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Profit din revolutia canabis 
La începutul acestei luni, congresul american a votat și a adoptat un amendament 

pentru agricultura. Acesta urmeaza sa fie semnat de președintele Trump zilele 

urmatoare. Dupa ce o face, cultivarea de cânepă și produsele pe bază de cânepă vor 

deveni 100% legale la nivel federal. 

Și, potrivit unui raport recent emis de Grupul Brightfield, piața CBD (canabidiol) derivat 

din cânepă este estimată să crească de la o valoare de $591 milioane în 2018 până la 

$22 de miliarde în 2022 - presupunând că președintele Trump semnează legea 

agriculturii din 2018. 

Acum, e timpul să lămurim care-i diferența intre cânepă și marijuana. 

Cânepa vs Marijuana 

Cânepa nu e marijuana, iar marijuana nu e cânepă. 

Ambele sunt specii ale canabis sativa (familie de plante). 

Diferența principală între cânepă și marijuana este la concentrația de 

tetrahidrocanabinol (THC) - cânepa are mai puțin de 0,3%. Marijuana, în schimb, poate 

avea o concentrație de THC care variază de la 5% la mai mult de 30%. 

Din punct de vedere al utilizării, cânepa este recoltată și utilizată în formule medicinale, 

uleiuri, unguente, fibre pentru îmbrăcăminte, hârtie, bioplastica, izolație și multe altele. 

Marijuana - e de asemenea, apreciată pentru proprietățile sale medicinale - dar e 
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cunoscută în primul rând pentru nivelul său ridicat de THC care produce efectul de 

relaxare pentru care e cautata de cei care-o consuma. 

Momentul de panică al marilor companii farmaceutice 

Producătorii CBD, unii medici și un număr mare de utilizatori CBD susțin că 

produsele de cânepă pot ameliora durerea, pot reduce anxietatea și depresia, pot 

atenua simptomele legate de cancer, conțin proprietati neuroprotective si chiar pot 

curăța acneea. 

Însă, în ciuda acestora, FDA și marile farmacii nu au sustinut aceasta opțiune de 

tratament. Există un singur medicament pe baza de CBD aprobat de FDA, disponibil azi 

în S.U.A. - Epidiolex al GW Pharmaceuticals. 

Deci, cei care utilizează oricare dintre sutele de produse CBD de pe piață, fac acest 

lucru fără supravegherea și consimțământul FDA. 

Și dacă ar fi după cei de la companiile farmaceutice, americani n-ar avea acces nici 

măcar la produsele de CBD ce n-au aprobarea FDA. 

Dar dorinta industriei farmaceutice de a menține produsele CBD indisponibile pentru 

consumatorii americani nu are nimic de-a face cu îngrijorarea lor pentru sănătatea 

oamenilor, ci cu alte aspecte. 

Suma totală anuală cheltuită de americani pe medicamente a crescut de la $220 

miliarde in 2002, la $450 miliarde in 2016. 

Companiile ce înghit bucați mari din această sumă nu iubesc schimbările. Ele sunt 

îngrijorate că odată cu aprobarea produselor pe bază de CBD, veniturile lor ar putea să 

scadă. 

Dar există multe studii ce arată beneficiile produselor pe baza de CBD. 
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Fentanilul e un medicament extrem de puternic prescris in prezent pentru alinarea 

durerilor ce face parte din categoria opioidelor. Supradoza de fentanil poate fi fatală. De 

fapt, asa a murit cantaretul american Prince.  

El e un exemplu celebru, dar opioidele ucid in prezent mii de oameni si numarul lor e 

intr-o ingrijoratoare creștere.  

Expertii in sanatate publica, estimează că dacă se continuă utilizarea lor, pe parcursul 

urmatorilor 10 ani vor muri in jur de 500.000 de oameni din cauza supradozelor.  

Acesta e un aspect ce nu va putea fi ignorat de marile companii. Ele nu vor avea de 

ales. Pur si simplu produsele pe baza de CBD sunt mai sigure si mai eficiente. 

Și, în plus, fluxul de studii care detaliază beneficiile CBD le va împinge pe acestea într-o 

industrie ce urmează să primească lumina verde pentru legalizarea la nivel federal.  

Studiile arata ca CBD-ul e foarte eficient pentru artrită, scaderea inflamatiei si a 

durerilor, poate reduce nivelul spasmelor pentru persoanele ce sufera de scleroza 

multipla. Un studiu al NCBI (Centrul National de Informatii din Biotehnologie) arata ca 

CBD e eficient in tratamentul bolnavilor de dureri cronice. 

Produsele pe baza de CBD nu au efecte secundare si consumatorii nu dezvolta 

toleranță la ele. 

Daca ne pozitionam inaintea turmei, satisfactia va fi mare cand vom vedea dezvoltarea 

si extinderea acestei piete, si profiturile vor fi pe masură. 

CUMPARAM UNUI LIDER AL INDUSTRIEI 

Charlotte's Web Holdings, Inc. (OTC: CWEB) a fost fondată în 2013 de cei șapte frați 

Stanley. 
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Și datorită modelului de afaceri integrat pe verticală al companiei Charlotte’s Web - 

unde cultivarea, producția și distribuția sunt efectuate în cadrul companiei - aceasta se 

asigură că ai săi clienții primesc întotdeauna un produs de înaltă calitate cu cea mai 

bună eficientă și consistență a produsului. 

În 2016, fermele companiei din Colorado, Kentucky și Oregon au produs 18.600 kg de 

cânepă. În 2017, această cifră a crescut la 28.600 kg. 

Dar cu cererea pentru CBD in crestere, Charlotte’s Web anticipează producerea între 

115.000 și 1600.000 kg de cânepă pentru 2018. 

Cu legea pentru agricultura din 2018 aproape sa fie semnată și eliminarea obstacolelor 

impuse la nivel federal, Charlotte’s Web e gata să-și crească cifra de afaceri și să 

domine industria de cânepă pe bază CBD. 

Și datorită creșterii sale parabolice în producție, compania își poate extinde canalele de 

distribuție spre lanțuri naționale de magazine alimentare, farmacii, magazine de animale 

de companie și comercianți cu amănuntul pentru produse naturale, sau organice. Plus 

magazine speciale pentru produse pe bază de CBD (ceea ce nu e o idee rea nici pentru 

o afacere in Romănia :) ). 

Numerele Charlotte’s Web 

Indiferent de domeniul in care investim, căutăm aceleași lucruri: 

• O piață adresabilă masivă  

• Oportunități explozive de creștere a veniturilor  

• Marje sănătoase 

• Cea mai bună reputatie 
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În 2016, Charlotte’s Web a raportat venituri de $14,7 milioane. Un an mai târziu, 

compania a raportat $40 milioane în vânzări - o creșterea de peste 170%! 

Compania estimează veniturile totale din anul 2018 să vină între $65 milioane și $80 

milioane. Ei cred că pot genera între $120 milioane 

și $170 milioane în 2019. 

Din punct de vedere al marjelor de profit brute, 

Charlotte’s Web ținteste un nivel de peste 70%. Și 

având în vedere creșterea veniturilor, marjele așa 

mari se vor reflecta in profiturile companiei! 

Poate că cea mai interesantă parte a viitorului 

acestei companii se învârte în jurul valorii pieței 

totale adresabile. 

Știm deja că aproape jumătate de miliard de dolari 

sunt cheltuiti pentru medicamente in S.U.A. Dar in 

aceasta suma nu e inclusa piata de suplimente cu 

care CBD e de asemenea asociata.  

Statista.com estimeaza valoarea piatei americane 

de suplimente alimentare la aproape $36 miliarde in 

2018 si se asteapta sa creasca pana la $57 de 

miliarde până în 2024. 

Și analiștii domeniului canabis de la Grupul Brightfield au spus că se asteapta ca piața 

derivatelor de CBD din cânepă sa creasca de la aproximativ $591 milioane în 2018 la 

mai mult de $22 miliarde până în 2022. 
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Pe baza acestor predictii, cred ca suntem în primele etape ale unei creșteri explozive ce 

se va desfasura pe parcursul mai multor ani atât pentru Charlotte’s Web, cât și pentru 

întreaga industrie a derivatelor CBD. 

Investitorii Institutionali se inghesuie sa investeasca, dar au o 

problemă 

Am aflat un alt lucru ce va lucra in favoarea noastra. Managerii fondurilor de investitii 

n-au putut aloca niciun cent in industria CBD, chiar daca multi declara ca sunt 

constientii de potentialul exploziv de crestere. 

Dar faptul ca inca nu e 100% legalizat la nivel federal i-a impiedicat sa o faca. Totusi, 

unii au declarat ca si-au investit fondurile personale. 

De ce e asta un lucru bun? 

E simplu. Investim inaintea institutiilor, care o vor face dupa ce pixul lui Donald Trump le 

va da semnalul de start.  

Legea de bază a economiei spune ca atunci cand cererea creste, preturile cresc. Si 

asta ma astept sa se intample cu pretul actiunilor Charlotte’s Web in lunile urmatoare. 

Să navigăm pe umerii succesului Charlotte’s Web 

Un raport publicat de Brightfield Grup împreună cu HelloMD, spune ca Charlotte's Web 

este brandul preferat al consumatorilor de CBD pe bază de cânepă. 

Pentru a ne poziționa devreme in asteptarea cresterii acestei industrii, nu există un 

brand mai bun decât Charlotte's Web Holdings, Inc. in care să investim astazi.  
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Vreau să cumparam astăzi acțiunile ale Charlotte’s Web - înaintea instituțiilor de pe 

Wall Street și înainte ca marile companii farmaceutice sa inceapa sa arunce miliarde de 

dolari pentru achizitii si alte investitiii in aceasta nisa. 

 

 

Acțiune:  

Cumpără acțiuni Charlotte’s Web Inc. (OTC: CWEB) la orice pret sub $13 per 

actiune. 

 

Clubul Investitorilor 

Pe Luna Viitoare! 
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