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Cum Obtinem Profituri Din Imobiliare 
Fara Sa Cumparam Vreo Cladire  
 
Poate ai citit parerea mea despre imobiliare. Nu e prea buna, ca sa fiu diplomat in exprimare. 
Am de peste un an casa la vanzare si o data la cateva zile trebuie sa-mi rezerv din timp pentru 
necunoscuti care intra incaltati la mine in casa.  
 
De cand am cumparat-o (in 2010), piata a crescut. Eu daca adun pretul platit pentru ea cu toate 
investitiile in renovari, mobila si reparatii ajung la o suma pe care nu mi-o plateste nimeni. 
Nu mai iau in calcul si dobanzile platite pana acum la banca. Hai sa fac un calcul rapid. Am 
platit pana astazi 22.000 Euro, din care 12.500 au fost dobanzi. 
 
Concluzia e ca abia astept sa scap de ea si astazi sunt convins ca n-o sa-mi mai blochez 
niciodata banii cumparand vreodata o casa. Si nici apartament, sau alt tip de imobil. 
 
Nu-mi ia nimeni banii. O sa stea foarte bine in banca si in investitiile mele preferate: actiunile. 
 
Chiar Warren Buffett, considerat de multi cel mai mare investitor al tuturor timpurilor a spus ca a 
pierdut bani in toate investitiile imobiliare pe care le-a facut. 
 
In USA, totalul datoriilor pentru credite imobiliare a ajuns la $14 trilioane de dolari. Un numar pe 
care nici nu mi-l pot imagina. Asta inseamna ca oamenii nu sunt practic proprietarii caselor. 
Bancile sunt. 
 
Si o chestie mult mai interesanta. In Romania sigur e alta poveste (astazi), dar in USA oamenii 
petrec in medie 4,5 ani intr-o casa cumparata. 
Apoi o vand... din diferite motive. Obtin o slujba in alt oras, divorteaza, nu-si mai permit ratele, 
etc. 
 
Iar in acesti primi ani, cea mai mare parte a ratelor e reprezentata de dobanzi. 
 
Plus ca la cumparare si la vanzare mai platesti bani la notari, la agentii imobiliare, sau impozite. 
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Din propria experienta iti spun ca toate aceste costuri (rate, reparatii , modernizari si renovari) 
pot deveni coplesitoare. Incepi sa muncesti si sa traiesti pentru o casa. 
 
Totusi, chiar daca as sfatui pe oricine sa nu se grabeasca sa-si blocheze banii si sa se 
inrobeasca unei case, cred ca piata imobiliara va creste. 
 
Imobiliarele ca industrie si detinerea unei case sunt doua chestii diferite.  
Atat in Romania, cat si in USA, oamenii vor continua sa-si faca datorii pentru cumpararea unei 
case. Muuulti ani de acum inainte. 
 
Si daca ne uitam la niste date demografice, concluzia e clara. Aceste date practic garanteaza 
ca Imobiliarele vor continua sa creasca. 
 
Primul argument/trend. Populatia USA va creste cu 25% in urmatorii 40 de ani. In total 80 de 
milioane de oameni care vor avea nevoie de un loc unde sa doarma. 
 
Se poate investi in acest trend in diferite alte feluri: 

- REITs - Fonduri de Investitii Imobiliare 
- ETF-uri de REIT - example VNQ si FRI 
- Actiuni Home Depot sau Lowe’s (Dedeman-ele americanilor :) ) 

 
Totusi, eu recomand altceva. Sa investim intr-o companie mai mica, dar care poate sa ne aduca 
randamente mult mai bune. 
 
Numele companiei e Advanced Drainage Systems (WMS). Bazat pe analiza mea, actiunile pot 
sa ne aduca un profit de cel putin 100% in urmatoarele 18 luni.  
Probabil de aceea CEO-ul companiei si unele dintre fondurile mele favorite cumpara agresiv 
actiuni. 
 

Care-i povestea Advanced Drainage 
Systems (WMS) 
 
Probabil nu e la ce te-ai gandit dupa introducere. Trebuie sa te uiti mai adanc. Efectiv sub 
pamant. Compania de care vorbesc e construita in jurul unui singur lucru: tevi. 
 
Si cand spun tevi, ma refer la acelea mari care trec pe sub orase si prin care se duce apa in 
casele oamenilor. 
 
Faptul ca sunt focusati pe un singur produs e un mare avantaj in afaceri unde cheia succesului 
e sa devii numarul unu in specialitatea ta si sa-ti spulberi concurenta. 
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Advanced Drainage Systems se incadreaza in acest profil. E numarul unu in USA la tevi de 
polietilena de mare densitate (HDPE). 

 
Inainte, totul se 
construia din beton. 
Inclusiv aceste tevi 
prin care erau 
alimentate orasele cu 
apa. Advanced 
Drainage Systems a 
fost una dintre primele 
companii care a 
introdus tevile de 
plastic.  
 
Plasticul e mai durabil 
si mai usor de instalat 
decat betonul.  
Asta se intampla in 
1987 cand Advanced 
Drainage Systems a 
introdus un nou tip de 
tevi numit N-12.  
Pe masura ce orasele 
si-au inlocuit tevile de 
apa din beton cu cele 
de plastic, N-12 a 
devenit noul standard.  
 
Aceste tevin nu sunt 
ieftine. Versiunea de 
36-inch a N-12 se vinde cu peste $13,000 pentru 30 de metri.  
 
Daca ne gandim la toate constructiile care au loc zi de zi in USA ne dam seama de ce 
Advanced Drainage Systems e o superafacere.  
Compania are vanzari anuale de aproximativ $1.3 B (miliarde). Are o retea de 60 de fabrici 
imprastiata pe toata aria USA si 30 de centre de distributie. 
 
Advanced Drainage Systems e in principal o investitie in cresterea pietei imobiliare a USA. Dar 
in ultimii ani si-a extins operatiunile si in Canada, Mexic si America de Sud. Totusi, USA 
reprezinta aproape 90% din veniturile de astazi.  
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De mentionat ca inca nu toate tevile de beton au fost inlocuite cu tevi  de plastic. Tranzitia e 
inca in desfasurare. 
 
Chiar daca au aparut in urma cu 30 de ani, tevile HDPE ocupa doar 30% din piata totala.  
 
Cu alte cuvinte Advanced Drainage Systems se va 
bucura de o cerere continua si previzibila pentru 
produsul lor principal multi ani de acum inainte.  
 
In plus, are si produse secundare, filtre, fiting-uri si 
alte produse de specialitate. Acestea reprezinta 
25% din totalul vanzarilor. 
Clientii companiei sunt retele de magazine: 
Ferguson Enterprises, HD Supply Waterworks, 
Home Depot si Lowe’s.  
 
Si mai important, Advanced Drainage Systems are 
relatii excelente si de durata cu o gramada de 
constructori mari care instaleaza produsele lor.  
 
Cu alte cuvinte, Advanced Drainage Systems e o afacere solida cu potential mare de crestere.E 
liderul absolut intr-o linie de produse specifica si foarte ceruta in industria de constructii.  
 

Catalizatorii din Viitor 
 
Dupa ce m-am uitat cu atentie la datele companiei am depistat mai multe moduri prin care 
putem sa facem bani seriosi din aceasta investitie: in primul rand constructia de case e in 
crestere puternica. Preturile caselor sunt in crestere si oferta e limitata. Dobanda de referinta 
inca e foarte mica si banii sunt “ieftini” pentru oamenii care vor sa-si cumpere case. 
Iar in ceea ce priveste constructiile nerezidentiale, peste 50% dintre produsele Advanced 
Drainage Systems se gasesc in parcuri, scoli, spitale, hoteluri, depozite si altele. 
 
Intre timp, compania dezvolta tipuri noi de tevi care au sanse mari sa inlocuiasca tevile actual 
folosite in canalizare (anul acesta a lansat tevile HPXR 75).  
 
Pe langa noile produse, cea mai mare oportunitate de crestere e in extinderea in pietele 
internationale.  
 
In acest moment doar 12% din vanzari sunt realizate in afara USA.  
Si acestea vin in totalitate din Canada si Mexic. 
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Recent, au facut o asociere cu compania Tigre din Brazilia.  
Brazilia e pe locul noua in lume ca dimensiune a economiei.  
Daca expansiunea internationala va fi un succes, poate fi un catalizator important pentru 
cresterea profiturilor companiei si ale noastre. 
 
 

Niste actiuni ieftine cu mare potential de 
crestere 
 
In ultimii ani actiunile au mers prost si e in principal vina companiei. 
 
Cum vezi in grafic, actiunile au scazut cu 33% in ultimele 20 de luni. In acelasi timp, S&P 500 a 
crescut cu 18%.  
 

 
 
Compania a ratat in ultimele trimestre estimarile de venituri si a avut niste probleme in ceea ce 
priveste actele contabile (de aceea firmele de rating nu au mai “acoperit” aceasta companie). 
 
Actiunile au scazut de la $31 in 2015 la aproximativ $20 astazi.  
Aceasta scadere ne ofera ocazia sa cumparam aceasta afacere dominanta la un pret care 
aproape elimina orice risc. 
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In primul rand, au trecut peste toate problemele. Managementul a reusit sa puna in ordine 
partea de contabilitate si actiunile sunt din nou analizate de firmele de rating care considera ca 
vor creste cu 25% pe termen scurt. 
 
Am mentionat mai devreme catalizatorii: expansiunea internationala, introducerea de produse si 
tehnologii noi in pietele rezidentiale si nerezidentiale si intrarea in alte piete locale (canalizarea 
sanitara). 
 
Datele fundamentale, arata un flux de numerar care va ajunge la peste $125 milioane pe an. 
Asta inseamna peste $500 milioane in urmatorii 4 ani pentru o companie cu o valoare de piata 
de $1.3 miliarde.  
Acesti bani se vor folosi pentru plata datoriilor, pentru achizitia unor competitori mici si pentru 
rascumpararea de actiuni.  
 
Actiunile sunt acum ieftine, considerand toti acesti catalizatori si de aceea CEO-ul Joseph 
Chlapaty a cumparat actiuni in valoare de $800,000 luna trecuta.  
 
Pentru mine, cand un CEO isi risca proprii bani pentru cumpararea de actiuni… 
... e semnalul ABSOLUT ca o investitie merita facuta. 
 
De asemenea sapte hedge fund-uri de top si-au crescut investitia in Advanced Drainage 
Systems: Wellington Management Group (13% din companie), StockBridge Partners (6%), The 
Vanguard Group (5.3%), Impax Asset Management (5%), PAR Capital (4.9%), si Pictet Asset 
Management (4.8%).  
 
 

Pret maxim si Dimensiune pozitie 
 
Bazat pe analiza mea, actiunile pot creste usor peste 50% daca urmatoarele doua rapoarte vor 
arata numere solide.  
 
Pe termen lung, putem vedea castiguri de 100% sau mai mult.  
 
Recomand investitia in actiunile WMS la orice pret sub $24 per actiune.  
 
Dimensiunea pozitiei - 3% din valoarea portofoliului.  
Suma pe care ai stabilit ca o vei investi in fiecare luna, dar nu mai putin de $300. 
 
Voi recomanda sa vindem jumatate din actiuni dupa ce se va dubla pretul si sa pastram restul 
pe termen lung. 
 

Iulie 2017 - Clubul Investitorilor 
Bogdan Popescu 



 
 

Clubul Investitorilor 
Pe Luna Viitoare! 
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