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Cum profitam de viitorul masinilor 
autonome 
 
Sunt foarte incantat de recomandarea acestei luni si sunt increzator ca putem vedea rapid o 
urcare, precum in cazul ultimelor doua investitii. 
Asta pentru ca o oportunitate de trilioane de dolari e deja in formare si avem sansa sa intram 
superdevreme, in modul nostru preferat:prin investitia intr-unul dintre viitori lideri din acest 
spatiu. 
In iunie, revista Fortune a publicat date despre un raport efectuat de Intel si compania de 
cercetare Strategy Analytics cu titlul “Accelerarea Viitorului: Impactul Economic al emergentei 
Economii a Pasagerilor”.  
In acest studiu, Strategy Analytics mentioneaza: Tehnologia masinilor autonome va crea o noua 
economie a pasagerilor care va valora $7 trilioane de dolari pana in anul 2050.  
Va determina schimbari majore in mai multe industrii, si va inlocui modelul de proprietate de 
vehicule cu Mobilitatea ca Serviciu, și va defini un nou peisaj al serviciilor de transport, vor 
exista opțiuni pentru vehicule fără pilot pentru întreprinderi, cum ar fi livrarea de pachete și 
transportul pe distanțe lungi. 
Obisnuieste-te sa auzi despre Mobility-as-a-Service (Mobilitatea ca Serviciu), sau MaaS.  
Vom auzi acest cuvant din nou si din nou in urmatorii zece ani.  
 
Companiile investesc masiv in dezvoltarea acestei tehnologii si dintr-un alt motiv, poate mai 
important decat cel economic.  
In raport se estima ca mai mult de 500,000 de vieti ar putea fi salvate intre anii 2035 si 2045 
datorita imbunatatirii sigurantei ce va veni din inalturarea oamenilor de la volan si inlocuirea lor 
cu computere.  
 
Masinile in intregime autonome vor veni si vor schimba modul in care traim si muncim intr-un 
mod semnificativ.  
 
Potentialul pentru investitorii din industria masinilor fara soferi e enorm. 
Mai ales acum. E ca si cum ai investi in internet in anul 1995 (ganeste-te la Amazon, Apple, 
Google cand le puteai cumpara cu bani de o cafea). 
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Ce e Mai Exact o Masina Autonoma 
 
Cea mai buna definitie e un vehicul care se poate ghida singur, fara asistenta unui operator 
uman. 
Din pacate, definita aceasta nu acopera si nivelurile de automatizare a vehiculelor.  
 
Society of Automotive Engineers (SAE International) a introdus un sistem de clasificare simplu. 
Sunt sase niveluri SAE de automatizare a conducerii: 
 
Nivelul 0: Nicio automatizare. DACIA 1300. 
 
Nivelul 1: Asistenta soferului. Soferul controleaza aproape toate functiile. Aici intra primele 
generatii de cruise control (poti sa setezi masina sa mentina constant o anumita viteza, fara sa 
mai tii piciorul pe acceleratie) 
 
Nivelul 2: Automatizare Partiala. Masina poate fi pusa in modul conducere - “driving mode”. 
Omul detine controlul, dar in anumite situatii masina poate face actiuni pe cont propriu, ca 
rotirea volanului si controlul pedalei de acceleratie si al franei. 
 
Nivelul 3: Automatizare Conditionata. In acest mod, soferul poate sa delege computerului 
toate sistemele legate de siguranta. Audi va lansa sedanul A8 la acest nivel de automatizare in 
2018. 
In paralel, ei lucreaza din greu la dezvoltarea masinilor autonome in intregime. 
Alti constructori printre care Ford, sau Volvo vor sari peste nivelul 3 si tintesc direct nivelul de 
automatizare completa. 
 
Nivelul 4: Inalta automatizare. La acest nivel, oamenii se vor urca in masina, ii vor spune unde 
sa mearga si se vor putea culca, sau uita la un film. Singurele situatii in care masina nu se va 
descurca singura va fi pe drumuri neexistente pe harti, sau in conditii meteo extreme. 
 
Nivelul 5: Automatizare Completa. Oamenii sunt 100% iesiti din schema in orice situatie. 
 

Masinile autonome sunt viitorul. 
 
Dar pentru a ajunge acolo, e nevoie de un nivel de securitate a softurilor la care inca nu s-a 
ajuns. 
 
Evolutia e inevitabila, dar nu poate fi grabita. 
La inceput, pana si banalul email a prezentat provocari imense, care au fost rezolvate in timp. 
 

Noiembrie 2017 - Clubul Investitorilor 

Bogdan Popescu 



Securizarea masinilor autonome de maine e si va fi o provocare mult mai mare decat emailul 
pentru inginerii software. 
 
Si motivul e evident. Spre deosebire de Spam-uri cu virusi care-ti distrug hard-ul sau iti fura 
informatii, daca un hacker preia controlul sistemelor masinii, consecintele pot fi fatale. 
 
Atat pentru tine, cat si pentru alte persoane sau vehicule aflate in apropierea masinii. 
Astazi, majoritatea dintre noi avem masini de nivelul 1 de automatizare, iar acestea sunt deja 
nesigure. 
Iar pentru ca masinile sa poata fi considerate de nivelul 4 sau 5, producatorii trebuie sa se 
asigure ca toti senzorii si toate cip-urile din masina sunt 100% protejate de hackeri si de 
soft-urile lor malitioase. 
 
Si cum vor face ei asta?  
 

O sa-ti placa raspunsul. 
 
Vor folosi produsele companiei in care investim noi luna aceasta. 
 
Ai auzit de ea, dar vei fi surprins de renasterea ei. Care n-are legatura cu ce obisnuia sa faca in 
urma cu cativa ani. 
 
BlackBerry (NYSE: BB), un nume de care-ti amintesti din zilele in care telefoanele ei creau 
isterie e tinta nostra. 
 
Inainte de touchscreen a fost o perioada in care telefoanele Blackberry n-aveau rival. Compania 
controla 50% din piata sistemelor de operare pentru mobile. 
Tastatura QWERTY a facut ca email-urile pe telefon sa fie scrise si trimise cu usurinta. 
 
Dar dupa succesul amintit, in anii urmatori telefoanele lor au pierdut lupta cu noile generatii de 
telefoane smart si azi aproape ca sunt uitate. 
 
Dar astazi BlackBerry e renascuta.  
 
In 2016, John Chen CEO-ul BlackBerry a anuntat ca vor iesi in mod oficial din afacerea de 
dezvoltare de echipamente hardware. 
 
A specificat ca vor externaliza aceasta activitate. 
 
Si compania va merge mai departe cu o noua strategie de “Mobility Solutions”.  
Principala lor preocupare e dezvoltarea de aplicatii software pentru securitate.  
 
Raspunsul pe care-l primesti daca-i intrebi pe ei: “Ce e azi BlackBerry?” e urmatorul: 
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“Suntem o  companie lider în domeniul software-ului și al serviciilor de securitate digitală 
dedicata securizării in spatiul Enterprise of Things.” 
 
In termeni mai simpli, BlackBerry face software care-i tine pe hackeri la distanta. Ii impiedica sa 
fure, sau sa compromita date. 
 
Desi afacerea lor software care e in crestere contine mai multe produse, motivul pentru care 
vreau sa investesc in aceasta companie e unul singur. Mare si tare.  
 
Si pentru acest motiv sunt convins ca actiunile BlackBerry au potentialul de a creste cu 300% 
sau mai mult de la nivelul de azi. 
 
BlackBerry a cumparat QNX Software Systems de la Harman International Industries in aprilie 
2010.  
 
Inainte sa-ti spun totul despre QNX, mai e ceva de adaugat. 
 
Gandul ca ne putem urca in masina si sa incepem sa navigam pe internet sau sa trimitem 
email-uri fara sa ne intereseze ce se intampla pe sosea, pare extraordinar. 
 
Dar exista un mare pericol. Si acela e cat se poate de real. In august 2016 Techcrunch.com a 
publicat un articol in care autorul afirma ca: securitatea digitala e cea mai mare amenintare a 
vehiculelor autonome. 
 
In acel articol se amintea ca intr-un experiment recent, niste hackeri buni (white hats) au preluat 
cu usurinta de la distanta cotrolul unei masini, pentru a trimite un semnal de avertizare asupra 
pericolului. 
 
Producatorul acelei masini a rechemat peste 1.4 milioane de masini pentru actualizari de 
siguranta. 
 

Ce e QNX si rolul major pe care-l are in Siguranta si Securitatea 
vehiclelor autonome 

 
Produsul QNX al Blackberry, e un sistem de operare ultra sigur care e astazi instalat in peste 60 
de milioane de masini.  
 
Rivalele QNX sunt Windows si mai multe versiuni de Linux. 
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QNX are un avantaj cheie fata de ele. E singurul care indeplineste conditiile standardului 
international de securitate pentru sisteme electronice - ISO 26262. 
 
BlackBerry vrea ca platforma QNX sa devina principalul sistem de operare pentru masinile 
autonome.  
Pentru a indeplini obiectivul, ei imbunatatesc continuu produsul, iar siguranta si securitatea sunt 
principalele caracteristici ale acestor imbunatatiri. 
 
In aceasta vara au lansat QNX Hypervisor 2.0, cel mai avansat si sigur sistem de operare pe 64 
de biti pentru sisteme incapsulate.  
Acesta le ofera inginerilor software o flexibilitate ce le usureaza enorm munca. 
Face posibila partitionarea si izolarea mediilor critice pentru siguranta de cele necritice. 
 
Stiu ca e mai greu de inteles, dar e un lucru SUPER important. 
 
Fara aceasta functionalitate, un hacker poate sa preia cu usurinta controlul unui sistem necritic 
al masini, de exemplu Bluetooth-ul si prin acest sistem sa mearga mai departe la sistemul de 
franare, sau cel de control al volanului. 
 
Cu QNX Hypervisor 2.0. acest lucru nu mai e posibil si e un pas major spre imbunatatirea 
securitatii. 
 
Azi, BlackBerry are o valoare de piata de $5.7 miliarde. Ca sa faci o comparatie, in 2008 
valoare ei era $80 
miliarde.  
 
Nu spun ca va ajunge 
din nou acolo, desi ar 
putea in cazul in care 
sistemul QNX ramane 
in pozitia de lider.  
 
Ia in considerare ca in 
martie 2017, Intel a 
cumparat compania 
Mobileye din spatiul 
vehiculelor autonome 
cu $15 miliarde.  
Aceasta suma 
reprezenta vanzarile 
estimate ale Mobileye 
pentru anul 2017 
inmultite cu 21. 
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Veniturile totale estimate ale BlackBerry pentru 2017 sunt in jur de $1.3 miliarde.  
 
Daca facem calculele, obtinem o valoare mult peste pretul de azi al companiei. 
 
Chiar daca suntem conservatori si folosim un multiplu de 10 in loc de 21, tot obtinem 13 
miliarde, ceea ce inseamna o crestere de 228%. 
 
Poate Intel a platit prea mult si s-a pacalit. 
Sau poate ei isi dau seama de miza enorma in cursa spre dezvoltarea masinii autonome si au 
vrut sa faca devreme o miscare platind de patru sau cinci ori mai putin decat ar fi facut-o peste 
trei ani. 
 
Piata e deja mare si va deveni mult mai valoroasa peste 5, 10 ani si e crucial pentru producatori 
sa le ofere clientilor masini impecabile din punct de vedere al securitatii si sigurantei. 
 
Cand am analizat compania BlackBerry, nu mi-a venit sa cred ca pretul nu se afla deja la un 
nivel dublu sau triplu fata de cel actual. 
 
Dar motivul principal e evident. 
 
Toata lumea inca asociaza compania cu telefoanele. Si se gandeste la esecul ei.  
Aproape nimeni nu se gandeste azi la QNX.  
DAR PIERDEREA LOR VA FI CASTIGUL NOSTRU. 
 
Am zis aproape nimeni. 
 
Fonduri de succes ca Primecap Management Co., sau Contour Asset Management, care au 
rezultate impresionante si-au construit recent pozitii masive in BB.  
Altele mai sunt Cortina Asset Management, Jennison Associates LLC si Nokota Management.  
 
Cand potentialul QNX va fi trambitat pe Wall Street si lumea va realiza rolul central al acestui 
sistem in ceea ce priveste securitatea masinilor autonome, actiunile BlackBerry vor exploda. 
 
Blackberry a castigat in acest an un proces impotriva Qualcomm si a primit $900 milioane.  
 
Balanta companiei s-a imbunatatit si ne ofera si noua o marja de siguranta importanta. 
 
BlackBerry are fondurile necesare atat pentru a-si finata cresterea, cat si pentru a face achizitii 
strategice. 
 
Asta poate transforma compania intr-o tinta pentru pesti mai mari. 
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Sper sa nu se intample asta, pentru ca valoarea companiei e mult mai mare decat pretul de 
acum.  
 
Dar asa e jocul in spatiul asta si chiar daca o achizitie se va intampla in curand, sigur se va 
realiza pentru un pret mai mare, asigurandu-ne un castig rapid. 
 
Daca nu se intampla, asteptarea mea e ca actiunile sa ajunga in zona $18–20 in urmatoarele 8 
- 12 luni. 
 
Pe parcursul urmatorilor doi sau trei ani, intervalul estimat de mine e intre $35 - $45, adica un 
castig intre 220–300%.  
 
Recomandarea mea: Sa cumparam actiuni BB la orice pret sub $12 cu o dimensiune a 
pozitiei de aproximativ 3% din portofoliu. 
 
 

Clubul Investitorilor 
Pe Luna Viitoare! 
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