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Folosim strategia lui Charlie Munger 
pentru o investitie intr-o afacere 
plictisitoare, dar cu mare potential 
 
Mohnish Pobrai e un investitor cu o poveste din care putem invata multe. El e considerat unul 
dintre cei mai buni investitori (value investing) din lume. A fondat Pobrai Investment Fund in 
1999. Randamentul sau mediu e de 15% din 1999 pana astazi, mult peste cel al bursei.  
Idolul sau e Warren Buffett si la inceputul carierei a studiat toate cartile, eseurile si a analizat cu 
atentie toate investitiile bune sau rele pe care acesta le-a facut.  
 
Visul sau era sa-l cunoasca pe Warren personal. 
Si cand a aparut o oportunitate, a profitat. Si a platit o gramada de bani pentru acea sansa. In 
2007, la un eveniment caritabil, premiul pentru cea mai mare contributie a fost un pranz cu 
Warren Buffett.  
Mohnish impreuna cu alti doi investitori au donat $650.000 si pranzul cu Oracolul din Omaha a 
fost al lor. 
 
Timp de trei ore Pobrai l-a bombardat pe Warren cu intrebari despre investitii. A spus mai tarziu 
ca a fost o experienta de nepretuit care i-a depasit cu mult asteptarile. 
 
Dar ceea ce l-a surprins pe Pobrai a fost ca, de fapt, cea mai importanta si utila lectie despre 
investitii a primit-o de la altcineva. De la Charlie Munger, cu care a avut de asemenea ocazia sa 
discute.  
Munger e mâna dreapta a lui Warren Buffett si vicepresedintele Berkshire Hathaway. 
Iar in timpul mesei, Charlie i-a spus lui Pobrai: “Daca investitorii ar face aceste trei lucruri, 
rezultatele lor ar depasi mult media.” Aceste trei lucruri sunt: 

1. Sa studieze in ce investesc marii investitori 
2. Sa se uite cu atentie la companiile care-si rascumpara cantitati mari de actiuni 
3. Sa studieze cu atentie spinoff-urile 

 
Daca esti de ceva timp in Clubul Investitorilor, probabil esti familiar cu primele doua strategii 
mentionate de Charlie. Intotdeauna investim alaturi de investitori inteligenti si mai multe dintre 
companiile in care am investit isi rascumpara actiuni. 
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Dar a treia poate te surprinde. Spinoff-urile se intampla cand o companie isi desprinde o divizie 
(de obicei una cu prioritati si strategii diferite de cele ale companiei parinte) si creeaza astfel o 
noua companie publica. 
Spinoff-urile nu sunt foarte populare. Sunt companii noi si nimeni nu stie cum se vor descurca. 
 
Dar astazi o sa inveti un secret important in investitii. 
Chiar daca sunt ignorate de Wall Street, investitiile in spinoff-uri au dat rezultate mult superioare 
fata de cele ale bursei in ultimii 40 de ani si reprezinta o strategie excelenta, asa cum spune 
chiar Charlie Munger! 
 
Spinoff-urile sunt opusul fuziunilor, care sunt considerate mult mai sexy. Prin fuziuni se creeaza 
o companie noua, mare. Dar nu e nimic atractiv la o companie care se desparte in doua alte 
firme mai mici. 
 
De fapt, pentru investitori, ar fi ceva. Profituri! 
Si nu numai Charlie Munger spune asta. Alti investitori legendari ca Peter Lynch, Seth Klarman 
si Joel Greenblatt recomanda investitiile in spinoff-uri.  
 
Peter Lynch spune ca spinoff-urile de multe ori duc la investitii cu rezultate incredibile. El a 
explicat ca firma parinte nu-si doreste ca noua companie nascuta sa esueze pentru ca acest 
lucru s-ar reflecta rau asupra companiei mama. Alt avantaj pe care-l au e ca managerii au acum 
indepenedenta si sunt foarte motivati sa aiba performante bune. Sunt liberi sa faca reduceri de 
costuri, sa dezvolte strategii care pot sa imbunatateasca rapid profiturile. 
 
Seth Klarman ne spune alt motiv pentru care spinoff-urile sunt investitii cu rezultate peste 
medie.  
 
Dupa ce compania se naste, exista o perioada de trei luni in care datele financiare ale firmei nu 
sunt intrate in bazele de date si nimeni nu stie nimic despre rezultate, profituri, etc. In aceasta 
perioada, actiunile pot fi extrem de ieftine pentru ca investitorilor nu le plac incertitudinile.  
 
Intr-una din cartile sale Joel Greenblatt (You Can Be a Stock Market Genious) ne spune alte 
motive pentru care acest gen de investitii au dat randamente superioare. 
In plus, mentioneaza mai multe studii academice care au demonstrat ce fel de randamente s-au 
obtinut din investitiile in spinoff-uri. 
 

1. Restructuring through Spinoffs: The Stock Market Evidence facut de Patrick J. 
Cusatis, James A. Miles si J. Randall Woolridge. Intre 1965 si 1990 spinoffurile au batut 
media bursei cu 10% pe an, timp de 3 ani 

2. J.P. Morgan Research Report  Intre 1985 to 1998 spinoff-urile au dat randamente 
superioare S&P 500 cu 11.3% in primele 18 luni de tranzactionare 
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3. Corporate Spinoffs Beat the Market - Studiu facut de Lehman Brothers. Intre 1990 si 
2006 spinoff-urile au dat randamente mai bune decat S&P 500 cu13.3% in primele 12 
luni de tranzactionare 

4. Do Spinoffs Create or Destroy Value? Acest studiu a fost efectuat de Credit Suisse si 
a analizat perioada 1995 pana in 2012. Spinoff-urile au dat randamente superioare pietei 
cu 13.4% in primele 12 luni de tranzactionare 

5. The Stock Price Performance of Spinoffs Acest studiu a fost efectuat de John 
McConnell, Steven Sibley si Wei Xi. Intre 2001 si 2013 spinoff-urile au batut indecsi 
bursei cu 17.1% in primele 22 luni de tranzactionare. 

 
Greenblatt ofera mai multe motive pentru care rezultatele investitiilor in spinoff-uri sunt net 
superioare. El spune ca se rezuma la capitalism pur. 
Spinoff-urile dezlantuie “forte antreprenoriale” in noul management.  
 
Precum vezi, unii dintre cei mai mari investitori ai zilelor noastre au gasit valoare imensa in 
spinoff-uri. De obicei sunt actiuni foarte ieftine care pot aduce randamente mult peste medie 
atat pe termen lung, cat si pe termen scurt.  
 
 

Profit in Activitatile din Umbra  

 
Conduent (NYSE: CNDT) e companie publica doar incepand din decembrie 2016. Inainte de 
asta s-a desprins din XEROX, una dintre cele mai vechi companii de outsourcing din lume.  
Unii dintre cei mai inteligenti investitori din lume cumpara actiuni la aceasta companie in acest 
moment.  
Dupa ce am urmarit aceasta companie timp de cateva luni, recomand sa-i urmam si noi si sa 
cumparam actiuni. 
 
Conduent e specializata in (BPO - business process outsourcing) externalizarea proceselor de 
afaceri. Suna extrem de plictisitor. 
 
E vorba de toate sarcinile ce trebuiesc facute pentru a mentine o afacere functionala. Sa zicem 
ca doresti sa-ti deschizi o banca. Tu si angajatii tai sunteti experti la chestii financiare: la 
efectuarea de depozite, imprumuturi si colectarea profiturilor. Dar exista in spate o gramada de 
alte sarcini ce trebuie facute si de care nu sunteti interesati: o camera pentru corespondenta, un 
serviciu de call-center, sa te asiguri ca respecti reglementarile si multe altele.  
 
Cu cat banca ajunge mai mare, cu atat devin mai complexe aceste procese. Si toate reprezinta 
costuri. Iar aceste departamente nu aduc niciun venit. Sunt pure cheltuieli. 
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De aceea majoritatea companiilor folosesc companiile cu servicii BPO care sa se ocupe de 
toate aceste lucruri. 
Aceste companii au decenii de experienta in operare de call-center-uri, organizarea si 
gestionarea corespondentei, mentinerea arhivelor de clienti, procesare de tranzactii si multe 
altele. Lista cu toate lucrurile facute de BPO-uri e aproape infinita. 
 
Referitor la Conduent, unii dintre clientii lor de seama sunt in imaegina de mai jos. 
 

 
 
O intreaga industrie s-a dezvoltat pentru a satisface aceasta nevoie de a externaliza aceste 
procese consumatoare de timp, bani si energie pentru companii. 
 
Si dimensiunea ei e impresionanta. Conform Morgan Stanley, piata e de $35 miliarde anual. 
Ca sa “simti” mai concret ce inseamna acest numar, se afla intre vanzarile anuale ale 
McDonald’s ($25 miliarde) si cele ale Coca-Cola ($45 miliarde).  
 
Dar asta e doar o felie din placinta. Pe langa tot ce am discutat pana acum, piata BPO include 
si domenii ca finante si contabilitate, resurse umane, legislatie, procesarea de plati si multe 
altele. 
 
In total, dimensiunea pietei tintite de Conduent e de $260 miliarde pe an. Si asta e cu adevarat 
mare. E de 2 ori mai mare decat vanzarile Amazon de anul trecut ($136 miliarde in 2016). 
 

August 2017 - Clubul Investitorilor 

Bogdan Popescu 

https://www.conduent.com/


Si sunt multe companii care se bat pentru piata asta,cele mai cunoscute fiind: Accenture 
(NYSE: CAN), IBM (NYSE: IBM), DXC Technology (NYSE: DXC), CGI Group (NYSE: GIB), Aon 
Hewitt, Cognizant (Nasdaq: CTSH), TeleTech (Nasdaq: TTEC), Teleperformance, WNS 
Holdings (NYSE: WNS), Genpact (NYSE: G) si Convergys (NYSE: CVG).  
 
Motivul pentru care concurenta e mare?  
E o piata sanatoasa, aflata intr-o crestere puternica pe termen lung. 
 

 
 
In acest moment, Conduent are venituri de $6 miliarde.  
 
Cresterea prevazuta pe termen scurt a Conduent e negativa si acesta e un alt motiv pentru care 
actiunile sunt ieftine. E in avantajul nostru. 
 
Majoritatea investitorilor se feresc de spinoff-uri, dar sarcina noastra e sa descoperim de ce cei 
mai mari investitori din lume, printre care si George Soros cumpara masiv acitiuni Conduent. 
 
 

O investitie neatractiva (pentru majoritatea investitorilor) 

 
Ashok Vemuri, CEO-ul Conduent a spus acum cateva saptamani: 
 
“Cand ne-am separat de XEROX, acum 6 luni, Conduent era un haos. Un portofoliu nefocusat, 
sisteme redundante, procese neeficiente si management de informatie instabil.” 
 
Nu suna ca o companie in care ai vrea sa investesti. 
Dar avand in vedere ca e un spinoff, in faza initiala nu trebuie sa ne mire. 
 
Cum era de asteptat, rezultatele trimestrului 2 au fost slabe. Venitul de $1.5 miliarde a fost mai 
mic cu 7% decat cel de anul trecut. Totusi actiunile Conduent au crescut cu 3% la publicarea 
raportului. 
 
Investitorii nu sunt atrasi de aceste actiuni. Cei care cumpara actiuni sunt cei care realizeaza ca 
va dura putin pana cand compania isi va imbunatati performantele si rezultatele.  
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In cateva trimestre, vanzarile si profiturile vor creste din nou.  
Dar pe termen scurt asteptarile sunt mici. De aceea, in ciuda ratarii tintelor, actiunile au crescut.  
 
Si asa se desfasoara scenariul in cazul spinoff-urilor. 
Investitorii inteligenti pastreaza actiunile pana cand managementul transforma afacerea. 
 
De fapt, stii care a fost motivul pentru scaderea veniturilor? Managementul a renuntat la 
contractele neprofitabile. 
 
De la sfarsitul anului 2016 au inchis 80 de birouri si au redus cu 7% personalul. Planul lor e sa 
reduca cu $430 milioane cheltuielile de anul acesta si cu $700 milioane pe cele din 2018. 
 
Anul acesta, managerii se asteapta ca veniturile sa fie cu 6% mai mici. 
Obiectivul final e reorganizarea companiei si punerea ei pe o linie de unde sa poata incepe din 
nou cresterea sustenabila si inteligenta. Nu haotica. 
 
Totusi, chiar in acest moment, compania produce flux de numerar. Fluxul de numerar va fi de 
$500 milioane in 2018.  
 
Lista de clienti a CNDT include 76 dintre companiile Fortune 100. 
Marja de profit brut e peste 10% chiar astazi. 
 
Cu alte cuvinte, transformarea Conduent va mai dura aproximativ un an, dar compania se afla si 
astazi in form buna.  
 
Iar dupa realizarea reducerii costurilor, vor disparea si cheluielile de restructurare. Atunci 
managementul se va putea reconcentra pe oportunitatile de crestere. 
 
Si atunci vom vedea ca investitorii vor fi atrasi de actiuni. 
 
In acest moment, sapte analisti se ocupa de Conduent (in comparatie cu 24 pentru IBM). Cinci 
dintre ei au rating-ul Hold (Asteapta) pentru actiuni. 
Ratingul hold nu e grozav. Mai rau decat Hold e doar Sell (Vinde) si doar 15% dintre actiuni au 
rating Sell. 
 
Ma astept la cateva trimestre in care Conduent va avea rezultate conform asteptarilor. Si 
incepand de anul viitor rezultatele vor arata mult mai bine, in special comparand rezultatele an 
cu an.  
 
Daca scenariul se indeplineste, vom vedea curand actiunile crescand in conformitate cu analiza 
lui Joel Greenblat referitoare la spinoff-uri numita “year two outperformance” (depasirea 
asteptarilor de performanta in anul doi). 
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Asa se explica de ce acest mare investitor si autor a cumparat aproape un million de actiuni 
Conduent.  
 
De fapt, aceasta companie are cel mai select grup de mari investitori in comparatie cu oricare 
alte actiuni din portofoliul nostru: Icahn Capital (are 19 millioane actiuni), David Einhorn (detine 
5.9 millioane actiuni), Alan Fournier (3.7 millioane actiuni), Stevie Cohen (2.6 millioane actiuni), 
David Shaw (2.2 millioane actiuni) si George Soros (1.6 millioane actiuni).  
 
Conduent e exact tipul de actiune pe care o caut ca investitor. E ieftina, relativ necunoscuta (a 
aparut abia in decembrie 2016) si unii dintre cei mai buni investitori ai tuturor timpurilor au pozitii 
mari.  
 
Recomand cumpararea actiunilor Conduent (NYSE: CNDT) la orice pret sub $18 per actiune. 
Dimensiunea pozitiei, 3% din portofoliu, adica suma pe care ai stabilit ca o vei investi in fiecare 
luna. 
 
Pe termen mediu, vad actiunile ajungand la pretul de $36. 
 
 
 

Clubul Investitorilor 
Pe Luna Viitoare! 
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