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Cel mai puternic trend in locuintele      

de lux 
Când vine vorba de propriile case, oamenii vor confort și comoditate. 
 
Și datorită companiei Control4 Corp (NASDAQ: CTRL), recomandarea lunii iulie,          
proprietarii din zilele noastre pot experimenta niveluri de confort și comoditate care ar fi              
fost considerate science fiction acum 25 de ani. 
 
Control4 este un furnizor important de sisteme de control si automatizare pentru case.             
Ei își vând sistemele printr-un canal de distribuție format din peste 5.500 de comercianți              
cu amănuntul și distribuitori - în S.U.A. și în alte 100 de țări. 
 
Cei de la Control4 au o viziune comună. Ei cred că viața e mai buna când toate lucrurile                  
acționează împreună.  
 
Pentru a realiza viziunea asta, și-au propus sa fie lideri în industria de automatizare a               
locuințelor, prin interoperabilitate. 
 
Cu un sistem inteligent Control4, un proprietar poate controla aproape 11.000 de            
dispozitive electronice (chiar si produse ale altor companii, cum ar fi Nest sau Amazon              
Alexa) cu un singur controler. 
 
Acest lucru este posibil datorita unei conexiuni puternice între noile case inteligente și             
internetul obiectelor (IoT). 
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Ecosistem si platformă software 
 
Datorită îmbunătățirilor continue ale conectivității internetului, casa inteligentă de astăzi          
poate oferi control peste toate obiectele ce folosesc dispozitive electronice încorporate,           
software și senzori. 
 
Aceasta include lumini, componente audiovizuale, smartphone-uri, automobile, pompa        
pentru piscine în aer liber, sisteme de irigare, cuptor, frigider și multe altele.  
 
Un proprietar care cumpără tehnologia Control4 astăzi trebuie mai întâi să decidă dacă             
dorește să instaleze tehnologia în camere individuale sau în întreaga casă. 
 
Control4 estimează că automatizarea unei singure camere poate costa intre          
$1,000-$5,000.  
 
Iar pentru întreaga casă se poate ajunge la un pret intre $20,000-$250,000. 
 
Pentru majoritatea dintre noi, aceste cifre sunt uluitoare. 
 
Dacă un client își dorește un pachet de iluminare de bază - asta înseamnă tehnologia               
pentru a activa sau dezactiva luminile atunci când o persoană intră într-o cameră - l-ar               
putea costa $1.000 sau mai puțin.  
 
Dar dacă un client dorește mai mult? 
 
Compania Control4 a segmentat clienții în patru categorii: de lux, premium, de valoare și              
de bază. 
 
Potrivit Control4: 

1. 13% din proiecte costă $25.000 sau mai mult și sunt etichetate "de lux". 
2. 33% costa intre $10.000-$25.000 și sunt incluse in grupul "premium". 
3. 26-27% vin la mai puțin de $10.000 și sunt considerate "de valoare”. 
4. Opțiunile “de bază” sunt pentru cei care doresc să cumpere un hub pentru             

telecomanda de la un instalator autorizat -  sub $1000. 
 
Probabil te întrebi cine dumnezeu ar da asa mulți bani doar pentru a avea jaluzelele               
trase, muzica pornita, sau pentru a controla intensitatea luminii? 
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Ei bine, se pare că un număr surprinzător de oameni!  
 
Este important să mentionez. Control4 nu urmăreste partea de jos a pieței smart-home. 
 
Cei de la Control4 s-au dedicat să dezvolte un sistem sofisticat capabil să controleze              
întreaga casă.  
 
De aceea, Control4 țintește cumparatorii cu bugete mari: categoria “de lux”. 
 
Dar acesta e doar începutul … 
Un controler și un sistem de operare Control4 este capabil de a administra orice produs               
terț pe care proprietarul casei îl deține deja.  
 
Deci, dacă cineva și-a montat deja o sonerie video ieftina la intrarea în casa, nu trebuie                
sa-și facă griji.  
Control4 o poate controla în continuare.  
Nimic nu trebuie înlocuit. 
 
În plus, IoT și tehnologia smart home sunt la începutul etapei de a deveni accesibile și                
pentru alți clienți, în afara celor ultra-bogați.  
 
Niveluri variate de conectivitate pentru case inteligente sunt în sfârșit oferite și în afara              
categoriei de clienți “de lux”. 
 
Acest lucru va creste în mod spectaculos prezența pe piață a Control4. 
 
Concluzia: Control4 este un lider în domeniul caselor inteligente. 
 
Hai să aruncăm o privire mai atentă sub capotă … 
 
TRAIECTORIE INCREDIBILA DE CREȘTERE 
 
Pentru companii mici de nișă (cum e Control4) atragerea unor sume importante pentru             
investiții, nu e ușoară. Ele trebuie să arate o creștere puternica.  
 
Iar veniturile anuale ale Control4 sunt impresionante! 
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Control4 a crescut veniturile din vânzări cu peste 10 procente în șase din ultimii șapte               
ani. Iar în anul în care nu a avut un câștig de vânzări de două cifre, aceasta a fost                   
9,66%. 
 
In ceea ce privește creșterea trimestrială a vânzărilor, cifrele sunt la fel de             
impresionante. 
Considerând creșterea de la an la an, în fiecare din ultimele opt trimestre vânzările au               
urcat cu procente în intervalul 15-34%. 
 
Marjele brute? 
Dacă o companie dorește să profite de bunurile pe care le vinde, ea are nevoie de                
marje ridicate.  
 
Ei bine, Control4 a avut marje anuale de peste 50% pentru fiecare din ultimii cinci ani și                 
putem să spunem că face o treaba excelentă pentru gestionarea profitabilitătii. 
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Atunci când evaluăm o oportunitate de investiție, e bine să ne intrebăm cum vom fi               
plătiți.  
Cu alte cuvinte, să vedem ce acțiuni pot duce la valoare în plus pentru acționari. 
 
Managementul lui Control4 este pe drumul cel bun în declararea obiectivelor. Creșterea            
veniturilor, a marjelor, a fluxului de numerar și planul activ de răscumpărare a acțiunilor              
vor aduce fără îndoială beneficii acționarilor. 
 
Este o companie puternică, stabilă, cu numere care o dovedesc.  
 
Avand in vedere toate astea, mi-am pus o intrebare: 
 
Cu o valoare a întreprinderii de aproximativ 586 milioane dolari, fără datorii, vânzări și              
profituri în creștere, cum se face ca această companie nu a fost înghițită de un pește                
mai mare din spațiul audio-vizual, high tech, sau chiar de un mare constructor de              
imobile? 
 
Cred că ar fi o achiziție ideală pentru orice companie care încearcă să câștige o               
prezenta în IoT și locuințe inteligente. 
 
Din cercetările mele, nicio companie nu este momentan interesata sa achiziționeze           
Control4. 
 
Dar având în vedere creșterea acestei piețe, cred ca în următorii doi sau trei ani,               
șansele sunt ridicate sa apară un pretendent pentru a cumpăra Control4. 
 
Între timp, unele nume cunoscute în investiții au manifestat deja interes pentru Control4. 
 
CASELE INTELIGENTE ATRAG INVESTITORI INTELIGENȚI 
 
Multi au auzit de firma de investitii BlackRock.  
Ei sunt în prezent cel mai mare manager de fonduri din lume, cu mai mult de $5,5                 
trilioane de dolari în active gestionate. 
 
La sfârșitul anului 2016, Control4 se tranzacționa la un pret în jurul a $10 si BlackRock                
deținea doar 13.840 acțiuni. 
La sfârșitul anului 2017, când prețul acțiunilor depășise $30, poziția BlackRock crescuse            
la peste 2,844,630 acțiuni, sau 11,25% din totalul acțiunilor în circulație.  
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Două alte firme pe care le urmaresc au investit in Control4: Penserra Capital             
Management și Bogle Investment Management. Ambele fonduri au început să          
acumuleze actiuni Control4 la un pret de peste $16. Pana acum, niciun fond nu a               
dezvăluit vânzarea vreunei acțiuni. 
 
 

 
 
Acum, probabil te întrebi de ce au început acțiunile sa scadă la finalul anului 2017. 
 
Răspunsul cel mai probabil nu are nimic de-a face cu afacerea companiei - ci cu               
impulsul prețului. 
 
La începutul lui 2017 prețul era în jurul valorii de $10... E rezonabil să presupunem că                
cineva care a intrat la acel pret, a fost nerabdator sa-si ia niste profituri de pe masa                 
dupa o crestere de 250% care a dus pretul la $35. 
 
Dar acum - cu acțiunile în jurul a $25 si cu perspective excelente de crestere - e un                  
moment bun pentru a cumpăra acțiuni. 
 
Și mai multe firme de pe Wall Street sunt de acord cu această abordare! 
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Multe agentii de rating au emis recomandari de cumparare cu tinte de pret pe termen               
scurt de pana la $36.  
 
Ne aflam la un nivel cu aproape 30% sub maximul din noiembrie 2017 și cred ca e un                  
moment bun să investim în acțiunile Control4. 
 

 

 

Acțiune de facut:  

Cumpără acțiuni Control4 Corp (NASDAQ: CTRL) până la $26.5, cu 3% din            

fondurile dedicate portofoliului Clubul Investitorilor. 
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Pe Luna Viitoare! 
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