă și

operează cu marje mari

● Opera are investitii diversificate pe care le va putea

valorifica la momente oportune
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Rezultatele ultimului trimestru

“Toate comparațiile sunt relative la primul trimestru al anului 2020, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Veniturile

noastre pe piețele emergente fintech și cu amănuntul nu sunt incluse în comparații, deoarece sunt clasificate ca

operațiuni discontinue.

Veniturile au crescut cu 28%, până la $51,6 milioane.

Veniturile din căutări au crescut cu 36%, la $26,7 milioane datorită creșterii puternice a utilizatorilor de PC-uri și pe

măsură ce generarea de bani a continuat să se îmbunătățească.

Veniturile din publicitate au crescut cu 40%, până la $24,3 milioane datorită creșterii puternice a monetizării Opera News

și a creșterii generării de bani.

Licențierea tehnologică și alte venituri au fost de $1,4 milioane. Acestea au scăzut cu $2,3   milioane de dolari comparativ

cu anul precedent, deoarece Opera a eliminat treptat serviciile profesionale cu marjă redusă pentru o entitate investită.

Cheltuielile de exploatare au crescut cu 11%, până la $53,1 milioane de dolari.

Taxele combinate pentru tehnologie și platformă, costul conținutului și costul inventarului vândut au fost de $2,2 milioane,

o creștere de 30% determinată de costurile crescute ale inventarului publicitar de la terți.

Nota: Astept sugestii si orice fel de feedback la adresa bogdan@academiadeantreprenori.ro.   ©Abundance Education S.R.L.. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere, copiere  sau redistribuire a

acestui raport e interzisa fara acordul scris al Abundance Education S.R.L. Aceste studii sunt bazate pe rapoartele financiare emise de companii, altfel de rapoarte depuse la SEC,  evenimente

importante, interviuri, comunicate de presa, plus propria experienta in investitii. Poate contine erori si nu recomand sa iei decizia de a investi doar pe baza acestor rapoarte.



Cheltuielile cu personalul, inclusiv remunerația pe bază de acțiuni, au fost de $17,1 milioane, în creștere cu 4%. Această

cheltuială constă în cheltuieli de compensare pe bază de numerar de $16,0 milioane și $1,1 milioane din cheltuieli de

remunerare pe bază de acțiuni.

Cheltuielile de marketing și distribuție au fost de $23,4 milioane, o creștere de 61% datorită cheltuielilor crescute pentru

inițiative noi, în principal Opera News pe piețele dezvoltate.

Deprecierea și amortizarea au fost de 5,0 milioane, în creștere cu 8%.

Alte cheltuieli de exploatare au fost de $5,5 milioane, o scădere de 23%, determinată de reduceri generale în mai multe

categorii de costuri mai mici.

Pierderile din exploatare au fost de $1,5 milioane, comparativ cu pierderile operaționale de $7,5 milioane din primul

trimestru al anului 2020. Îmbunătățirea s-a datorat în primul rând creșterii veniturilor cu marjă ridicată.

Alte elemente includ o parte din pierderea netă a asociaților și asocierile în participație de $145 mii. În plus, venitul

financiar net a fost de $1,4 milioane, în principal legat de valorile mobiliare deținute ca parte a funcției noastre de

trezorerie.

Beneficiul impozitului pe profit a fost de $0,8 milioane.

Venitul net a fost $0,6 milioane în comparație cu o pierdere netă de $20,9 milioane în primul trimestru al anului 2020.

Venitul net pe ADS a fost de $0,01 în Q1. Fiecare ADS reprezintă două acțiuni la Opera Limited. În Q1, numărul mediu de

acțiuni aflate în circulație a fost de 230,3 milioane, corespunzând 115,1 milioane ADS.
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EBITDA ajustat a fost de $4,6 milioane, reprezentând o marjă EBITDA ajustată de 9%, comparativ cu pierderea EBITDA

ajustată de $0,3 milioane în primul trimestru 2020. EBITDA ajustat exclude remunerația pe acțiuni și cheltuielile

nerecurente, precum și alte venituri și operațiuni întrerupte.

Venitul net ajustat a fost de $4,6 milioane în Q1, comparativ cu pierderea netă ajustată de $12,3 milioane în primul

trimestru 2020. Venitul net ajustat exclude remunerația pe acțiuni, cheltuielile nerecurente, operațiunile discontinue și

amortizarea activelor legate de achiziții. Venitul net ajustat pe ADS a fost de $0,04 USD în Q1.”

O companie solidă și agilă

Opera este un brand global de Internet cu o bază de utilizatori mare, implicată și în creștere, în principal în Europa, Africa

și Asia, ajungând la peste 380 de milioane de utilizatori activi lunari (MAU).

Oferă mai multe produse:

● Popularul browser Opera.

● Opera News: un serviciu de descoperire a conținutului alimentat de AI (> 219 MAU).

● Opera GX: un browser de jocuri.

● GameMaker: o platformă de dezvoltare a jocurilor.
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● Dify: o inițiativă europeană de servicii financiare și de plăți.

Opera mai deține:

● 42% din Nanobank, o combinație de micro-împrumuturi Opera și alte servicii Fintech în prezent în Indonezia, India,

Kenya și Mexic.

● 13% din OPay, o platformă mobilă pentru plăți, transport, livrare de alimente și produse alimentare în Nigeria,

deservind peste 2 miliarde de dolari în volum lunar de tranzacții.

● 19% din StarMaker, o companie de muzică și divertisment în rețelele sociale, care a încheiat 2020 cu o rată de

execuție de 127 de milioane de dolari.

Cred că Opera oferă investitorilor o afacere solidă, dar și opțiunea de a vedea o creștere explozivă din multele “pariuri” pe

care compania le face.

Potentialul companiei provine din trei factori importanți:

● Un accent pe piețele de nișă

● O cultură a inovației

● Viteză ridicată cu care dezvolta produse

Cu concurenți precum Google, Microsoft și Apple, pentru a concura eficient, Opera trebuie să furnizeze în mod continuu

motive clienților potențiali pentru a descărca și utiliza produsele lor. Opera face acest lucru vizând anumite segmente de

utilizatori și oferindu-le produse și funcții pe care nu le pot obține cu ușurință în altă parte.
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De exemplu:

Utilizatorul doritor de confidențialitate poate utiliza browserul Opera și reduce urmărirea online cu un blocker de anunțuri

și un VPN.

Cei implicati in cripto pot avea un portofel Cripto chiar în browser.

“Gamerii” pot obține o experiență de joc foarte personalizată cu Opera GX.

Utilizatorii cu latime de banda restransa pot beneficia de un browser mic și performant.

Mai jos sunt un set de caracteristici ale browser-ului, pe care Opera le specifica pe site-ul său web.
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Pentru a-și asigura o nișă, Opera trebuie să fie dispusă să inoveze. Ei trebuie să fie dispuși să meargă pe piețe pe care

alții nu le doresc și să creeze produse pe care alții nu le pot crea. Implicarea companiei Opera pe piețele emergente este

un exemplu excelent, Opera News altul. Opera inovează constant mișcându-se rapid, experimentând și încercând

inteligent lucruri noi.

Opera Browser este poarta către internet.

Deoarece acesta este punctul de plecare pentru o sesiune de internet a unui utilizator, Opera a reușit să creeze o afacere

minunată de căutare. Pe partea de navigare, Opera News, un serviciu de descoperire a conținutului bazat pe AI, a strâns

peste 219 MAU, rezultând într-o excelentă afacere de publicitate.

Ce avantaje aduce un browser cu multi utilizatori

Browserul oferă posibilitatea unică de a monitoriza tendințele emergente, de a testa și de a incuba produse noi în nișe pe

care le identifică și de a scala produsele care sunt apreciate de piață. Când au succes, astfel de nișe pot fi o sursă de

marje incrementale minunate.

Opera GX, browserul de jocuri Opera este un exemplu perfect al modului în care Opera a reușit să valorifice avantajele

unice ale browserului pentru un scop complet nou. Deținând nișa de browser pentru jocuri, Opera nu numai că atrage un

anumit segment de clienți aleși, dar și minimizează și evită concurența.
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Să vedem cum: Opera are o abundență de date care o ajută să ia decizii inteligente. Pe baza interogărilor de căutare,

Opera a aflat că interesul pentru browser de jocuri a crescut. Putem verifica acest lucru căutând „gaming browser” pe

Google Trends. Observați, cum a crescut popularitatea acestui termen de căutare în ultimii ani. Se vede că este o nișă în

creștere. Opera știa acest lucru și a decis să investească în ea construind Opera GX.

Acum, să vedem ce obținem când cautam pe Google „gaming browser”.
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Aproape toate rezultatele de pe prima pagina au legatura cu Opera care are un adevarat monopol in aceasta nisa.

Deoarece Opera are 380 de milioane de utilizatori activi lunari, odată ce a fost confirmat interesul pietei pentru un produs,

Opera poate crea trafic instant pentru a scala rapid afacerea. Acest lucru oferă Opera un avantaj mult râvnit de orice alta

afacere. Nu este o surpriză că Opera GX a ajuns in scurt timp la peste 9 milioane MAU!

Deținerea monopolului asupra unei nișe poate fi o sursă de marje incrementale solide. Din nou, Opera GX oferă un

exemplu excelent: compania a spus că fiecare 1 milion MAU Opera GX incremental generează venituri de $2,5 milioane.

Și chestia uimitoare e că Opera nu plătește aproape nimic pentru a obține acei utilizatori.

Evaluarea companiei

Astăzi, Opera se tranzacționează cu aproximativ aproximativ 4 x estimările veniturilor din 2021. E un pret modest pentru o

afacere globală atât de rezistentă, cu marjă mari și cu o creștere > 40% de la an la an. În mod conservator, consider că

Opera poate să-și dubleze sau tripleze veniturile în următorii 3-5 ani. Dacă adăugăm în ecuație și probabilitatea ca

evaluarea să urce, plus deblocarea valorii din alte investiții ale companiei ajungem la un potential profit de cel putin 500%.
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ACTIUNE

Cumpără acțiuni Opera Limited (OPRA) la orice pret sub $12 per acțiune.

---
Clubul Investitorilor
Pe luna viitoare!

----
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