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Mentalitatea de turma ne ofera o 

importanta oportunitate 
 

"Odată ce turma începe să se miște într-o singură direcție, este foarte greu să o 

influentezi, chiar și putin." - Dan Rather 

Mentalitatea de turma are o mare putere de influenta si fiecare om e impactat de 

aceasta forta, fie ca o recunoaste sau nu. 

Din mentalitatea de turma se pot obtine rezultate mixte… unele bune, altele rele. Acest 

lucru e în special adevărat când vine vorba de investiții. 

 

De ce spun asta? 

La începutul acestei luni, Incyte Corp., o companie cunoscuta de biotehnologie, a 

dezvăluit că un studiu efectuat impreuna cu compania Merck, aflat in faza 3 de testare a 

esuat. 
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Inainte de acest deznodamant, studiul era unul de la care analistii se asteptau la lucruri 

pozitive.  

“Epacadostat e inhibitorul IDO1 al Incyte si a aratat in trecut date promitatoare pentru 

melanom… dar acum are un set de rezultate mult mai robust, cu impact asupra mai 

multor tipuri de tumori… Mai e nevoie de teste pentru a evalua durabilitatea raspunsului 

si utilitatea biomarkerilor, dar se pare inhibitia duala IDO plus PD-1 va juca un rol 

important în imunoterapia cancerului.” - Clarion Healthcare 

Eșecul procesului Incyte a avut impact devastator in mai multe aspecte.  

Doctorii aveau asteptari mari de la epacadostat si erau increzatori in potentialul sau de 

a da rezultate excelente in lupta impotriva cancerului. Investitorii aveau încredere în 

medicii de la Incyte.  

Dar, in primul rand pacienții cu cancer au trait cu speranța ca rezultatele ar deschide 

calea pentru un tratament nou, mai eficient. 

Acționarii Incyte au pierdut aproape 23% în urma anuntului facut pe data de 6 aprilie. 

Dar acționarii Incyte nu au fost singurii care au pierdut bani… 

Practic, fiecare companie asociată cu imuno terapia, chiar și cele care n-au nimic de a 

face cu tehnologia testata de Incyte, si-a vazut actiunile mergand in jos. 

E un caz clasic de  mentalitate de turma.  

Din fericire pentru noi, aceasta situatie 

ne-a oferit o oportunitate fantastică de a 

investi intr-o companie puternic 

subevaluată: Armo BioSciences 

(NASDAQ: ARMO). 
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Cum au evoluat actiunile ARMO 

 

Armo BioSciences a fost listata la bursa pe 26 ianuarie. 

La momentul IPO-ului, pretul cerut de companie pentru actiuni a fost $17. Dar... in ziua 

lansarii pretul de deschidere platit de investitori a fost licitat pana la $28, mult peste cei 

$17 stabiliti inițial.  

La trei săptămâni după ce ARMO a debutat pe Nasdaq, actiunile crescusera la peste 

$50. Mai mult de 235% peste prețul pre-IPO $17.  

Pe măsură ce isteria a incetat, actiunile au revenit spre 40 de dolari.  
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Apoi a venit bomba de la Incyte si acțiunile Armo BioSciences au scazut din zona $40 la 

sub 30 $. 

O scadere de cateva sute de milioane in pretul unei companii care nu a gresit cu nimic.  

De multe ori o scădere bruscă a prețului acțiunilor poate fi un semn rau. 

Dar in acest caz, conform mai multor analisti, nu e nimic altceva decât urmarea 

anuntului facut de Incyte. 

 

Portofoliul ARMO 

Conducta impresionantă a ARMO începe cu produsul lor principal, AM0010 

(pegilodecakin) - motivul pentru care am fost atras in primul rand de aceasta companie. 

AM0010 este o formă cu durată lungă de acțiune a interleukinei-10 (IL-10), care 

stimulează atât potențialul de supraviețuire cat și potentialul de a lupta al celulelor T 

CD8 +, cunoscute si sub numele de celule ucigașe T. 

Acestea sunt celulele albe din sânge care se infiltrează in tumori, ucid celulele 

canceroase și care se crede ca pot duce la vindecare. 

Teoria celor de la ARMO e că prin creșterea numărului și a longevitatii celulelor ucigașe 

T din cadrul unei tumori, cresc șansele de vindecare a pacienților cu cancer. 

Și conform datelor venite din teste, se pare că prin combinarea AM0010 cu o un 

inhibitor PD-1 se obtin rezultate mai bune pentru pacienții cu cancer. 

Dar asta nu este tot… 

ARMO studiază AM0010 în combinație cu Folfox, care este un medicament folosit in 

chimioterapie, format din acid folinic, fluorouracil, și oxaliplatină. 

Rezultatele au fost promițătoare... 
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Datele de la sfârșitul anului 2017 au evidențiat ca prin tratarea pacienților ce sufera de 

cancer pancreatic cu AM0010 in combinatie cu Folfox s-a dublat rata de supraviețuire 

comparativ cu administrarea lui Folfox în monoterapie. 

 

Studiul Sequoia 

Luna trecuta, ARMO BioSciences a anuntat finalizarea primei analize intermediare în 

studiul de fază 3 - Sequoia - la pacienți cu cancer pancreatic. 

In studiul Sequoia se compară trei teste: AM0010 plus Folfox, Folfox singur si AM0010 

monoterapie, toate ca terapie de linia a doua pentru pacienții cu cancer pancreatic. 

Comitetul de monitorizare a datelor (DMC) pentru Studiul Sequoia s-a întâlnit pe 25 

martie și a recomandat ca testul sa continue fără modificări. 

Și conform lui Dr. Joseph Leveque, ofițerul medical șef al Armo BioSciences, asta a fost 

o victorie masiva pentru companie. 

Dr. Leveque a spus: 

“Atingerea primei analize interimare cu recomandarea DMC de a continua studiul 

Sequoia fără modificări reprezinta un obiectiv important al anului 2018 pe care noi l-am 

indeplinit.” 

Merită de menționat că atât FDA din S.U.A. cât și Comisia Europeană (CE) au acordat 

AM0010 Orphan Drug designation pentru tratamentul pancreasului cancer. 

FDA a acordat de asemenea un Fast Track designation pentru AM0010 in combinatie 

cu Folfox ca terapie de linia a doua la pacienții cu cancer pancreatic. 
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Aceste lucruri inseamna ca ARMO va beneficia de mai multe facilitati fiscale si 

scurtaturi in procesul de aprobare pentru medicamente, ceea ce va rezulta intr-o 

lansare pe piata intr-un timp mai scurt. 

Un lucru interesant in ceea ce priveste posibilitatile de evolutie din viitor e faptul ca 

AM0010 s-ar putea dovedi util si pentru alte tipuri de boli.  

Deoarece AM0010 este conceput pentru a stimula supraviețuirea și potențialul de 

ucidere a celulelor T, medicamentul nu este limitat numai pentru tratarea cancerului 

pancreatic.  

De fapt, ARMO studiază în mod activ avantajele terapeutice ale AM0010 in lupta cu 

carcinomul renal (RCC) și a unei forme de cancer pulmonar (NSCLC). 

Managementul companiei ARMO a spus investitorilor să se aștepte la date preliminare 

despre studiul său NSCLC la sfârșitul anului 2018 și la o informare inițială a datelor din 

studiul RCC în a doua jumătate a anului 2019. 

Concluzia: ARMO BioSciences se îndreaptă rapid către niste rezultate entuziasmante, 

cu potential de a salva viețile unor oameni care astazi au sperante mici de vindecare. 

 

Investitori Importanti Atrasi de ARMO 

Până la data următoarei runde de depuneri pentru formularele 13F, mulți investitori nu 

vor sti cine a mai investit în ARMO BioSciences. 

Totusi, am aflat ca firme bine cunoscute, cum ar fi NanoDimension, Kleiner Perkins 

Caufield & Byers, OrbiMed și DAG Ventures au investit în succesul acestei companii 

inca din 2013. 
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Când ARMO avea mare nevoie de bani (la începutul anului 2016 cand inca era o 

companie privata) pentru a avansa dezvoltarea medicamentului AM0010, investitori 

care erau deja actionari, plus altii noi și-au deschis rapid portofelele pentru o finanțare 

de $50 milioane (runda de finantare seria C). 

Pe lângă investitorii originali, ARMO a atras bani de la HBM Healthcare Investments, 

GV (fostul Google Ventures), Celgene Corp., Industrial Investors Group, și Clough 

Capital Partners. 

"Pentru a fi investitor, trebuie să crezi într-un viitor mai bun mâine "- Benjamin Graham 

 

O Privire De Aproape 

Investitia în ARMO BioSciences sau orice companie de biotehnologie, prezinta mai 

multe riscuri pe care trebuie să le înțelegem. 

Riscul potențial # 1: Eșecul testelor. 

Dacă AM0010 nu reușește în oricare dintre studiile sale, actiunile vor avea de suferit.  

Acestea fiind spuse, cred că datele intermediare publicate luna trecută au redus acest 

risc. Nu ar trebui să-l ignoram total, dar cred ca vântul sufla din spate pentru ARMO. 

Riscul potențial nr. 2: Concurență. 

Chiar dacă testele ARMO arată promițătoare, trebuie să luăm în considerare ca exista 

si alte companii ce se lupta pentru suprematie in spatiul imuno-oncologiei.  

Risc potențial # 3: diluarea actionarilor actuali. 

ARMO pare să aibă suficiente fonduri pentru a efectua testele aflate in desfasurare. 

Banii ar trebui sa fie suficienti pentru anul acesta și pentru o buna bucata din 2019. 
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Odata epuizate fondurile, managementul va trebui să adune din nou capital. Asta se va 

intampla probabil dupa ce vor face cateva anunturi pozitive ce va urca pretul actiunilor.  

 

Riscurile trebuie luate întotdeauna în considerare, dar în cazul lui Armo, ele nu trebuie 

sa ne descurajeze. 

Pe baza datelor actuale, o lipsă de concurență în utilizarea IL-10, acordarea FDA a Fast 

Track designation (ea poate duce la comercializarea mult mai rapida a 

medicamentelor), și a scaderii recente a acțiunilor, cred ca e un moment excelent pentru 

deschiderea unei poziții in ARMO BioSciences. 

Cu un candidat principal ca AM0010 si alte teste promitatoare, ARMO BioSciences are 

potențialul de a crește într-o întreprindere de miliarde de dolari. 

Acțiuni de facut: Cumpărați acțiuni ARMO BioSciences (NASDAQ: ARMO) până la 

$33, cu 3% din fondurile dedicate portofoliului Clubul Investitorilor. 

 

Clubul Investitorilor 

Pe Luna Viitoare! 
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