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Bursa ne ofera o excelenta oportunitate 

sa investim in imobiliare! 
Construcția de case este, și va fi întotdeauna, o afacere ciclică. 

Acest lucru se datorează unor factori cum ar fi cererea pentru case, cresterea numarului 

de locuri de muncă regionale, veniturile gospodăriilor, sau încrederea consumatorilor. 

Luna aceasta ne vom expune si noi la acest sector prin adaugarea la portofoliul nostru 

a companiei D.R. Horton (NYSE: DHI). 

Cu sediul în Fort Worth, Texas, DHI este cea mai mare companie de construcții de 

locuințe din Statele Unite in functie de numărul de case vandute și de venituri. 

DHI construiește și vinde case pe 80 de piețe din 26 de state - sub numele de D.R. 

Horton, America’s Builder, Emerald Homes, Express Homes, Freedom Homes, si 

Pacific Ridge Homes. 
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D.R. Horton construiește și vinde case cu prețuri de vânzare cuprinse între 100.000 și 

peste $1 milion. Prețul mediu de vanzare (calculat la 30 iunie 2018) a fost $299.100. 

Asta o plaseaza in categoria entry-level (casele cele mai accesibile ca pret). 

În ciuda scaderii din ultima perioada a sectorului de constructii de case, cred că DHI 

este o investitie solida. 

Pentru inceput, imi place ca DHI este diversificata pe atât de multe piețe și state - incat 

o scadere în economia unui singur stat sau a unei zone geografice nu va afecta mult 

vanzarile globale ale companiei. 

Alt lucru de punctat despre aceasta afacere e ca in cadrul segmentului entry-level exista 

un nivel relativ constant al cererii indiferent de ciclurile economice. 

În ultima conferinta de prezentare a rezultatelor financiare, CEO-ul companiei a spus 

despre segmentul entry-level: 

“Am observat o cerere puternica dinspre cumparatori la casele din nivelul de intrare, 

pentru ca acest sector inca ramane nesatisfacut, cu un nivel scazut de inventar in 

comparatie cu cererea.”  

Dacă economia Statelor Unite continuă să se extindă si condițiile de muncă rămân 

bune, șansele ca afacerea de constructii de locuințe sa creasca sunt mari. 

NUMERELE NU MINT 

Toate companiile din sectorul constructorilor de case si-au văzut acțiunile scazand 

serios pe parcursul acestui an, inclusiv D.R. Horton. 

Stiind asta, ai crede că economia se prăbușește de pe o stâncă sau ca șomajul a fost în 

creștere. 

Dar concluzia asta ar fi departe de adevăr ... 
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Veniturile familiilor au crescut constant inca din 2012. 

 

Mai multe venituri înseamnă că familiile au mai multe opțiuni. Și de multe ori, prima 

opțiune pe care familiile o aleg e o casă mai mare, sau mai nouă. Sau un cartier mai 

bun. 

Apoi este rata șomajului, care în prezent se situează la 3,7%, adica la un nivel minim 

din anul 1969 pana astazi! 

 

Si hai sa ne uitam la sentimentul consumatorilor... 
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Acest indice ne spune cum văd americanii bunăstarea lor economică. El se afla în jurul 

valorii de 100, ceea ce inseamna ca in medie americanii sunt increzatori in economie.  

Acum... dacă veniturile sunt ridicate, șomajul în scădere, iar consumatorii sunt optimisti 

în ceea ce privește economia lor... de ce sunt actiunile constructorilor de case pe o 

panta descendenta? 

TEMERI NEINTEMEIATE 

Raspunsul e unul singur.  

Investitorii au devenit atat de obișnuiți cu o rată a dobânzii de referinta la un nivel minim 

incat ei cred în mod eronat că industria de construcții a locuințelor este destinată să se 

prăbușească, pe măsură ce FED normalizează costurile de împrumut. 

Atunci când ratele dobânzilor sunt ridicate și în creștere în perioadele cu economie 

slaba, atunci da, ratele ipotecare pot determină soarta pieței imobiliare, dar am vazut ca 

acum situatia sta altfel. 

ALATURI DE UN SAVANT AL INVESTITIILOR 

Ed Wachenheim III, este fondatorul, CEO-ul și președintele Greenhaven Associates. 
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Compania gestioneaza active in valoare de $7,5 miliarde. Când vine vorba de gândirea 

logică și neconvențională - Ed e un adevarat maestru.  

Ca value investor, el nu acordă atenție prognozelor pieței bursiere, sau perspectivelor 

pe termen scurt despre bursa. Ed caută valoare. 

Greenhaven a dezvăluit că deține 2.034.200 acțiuni ale DHI la sfârșitul anului 2014. Dar 

această poziție a crescut la aproape 7.4 milioane de acțiuni la sfârșitul anului 2016, iar 

astăzi firma lui Ed controlează 8.729.321 acțiuni ale DHI. 

Începând cu 30 septembrie 2018, Greenhaven are investite 5.7% din totalul activelor în 

gestiune in pozitia D.R. Horton. Ceea ce inseamna un procent semnificativ din portofoliu 

alocat acestei companii. 

UN NOU MODEL DE AFACERI 

În ultimii ani, D.R. Horton a facut tranzitia de la o afacere incarcata de active, la un 

model mai usor in ceea ce priveste activele.  

Într-un cuvant, asta inseamna că D.R. Horton are acum mult mai puțin teren în 

proprietate. 

Mnagementul DHI a declarat că urmăreste o combinatie intre optiuni pentru cumparari 

de teren (60%) si achizitii de teren (40%). 

Contractele de opțiune pentru teren conferă DHI dreptul, dar nu obligația, de a cumpăra 

terenuri sau loturi de clădiri la un pret predeterminat. 

Astfel, D.R. Horton va reduce dramatic riscul asociat cu proprietatea și dezvoltarea 

terenurilor. Reducerea riscului financiar și operațional este un lucru grozav. Dar, în 

calitate de acționari, vrem să știm cum deciziile managementului vor afecta prețul 

acțiunilor companiei. 
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Pentru a ne face o idee despre modul în care strategia usoara in active (a se concentra 

mai mult pe optiuni decat sa cumpere teren, asa cum obisnuiau s-o faca in mod 

traditional) poate aduce beneficii unui constructor de case, putem sa ne uitam la un 

interviu acordat de Ed Wachenheim III celor de la CNBC. 

Ed a spus că prin adoptarea acestei strategii, D.R. Horton (și alți constructori de case 

care aleg această abordare) va fi capabil să genereze un randament mai mare al 

capitalului investit, precum și să genereze un nivel mai mare și consistent de flux de 

numerar. Si nu in ultimul rand: profituri mai mari. 

Pe măsură ce piața se prinde de noua abordare, acțiunile vor fi reevaluate și 

recompensate cu un multiplu mai mare. Pe masura de D.R. Horton își realizeaza 

tranziția într-o societate mai usoara și mai puțin dependentă de active, ma astept ca 

acțiunile companiei sa creasca. 

O TEZA DE INVESTITII BINE CONTURATA 

Cum spuneam, construcția de case este o industrie ciclică. Deci, indiferent de actiunile 

intreprinse de D.R. Horton pentru a reduce riscurile, ea ramane sensibila la ciclul 

economic, la fluctuațiile ratei dobânzii și la starea generală a economiei SUA. 

Acestea fiind spuse, DHI este condusă de o echipă care a trecut de multe ori și a reusit 

sa prospere, prin mai multe cicluri economice. 

Fondatorul companiei, Donald Horton, a ocupat funcția de președinte și CEO al 

companiei în perioada 1991-1998. El continuă sa fie implicat prin locul sau in consiliul 

de administratie al DHI. 

Actualul președinte și CEO al lui D.R.Horton, David Auld, se afla la conducere din 

octombrie 2014. Înainte de a accepta rolul de CEO, David a lucrat in cadrul organizatiei 
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inca de la sfârșitul anilor ‘80. Echipa executivă a DHI și președinții regionali, au in medie 

mandate de peste 20 de ani in cadrul companiei. 

Având o conducere unsa cu toate alifiile si competentă nu poate elimina complet riscul 

acestei industrii, dar dă organizației sanse mult mai mari de a rezista in cazul unei crize 

neașteptate. 

E adevarat ca o economie proastă, sau un șomaj în creștere ar avea un impact negativ 

asupra industriei locuințelor. 

Dar, nu e nimic nou. Practic toate industriile au nevoie de o economie sănătoasa pentru 

a-și atinge cel mai mare potențial. Deocamdata, bazat pe aproape orice indicator 

economic, economia USA continuă să creasca si sa prospere. 

Vreau să profitam de scaderea nefondata din sectorul construcțiilor de locuințe și să ne 

extindem expunerea portofoliului, prin cumpărarea de acțiuni ale D.R. Horton. 

 

Acțțiune:  

Cumpără acțțiuni D.R.Horton (NYSE: DHI) la orice pret sub $38 per actiune. 

 

Clubul Investitorilor 

Pe Luna Viitoare! 
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