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Importanta rabdarii intr-o piata disperata 

dupa castiguri rapide 
 

Daca platesti preturi prea mari pe actiuni poti avea pierderi dureroase. Nu conteaza cat 

de promitator e proiectul, sau produsul companiei.  

Si iata un exemplu, de care vom profita noi... 

Prea Sus… Prea Repede 
La inceputul lui 2016, investitorii aflau despre un grup de medicamente cu mare 

potential, numite inhibitori PARP. Acestea sunt aprobate de FDA in USA pentru a trata 

cancerul ovarian. Multe femei sufera de aceasta boala teribila. E reprezinta a cincea cea 

mai frecventa cauza de deces in randul lor. 

 

Ce sunt de fapt inhibitorii PARP 

PARP vine de la Poly-ADP ribose polymerase. 

Aceasta e o proteina gasita in celulele noastre cu rol in repararea celulelor deteriorate. 

Problema e ca ea repara si celulele canceroase. 

Asa ca, in tratamentul cancerului, inhibitorii PARP impiedica aceasta proteina sa repare 

celulele canceroase. Astfel, nefiind capabile sa se repare, aceste celule mor. 
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Incepand cu anul 2016 AstraZeneca (NYSE: AZN) avea deja pe piata un inhibitor PARP. 

Dar un singur medicament nu schimba cu mult traiectoria unei asemenea companii 

gigant.  

In schimb, povestea e alta in cazul Tesaro (NASDAQ: TSRO) - ultima noastra investitie 

din Clubul Investitorilor. 

Pentru companii mai mici, un singur medicament (sau chiar un studiu stiintific de 

succes) poate avea un impact urias. 

Pe 29 iunie 2016 Tesaro a anuntat rezultate pozitive de la un studiu clinic aflat in faza a 

3-a pentru inhibitorul PARP, niraparib. Medicamentul e destinat tratarii cancerului 

ovarian. 

Actiunile s-au dublat de pe o zi pe alta. Si investitorii au continuat sa impinga pretul 

actiunilor in sus. 

Pana in 17 februarie 2017, ele crescusera cu peste 500%! 

Jay Samit are o vorba care mi se pare direct la tinta: 

“Prea multi investitori supraevalueaza companiile pe termen scurt, in timp ce le 

subevalueaza pe termen lung.”  

In timp ce investitorii cumparau actiuni iresposabil, ei erau stimulati de firme ca 

Wedbush, BofA/Merrill Lynch si Morgan Stanley ai caror analisti puneau tinte de pret 

pentru actiuni in intervalul $154–166, spunand ca Tesaro e o tinta atractiva pentru o 

achizitie. 

Pe 1 iunie 2017, Peter Lawson de la SunTrust a spus ca Tesaro ar putea obtine usor 

$240 per actiune in varianta achizitiei! 

Apoi, lucrurile s-au schimbat dintr-odata, ca si cum investitorii s-ar fi trezit dintr-o betie 

si ar fi intrat in depresie. 
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Saptamana trecuta, cand ti-am spus despre aceste actiuni, pretul era in jurul a $64, 

adica sub nivelul din 29 iunie 2016 - data la care au publicat rezultatele testului in faza 3 

pentru niraparib. 

Hai sa vedem de ce am intrat in investitie exact la momentul potrivit… 

Efecte de Crestere 
Pe 12 ianuarie 2018, inhibitorul PARP al companiei AstraZeneca, lynparza, a fost 

aprobat de FDA pentru tratarea cancerului de san. 

Asta e o dovada ca inhibitorii PARP pot fi folositi pentru mai mult decat cancerul 

ovarian. 

Aceasta aprobare, e importanta pentru AstraZeneca si in acelasi timp e un imens pas 

inainte pentru medicamentele de tip inhibitori PARP. 

In acelasi timp mareste valoarea potentiala a companiilor ce dezvolta asemenea 

medicamente.  

In special Tesaro… 

Cel mai important factor pentru succesul unei compani de biotehnologie in stagiul clinic 

e portofoliul de teste clinice. Fara un portofoliu numeros, un singur test ar duce imediat 

la faliment. 

In cazul Tesaro, ea are deja un inhibitor PARP pe piata. 

Ceea ce face ca Tesaro sa fie o investitie atractiva e potentialul de a extinde folosirea 

acestui medicament. 

Uita-te la imaginea de mai jos. Poti vedea toate testele curente ale Tesaro ce se 

concentreaza pe folosirea extinsa a niraparib. 
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Se fac studii pentru folosirea acestui medicament, care deja e aprobat pentru tratarea 

cancerului ovarian, pentru alte tipuri de cancer. 

Potentialul arata bine atat pentru bolnavii de cancer, cat si pentru actionarii Tesaro.  

Iar ceea ce putini investitori stiu, e ca portofoliul lor de teste e mult mai complex. Se 

dezvolta si alte medicamente noi care tintesc mai multe tipuri de tumori solide. 

Noi am cumparat actiuni la o fractiune de pret in comparatie cu cei care au platit $190 

cu putin timp in urma. 

Acum, avand in vedere toate aceste teste, intrebarea e cand sa ne asteptam sa primim 

rezultate? 

Catalizatori Semnificativi se Apropie 
In prezentarea pentru investitori din ianuarie 2018 a Tesaro, managementul a oferit o 

lista cu niste evenimente apropiate ce pot afecta pozitiv pretul actiunilor. 

Am gasit online slide-ul din prezentarea lor si l-am inclus mai jos (fara sa-l traduc). 
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Acest slide e cel mai important din toata prezentarea in ceea ce-i priveste pe actionari.  

E clar ca urmatoarele 11 luni sunt pline de potentiali catalizatori ce pot trimite pretul 

actiunilor mult mai sus decat se afla astazi. 

Pe parcursul acestui an, managementul va publica:  

• Date de la testul Avanova in a doua jumatate a 2018 

• Date de la testul Topacio in primul trimestru al 2018 

• Date de la testul Garnet  in a doua jumatate a 2018 

• Date de la testul initial in faza 2 niraparib/TSR-042,  in al treilea trimestru al 2018 

• Date de la testul Amber in 2018 

• Date de la testul Citrino in a doua jumatate a 2018 

Nu e important sa intelegem in detaliu ce fac si ce trateaza aceste medicamente. 

E complicat. 

Dar nu e complicat sa decidem sa investim intr-o companie care deja are un 

medicament aprobat de FDA si care lucreaza la extinderea oportunitatilor prin 

dezvoltarea altor medicamente. 

Cei care vand acum actiunile fac o mare greseala. 

Vad doua variante de a profita de aceasta investitie. 

Posibilitatea #1: Crestere Organica. Tesaro continua sa profite de medicamentul Zejula 

care e lansat pe piata, ii extinde folosirea si pentru alte tratamente si obtine aprobarea 

pentru noi medicamente. 

Posibilitatea #2: Compania e cumparata. Spre sfarsitul anului 2017, JP Morgan a numit 

Tesaro ca fiind una dintre companiile cu cea mai mare probabilitate de a fi achizitionata 

in acest an. 
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Cine a mai investit in Tesaro 
New Enterprise Associates (NEA) e o firma de venture capital focusata pe sectoarelede 

tehnologie si sanatate. 

E una dintre cele mai mari firme existente azi, cu fonduri de peste $20 miliarde. 

NEA a investit in Tesaro inca din anul 2010. Cum mult inainte de IPO-ul ce a avut loc in 

28 iunie 2012, la pretul de $13.5 per actiune.  

Spre deosebire de alte fonduri, ce investesc in companii in etapa pre IPO, NEA nu a 

vandut actiuni la momentul IPO-ului. Acum are 19% din actiunile Tesaro.  

NEA e implicata insa intr-un mod care imi place si mai mult. 

David Mott e partener al NEA si liderul segmentului de investitii in sectorul de sanatate. 

Inainte de NEA, David a fost presedintele si CEO-ul MedImmune (un subsidiar al 

AstraZeneca) si vicepresedinte AstraZeneca.  

David a condus negocierile pentru vanzarea MedImmune la AstraZeneca in 2007 for 

pentru o suma de peste $15.5 miliarde. 

Unde se afla azi David Mott? 

Pe scurt — David se asigura ca banii nostri nu dorm! 

David e presedintele consiliului de administratie al Tesaro si e un lucru grozav sa 

investesti alaturi de presedinte. Mai bine nu se poate. 

Pe langa NEA, mai investim alaturi de Fidelity, Wellington Management Group si 

BlackRock Inc., care au de asemenea procente mari. 

In plus, toate si-au crescut pozitiile pe parcursul ultimelor 12-15 luni. 

Lista e mai lunga, dar ma opresc la aceste example. 

Multi investitori cu resurse, care studiaza si investesc doar in cele mai bune oportunitati 

au platit zeci de milioane pe actiunile Tesaro. 
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Investitiile celor de la NEA plus Fidelity in Tesaro trec de $1 miliard! 

Riscurile 
Sa nu uitam ca orice investitie are riscuri. In cazul Tesaro, unul e ca testele sa aiba 

rezultate dezamagitoare.  

Al doilea, ca Zejula sa aiba vanzari sub asteptari. 

Iar al treilea e concurenta cu alti producatori de inhibitori PARP - ca AstraZeneca si 

Clovis Oncology. 

Stiu ca suna ca un lucru rau sa ai concurenti de calibru. Dar nu e intotdeauna asa. 

Piata inhibitorilor PARP e suficient de mare pentru toti. 

Analistul Seamus Fernandez a spus despre Zejula, inhibitorul PARP al celor de la 

Tesaro: 

“Un scenariu realist e ca Zejula sa aiba un avantaj sustenabil de 10 puncte procentuale 

peste concurentii principali din SUA.” 

Piata e imensa si datorita extinderii folosirii si pentru alte tipuri de cancer, ea e in 

crestere. 

Si sa nu uitam ca investim la un pret cu discount care ne ofera o marja de siguranta 

substantiala. 

Din analiza mea, valoarea obiectiva de azi e undeva in jurul pretului de $120. 

In concuzie, orice pret sub $70 e un chilipir. Iar un pret sub $65, cat era atunci cand am 

trimis alerta e pomana curata. 

Actiune: 

Cumpara actiuni Tesaro Inc (NASDAQ: TSRO) la orice pret sub $70, cu 3% din fondurile 

alocate pentru portofoliul Clubul Investitorilor. 

Vom vinde jumatate din pozitie la $120 si vom pastra restul pe termen lung. 
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Avand in vedere potentialul portofoliului lor de teste, ma astept sa fim implicati pentru 

multi ani de acum inainte in aceasta investitie. 

Desigur, in cazul in care nu e cumparata, scenariu ce ne convine de asemenea pentru ca 

vom avea castiguri rapide ce le putem folosi pentru alte investitii. 

 

       

       

 

 

Clubul Investitorilor 

Pe Luna Viitoare! 
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