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Un nume pe care-l vom tine minte 
cu usurinta 
 
 

De multe ori in investitii se folosesc cuvinte cu impact. Inteligenta Artificiala. Masini care 

Invata. Vehicule autonome, sau masini care se conduc singure.  

De ultimele probabil ai auzit din ce in ce mai des. Am mai discutat despre domeniul 

acesta si in alte rapoarte. De exemplu, cand auzi masini autonome, la ce te gandesti 

prima data? 

Majoritatea oamenilor se gandesc la Tesla, Google, sau Apple. Acestea sunt cele mai 

cunoscute companii din domeniu, dar ma intreb cati au auzit de Micron Technology 

(NASDAQ: MU), selectia pentru portofoliul nostru din luna octombrie.  

 

In urma cu cateva saptamani, la Mobile World Congress Americas, Micron si-a 

prezentat planul de a produce solutii de memorie grafica cu latime mare de banda 

(GDDR6). 

Compania va lucra cu Nvidia, alt nume cunoscut din domeniul vehiculelor autonome.  

Acest tip de memorie se afla astazi in multe dispozitive de jocuri video.  
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Micron anticipeaza ca cerintele de stocare pentru vehiculele 100% autonome vor atinge 

1 terabyte si latimea de banda a sistemului de memorie va trebui sa fie minim 300 

gigabytes pe secunda.  

 

Compania oferă deja soluții de memorie DDR (LPDDR) cu o putere redusă de până la 

100 gigaocteți pe secundă, însă o mișcare în spațiul GDDR ar pozitiona compania in 

fruntea cursei pentru crearea primei masini 100% autonome. 

 

O privire la numerele financiare ale Micron (MU) 

Fiind trasi inainte de vanzari puternice in divizia Storage Business Unit, Micron a 

depasit cu usurinta estimarea de profituri de $1.84 din ultimul trimestru, avand un profit 

de $2.02 per actiune si venituri de $6.14 miliarde. 

Compania si-a crescut estimarile pentru urmatorul trimestru, de la $1.84 profituri si 

$6.09 miliarde venituri la un interval de profituri intre $2.09–$2.23 per actiune si vanzari 

intre $6.1–6.5 miliarde. 

 

Pretul in crestere pentru memorii de tip dynamic RAM (DRAM) continua sa-i alimenteze 

cresterea de venituri companiei Micron. 

De asemenea, exista o cererea in crestere de la producatorii urmatoarei generatii de 

smartphone-uri si de la clienti ce opereaza centre de date pentru memoriile 3-D NAND 

flash (nonvolatile vertical storage). 
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Alt cuvant cu impact e Inteligenta Artificiala. Dar in acelasi timp acesta e un alt domeniu 

care impinge in fata compania Micron si care a contribuit la o crestere puternica in 

vanzarea unitatilor solid-state. 

 

Ii putem spune oricum: inteligenta artificiala, masini care invata (machine learning), sau 

analiza si interpretare a datelor, dar important e ca din ce in ce mai multe companii se 

concentreaza pe cloud si pe analiza imenselor volume de date care pot fi colectate si 

stocate. 

Cu cat mai multe date sunt colectate, cu atat creste potentialul pentru inteligenta 

arificiala sa gaseasca solutii de crestere a vanzarilor unei companii, sau pentru 

imbunatatirea eficientei afacerii.  

 

Dar mai multe date inseamna memorii mai mari, chiar daca datele sunt stocate pe cont 

propriu, sau folosind servicii cloud.  

Octombrie 2017 - Clubul Investitorilor 

Bogdan Popescu 



Folosirea cloud nu inseamna ca stocarea datelor nu e necesara; inseamna doar ca 

aceasta “povara” e mutata la alta companie.  

Iar Micron le ofera solutii companiilor care-si asuma aceasta sarcina.  

Si cu cat sunt colectate mai multe date, cu atat e nevoie de memorie mai multa. 

 

Repet. Micron nu e primul nume care le vine in cap investitorilor cand se gandesc la 

inteligenta artificiala, sau la cloud, dar sunt un participant important in acest segment cu 

crestere majora al economiei mondiale. 

 

Chiar daca actiunile au crescut deja cu peste 80% anul acesta, hedge fund-ul Water 

Street Capital, bazat pe analiza lui Bill Joy (fondatorul Sun Microsystems) a investit o 

suma majora cu convingerea ca valoarea reala a actiunilor e undeva in jurul a $70.  

 

Am doua motive sa cred ca estimarea lor e buna, sau chiar conservativa. 

In acest moment, rata P/E a Micron e 9.61, in comparatie cu media S&P 500 de 24.52. 

Daca nimic grav nu se intampla pana la urmatorul raport financiar, profiturile luate in 

considerare la calculul P/E (ultimele 4 trimestre) vor creste de la $4.32/per actiune la 

peste 6, ceea ce ar insemna un raport P/E ridicol pentru o asemenea companie - sub 7. 

Daca profiturile mai mari sunt o certitudine, ma astept ca si rata P/E sa creasca (in jur 

de 12) si sa vedem un pret de cel putin $70 in urmatoarele trimestre. 
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Water Street nu e singurul cumparator, chiar daca actiunile au crescut deja considerabil 

in 2017.  

Acum cateva saptamani Micron a incheiat o oferta secundara in valoare de $1.2 

miliarde de actiuni la pretul de $41 per actiune.  

Asta ar trebui sa creeze un nivel solid de suport in intervalul $40–41, iar banii obtinuti 

ofera companiei flexibilitate pentru a-si plati din datorii si sa-si extinda capacitatea de 

productie.  

Micron a anuntat ca-si va plati $438 millioane din datorie, prin emiterea unor obligatiuni 

cu dobanda de 7.5% cu expirare in 2023.  
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Avand in vedere diferenta dintre dobanda de astazi a datoriei si cea (mai mica) a 

acestor obligatiuni, compania isi va reduce cheltuielile anuale cu $33 millioane si-si va 

imbunatati balanta. 

--- 
 
Recomandarea mea: Sa cumparam actiuni MU cu orice pret sub $42.5 si o dimensiune a 
pozitiei de aproximativ 3% din portofoliu.  
 
 

Clubul Investitorilor 
Pe Luna Viitoare! 
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