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Dycom Industries: O investitie in cresterea 
Internetului in USA 
 
 
Hai sa luam in considerare trei aspecte: 
 
1. Conexiunea la internet e (tot timpul) lenta 
 
E 10 MB pe secunda. In cinci ani o sa razi de viteze in zona asta. Viteza va creste…. mult. 
Uite ce se intampla acum in USA. 
 
AT&T (am lucrat pentru ei la Alcatel) e un fel de Telekom al americanilor. Acum 
cableaza 11 milioane de case sa suporte viteze de 1GB direct in laptop-urile oamenilor. 
Vor putea descarca un film de 2 ore intr-o secunda! 
 
CenturyLink (NYSE: CTL) cableaza 500.000 de afaceri mici si 700.000 de case sa 
suporte aceeasi viteza. 
 
Comcast (NYSE: CMCSA) vrea mai mult. 2GB pe secunda si 18 milioane de case.  
 
Google (Nasdaq: GOOG) are un proiect de un miliard pentru introducerea de fibra 
optica care sa suporte asemenea viteze. 
 
Verizon (NYSE: VZ) deasemenea.  
 
Dar stii cine a facut cei mai multi bani in timpul goanei dupa aur? Hai sa nu te tin in 
tensiune.. 
Cei care vindeau lopeti si jeansi celor care sapau dupa aur. 
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Deci cine sapa acum pe sub pamant sa introduca toate acele cabluri? Pai in esenta e o 
singura companie: Dycom (NYSE: DY). 
Dycom e o companie de dimensiune medie care lucreaza in general pentru companiile 
de telecom si de cablu si toate companiile de mai sus ii incredinteaza proiectele de 
dezvoltare a retelelor. 
 
Infrastructura de telecom creste rapid si DY va beneficia de sumele investite de 
companiile de telecom americane. DY ofera servicii de dezvoltare, mentenanta si 
reparare a retelelor tuturor companiilor majore de telecomunicatii din SUA. 
 
“Credem ca proiectul Google Fiber va fi un imbold important pentru DY pe parcursul 
urmatorilor ani. Google a demarat proiectul in trei orase: Kansas City, Austin, and Provo 
si a anuntat planuri sa extinda proiectul in Salt Lake City, Nashville, Atlanta, Charlotte, 
si Raleigh-Durham. Costul total va fi de peste $35 miliarde” - Compania de Brokeraj 
Stifel Nicolaus 
 
Internetul trece la alt nivel de viteze, iar Dycom e in pozitia in care era Levi’s in timpul 
goanei dupa aur. 
 
2. Sapte headge funds mari au cumparat actiuni 
 
Unul dintre cele mai de succes hedge funds, Jim Simons’ Renaissance Technologies a 
cumparat actiuni de $8 milioane in ultimul trimestru din 2015.  
Nu ai cum sa nu te intrebi: Ce stiu astia si noi nu stim?  
Dar nu conteaza raspunsul. Stiu ei ceva. Si noi nu stim…  
Dar pentru mine e suficient ca stiu ei. 
 
Un alt hedge fund a imprumutat compania cu $485 milioane, cu dobanda de 0.75% si cu 
optiunea de a transforma datoria in actiuni la pretul de $96,75 actiunea. Acum pretul e 
$65. Si ei stiu ceva. 
 
3. Banii imprumutati sunt folositi inteligent 
 
In primul rand, o parte din bani au fost folositi sa plateasca alte datorii mai vechi pentru 
care plateau 7% dobanda. Sa mergi de la 7% la 0,75% e un mod bun de a economisi banii 
companiei.  
DY foloseste o parte din bani sa isi rascumpere actiuni. Asta inseamna ca raman mai 
putine actiuni pe piata si in timp pretul lor va creste. E un mod indirect de a oferi 
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dividende actionarilor. (o sa-ti scriu detalii despre procesul de rascumparare al 
actiunilor intr-un alt email) 
 
Dycom si-a rascumparat actiuni in valoare de $80 milioane. Si au in plan sa mai 
cumpere de inca $60 milioane. 
DY si-a rascumparat 7% din actiuni in ultimele doua trimestre din 2015 si 35% in ultimii 
7 ani! 
 

Riscuri 
 
Oricat ar fi de mare viteza internetului, oamenii o vor si mai mare. 
Guvernul USA a contractat AT&T, care a contractat Dycom sa dezolte reteaua nationala 
de broadband. 
Clientii nu pot sa dispara. Lumea vrea internet de viteze mari. Guvernul poate sa 
inceteze contractul pentru dezvoltarea retelei, dar sunt sanse mici. 
 
Dycom are monopol in acest domeniu(in sensul bun) si toti marii dezvoltatori sunt 
clientii lor. Riscul de a ramane fara clienti si contracte e aproape zero.  
Concurenta e mica si ar putea sa creasca, dar Dycom are contracte in desfasurare pe 
multi ani de acum inainte si pana acum a cumparat companiile concurente. 
 
Pretul actiunilor e sensibil la miscarile pietei si in 2016 a scazut de la $80 la $65. Dar 
profiturile Dycom vor creste si cu ele va creste si pretul actiunilor. 
 

Pretul maxim si dimensiunea pozitiei 
 
Pretul maxim la care recomand sa cumparam e $80. 
In urmatoarele trimestre va creste peste $100. Vom vinde intre 120$ si $150 cu un 
profit posibil intre 50% si 120%. 
 
Nu e un profit mic, dar nici nu e iesit din comun, dar e o investitie extrem de sigura, 
avand in vedere trei aspecte. 
 

- pretul actual e foarte mic 
- industria de telecomunicatii e in crestere 
- Dycom are monopol in acest domeniu. Aproape toate contractele merg la ei 
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Dimensiunea, ca de obicei, 5% din bugetul pe care tu il aloci pentru portofoliul Smart 
Wealth Builder. 
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