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O companie vizionara si inovatoare ce le 

ia fața dinozaurilor din industria 

financiara 

Square este un furnizor de vârf pentru servicii de plată și punct de vânzare (POS) lansat 

în 2009 de Jack Dorsey CEO-ul și co-fondatorul Twitter. 

Dorsey a fost lovit de inspiratie atunci când prietenul său, Jim McKelvey, nu a reușit sa 

finalizeze o vânzare de $2.000 din cauza ca sistemul de plati folosit de acesta n-a putut 

accepta cardul unui cumpărător potențial. 

Recunoscând că cele mai bune idei pentru noi afaceri sunt cele ce rezolvă probleme, 

Jack și Jim au decis să creeze un dispozitiv și o aplicație care să permită efectuarea de 

plăți prin card de către oricine are un telefon inteligent. Apoi, au luptat un an pentru a 

obține aprobarea industriei financiare.  

Altii mai puțin persistenți ar fi renunțat împotriva unor astfel de entități cu idei invechite.  

Dar cei doi, împreună cu echipa de la Square au continuat sa construiasca.  

Cum spuneam, au început cu acceptarea cardurilor pentru plăți folosind 

smartphone-urile, dar nu s-au oprit la asta. Au continuat sa construiască o întreagă 
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paletă de instrumente pentru a ajuta întreprinderile mici să reușească. Square are sediul 

în San Francisco, California. 

 

Cele mai importante motive pentru care investim in Square 

• Furnizor principal tehnologie pentru servicii de puncte de vânzare. 

• Lansarea continuă de noi dispozitive și servicii inovatoare in aceasta piață. 
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• Beneficieaza de un ecosistem care atrage mulți dezvoltatori, ceea ce-l face din ce in 

ce mai puternic. 

• Posibilitatea de a investi alături de un antreprenor legendar si vizionar: Jack Dorsey. 

• EPS e estimat să crească cu 57% în 2019, cu 50% în 2020 și 

aproape 50% în 2021. 

Expunere la bitcoin, un activ al carui pret e in crestere si am toate motivele sa cred ca 

pana in 2020 poate ajunge la $100.000 

• Observatie: Square nu e o actiune ieftina, asa cum n-a fost nici TTD si nici TEAM cand 

le-am cumparat. Pretul unei actiuni se tranzactioneaza cu aproximativ 100 de ori profitul 

așteptat în anul 2019. 
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Rezultate recente 

Veniturile Square din trimestrul al patrulea al 2018 au crescut $433 milioane, cu 53% 

mai mult față de anul precedent. EBITDA ajustat a crescut la $81 milioane, cu 97% mai 

mare decat in aceeasi perioada a anului 2017. 

Marjele de asemenea s-au îmbunătățit față de anul precedent.  

În trimestrul 4 din 2018, venituri din produse lansate în ultimii cinci ani au reprezentat 

51% din totalul veniturilor, in comparatie cu 36% în anul precedent.  

Acesta e rezultatul inovării și al adoptării de noi servicii prin reinvestirea agresivă în 

construcția ecosistemul său. 

Implicarea Square in piata cripto 

Criptomonedele reprezinta viitorul in industria financiara. Exista multe institutii mamut 

care incearca din rasputeri sa le blocheze adoptia.  

Nimic nou sub soare. E vorba de multi bani in joc. Asa s-a intamplat si cand au aparut 

automobilele, televizoarele, si alte tehnologii ce au venit ca uraganele peste afacerile 

care trageau cu dintii sa opreasca progresul. 

Dar evolutia si progresul e inevitabil. Drumul nu e lin. Nu se merge doar in sus. E 

ceva… ca graficul pretului unei actiuni. 

Ma cam ambalez si deviez.  

Mai sunt si alte companii care declara ca industria crypto n-are niciun viitor, in schimb ei 

investesc in secret si dezvolta servicii, produse, fac parteriate si se pozitioneaza pentru 

a profita de aceasta tendinta. 

Si… in final, sunt companii precum Square… 

Care fac publică implicarea lor in spatiul cripto, sunt transparenti si ajuta la educarea 

oamenilor si la adoptie. 
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“Construim proiecte open source care vor face adoptia in masa nu doar posibila, dar 

inevitabila.” - mesaj pe contul de Twitter Square Crypto 

 

Pentru proiectele din spatiul crypto, Dorsey l-a angajat Steven Lee, un fost manager de 

proiect la Google. 

 

Compania Square a adaugat optiunile de a vinde si cumpara bitcoin la aplicatia Cash 

App in noiembrie 2017 pentru cativa abonati și pe parcursul anului 2018 a extins baza 

de utilizatori in toate cele 50 de state ale USA. 

 

Anul trecut, veniturile din tranzactionarea Bitcoin prin aplicatie au fost $166 milioane si 

acestea vor creste in perioada urmtoare ca urmare a recentei cresteri a pretului care a 

atras din nou atentia oamenilor. 
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Analiză 

Condusă de un CEO inovator și cu o excelenta reputație, Jack Dorsey, Square 

construieste in multe directii si vizează piețe masive. 

În ciuda unor ingrijorari ca i-ar lipsi focusul, compania a avut pana acum un succes 

remarcabil în lansarea și în creșterea a numeroase inițiative de afaceri.  

Acestea au facut-o una dintre companiile publice din USA cu cea mai rapida crestere de 

azi. 

În scrisoarea sa deschisă adresată investitorilor la momentul IPO-ului din 2015, Jack 

Dorsey a declarat următoarele: "Puterea acestei afaceri e bazata pe mai mult decât 

banii pe care îi generează. Puterea colectivă a milioanelor noastre vânzătorii susțin o 

scară din care putem construi servicii financiare valoroase și servicii de marketing. 

Vom crea astfel niste cicluri virtuase ce se reîntăresc.  

Am făcut obtinerea de capital la fel de ușoara ca apasarea unui buton. Am înlocuit 

stiloul și contabilitatea pe hârtie cu informații în timp real despre modele de vânzări și 

tendințele clienților. Totul interacționează excelent împreună pentru a-i ajuta pe 

vânzătorii noștri să ia decizii inteligente pentru afacerile lor. Când ei au succes, noi 

avem succes. " 

Acest ciclu virtuos de care spunea Dorsey la inceputul expunerii publice a companiei a 

dus Square la venituri anuale de $1 miliard și peste 2 milioane de clienti activi doar în 

primii ei cinci ani de existență. 
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Square consideră că poate să-și depășească concurența oferind produse care sunt 

strâns interconectate într-un ecosistem flexibil. Ecosistemul Square atrage și 

dezvoltatorii, ale căror contribuții permit companiei să atragă comercianți mai mari. 

Având un ecosistem care atrage mai mulți dezvoltatori va continua să consolideze 

ecosistemul Square, atrăgând astfel mai mulți dezvoltatori și mai multi clienti, creând 

astfel un avantaj competitiv major ce reprezinta o baza solida pentru viitorul Square. 

Concluzie 

Nu se poate cumpăra ieftin o actiune precum Square cu tipul de succes al afacerii ei și 

cu potențialul ei de creștere.  

Actiunile se tranzacționează la aproximativ 100 x profituri estimate in anul 2019, primul 

an cu profit pe plus pentru Square.  

Cu toate acestea, profiturile sunt estimate să crească cu 50% in 2020 și cu aproape 

50% în 2021.  

Avand in vedere aceasta rata spectaculoasa de crestere (ce poate fi depasita pentru ca 

nu ia in calcul o crestere a pietei cripto) pretul mare e justificat cu conditia ca Square să 

continue să performeze.  

Presupunând ca Square va continua să-și crească veniturile cu o rată de cel puțin 30% 

pe parcursul urmatorilor ani, probabil ca acționarii vor fi recompensati cu profituri anuale 

de doua cifre. 

Avand in vedere tendința actuală de creștere și potențialul de profit pe termen lung, 

Square pare subevaluat și vreau să investim si noi alaturi de CEO-ul Jack Dorsey, un 

antreprenor cu viziune și inovator. 
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ACTIUNE 

Cumpără actiuni Square (NYSE: SQ) la orice pret sub $77. 

 

 

Clubul Investitorilor 

Pe Luna Viitoare! 
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