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Vom profita indiferent de deznodamant! 

 

Nu trece o zi în care războiul comercial dintre Trump si China sa nu apara in 

mass-media. 

Mulți economiști și oameni de afaceri nu doresc aplicarea tarifelor pentru bunurile 

chinezești cu care Trump ameninta. 

În același timp, toata lumea admite că problemele structurale ale Chinei au permis 

furtului de proprietate intelectuală și înșelătoriilor să prospere. 

Tensiunile comerciale dintre puterile economice nu pot fi un lucru bun. 

Dar în acest caz, bătălia comercială între SUA și China a deschis ușa unei oportunități 

fantastice de investiții. 

Dar pentru a înțelege cum și de ce există oportunitatea, trebuie să începem de la 

început. 
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Creșterea dezechilibrului 

Potrivit Biroului de Recensământ din S.U.A., deficitul comercial al Statelor Unite cu 

China a atins $6 milioane în 1985. Această cifră a ajuns la peste $10,4 miliarde în 

1990... aproape $84 miliarde în 2000 ... și $273 miliarde în 2010. 

In 2017, deficitul a crescut la puțin peste $375 miliarde. Un număr masiv.

 

Mulți observatori au întrebat ce se poate face pentru a reduce dezechilibrul ... Dar hai 

sa punem o alta intrebare.  

Dezechilibrului comercial chiar contează? 

Răspunsul scurt este nu.  

Iata de ce… 

În prezent, S.U.A. importă totul, de la produse chimice și îmbrăcăminte, la mașini de 

spălat și panouri solare. Americanii platesc pentru aceste produse în dolari. 

Iar țările precum China și Japonia - care acumulează grămezi de monede americane - 

le schimbă pentru alte active din S.U.A., cum ar fi acțiunile, obligațiunile și proprietățile 

imobiliare. 

Asta înseamnă că dolarul pe care ei îl folosesc sa plătească pentru bunurile importate 

circulă înapoi în economia Statelor Unite. Și asta e un lucru bun pentru SUA! 

În cele din urmă, dezechilibrul comercial devine o problemă numai atunci când 

partenerii lor comerciali (cum ar fi China și Japonia) nu mai investesc pe piețele din 

S.U.A. 
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Niste economisti mai inteligenti decat cei pe care-i vedem la televizor spun ca 

dezechilibrele comerciale nu sunt astazi un motiv de îngrijorare pentru investitori. 

Dar asta ne aduce la următoarea mare întrebare: 

Dacă dezechilibrele comerciale nu contează, de ce vrea președintele Trump sa puna în 

aplicare tarifele? 

Faptele si Fictiunea 

Mass-media spune că președintele Trump încearcă să obțină concesii comerciale din 

partea Chinei. 

Dar in timp ce ma documentam despre investitia noastra din luna aceasta, am 

descoperit o alta poveste, ce are mai mult sens pentru mine. 

 

Despre ce vorbesc? 
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În martie 2017, guvernul american a aplicat companiei chineze ZTE o amendă masivă 

pentru încălcarea restricțiilor de export ale S.U.A.  

ZTE a fost prins vânzând în mod ilegal echipamente de telecomunicații fabricate in 

SUA, către Iran și Coreea de Nord. 

SUA a amendat ZTE cu 1,19 miliarde de dolari, dar a introdus și o interdicție de șapte 

ani pentru companiile din S.U.A. sa exporte piese la ZTE. 

Guvernul chinez a fost nemulțumit de amendă si o sa intelegi imediat de ce... Iată 

câteva cuvinte de la purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al țării, Hong Lei: 

China se opune actiunii Statelor Unite care citează legi interne pentru a impune 

sancțiuni întreprinderilor chineze. Sperăm că SUA va opri aceste acțiuni eronate și va 

evita deteriorarea cooperării comerciale și a relațiilor bilaterale chino-americane. 

 

Pana la urma, Statele Unite au fost de acord să ridice interdicția de șapte ani cu conditia 

ca ZTE sa nu mai încălce regulile. 

Ei bine, ZTE a încălcat inca o data regulile din acordul din 2017. Guvernul S.U.A. a 

revenit si a impus interdicția de export de șapte ani, care a afectat serios compania 

ZTE. 

 

Dacă președintele Trump ar fi încearcat să obtina niste concesii comerciale, probabil că 

n-ar fi aplicat o asemenea pedeapsă distructivă unei companii chineze. 

De aceea, cred că Trump are alt obiectiv… 

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. 



 

Adevărul din spatele războiului comercial 

Multi stiu faptul ca in China se joaca dupa alte reguli decat in restul lumii. 

In anul 2012 am fost si eu acolo, pe cand lucram la Alcatel Lucent, pentru a transfera un 

proiect colegilor chinezi. 

Cand am ajuns la colegii din China, pe cladire  era scris alt nume: Shanghai Bell. 

China e cunoascuta pentru faptul ca-și protejeaza piețele interne. Ei au construit bariere 

masive pentru straini la intrarea in afaceri pe piata chineza. 

Stii de ce am vazut eu un nume diferit cand am ajuns in China, desi teoretic eram la 

aceeasi companie? 

Oricine doreste să facă afaceri în China, trebuie neaparat sa aiba un parteneriat cu o 

firmă chineză și sa fie de acord să transfere tehnologia și proprietatea intelectuală catre 

noul partener.  

Si de obicei, in spatele companiilor chineze se afla guvernul chinez care isi ia partea din 

orice afacere. 

Acesta e motivul pentru care companii precum Google si Facebook au refuzat sa 

activeze in China. 

Dar multi accepta conditiile datorita faptului ca piata chineza e imensa. 

 

Guvernul chinez a raționalizat comportamentul susținând că este o "țară în curs de 

dezvoltare". Dar cum ei au devenit a doua mare economie din lume, nu-i mai crede 

nimeni cand sustin ca ei sunt de fapt o națiune din lumea a treia. 
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Guvernul S.U.A. consideră pe buna dreptate aceste transferuri fortate de tehnologie si 

proprietate intelectuală - ca riscuri de securitate naționala. 

 

Deci, în timp ce mass-media spune că președintele încearcă să obțină un comerț mai 

echitabil, cred ca miza e mai mare.  

USA vrea să forțeze China să-și revizuiască abordarea regulilor economice și 

industriale. 

Dar acest lucru ar insemna pentru liderii din China să renunțe la un nivel fără precedent 

de control. 

 

Povestea e lunga si nu stiu ce sanse sunt sa se ajunga la un rezultat benefic pentru 

ambele tari. 

 

Planul lui Trump de a folosi ZTE ca moneda de schimb poate esua. 

China deja incepe sa ia masuri sporite pentru a-și a consolida producția internă de cipuri 

și industria de tehnologie - astfel încât să nu se mai bazeze pe tehnologia SUA. 

 

Un mod de a profita de aceasta conjunctura 

China nu poate să facă nimic pentru a salva direct ZTE, dar ei pot încerca să se 

răzbune împotriva Statelor Unite prin intarzierea, sau blocarea în alt mod a unei afaceri 

importante. 
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Qualcomm intentioneaza sa achizitioneze NXP Semiconductors (Nasdaq: NXPI). 

În aceast raport, voi explica scăderea recentă a prețului acțiunilor NXP - și de ce ne 

oferă o oportunitate masivă. 

Pe 27 octombrie 2016, Qualcomm și NXP au anunțat un acord definitiv: Qualcomm sa 

achiziționeze NXP pentru $110 pe acțiune. 

 

Acordul propus a fost aprobat în unanimitate de consiliile ambelor companii și, în afară 

de câteva obstacole de reglementare, Wall Street a privit acest lucru ca o achiziție 

închisă. 

Cu toate acestea, achiziția nu este încă încheiată. 

 

Qualcomm isi dorea mult sa incheie această afacere atunci când a propus achiziția în 

toamna anului 2016. Și are nevoie de ea și mai mult astăzi. 

 

Compania Qualcomm e in declin din mai multe motive - unul e numărul tot mai mare de 

procese și investigații antitrust. Și chiar dacă compania reușește să se descurce cu 

procesele actuale și viitoare, tehnologia Qualcomm este legată de piața 

smartphone-urilor. Pe măsură ce piața se maturizează, nevoia pentru chip-urile produse 

de Qualcomm scade. 

De aceea, ei cauta sa se repozitioneze pentru a reveni pe o panta ascendenta. 

Cum fac asta? Într-un cuvânt: Diversificare. 

Cumpararea NXP ar permite companiei Qualcomm să se diversifice de pe piața 

smartphone-urilor și să-și diminueze dependența de colectarea redevențelor pe IP 

(proprietate intelectuala). 
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O mutare în alte domenii cu creștere rapidă, cum ar fi semiconductorii auto și internetul 

obiectelor (IoT), ar putea scoate compania din impas. 

 

 

Qualcomm a pierdut o suma importanta de vanzari ce s-au dus catre Intel atunci când 

Apple a lansat iPhone 7. Dar, prin achiziționarea NXP, Qualcomm ar putea recastiga un 

segment în in ecosistemul iPhone datorită senzorilor NXP și chip-urilor de plăti. 

 

NXP merge ca unsa 

Tehnologia chip a NXP a contribuit la lansarea Apple Pay, la sistemele infotainment ale 

mașinilor, securizarea cardurilor bancare inteligente și facilitarea schimbului de date 

între miliardele de dispozitive care transformă internetul obiectelor (IOT) într-o realitate. 

Evolutia rapidă a tehnologiei îmbunătățește viațile oamenilor în multe aspecte. Și 

semiconductorii sunt inima tuturor tehnologiilor moderne. 
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Nu e de mirare că NXP a starnit interesul Qualcomm pentru a-și uni forțele cu acest 

lider industrial. 

 

Calea catre incheierea afacerii 

Miliardarului Paul Singer gestionează fondul Elliott Management Corp. 

Firma sa - cunoscută pentru luarea de mize mari în companii publice pe care apoi le 

reformează - a dezvăluit o poziție de aproape 6% în NXP la 4 august 2017. 

 

Asta a fost aproximativ la 10 luni după ce tranzacția dintre Qualcomm si NXP a fost 

anunțată pentru prima dată. 

În momentul divulgării poziției in NXP, cei de la Elliott Management au declarat că 

există "numeroase oportunități de maximizare a valorii acționarilor" și că intenționează 
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să colaboreze cu conducerea NXP pentru a identifica si alti cumpărători dispusi sa 

plateasca un pret mai bun, sau pentru a depista alte căi pentru a maximiza valoarea 

returnata acționarilor. 

 

Cu ajutorul unui raport de evaluare realizat de UBS Investment Bank, Elliott a apreciat 

că NXP ar trebui să fie evaluată mai aproape de 136,50 dolari pe acțiune. 

Cei de la Qualcomm nu au fost incantati dar au fost de acord să mareasca prețul ofertă 

pentru NXP la $127,50 per acțiune (în februarie 2018). 

 

Acum, două lucruri trebuie să se întâmple pentru ca firma Qualcomm sa realizeze 

achiziția NXP. 

1. 70-80% dintre acționarii NXP trebuie să accepte pretul de vanzare oferit de 

Qualcomm. 

Elliott, împreună cu 8 alți mari acționari au convenit să-și predea acțiunile NXP la prețul 

de $127,50. Este posibil ca acest lucru să nu fie suficient pentru a împinge afacerea 

peste pragul de 70-80%, dar este o mișcare în direcția bună pentru Qualcomm. 

Dar al doilea obstacol se dovedește mult mai dificil... 

 

2. Numeroase organisme de reglementare trebuie să binecuvânteze tranzacția. 

Elliott Management sprijină achiziția NXP de catre Qualcomm. Singurul lucru care sta în 

calea încheierii fuziunii - în afară de sprijinul acordat de acționarii actuali - sunt 

autoritățile de reglementare din China. 

Și China nu se teme să-și flexeze mușchii. 
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Castigam in orice situatie 

Este din ce în ce mai clar. China blochează achiziția propusă pentru a avea o pozitie de 

forta în lupta comercială cu USA. 

 

Si cum vei vedea, acest lucru este important pentru investiția noastră. 

Qualcomm oferă $127,50 pentru acțiunile NXP.  Dar China trebuie să dea unda verde 

pentru ca afacerea să poată continua. 

 

Dacă China va aproba în cele din urmă acordul, acțiunile pe care recomand sa le 

cumpăram cu un pret de aproximativ $106, vor valoara cu aproximativ 20% mai mult 

decât pretul la care se pot cumpara azi. 

 

Dar, ceea ce imi place la investitia aceasta e faptul ca probabil acesta e cel mai rau 

scenariu! 

 

Scenariul cu cel mai bun rezultat implică blocarea afacerii de către China.  

Qualcomm ar fi nevoita sa renunte la achiziție, iar NXP ar rămâne o întreprindere 

independentă. 

De ce ar fi acest deznodamant mai bun pentru noi? 

Pe scurt, au trecut mai mult de 18 luni de când Qualcomm a facut oferta de cumparare 

si valoarea companiei NXP a crescut intre timp. 
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Activitatea și bilanțul NXP s-au consolidat considerabil de la anunțarea pentru prima 

dată a acordului. NXP este acum în valoare semnificativ mai mare decât prețul actual 

de preț de $127,50. 

Si cireasa de pe tort... 

În cazul în care China refuză să aprobe fuziunea, NXP va fi eligibilă pentru a colecta o 

taxă de $2 miliarde pentru intarziere de la Qualcomm. 

 

Contractul de licitație din 27 octombrie 2016 prevede: 

Cumpărătorul va plăti o compensație de reziliere în valoare de $2.000.000.000 dacă 

contractul de cumpărare va fi reziliat din cauza neacrodarii aprobărilor de reglementare 

necesare sau a eșecului de a finaliza în mod semnificativ reorganizarea internă înainte 

de închidere. 

 

Acum, la un preț al acțiunilor de $107, NXP ar putea folosi acele 2 miliarde de dolari 

pentru a răscumpăra aproximativ 5,5% din actiuni.  

O răscumpărare a acțiunilor de această amploare ar pune un prag solid sub prețul 

acțiunilor - și va face ca EPS-ul (earnings per share sau profit per actiune) companiei sa 

creasca instant. 

Datoriile NXP sunt nesemnificative. 

Fără îndoială, colectarea unui cec de $2 miliarde de la Qualcomm ar consolida si mai 

mult bilanțul NXP. 

În plus, mă aștept ca performantele companiei si prețul acțiunilor NXP să depășească 

cu mult media bursei pentru următorii cinci-zece ani. 
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O situație in care toata lumea castiga 

Cred că investiția în NXP Semiconductors se va dovedi a fi profitabila în următorii 3-5 

ani. Dar trebuie să fim realiști și să rămânem la curent cu evolutia negocierilor dintre 

USA și China. 

Duminica trecută, președintele Trump a spus că a lucrat cu președintele chinez Xi la o 

solutie "pentru a oferi companiei de telefonie chineze ZTE, o modalitate de a reveni 

rapid în afaceri".  

Daca SUA se va arata dispusa sa ridice sanctiunile pentru ZTE cresc șansele ca 

autoritățile chineze sa aprobe fuziunea Qualcomm-NXP. 

 

Daca s-ar intampla asta, prețul acțiunilor NXP ar ajunge instant la aproape $127,50 

(adu-ti aminte de achizitia ARMO). 

Majoritatea fondurilor speculative ce au investit în NXP ar prefera revenirea rapidă a 

pretului. Vor să obțină aprobarea, astfel încât să poată avea un câștig ușor de 20% și să 

meargă mai departe. 

Nu sunt interesati de o investiție pe termen lung. 

 

Pentru noi, ceea ce face NXP o investiție atît de atractiva nu e potențialul de a avea un 

castig rapid de 20% (deși e OK, avand in vedere ca e scenariul cu profitul cel mai mic). 

Mai important e faptul că avem posibilitatea de a cumpăra o companie fantastică la un 

pret rezonabil - care are ANI de creștere înaintea ei. 

E o situație ideala! 
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• In eventualitatea in care China aprobă fuziunea vom avea un câștig sănătos de 20%. 

• Dacă acordul nu este aprobat, NXP va incasa un cec de $2 miliarde de la Qualcomm, 

cu care poate efectua o răscumpărare masivă a acțiunilor, sau isi va plati din datorii. In 

plus, NXP va continua să-și întărească poziția de lider pe piețele de automobile și IoT. 

 

Dacă NXP rămâne o companie independentă, mă aștept ca acționarii să fie 

recompensați cu o crestere substanțială a prețului acțiunilor în următorii ani, pe măsură 

ce tehnologia avansată a automobilelor și internetul obiectelor vor genera venituri din ce 

in ce mai mari. Acum este momentul să profitam de această oportunitate unică. 

 

Acțiune de facut: Cumpărați acțiuni NXP Semiconductors (NASDAQ: NXPI) până 

la $101, cu 3% din fondurile dedicate portofoliului Clubul Investitorilor. 

 

Clubul Investitorilor 

Pe Luna Viitoare! 
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