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Compania ce va domina era 

urmatoare a Marketing-ului Digital 

 

“Cea mai valoroasă marfă pe care o cunosc este informația.” - Gordon Gekko (Wall 

Street, 1987) 

 

Dacă vrei rezultate mai bune, ai nevoie de informații mai bune. Asta e adevarat în mod 

special într-o lume in care explodează domenii noi ca: Big Data (baze de date imense), 

învățare automată (machine learning) și inteligență artificială (AI). 

Companiile preferă cuvântul "informații" si evita sa foloseasca "Big Data" pentru un 

motiv foarte simplu. 

Când consumatorii aud Big Data, se gândesc imediat la Big Brother. Imaginile 

oamenilor fără chip în costume negre, reprezentând guvernul, confiscarea înregistrărilor 

telefonice și bancare, apar imediat în mintea lor. 

Din ce in ce mai multi sunt deranjati de autoritatea statului. Chiar ieri am vazut la stiri ca 

in Romania a aparut un cult de oameni care nu reunosc autoritatea statului. N-au acte, 

nu mai vor sa plateasca taxe si chiar si-au pus niste numere speciale la masini.  
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Desi sunt sigur că guvernul SUA (si probabil si al Romaniei) are destui bărbați în 

costume negre care încearcă să acceseze informațiile noastre personale, hai să vorbim 

despre modul in care Big Data ne afectează viața de zi cu zi … 

 

1. Navigare 

Ai cerut vreodată doamnei Google Maps directii pentru a merge la Mall? 

Ei bine, GPS-ul există datorită Big Data. Mii si mii de hărți și rapoarte sunt colectate 

pentru a crea o experiență GPS cat mai precisă. 

2. Înregistrări medicale 

Doctorii știu din ce in ce mai multe despre oameni datorită tehnologiei avansate și ne vor 

putea oferi tratament medical mai bun. Dar astazi nu este cazul peste tot. Cred ca 

Romania nu sta prea bine la acest capitol si probabil ca înregistrările medicale și datele 

spitalelor sunt si acum in mare parte înregistrate pe hârtie și depozitate în dulapuri de 

metal. Poate ca dosarele ținute in dulapuri cu cheie au o mai bună confidențialitate, dar 

aceasta metoda e definiția ineficienței. 

Dacă spitalele și profesioniștii din domeniul medical nu pot schimba și împărtăși date, ei 

nu pot oferi același nivel de calitate in diagnosticare și tratamente pe care le-ar putea 
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face în cazul în care ar avea la indemana Big Data. 

3. Banking personal 

Schimbul de date permite băncilor și companiilor de cărți de credit să identifice și să 

împiedice utilizatorii neautorizați să foloseasca un card furat pentru a-si plati vacanța în 

Maldive. 

Poate nu ne place că bancile ne urmăresc fiecare tranzacție, dar fac pariu că ne 

răzgândim atunci cand cineva isi cumpara cu banii nostri un iPhone cu 3000 RON, dar 

banca ne returneaza banii.  

4. Dispozitivele noastre 

Suntem întotdeauna conectați. Gandeste-te putin. 

Mulți dintre noi folosim alarmele de pe telefoanele mobile pentru a ne trezi dimineața ... 

apoi citim ziarul pe telefoane sau tablete ... sau urmărim știrile la televizor. 

Apoi suntem gata să incepem lucrul, adica sa folosim un laptop toată ziua ... și cand 

ajunem înapoi acasă ne relaxam la un film sau facem cumpărături online.  

Ne place sau nu, dispozitivele noastre au devenit o extensie a noastra. 

 

Concluzia: tehnologia si Big Data au transformat modul în care trăim și interacționăm 

cu lumea din jurul nostru. 

Și companiile stiu asta cel mai bine. 

 

Atunci când afacerile se intalnesc cu Big Data 

Înainte de Big Data, dacă o companie dorea să interacționeze cu consumatorii, o făcea 

într-un mod incredibil de ineficient. 
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Înainte de internet și de dispozitivele conectate, dacă o companie dorea să ne spună 

despre produsul sau serviciul sau, aveau de ales intre pliante, anunturi in ziare, panouri 

in orase, sau pe drumuri.  

Acest tip de publicitate este denumit tipareste și roagă-te. Tipareste anunțurile pentru 

toată lumea și roaga-te să fie eficiente. 

Chiar dacă un produs este minunat, a face reclama unui produs bun catre un client 

nepotrivit nu ajuta cu nimic. Sunt bani irositi.  

 

Dar Big Data și dependența noastră de tehnologie au îmbunătățit publicitatea de zece 

ori. 

Companiile nu mai trebuie să se bazeze pe metoda tipareste și roagă-te.  

Cumpărătorul de publicitate din ziua de astăzi poate tinti o audiență precisă, în cel mai 

bun moment, pe dispozitivul potrivit și într-o manieră care să răspundă cel mai bine 

nevoilor și dorințelor consumatorului. 

Iar cei de la The Trade Desk (NASDAQ: TTD), alegerea lunii martie pentru portofoliul 

nostru Clubul Investtorilor, ajuta companiile ce vor să foloseasca Big Data pentru a 

îmbunătăți rata de succes a campaniilor lor de publicitate - pentru clienții actuali și 

potențiali. 
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Ce este The Trade Desk? 

Pe scurt, e una dintre cele mai importante companii de tehnologie din domeniul 

publicității digitale de astăzi. 

The Trade Desk le oferă agențiilor de publicitate o platformă self-service, bazată pe 

Cloud, în care își pot crea, gestiona și optimiza campaniile publicitare in mai multe 

formate digitale. 

The Trade Desk oferă agenților de publicitate ceea ce se numește platformă DSP 

(demand side platform, i.e. controlata de utilizator). DSP-ul oferă agențiilor de 

publicitate și brandurilor o adevărată experiență multichannel. Campaniile de anunțuri 

digitale pot fi gestionate simultan pe ecran, mobil și video dintr-o singură platformă. 

Ea a devenit rapid una dintre cele mai puternice DSP-uri din domeniu. 
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De ce digital? Și ce are de-a face cu Big Data? 

In publicitatea clasica, o companie nu putea sti daca un client a fost achizitionat printr-o 

campanie de publicitate, sau organic. Nu se putea masura eficienta unei campanii. 

Nu existau datele necesare. 

Lume digitală a schimbat asta. Datorită big data și abilității de a analiza și gestiona 

datele în timp real, se poate afisa un anunt unic timp de cateva ore si se pot determina 

rezultatele cu acuratete. 

Cati oameni au vazut anuntul? Cati oameni au dat click? Cati au cumparat? Cati au fost 

barbati, sau femei? Ce varsta au cumparatorii? Sunt procentele mai bune decat la alte 

anunturi?  

Asta are o valoare imensa pentru companii. 

Analiza Big Data a transformat complet publicitatea. Și mai degrabă decât să omoare 

agențiile clasice de publicitate, DSP-ul celor de la The Trade Desk oferă companiilor 

rezultate mai eficiente pentru bugetul lor de marketing si publicitate. 

Când vine vorba de furnizarea de date către clienții lor, The Trade Desk își ia treaba în 

serios. 

Acum se ajunge la clienți mai eficient ca oricand 

Lumea noastră cu din ce în ce mai multe elemente digitale și folosirea analizelor în timp 

real pentru a interpreta datele au dat naștere la ceea ce se numește publicitate 

programată. 
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Publicitatea programată inseamna cumpararea și vânzarea de anunțuri automatizate 

(generate de calculator) folosind algoritmi în timp real.  

Ca un fel de tranzacții frecvente la bursa, dar în loc de actiuni, cumpărătorii și vânzătorii 

tranzactioneaza spațiu publicitar digital. 

De ce este publicitatea programatică în timp real o afacere mare? 

Jeff Green, CEO-ul si fondatorul TTD explică astfel: 

“Licitarea în timp real înseamnă că fiecare afișare a anunțului online poate fi evaluată, 

cumpărată și vândută în mod individual și instantaneu. Este viitorul tuturor publicității 

online și permite exchange-urilor și cumpărătorilor să colaboreze pentru a vinde și a 

plasa ofertele de anunțuri în mod programatic. Permite ca fiecare afisare să fie rentabilă 

și să fie plasată în fața persoanei potrivite la momentul potrivit.” 

Pur și simplu, publicitatea programată permite unei companii să controleze cine vede un 

anunț, unde îl sa il vadă și când. 

Acest nivel de ultraspecificitate permite brandurilor să promoveze relații intime și 

semnificative cu clienții, spre deosebire de ceea ce era posibil înainte. Marcile vor fi 

intotdeauna cu un pas inaintea clientilor. 

“Deplaseaza-te in locul unde va fi pucul, nu unde a fost.” - Wayne Gretzky 

Acesta e doar începutul. Această tehnologie ofera oportunități masive pentru The Trade 

Desk in urmatorii ani. 

 

Se intrevede o crestere exploziva 

Următoarea etapă de creștere pentru The Trade Desk se învârte în jurul televizoarelor 

conectate (CTV). 
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Unii le numesc smart TV (televizoare inteligente)... altii le spun televizoare conectate. 

Indiferent cum sunt numite, ele inseamna fuzionarea televiziunii cu internetul. 

Cu un smart TV, un utilizator se poate conecta la internet și poate accesa conținut în 

afara ofertelor tradiționale ale furnizorului său de cablu, ca Netflix. 

M-am abonat si eu acum cateva luni, si chiar daca ma uit la un singur film intr-o luna, tot 

nu-mi vine sa renunt la abonament. Costa doar $10 pe luna si am in casa propria 

biblioteca de filme, seriale si documentare. 

Sa nu mai vorbesc de desene animate...  

Dar de ce este CTV important pentru The Trade Desk? 

Ei bine, din Q4 2016 până în Q4 2017, banii cheltuiți pe publicitatea CTV prin platforma 

programată TTD au crescut cu 535%.  

Mai uluitor e faptul că în luna decembrie 2017 cresterea a fost de aproape 1.000% in 

comparatie cu decembrie 2016! 

Nu e nevoie sa fii expert in business pentru a realiza ce inseama o asemenea creștere.  

În restul anului 2018, TTD se așteaptă ca veniturile din anunțurile CTV să se dubleze din 

nou pe platforma lor. 

De aceea, compania se concentrează pe cresterea ofertei de publicitate, pe noi 

parteneriate, pe eficienta folosirii datelor și pe strategia omnichannel. 

Publicitatea TV programatica este nivelul următor al consumului media 

hiper-personalizat. 

După cum spune Jeff Green, vom ști că o companie și-a atins obiectivul atunci când 

anunțurile TV sunt "mai relevante pentru noi personal și, de fapt, așteptăm cu nerăbdare 

pauza comercială". Stiu ca pare incredibil, dar poate stie omul ce vorbeste. 

Această piață explodează la nivel global... 
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Jeff Green privește creșterea internațională ca pe o mare prioritate, mai ales când vine 

vorba de China. 

Incasarile la nivel international ale TTD cresc la o rata aproape DUBLA fata de piața din 

America de Nord, iar când vine vorba de o creștere pe termen lung, China este privită ca 

o comoara ascunsă. 

Pe baza unui raport emis de eMarketer, China va avea în jur de un sfert de miliard de 

utilizatori conectați la TV în 2018, in timp ce in USA vor fi aproximativ 180 de milioane 

de utilizatori CTV. 

Prezenta TTD in China reprezintă o oportunitate masivă prin care au acces la clasa 

mijlocie cu cea mai rapidă creștere din istorie. 

Ea asigură o creștere durabilă pe termen lung a companiei TTD și a platformei de 

publicitate programatica (DSP). 

 

O privire asupra numerelor 

TTD a fost listata la bursa pe 21 septembrie 2016 și actiunile au avut un preț inițial de 

$28,75. A fost cu mult peste ceea ce-si propuneau inițial (un interval intre $14-$16 USD). 

Dar, așa cum se întâmplă adesea în cazul actiunilor al caror pret are de la start o 

crestere neasteptata, a urmat inevitabil o scădere, iar entuziasmul inițial a dispărut. 

Dupa aproximativ șase săptămâni de la listare, acțiunile au ajuns sa coste între $22 și 

$24. Peste obiectivul initial de $14-$16, dar cu mult sub prețul de închidere al acțiunilor 

din prima zi - 30,10 $. 

Dupa aproximativ cinci luni acțiunile au inceput să se desprindă și să se apropie în mod 

constant de noi maxime. 
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Nu a fost ceva iesti din comun. Cele mai multe fonduri speculative nu vor cumpăra 

acțiuni în prima zi în care încep tranzacționarea. În schimb, vor aștepta sa se aseze 

putin praful si nebunia initiala sa se risipeasca. 

Actiunile TTD au atras din ce in ce mai multe hedge funds si a avut un an 2017 

excelent.  

Pana pe 9 noiembrie 2017. 

La acea data The Trade Desk a raportat câștigurile trimestriale.  

Compania a depasit atât estimările de vânzări, cât și pe cele privind profiturile. 

Numerele au fost minunate! 

Dar apoi compania s-a lovit de un limitator de viteza ... 

In principal, sunt doua lucruri urmarite cu atentie de investitori. Rezultatele ultimei 

perioade, dar mai ales proiectiile pentru urmatoarea. 

TTD a furnizat analiștilor următoarele estimări in raportul din 9 noiembrie: 

● Venitul in Q4 de $101 milioane (consensul Wall Street era de $101,6 milioane) 

● Câștigurile Q4 de $34 milioane înainte de dobânzi, impozite, deprecieri și 

amortizări (consensul Wall Street era de $37 milioane) 

● Venitul pe anul 2017 de $306 milioane (consensul Wall Street era de $304,6 

milioane). 

 

The Trade Desk nu a avut estimări rele, dar asa au fost interpretate, iar a doua zi 

acțiunile au scăzut cu aproape 14%! 

Dar iată unde lucrurile devin interesante ... 

Aproape niciun fonduri de hedging nu și-a lichidat pozițiia in TTD dupa declinului de la 

mijlocul lunii noiembrie 2017. 
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De fapt, între sfârșitul lunii septembrie și sfârșitul lunii decembrie 2017, instituții majore 

și-au mărit stocurile de acțiuni TTD cu peste 3,6 milioane de acțiuni. 

 

De fapt, lucrurile merg struna 

Analiștii mai atenți au adoptat o viziune pe termen lung. Ei au luat în considerare 

creșterea la nivel internațional și adoptarea CTV, si au incercat sa estimeze cum va 

evolua pe parcursul anului 2018 si mai departe. 

Când Jeff Green s-a adresat comunității de investiții după ce a raportat câștigurile din 

trimestrul al treilea și le-a spus că cifrele din trimestrul al patrulea ar putea fi puțin sub 

consensul estimarilor, investitorii au apasat imediat tasta SELL și au ignorat restul 

povestii. 

Oricine a vindut TTD după raportul din noiembrie 2017 a uitat regula nr. 1 în ceea ce 

privește investițiile: actiunile sunt evaluate și evaluate pe baza veniturilor și a 

performanțelor din VIITOR, nu pe ceea ce au incasat deja, sau pe ce se așteaptă să 

producă in urmatoarea luna. 

Dar hai sa vedem ce s-a întâmplat atunci când The Trade Desk a raportat ultimele date 

financiare.  

Ele au fost excelente! 
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Chiar daca in noiembrie au avut niste estimari conservatoare (atunci când actiunile au 

scăzut cu 14%), TTD a spulberat aceste estimări! 

 

The Trade Desk a raportat vanzari de 102,6 milioane de dolari, cu 42% mai mari decât 

cifra din trimestrul IV 2016. 

De asemenea, au obținut profituri ajustate de 39,5 milioane de dolari, zdrobind atât 

obiectivul lor ($34 milioane), cât și estimarea analistilor de pe Wall Street ($37 

milioane). 

Un lucru pe care l-am învățat in investiții, e că întotdeauna e bine să investești în echipe 

de conducere care nu exagereaza cu promisiunile, dar care livreaza rezultate peste 

asteptari. 

 

Cinci fonduri ce merita urmarite 

Cinci fonduri pe care le urmăresc îndeaproape datorita rezultatelor lor peste medie, fie 

si-au crescut o poziție existentă în The Trade Desk, fie au inițiat pozitii noi ... 

1. Cei de la Sumitomo Mitsui Asset Management au cumpărat încă 368.555 de 

acțiuni între sfârșitul lunii septembrie și sfârșitul lunii decembrie 2017, ajungand 

la o miza impresionanta de $67 milioane. 

Ei au început să cumpere acțiuni la începutul anului 2017, când pretul lor era intre 

$30 si $35. Apoi, cand pretul crescuse la $50 si-au marit pozitia. Asta inseamna 

un singur lucru. Ei văd lucruri excelente pentru viitor. 
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2. Cei de la Eventide Asset Management au continuat să acumuleze acțiuni în 

timpul celui de-al patrulea trimestru. Ei dețin acum mai mult de $31,5 milioane in 

actiuni TTD. 

3. Ashford Capital Management și-a majorat miza și în al patrulea trimestru. Acum 

au o pozitie de $18,5 milioane. 

4. Shellback Capital a inițiat o nouă poziție în TTD în valoare de 14 milioane de 

dolari. 

5. Granahan Investment Management a intrat, de asemenea, într-o nouă poziție, 

achiziționând acțiuni de aproximativ $8,8 milioane. 

 

Avand in vedere interesul acestor fonduri, e clar că ei vad in TTD o investitie cu mare 

potential. 

Și vreau să investim si noi alături de ei … 

 

Hai să facem si noi profit 

The Trade Desk se află la începutul unei etape de creștere multianuale. Deci, să 

profităm de ceea ce știm și să profităm de boom-ul mare al Big Data și de creșterea 

continuă a publicității programatice. 
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Acțiune: Cumpara acțiuni The Trade Desk (NASDAQ: TTD) la orice pret sub $61.50, cu 

3% din fondurile dedicate portofoliului Clubul Investitorilor. 

 

Avand in vedere volatilitatea de acest an a bursei, e posibil sa dublam pozitia la un 

eventual declin pana la $47. 
Clubul Investitorilor 

Pe Luna Viitoare! 
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