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Airbnb Inc. (ABNB) - $143.8

Airbnb, Inc., împreună cu filialele sale, operează o

platformă pentru sejururi și experiențe pentru oaspeții

din întreaga lume. Modelul de piață al companiei

conectează gazde și oaspeți în mediul online sau prin

dispozitive mobile, pentru a rezerva spații și experiențe.

Oferă în principal camere private, locuinte intregi, vile

de lux și experiențe. Compania a fost cunoscută

anterior ca AirBed & Breakfast, Inc. și și-a schimbat

numele în Airbnb, Inc. în noiembrie 2010. Airbnb, Inc. a

fost fondată în 2007 și are sediul în San Francisco, California.
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Cele mai importante argumente pentru investiția in ABNB

● Airbnb are un brand valoros și o platformă atractivă

● O misiune cu impact, pe baza căreia Airbnb face acțiuni

creatoare de valoare pentru toti actorii implicati:

actionari, gazde, oaspeti

● Poziție financiară solidă, cu o gramada de bani in cont,

datorii mici, venituri în creștere și flux pozitiv de

numerar

● Potential bun de creștere, în special din segmentele de

șederi pe termen lung și experiențe

● Fondatorii sunt implicați în conducerea companiei și

sunt cei mai mari acționari
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Rezultatele ultimului trimestru

Airbnb ABNB a raportat că veniturile din al doilea trimestru aproape s-au cvadruplat la $1,3 miliarde dolari, de la $335

milioane dolari în trimestrul trecut, depășind așteptările analiștilor de $1,26 miliarde dolari. Aceasta înseamnă o creștere

de 299% de la an la an și reprezintă o creștere de 10% față de al doilea trimestru din 2019.

Valoarea brută a rezervărilor a urcat la $13,4 miliarde, mult peste așteptările analiștilor de $11,56 miliarde. Aceasta

reprezintă o creștere de 320% de la un an la altul și o îmbunătățire de 37% față de al doilea trimestru din 2019. Nopțile și

experiențele rezervate au crescut cu 197% de la an la an, la $83,1 milioane, deși au scăzut cu 1% față de aceeași

perioadă din 2019.

De asemenea, Airbnb și-a redus pierderea la $68 milioane, sau 11 cenți pe acțiune, de la o pierdere de $576 milioane,

sau $2,18 pe acțiune, în perioada de acum un an.

Analiștii prognozaseră o pierdere de $264 milioane, adică 36 de cenți pe acțiune.

Directorul financiar Dave Stephenson a declarat în cadrul apelului că sejururile de șapte zile sau mai mult au reprezentat

50% din veniturile companiei, adăugând că Airbnb „a acaparat o cotă din piața cazărilor tradiționale”.
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Airbnb a menționat incertitudinea continuă asupra pandemiei și variantei delta și nu au oferit orientări specifice în

trimestrul trei, deși se așteaptă la îmbunătățiri semnificative de la an la an.

"Ne așteptăm ca veniturile trimestrului 3 2021 să fie cele mai puternice venituri trimestriale înregistrate și să anunțăm cele

mai mari EBITDA ajustate și marja realizată vreodată", a declarat Airbnb într-o scrisoare adresată acționarilor.

Avantajul competitiv al Airbnb

Airbnb a fost devastata de pandemie, in perioada cand majoritatea tarilor au fost in carantina si cand calatoriile erau

restrictionate.

Dar in final au reusit sa supravietuiasca si compania e mai solidă ca niciodată. Mulți oameni care înainte se cazau la

hoteluri folosesc acum Airbnb.

Segmentul cu cea mai mare creștere din afacerea lor e reprezentat de cazarile pe termen lung.

Multi oameni care din cauza pandemiei au inceput sa lucreze de-acasa aleg sa calatoreasca pentru ca pot sa-si facă

treaba de oriunde cu conditia sa aiba internet. Majoritatea dintre ei folosesc platforma Airbnb pentru ca astfel isi pot

inchiria o locuinta cu bucatarie, masina de spalat si alte chestii de care nu pot dispune la un hotel.
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Comparatie intre pre-pandemie (2019) si redeschiderea calatoriilor 2021 (ADR=rata zilnica medie, GBV = Valoare brută a

rezervarilor, Revenue = Venituri) -> În timp ce hotelurile sunt decimate, Airbnb crește
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Airbnb nu e singura platforma care conecteaza gazdele cu turistii, dar e pe departea cea cu cel mai puternic brand si cel

mai atractiv site.

Pe langa faptul ca au un brand minunat, cei de la Airbnb se bazeaza pe inca un avantaj competitiv puternic…
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Misiunea companiei

In cazul multor companii misiunea reprezinta doar o tactica de marketing, pe când altele nu menționează niciuna.

În cazul companiei Airbnb misiunea e una cu impact, una care le da claritate asupra actiunilor si deciziilor privind viitorul

companiei.

Uite care-i povestea, asa cum apare pe site-ul Airbnb, spusă de CEO-ul si unul dintre fondatori, Brian Chesky…

Conexiune și apartenență

“În 2007, eu și cu Joe eram colegi de cameră în San Francisco și încercam să ne dăm seama cum să plătim chiria. În

acel weekend, era o conferință de design la San Francisco, iar hotelurile erau pline, așa că am umflat trei paturi și ne-am

transformat apartamentul într-un Airbed & Breakfast. Am găzduit trei invitați - Michael, Kat și Amol - și, făcând acest lucru,

am devenit primele gazde de pe Airbnb. Oaspeții noștri au ajuns ca străini, dar au plecat ca prieteni. Conexiunile pe care

le-am făcut în acel weekend ne-au determinat pe Joe și cu mine să realizăm „Poate că există o idee mai mare aici!” La

scurt timp, Nate s-a alăturat și am creat o cale pentru ca oamenii din întreaga lume să fie gazde, la fel ca noi.” Brian

Chesky, CEO Airbnb

În concluzie, Airbnb e despre conexiune si apartenență.
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“Suntem o comunitate bazată pe conexiune și apartenență și vom continua să proiectăm noi modalități de asigurare a

acesteia. Credem că doar am zgâriat suprafața:

- Ne vom concentra pe conexiune și apartenență.

- Vom acorda prioritate gazdelor individuale care o livrează.

- Vom investi în construirea comunității noastre.

Pe măsură ce lumea continuă să se schimbe, nevoia fundamentală a oamenilor de conectare și apartenență nu se va

schimba. Pe asta vom rămâne concentrați.” Brian Chesky

Scriind rândurile acestea am realizat ceva…

Doar vara aceasta am folosit platforma Airbnb pentru doua calatorii la Cluj Napoca, concediu in Croatia, un weekend

prelungit la lacul Cincis si un scurt sejur la Budapesta. Toate gazdele noastre ne-au facut sa ne simtim ca si cum am fi la

noi acasa. Ne-au lasat mici atentii, casele au fost impecabil de curate, au conectat cu noi si ne-au oferit tot ce-au stiut ei

pentru a ne face sa ne simtim cat mai bine.

Acum sunt convins ca toate acestea nu au fost intamplatoare. Nu toate aceste gazde au in sange afacerea de ospitalitate.

Airbnb are grija sa-si instruiasca gazdele pentru a se alinia cu misiunea companiei.

Acum, poti vedea de ce acesta e un mare avantaj competitiv. Personal, oriunde as calatori, prima optiune e sa caut

cazare pe Airbnb. Doar daca nu gasesc ceva potrivit cu nevoile si bugetul meu incerc si altceva.
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Dar asta nu prea se intampla pentru ca Airbnb e peste tot, ceea ce înseamnă un solid “network effect”. Cu cat e oferta

mai mare, cu atat mai multi oaspeti folosesc platforma. De aceea si ca gazda alegi tot Airbnb. Si ciclul se repeta, iar…

Airbnb crește

Veniturile Airbnb sunt împărțite în 3 segmente: șederi pe termen scurt, șederi pe termen lung și experiențe, o categorie

relativ nouă.

Când eram în Budapesta am intrat într-o zi pe site-ul Airbnb și erau propuse tot felul de experiențe care m-au făcut să

regret că n-am mai mult timp de petrecut acolo. De la tururi de oraș, cu diferite teme (istorie, viața de noapte, distractie cu

copii), la degustat vinuri si mancaruri, cursuri de gatit si multe altele.

Aceste tipuri de experiențe se aliniază perfect cu misiunea Airbnb, oferă valoare localnicilor, dar și oaspeților: win-win-win.

Și cine știe ce alte segmente vor născoci în viitor. Deja au început să creeze și experientele virtuale.

Când ai o comunitate așa de puternică precum Airbnb, o misiune clară și apreciată de oameni, cerul e limita.

Aaaaa. Și să nu uit de bani. Airbnb are și o grămadă de bani.

La jumatatea anului 2021 aveau în conturi $11.9 miliarde și o datorie de doar $2,4 miliarde. În plus, compania e pe plus la

generare de flux gratuit de numerar: +$1.4 miliarde în ultimul trimestru.
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Pentru a ne face o idee asupra potențialul de a crește de la aceste numere, Airbnb a oferit o estimare a evoluției pietelor

celor trei segmente in care ei sunt implicati.

Dimensiunea Totala a Pietei Astazi

Cazări pe termen scurt - $1200 miliarde

Cazări pe termen lung - $61 miliarde

Experiențe - $239 miliarde

Dimensiunea Totala a Pietei in viitor

Cazări pe termen scurt - $1800 miliarde (+ 50%)

Cazări pe termen lung - $210 miliarde (+250%)

Experiențe - $1400 miliarde (+585%)

Condusă de fondatori

Există ceva special la companiile conduse de fondatori care se simt ca un fel de părinți ai acelor afaceri, față de cele

preluate de diferiți CEO mercenari care se plimbă de la o companie la alta, singura lor grija fiind CV-ul.

În cazul Airbnb toti cei trei fondatori sunt implicati in conducerea companiei și sunt principalii actionari, împreună deținând

43.5% din acțiuni.
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Brian Chesky e CEO, Nathan Blecharczyk e Chief Strategy Officer, iar Joe Gabia conduce Airbnb.org, departamentul

companiei care se ocupa de binefacere si caritate.

O afacere excelenta pe care sa o detinem pe viata

Airbnb e o companie in crestere, afacerea e una care nu necesita investitii masive din partea companiei si se bazeaza pe

marje excelente de profit.

Fondatorii încă sunt implicați în conducere și echipa Airbnb continuă să inoveze.

E o afacere pe care o vrem în portofoliu pe viață pentru că domină această industrie și deocamdată nu văd alta care să o

amenințe în viitor.

ACTIUNE

Cumpără acțiuni Airbnb Inc. (ABNB) la orice preț sub $150 pe acțiune.

---
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Clubul Investitorilor
Pe luna viitoare!

----
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