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Howard Hughes Corporation: Una dintre cele mai 
interesante povesti despre active subevaluate de pe piata 
in acest moment 
 
Poate iti aduci aminte de Howard Hughes din filmul Aviatorul de Martin Scorsese, cu 
Leonardo DiCaprio in rolul principal. Hughes e o legenda a antreprenoriatului in SUA. A 
fost realizator de filme, aviator si s-a implicat in afaceri in multe industrii. 
 
Nu totul in viata lui a fost roz. A suferit zeci de ani de dureri cronice. Cand a murit, in 
1976 FBI-ul a trebuit sa-i identifice cadavrul dupa amprente.  
 
Chiar daca a cheltuit sume imense pentru a-si intretine stilul de viata excentric, a reusit 
sa acumuleze o avere in valoare 2,5 miliarde de dolari din afaceri in diferite domenii ca: 
entertainment, aviatie, televiziune, hoteluri si cazinouri, minerit, imobiliare si altele. 
 
Compania Howard Hughes Corporation (NYSE: HHC - ticker HHC, listata la New York 
Stock Exchange) a fost creata initial cu denumirea Summa Corporation si este ultimul 
vestigiu profitabil din imperiul lui Hughes.  
 
Dupa moartea lui Hughes compania s-a orientat catre afaceri imobiliare pentru a 
valorifica vastele proprietati din Las Vegas si a fost redenumita in onoarea sa. 
 
Howard Hughes Corporation nu e un nume de prima mana ca Google, dar unii dintre cei 
mai faimosi investitori din lume au cumparat actiuni la pretul actual. 
 
Povestea acestei companii se rezuma la doua cuvinte: “active subevaluate”. 
 
HHC a fost listata la bursa in anul 2010 la pretul de aproximativ 40$ pe actiune, care, la 
acel moment era cu cel putin 50% mai mic decat valoarea activelor declarata in actele 
contabile (book value). Mai mult, activele sunt subevaluate in acte. Toate astea au 
creat o marja de siguranta pentru investitori, si aceeasi oportunitate e prezenta si astazi. 
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Astazi HHC are un book value declarat de aproximativ 60$ per actiune, care am aflat ca 
e cu cel putin 50% mai mic decat valoarea reala a activelor. Pretul actual al actiunii e in 
jurul valorii de 125$, adica 2x book value.  
Alte companii din aceeasi industrie (afaceri imobiliare) se tranzactioneaza la 3.5x book 
value si avem toate motivele sa credem ca si actiunile HHC vor atinge acest nivel. Asta ar 
insemna un pret de cel putin 210$ per actiune la actualul book value declarat, care ti-am 
spus ca e mult sub valoarea reala, datorita faptului ca proprietatile imobiliare ale 
companiei sunt tinute in balanta la preturi istorice care sunt ridicol de mici. 
 
HHC detine proprietati premium in locatii foarte cautate si are in plan sa le dezvolte 
masiv. Nicio alta companie din SUA nu are asemenea acces la oportunitatile de 
dezvoltare imobiliara precum HHC. In acelasi timp, are o abordare conservativa de 
afaceri, in sensul ca isi subevalueaza toate proprietatile folosind preturi istorice.  
 
De exemplu, una dintre proprietatile cheie ale HHC, South Street Seaport 
din Manhattan, New York e evaluata in balanta la 3 milioane de dolari, ceea 
ce in aceeasi zona reprezinta pretul unui apartament modest. Specialistii 
considera ca aceasta proprietate valoreaza astazi 300 milioane, iar cu planurile de 
dezvoltare din viitorul apropiat care vor creste substantial veniturile generate, are 
potential sa ajunga la valoarea de 750 milioane. 
 
Poti sa mai citesti o data. O proprietate care are potential sa se apropie de 
trei sferturi de miliard de dolari e purtata in balanta la 3 milioane! 
 
“Unii investitori se uita doar la book value, dar aceasta valoare, in special in cazul 
HHC e o masura irelevanta a valorii. De exemplu, South Street Seaport, una dintre 
cele mai valoroase proprietati pe care le detinem, e evaluata in actele contabile la $3,1 
milioane. Anul trecut a generat mai mult de $5 milioane cash venit net si aceasta 
valoare e mult sub potentialul de a genera venit pe viitor al acestei prorpietati.” – Bill 
Ackman, fondator al Pershing Square Capital si chairman al Howard Hughes Corp 
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Districtul Seaport - New York 

  
Asta e doar un exemplu. Proprietatile Woodlands ale companiei ar putea fi evaluate la 
$1,5 miliarde de dolari, iar in balanta nu au nici pe departe aceasta valoare. Compania 
mai are peste zece proprietati care genereaza venituri si care nu sunt deloc evaluate 
in acte. Daca HHC si-ar evalua proprietatile la o valoare apropiata de cea de piata, 
pretul actiunilor ar creste enorm. 
 

Pozitia managementului 
 
Intotdeauna urmaresc asta la o companie in care investesc. Eu o liniuta importanta de 
pe lista mea. Cand managerii au o alta agenda decat actionarii, se intampla lucruri rele. 
 
Echipa de conducere e formata din David Weinreb - CEO, Grant Herlitz - president si 
Andrew Richardson - CFO. Niciunul nu a primit bonusuri atunci cand au fost numiti in 
functii. In schimb, fiecare a primit optiunea sa cumpere pachete de actiuni la pretul de 
$50, fara dreptul de a le vinde pana in noiembrie 2016. Au cumparat impreuna actiuni 
de $23 milioane. 
 
E clar ca managerii au tot interesul ca pretul actiunilor sa creasca, fiind perfect aliniati 
cu actionarii. 
 
Active cheie si evaluare 
 
HHC detine si dezvolta proprietati imobiliare rezidentiale si comerciale in SUA. 
Compania are peste 50 de active diferite. Evaluarea tuturor activelor nu e usor de facut. 
Unele dintre ele sunt in faza initiala in care abia au inceput sa genereze venituri, dar 
punand totul cap la cap eu prevad o crestere a actiunilor de cel putin 100% in 
urmatoarele 18-24 luni.  
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South Street Seaport (New York)  
 
• Aceasta proprietate valoreaza cel putin $300 milioane si pretul ar putea sa-i creasca la 
peste $1 miliard dupa ce proiectele care sunt acum in dezvoltare vor incepe sa genereze 
venituri.  
• HHC a evaluat aceasta proprietate in balanta contabila la suma de $3 milioane.  
• Un plan de dezvoltare in doua faze a fost anuntat in toamna anului 2003. Pretul 
acestui proiect a fost estimat la $500 milioane si deja a generat venituri in valoare de 
$100 milioane  
 
The Woodlands (Houston)  
 
• HHC detine aproape 5 hectare de spatiu de birouri  si are in plan sa dezvolte inca 80 de 
hectare in aceasta zona pana in 2020 
• Valoarea estimata a proiectelor e aproximativ $1.5 miliarde si ar trebui sa genereze 
profituri enorme in viitor 
• ExxonMobil (NYSE: XOM) are in proiect sa construiasca un campus exact la sud de 
Woodlands. Asta va determina cresterea pretului la proprietatile din zona si implicit la 
cele ale HHC  
• HHC detine inca zece proprietati operationale in Woodlands care nu sunt evaluate in 
balanta contabila. Impreuna valoreaza cel putin $300 milioane. 
 
Ward Centers (Honolulu)  
 
• 24 de hectare de proprietati langa ocean in inima Honolulu, cu drepturi de dezvoltare 
rezidentiala sau comerciala 
• Valoare neta e $1 miliard.  
• Planurile actuale sunt pentru dezvoltarea a 4500 apartamente noi in urmatorii ani plus 
spatiu pentru birouri si comercial  
• Va dura cativa ani pana se va dezvolta zona si costul va fi mare, dar avand in vedere 
potentialul zonei, e o investitie care va genera mult profit pentru companie. E Hawaii 
baby! 
 
Summerlin (Las Vegas)  
 
• Aceasta proprietate se afla aproape de Vegas Strip, unde locuieste mare majoritate a 
populatiei orasului. 
• Valoarea neta e aproximativ $1 miliard.  
• Preturile sunt in crestere in zona si cu ele si valoarea proprietatii Summerlin a HHC.  
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Bridgeland (Houston)  
 
• Valoreaza $500 millioane.  
• HHC are drepturi de dezvoltare.  
• HHC deja are 5000 de rezidenti in aceasta proprietate si va construi inca 20.000 de 
apartamente  
 
Drepturi aeriene  
 
Nu stiu cum e in Romania, dar la americani se acorda drepturi asupra spatiului aflat 
deasupra proprietatilor. Daca o companie de aviatie vrea sa zboare prin vazduhul tau, 
trebuie sa iti plateasca. 
 
• Aceste drepturi sunt contabilizate cu valoare 0, dar pot valora pana la $200 milioane 
• HHC are drepturi aeriene asupra Fashion Show Mall din Vegas Strip. Dupa preturile 
din aceasta zona valoarea e de aproximativ $50 milioane per hectar.  
• Mai are drepturi asupra Ala Moana Center in Honolulu, care pot valora inca $100 
milioane.  
 
The Outlet Collection in Riverwalk (New Orleans)  
• HHC detine un outlet mall de trei etaje aflat langa New Orleans Convention Center din 
districtul central de business al orasului.  
• Valoreaza cel putin $50 milioane 
 
 

Riscuri 
 
Din toata documentarea pe care am facut-o am tras concluzia ca singurul risc real 
pentru aceasta investitie il reprezinta industria de afaceri imobiliare per ansamblu. Pot 
fi perioade de scadere economica care sa afecteze preturile la chirii si activitatea 
comerciala a clientilor HHC, ceea ce ar avea consecinte asupra veniturilor companiei. 
 
In rest, HHC e o companie puternica, fara slabiciuni, care are multe proiecte de 
dezvoltare cu potential mare de crestere a veniturilor si implicit a pretului actiunilor. 
 
Un alt risc specific, unul care probabil va fi valabil in cazul tuturor investitiilor pe care le 
vom face e ca un actionar majoritar sa-si vanda actiunile. 
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Cel mai mare actionar e fondul Pershing Square Capital(unul din top 20 mondial) si 
detine 13% din HHC, adica 3.5 milioane de actiuni, in valoare de aproximativ $500 
milioane. Cred ca e improbabil ca acest lucru sa se intample, dar trebuie specificat ca si 
un risc. 
 
Fondatorul Pershing Square Capital e chiar Bill Ackman, chairman la HHC. Intr-un 
interviu acordat celor de la Bloomberg a declarat ca Pershing Square Capital va detine o 
bucatica din HHC “forever”. 
 

Pret de cumparare 
 
Orice pret sub $140 consider ca e un cadou. Pretul maxim recomandat e $150 actiunea. 
 
Pe parcursul aniilor viitori, HHC e posibil sa se transforme intr-un trust de investitii 
imobiliare (REIT).  
Veniturile companiei ar trebui sa se imbunatateasca considerabil incepand cu sfarsitul 
anului 2016. Sursele principale vor fi proprietatile comerciale plus vanzarea si 
inchirierea de locuinte. 
Pershing Square nu e singurul fond care a investit in HHC. Paulson & Co. cel care a 
prezis prabusirea pietei imobiliare in SUA in 2007 si e specializat in afaceri imobiliare e 
unul dintre cei mai mari actionari ai HHC detinand actiuni in valoare de $45 milioane. 
 

Strategia de iesire 
 
HHC e o investitie pe termen lung. Pretul va fi volatil si va fi determinat de miscarea 
globala a pietei. Cand activele companiei vor incepe sa genereze profiturile asteptate de 
actionari, pretul actiunilor va creste.  
Ma astept sa detinem actiunile intre 15 si 20 luni avand in vedere cat e de ieftina acum 
actiunea si faptul ca multe proiecte sunt aproape de faza de finalizare. 
Voi monitoriza cu atentie pretul si te voi anunta cum trebuie sa actionam in viitor. Orice 
scadere mai mica de 20% nu trebuie sa ne ingrijoreze. Daca scade mai mult, si e un 
motiv ingrijorator, e posibil sa vindem.  
Dupa perioada mentionata mai sus ma astept ca pretul sa depaseasca $250 dolari per 
actiune sau mai mult, ceea ce la pretul de astazi ar insemna un profit de cel putin 100%. 
Daca se va intampla transformarea in REIT, profitul poate fi chiar mai mare. 
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Dimensiunea pozitiei 
 
5% din buget. 
 

Concluzii  
 
HHC are activele mult subevaluate fata de pretul pietei, ceea ce reprezinta o margine de 
siguranta extraordinara. Actiunile sunt ieftine, compania e putin cunoscuta de 
investitorii obisnuiti si cei care nu stiu ca activele lor sunt mult mai valoroase nu sunt 
atrasi sa investeasca. 
Are active in valoare de miliarde de dolari si multe altele in dezvoltare. Multe dintre 
acestea incep sa genereze venituri, dar nu exista deocamdata o vizibilitate pentru 
adevaratul potential pe termen lung al companiei si de aceea investitorii obisnuiti nu 
sunt atrasi in acest moment si tocmai asta e o oportunitate excelenta pentru noi. 
N-am niciun dubiu ca astazi valoarea actiunilor ar trebui sa fie dubla.  
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