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Amazon.com Inc. (AMZN) - $3256

Amazon.com, Inc. vinde cu amănuntul produse de

consum și abonamente în America de Nord și la nivel

internațional. Compania operează pe trei segmente:

America de Nord, Internațional și Amazon Web Services

(AWS). Vinde mărfuri și conținut achiziționat pentru

revânzare de la terți prin intermediul magazinelor fizice

și online. De asemenea, compania produce și vinde

dispozitive electronice, inclusiv Kindle, tablete Fire,

televizoare Fire, Rings și Echo și alte dispozitive; oferă

Kindle Direct Publishing, un serviciu online care permite autorilor independenți și editorilor să își facă disponibile cărțile în

magazinul Kindle; dezvoltă și produce conținut media. În plus, oferă programe care permit vânzătorilor să își vândă
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produsele pe site-urile sale web, precum și în magazinele sale; și programe care permit autorilor, muzicienilor,

realizatorilor de film, dezvoltatorilor de abilități și aplicații și altor persoane să publice și să vândă conținut. De asemenea,

compania furnizează servicii de calcul, stocare, baze de date, analize, învățare automată și alte servicii, precum și

abonamente pentru publicitate, publicare și conținut digital. În plus, oferă Amazon Prime, un program de membru, care

oferă transport gratuit pentru diverse articole; acces la streaming de filme și episoade TV; și alte servicii. Compania

deservește consumatorii, vânzătorii, dezvoltatorii,

întreprinderile și creatorii de conținut. Amazon.com, Inc. a

fost fondată în 1994 și are sediul central în Seattle,

Washington.

Cele mai importante argumente pentru

investiția in Amazon.com Inc.

● Misiune îndrăzneață pe care o îndeplinește cu brio

● Situație financiară solidă

● Cel mai valoros brand din lume alături de Apple

● Mai multe afaceri solide sub umbrela companiei mamă
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● Platforma lor de succes si portofoliul de clienti le permite sa dezvolte noi afaceri

● Fondatorul Jeff Bezos inca detine 14% din actiuni si e implicat in conducere din pozitia de presedinte al consiliului

de administratie

Cum îsi îndeplinește Amazon misiunea

Misiunea companiei Amazon e sa fie compania cea mai orientată spre clienți din lume. Și hai să povestim puțin despre

cum a evoluat Amazon plecând de la această misiune.

Jeff Bezos a fondat Amazon în garajul său din Bellevue, Washington, la 5 iulie 1994. A început ca un magazin online

pentru cărți, dar s-a extins și a început să vândă electronice, software, jocuri video, îmbrăcăminte, mobilier, alimente,

jucării și bijuterii. În 2015, Amazon a depășit Walmart ca cel mai valoros comerciant cu amănuntul din Statele Unite.

Prima etapa a expansiunii Amazon a fost creșterea magazinului online. De fapt acest lucru încă e în progres pentru că ei

continuă să se extindă în afara Statelor Unite, operând site-uri în multe alte țări, inclusiv în China.

Germania și United Kingdom au fost primele țări în care s-au creat noi site-uri și de atunci multe altele au fost adaugate.

Precum observi în tabelul de mai jos, deși sunt prezenți în 21 de țări, încă au loc de creștere. Acum, hai să revenim la

misiune. A fi prezenți în cât mai multe țări e doar un aspect al îndeplinirii acestei misiuni. Ce altceva mai vor clienții?

Costuri mici, site intuitiv, atractiv si rapid, produse de calitate, livrare rapida, rezolvare promptă a problemelor clientilor.
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Pentru a realiza toate astea, strategia Amazon a fost sa facă cât mai

multe lucruri în casă.

În afaceri chestia asta se numește creștere sau integrare pe verticală,

spre deosebire de expansiunea teritorială care se numește creștere

pe orizontală.

Dacă-ți place geometria, îți poți imagina cum aceste două creșteri

care se întâmplă simultan au impact mult mai puternic decât o

creștere unidimensională.

Dar treaba cu creșterea nu se termină aici.

Afaceri noi

În anul 2002 Amazon a creat divizia AWS, Amazon Web Services

pentru a deține și a-și gestiona în mod independent resursele

necesare pentru a opera site-urile și celelalte aplicații care aveau

nevoie de stocare și de putere de calcul.
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Au făcut așa de bine acest lucru încât au oferit serviciul și altor companii care nu-și permit să achiziționeze și gestioneze

propriile servere.

Așa cum am scris și în cartea Infailibil - Modul robust de a-ți crea o afacere care să-ți facă viața mai bună (ca

membru al Clubului Investitorilor ai reducere 50 RON la achizitia ei), AWS a devenit o afacere nouă și foarte profitabilă

pentru Amazon. E numărul 1 în lume în domeniul Cloud Computing, Microsoft Azure și Google Cloud fiind mult în spatele

lor.

AWS aduce între 10% și 15% din veniturile Amazon, având marje mai bune decât divizia de comerț.

Alt domeniu pe care s-a focusat Amazon în ideea de a opera cât mai eficient și cu costuri cât mai mici care să se reflecte

în final atât în prețurile atractive oferite clienților cât și în profiturile companiei este partea de fulfillment, adică logisitica și

gestionarea stocării produselor, urmărirea inventarului și livrările către clienți.

După ce au pus la punct un sistem extrem de eficient, divizia Fulfilment By Amazon s-a transformat și ea într-o nouă

afacere.

Valoarea companiei

Value Investing înseamnă să cumperi acțiuni care costă mai puțin decât valoare lor intrinsecă. Dar nu există nicio formulă

pentru valoarea intrinsecă. Mulți se focusează pe chestii tangibile ca venituri si profituri actuale, dar e mai greu să
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evaluezi chestiile intangibile care probabil contează și mai mult. Despre ce vorbesc și de ce spun că poate contează mai

mult?

Una dintre chestiile intangibile e valoarea brand-ului și Amazon e alături de Apple cel mai valoros din lume. La fel, e

important ca cei care conduc compania sa fie si actionari. Să fie aliniate interesele lor cu cele ale celorlalti actionari.

In cazul Amazon, Jeff Bezos e fondatorul și a fost CEO-ul Amazon până în iulie 2021. Acum e presedintele consiliului de

administrație si e în continuare implicat in conducerea companiei.

El deține 14% din Amazon, cea ce înseamnă enorm având în vedere dimensiunea companiei.

În privința competenței, Jeff Bezos a demonstrat deja ce poate.

Cultura companiei contează deasemenea. Cum sunt tratati clientii, angajatii? Cât sunt de motivați angajații? Care sunt

valorile si misiunea? Cât e de aliniat comportamentul angajatilor cu aceasta misiune?

Nu în ultimul rând, platforma construita de Amazon are o valoare inestimabila pentru ca le oferă multe opțiuni de a

construi afaceri noi.

Un exemplu e Amazon Prime Video, un fel de Netflix al Amazon.
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Tot prin intermediul platformei, Amazon da ocazia multor mici antreprenori să-și construiască afaceri în scurt timp și cu

costuri mici. Tot ce trebuie să facă e să-si deschidă un cont de comerciant, să trimită produsele pe care vor să le vândă

într-un depozit al Amazon și să listeze pe site produsele.
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In acest fel, platforma Amazon generează venituri de la comercianti sub forma de comisioane din vanzari si diferite

abonamente.

În plus, se creează un efect de rețea care atrage din ce în ce mai mulți clienți. Asta face ca noi și noi comercianți să vină

pe platformă.

Toate treburile acestea intangibile sau necuantificabile au impact major asupra evoluției unei companii, probabil mult mai

mult decât situatia financiară prezentă. Ele pot aduce companiei succes si prosperitate financiara în viitor și în consecința

un pret mult mai mare la actiuni.

Dar stai linistit. Amazon are de asemenea o…

Situație financiară solidă

Amazon are $90 miliarde bani gheata și $50 miliarde datorii.

Fluxul gratuit de numerar generat in ultimul an e $7 miliarde.

Cu asemenea “numere” Amazon e pregatita sa înfrunte orice eventuala criza si ar putea chiar sa prospere intr-un

asemenea scenariu, profitand de eventualele dificultăți ale altor comercianti.

Daca pun totul cap la cap, Amazon e o companie pe care vrem s-o detinem pentru totdeauna, asa cum recomanda si

Warren Buffett.
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Nota: Actiunile Amazon costa peste $3200 si multi dintre noi nu avem disponibila suma aceasta.

Din fericire, cu ceva timp in urma cei de la Interactive Brokers au introdus optiunea de a cumpara fractiuni de actiuni, asa ca putem cumpara de

orice suma dorim.

Primul pas e insa activarea acestei optiuni pentru contul tau si poti face asta accesand link-ul:

https://www.interactivebrokers.hu/en/index.php?f=45718&gclid=CjwKCAjw2P-KBhByEiwADBYWCkM35MIc_ljbBXM6BX8GDPNmobe725MpLMu9

u8V0blHuyj-F0qgnnxoCE7YQAvD_BwE

La aceasta pagina trebuie sa specifici experienta pe care o ai cu tranzactionarea unor produse financiare. Eu am pus totul pe maxim, altfel

primeam mesaj ca trebuie sa raspund la cateva intrebari-test.

ACTIUNE

Cumpără acțiuni Amazon.com Inc. (AMZN) la orice preț sub $3.350 pe acțiune.
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