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Jazz Pharmaceuticals: Il urmam pe 
cel mai mare manager de hedge fund 

al tuturor timpurilor 
 
Jim Simons e managerul cu rezultatele cele mai bune in investitii din toate             
timpurile!  
 
Dupa o cariera impresionanta in domeniul academic, in anul 1982 Simons a            
fondat Renaissance Technologies, un fond speculativ (hedge fund) care are          
astazi $65 miliarde in active. 
 
Conform unui document facut public recent, Renaissance a cumparat o          
mare parte din actiunile unei importante companii din domeniul         
biotehnologiei. Unul dintre managerii de investitii pe care eu ii urmaresc cu            
atentie, de asemenea a luat o poziție uriașa în aceasta companie pe            
parcursul ultimelor luni. 
 
Compania la care ma refer a pierdut aproximativ 35% din valoarea sa pe             
parcursul ultimelor patru luni.  

Un lider în segmentul bolilor rare 
 
Compania despre care vorbesc este Jazz Pharmaceuticals (Nasdaq: JAZZ). 
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Pe baza a estimărilor mele, am putea vedea cu ușurință acțiunile sarind cu             
35% sau mai mult în urmatoarele 12 luni de la nivelul scazut la care se afla                
acum.  
Iar pe termen mai lung, ma astept sa ne dublam investitia. 
 
Dar, Jazz Pharmaceuticals nu e unul dintre numele ultracunoscute in          
industria de medicamente. 
Nu-i vom gasi mentionati alături de giganțiii Pfizer si Merck. 
 
Sectorul biotehnologiei e plin de companii mici și mijlocii speculative. Cele           
mai multe dintre ele nu vor avea niciodata profituri si vor esua.  
Isi pariază viitorul pe dezvoltarea a 2, 3 medicamente care nu trec de             
stadiile de aprobare si nu ajung niciodata pe piata. 
 
Dar Jazz este un alt tip de companie. 
 
Pentru inceput, ceva super important - e deja profitabila. 
 
Jazz genereaza constant un considerabil flux de numerar. Si foloseste o           
parte din bani sa-si finanteze cercetarea și dezvoltarea altor medicamente          
cu care sa iasa pe piata. 
 
Jazz are în prezent vanzari $1,5 miliarde. 
Anul trecut, compania a inregistrat profituri de $9,45 pe acțiune. Estimarea           
e ca profitul sa ajunga la $10 pe acțiune în 2016 (rezultatele pentru 2016 vor               
fi raportate în luna aprilie). 
 
Gandeste-te la asta.  
Vanzari anuale de $1,5 miliarde si o companie cu perspective uriașe de            
creștere pe termen lung. 
 
Nu mi-a fost greu sa înțeleg de ce unii dintre cei mai de succes manageri de                
investitii din lume sunt interesați de Jazz. 
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La fel ca rivalii sai mai mari, Jazz are o situatie financiara solida.  
Are, de asemenea, experienta in dezvoltarea de noi medicamente si trecerea           
lor prin drumul lung si dificil al procesului de aprobarea al FDA. 
 
Cu toate acestea, Jazz este încă o companie relativ mică. Valoarea ei de             
piata se află în jurul valorii de $6 miliarde $. De 30 de ori mai mica decat                 
Pfizer. 
 
Pentru investitori, o companie cu dimensiune mica inseamna potențial de          
creștere mai mare.  
Există mai multe modalități pentru o companie mică sa genereze un profit            
mare. Poate fi vorba de aducerea unui nou medicament pe piață sau, se             
poate sa fie achiziționată de către un jucător mai mare. 
 
Jazz are o strategie care mi se pare foarte inteligenta. Nu urmareste sa             
concureze cu gigantii industriei farmaceutice.  
 
De exemplu, exista piete mari pentru medicamente impotriva colesterolului         
sau artritei, dar sunt si zeci de companii care se lupta pentru cote din acele               
piete. 
 
In schimb, Jazz tinteste oportunitati mai mici unde concurenta e infima.  
Cercetatorii acestei companii se concentreaza pe dezvoltarea de        
medicamente care vindeca boli rare. 
 
De exemplu, cel mai are produs al Jazz: Xylem.  
Xylem e unul dintre putinele optiuni pentru tratarea narcolepsiei - o           
dereglare cronica a somnului pentru care in acest moment nu exista           
vindecare.  
Oamenii care sufera de aceasta boala sunt somnorosi tot timpul si adorm            
brusc in timpul zilei. Li se poate intampla sa adoarma chiar si in timp ce               
vorbesc cu cineva. 
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Xylem joaca un rol important in a-i ajuta pe acesti oameni sa duca o viata               
normala.  
 
1 din 2000 de oameni sunt afectati de narcolepsie. 3,5 milioane la nivel             
mondial, 150.000 in USA. E exemplul perfect de piata mica tintita de Jazz. 
 
Vanzarile de Xylem genereaza venituri de $1.1 miliarde pentru Jazz          
Pharmaceuticals. Adica 70% din totalul vanzarilor.  
 
Alte medicamente din portofoliul JAZZ sunt:  

- Erwinaze, un medicament folosit in chimioterapie pentru pacientii ce         
sufera de leucemie. Erwinaze genereaza vanzari de peste $200         
millioane pe an.  

- Medicamentul cu cea mai mare crestere a vanzarilor e un tratament           
impotriva unor compicatii aparute in urma transplaturilor de maduva         
la pacientii cu leucemie. In Europa se vinde sub numele Defitelio.           
Anul acesta Jazz a lansat medicamentul si in U.S.A sub numele           
Defibrotide. Vanzarile totale ar trebui sa fie peste $100 millioane in           
2016 si in trei ani sa ajunga la $200 millioane.  

 
Jazz se astepata sa lanseze in cateva luni un alt medicament impotriva            
cancerului care a avut rezultate impresionante in tratarea leucemiei acute          
(AML). Jazz are in plan sa lanseze Vyxeos la mijlocul lui 2017. 
 
Dar cel mai mare potential vine dinspre alt medicament pe care Jazz il             
dezvolta de cativa ani. 
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O Oportunitate Imensa 
 
Jazz are un medicament in faza 3 de testare despre care foarte putini             
investitori vorbesc. Se numeste JZP-110.  
Daca va fi aprobat, (aproape toate medicamentele care ajung in aceasta faza            
ajung pe piata), compania poate avea o noua sursa de venituri de peste             
$100 millioane anual.  
 
Jazz vrea sa ramana in zonele unde deja are expertiza - piata narcolepsiei. 
JZP-110 e un tratament pentru simptomul numarul 1 al acestei boli:           
somnolenta excesiva din timpul zilei si ii ajuta pe oameni sa stea treji si              
cocentrati.  
 
JZP-110 e testat deasemenea pentru tratarea altor probleme cu somnul,          
precum apneea (OSA).  
 
Si asta e foarte important pentru ca sunt de 100 de ori mai multi oameni               
care sufera de OSA decat de narcolepsie.  
 
Daca Jazz va reusi sa dezvolte JZP-110 intr-un tratament solid impotriva           
narcolepsiei si a apneei somnului, potentialul de profituri pe termen lung e            
urias.  
 

De Ce Cumparam Jazz Pharma Astazi 
 
Pe parcursul ultimelor luni, actiunile Jazz au scazut cu aproximativ 35%. In            
comparatie, in aceeasi perioada S&P 500 a avut o crestere de 4%.  
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In mare parte, scaderea s-a datorat unor probleme cu privire la brevetul            
pentru Xylem care e contestat de U.S. Patent and Trademark Office.           
Sentinta e programata in Mai 2017. Daca nu e favorabila pentru Jazz,            
concurentii lor vor fi in pozitia de a dezvolta versiuni generice (copii) ale             
Xylem, ceea ce ar duce la scaderea profiturilor. 
 

Am mult motive sa cred ca riscul acesta e exagerat 
 
Iar aceasta scadere ne ofera o oportunitate mare.  
De obicei ma iau dupa altii mai destepti. Si cele mai mari fonduri din lume               
cumpara masiv actiuni la pretul de astazi.  
De fapt, aproape toate fondurile mele favorite au investit in Jazz.  
 
• Renaissance Technologies (fondata de Jim Simons) detine aproape un          
milion de actiuni.  
• Viking Global Investors (condus de miliardarul Andreas Halvorsen)         
detine o cota in valoare de $75 milioane.  
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• Point72 (fondul detinut de familia legendarului autor Steven A. Cohen)           
are actiuni in valoare de $35 milioane.  
• Millennium Management (fondata de marele Izzy Englander) detine peste          
400,000 actiuni.  
• Balyasny Asset Mgmt (condus de Dmitry Balyasny) si-a triplat recent           
ajungand la 390,000 actiuni.  
• AQR Capital (fondata de Cliff Asness) a cumparat recent 300,000 actiuni.  
 
Pretul actiunilor Jazz e incredibil de ieftin avand in vedere ca vanzarile            
cresc anual cu 15% si profitul cu 10%. Pentru a intelege ce inseamna aceste              
cresteri, media de crestere a companiilor din S&P 500 a aproape nula.  
 
In plus Jazz a anuntat recent un plan de rascumparare a propriilor actiuni             
in valoare de $300 milioane.  
 
Potentialul de crestere e mare, iar riscurile sunt limitate avand in vedere ca             
dupa scaderea de 35%, atat compania, cat si cele mai mari fonduri din lume              
vor cumpara masiv actiuni.  
 
Pe baza estimarilor mele, am putea avea un profit de 35% in urmatoarele 6              
pana la 12 luni. 
 
Pe termen lung, daca JAZZ castiga disputa referitoare la brevetul Xylem si            
va avea rezultate pozitive la testele medicamentului JZP-110 (aflat in          
ultimele stagii ale procesului de aprobare FDA), actiunile vor creste cu           
peste 100%. 

Pret maxim si dimensiune pozitie 
 
Cumpara Jazz la orice pret sub $111. Valoarea corecta in acest moment ar fi              
in jurul $175, care e sub maximul inregistrat in 2015 - $185.  
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Ca de obicei, 5% din valoarea totala a portofoliului SWB(minim $300). 
 
Sarbatori Fericite, 
Bogdan 
 
 

- NE AUZIM LUNA VIITOARE - 
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