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O industrie de care toata lumea fuge 
 
A fi un investitor contrariant inseamna ca cumperi active atunci cand           
mass-media le considera nerentabile si ceilalti investitori fug de ele. 
Conjunctura asta duce la un mare declin al pretului si de aceea apar             
oportunitati excelente de a face profituri. Dar asta inseamna de multe ori sa             
fii singur si majoritatea oamenilor nu se simt bine singuri.  
Dar am descoperit ca in ultimii ani a fost o strategie buna.  
Dupa criza din 2008, toti investitorii se fereau de sectorul dezvoltatorilor           
imobiliari. 
Cei care cumparau actiuni in acest sector in 2011 erau putini. Erau singuri             
si nimeni nu parea sa le dea dreptate. 
Dar indexul SPDR S&P Homebuilders a crescut cu peste 300% in           
urmatoarele 12 luni aducandu-le profituri frumoase celor care au avut          
viziune si curaj sa investeasca. 
 
Si am gasit mai multe exemple. 
 
Acum cativa ani sa cumperi actiuni la companii de aviatie era o activitate             
singuratica. Grijile cu privire la sanatatea globala a economiei au          
determinat prabusirea actiunilor si cateva companii au ajuns aproape de          
faliment. 
Dar mai tarziu situatia s-a schimbat.  
Actiuni precum Delta Airlines (NYSE: DAL) si Southwest (NYSE: LUV) au           
crescut cu 360% respectiv 430% de la nivelul la care erau in 2012. Putem              
spune acelasi lucru despre dolarul american.  
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Multi i-au prezis prabusirea, dar din 2011 pana astazi a avut o crestere             
continua. 
 
Si totusi e greu sa fii investitor contrariant.  
“Majoritatea oamenilor devin interesati de actiuni atunci cand toata         
lumea e interesata. Timpul cel mai potrivit pentru a investi e atunci cand             
oamenii isi pierd interesul. Nu poti sa cumperi actiunile populare si sa ai             
rezultate bune. Urmarea turmei poate fi foarte periculoasa. Intrebati-i pe          
cei care au pariat totul pe actiunile din sectorul de tehnologie in anul             
1999.” Warren Buffet 
 
Totusi, cei care razbesc prin norul de pesimism tind sa castige cel mai mult.              
Si asta ma aduce la alegerea lunii octombrie. 
Investim intr-o companie aflata intr-unul dintre cele mai dispretuite         
sectoare din lume. 
 
Aceasta companie s-a aflat sub presiune in ultimii ani datorita noilor           
tehnologii care au dus la nasterea unor noi concurenti care acapareaza cote            
importante din piata.  
 
Majoritatea investitorilor fug de aceasta companie.  
 
Vorbesc despre Hertz Global Holdings (NYSE: HTZ). La o prima vedere           
pare o investitie riscanta. Actiunile au scazut cu peste 60% in ultimii doi             
ani. Dar Hertz a inceput sa se reinventeze. Au adus o echipa de             
management de superstaruri cu o istorie in transformarea companiilor cu          
probleme in companii solide. Schimbarile pe care deja le-au aplicat au           
inceput sa se vada in reducerea cheltuielilor, in flux de numerar mai bun si              
profituri mai mari.  
De aceea mai multe hedge funds isi construiesc pozitii mari in HTZ.            
Estimez ca vom putea avea profit de peste 30% pe termen scurt, iar pe              
parcursul urmatorilor doi ani, pe masura ce strategia de transformare se           
materializeaza sa avem profituri de peste 250% la aceasta investitie. 
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Inovația strivește industria de închirieri auto 
 
Hertz face parte dintr-un sector care trece printr-o transformare. 
 
In 2013, Autonetzer a creat unul dintre primele servicii private de           
car-sharing in Germania. Compania a avut o flota de 4.000 de vehicule            
aflate în proprietate privată pe care o puteau împărtăși cu prietenii sau            
străinii. În scurt timp, Autonetzer au avut mai mult de 30.000 de            
utilizatori. 
Nu a durat mult timp si Asociația Federală Germană Pentru Închirieri Auto            
a initiat un proces împotriva Autonetzer. Asociația a dorit să creeze o            
legislație care cere proprietarilor de automobile privați să plătească taxe          
speciale de asigurare. Au cerut ca soferii să plătească un permis special            
pentru masinile inchiriate. 
Aceste eforturi au fost in zadar. Asociația știa că Autonetzer va lua o parte              
uriasa din cota de piata de la companiile de închirieri auto. Așa că au              
încercat să folosească măsuri legale pentru a opri acest nou model de            
afaceri care le punea in pericol. 
 
Aceste măsuri nu au cum sa functioneze. Tehnologiile noi si inovatiile vor            
duce la falimentul unor companii, vor determina pierderi de locuri de           
munca. Dar asa a fost dintotdeauna si nu e ceva rau. Poate efectele sunt              
negative pentru unii pe termen scurt. Dar pe termen lung, efectele           
tehnologiei sunt extraordinare in ceea ce priveste nivelul de trai al           
oamenilor. 
 
Cam in același timp, Uber a devenit un nume urias în S.U.A. 
Uber este o companie multinationala de car-sharing. Tehnologia sa permite          
unei persoane să contacteze un conducător auto prin apăsarea unui buton           
pe telefonul mobil. Din moment ce șoferii Uber dețin mașinile pe care le             
conduc, ele pot fi găsite aproape oriunde, ceea ce face mai ușor, mai rapid și               
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mai ieftin pentru consumatori sa prinda rapid o cursa în comparație cu un             
taxi tradițional. 
În octombrie 2010, Uber a primit in prima rundă de finanțare-un cec de             
1,25 milioane $ de la două hedge-funds. Astăzi, Uber este evaluată la $68             
miliarde. Compania opereaza in 66 de tari si peste 500 orașe din întreaga             
lume. 
De-a lungul ultimilor ani, am văzut mai mulți concurenți care au intrat in             
industria car sharing, inclusiv Lyft, care în prezent opereaza în mai mult de             
200 de orașe. 
Curb și Grab sunt inca două companii ce încearca să apuce o bucată din              
piata de 300 milioane $ de car-sharing din SUA. In Europa BMW si             
Daimler au intrat in joc cu propriile platforme si propriile flote de masini. 
Companiile car-sharing iau o cotă de piață uriașă de la companiile de taxiuri             
și cele de închirieri auto.  
 
Graficul de mai jos nu lasa loc interpretarilor. Taximetria si inchirierea de            
masini sunt pe moarte si modelul car-sharing se raspandeste ca Big Bang-ul            
chiar in randul calatoriilor in scopuri profesionale.  
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Acest trend va continua sa evolueze, iar jucătorii majori încep in sfarsit sa             
accepte realitatea si cauta sa se adapteze.  
De exemplu, General Motors a investit $500 milioane în Lyft în luna            
ianuarie. In 2014, Mercedes-Benz a cumpărat Mytaxi, un rival Uber cu           
sediul în Europa. Unul dintre cele mai mari fonduri din Arabia Saudită a             
investit doar 3,5 $ miliarde în Uber. 
 
Această nouă tehnologie a dus la o scadere masiva a actiunilor companiilor            
de închirieri auto.  
Companiile de închirieri auto generează cea mai importanta parte a          
veniturilor din serviciile oferite clienților în aeroporturi. Dar din ce in ce            
mai multe persoane folosesc Uber și Lyft pentru nevoile lor de transport. 
 
De aceea preturile medii pentru serviciile auto din aeroporturi sunt într-un           
trend descendent constant din 2014 încoace. 
 
Ceea ce ne aduce la Hertz, compania de inchirieri auto pe care toata lumea              
o cunoaste. 
 
Hertz a facut o miscare geniala care mi-a atras atentia. A semnat cu doi              
concurenți un acord care ii da acces companiei la o întreaga piață nouă. 
Lucrurile se schimbă în industria auto, iar Hertz este foarte bine           
pozitionata pentru a pune mana pe o parte importanta din profituri. 
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Noua eră de închiriere de mașini 
 
Hertz este una dintre cele mai mari companii de închirieri auto din lume. Și              
nu este doar Hertz; funcționează de asemenea si sub alte brand-uri pe care             
le detine: Dolar, Thrifty si Firefly. 
 
Compania își desfășoară activitatea în peste 150 de țări, dar cea mai mare             
parte a vânzărilor sale (72%) provin din America de Nord. De asemenea,            
este cea mai mare companie de închirieri de mașini in aeroport. E prezenta             
in aproximativ 1.635 de aeroporturi in SUA și in mai mult de 1.320 de              
aeroporturi in alte tari, inclusiv in Romania. 
 
Așa cum am menționat mai devreme, ultimii ani au fost teribili pentru            
Hertz. 
O nouă tehnologie usureaza accesul consumatorilor la masinile inchiriate.         
Companiile de car-sharing, cum ar fi Uber și Lyft au luat mare parte din              
piata si acest lucru a dus la o scădere majoră a vânzărilor și a câștigurilor               
companiei Hertz în ultimii doi ani. 
 
Actiunile Hertz au avut performante sub S&P500 cu aproape 70% in           
ultimele 24 de luni. 
 
Dar, în ciuda acestor performanțe slabe și a turbulențelor din industrie,           
Hertz inca detine multe active extrem de valoroase (proprietati si          
autoturisme). Și există încă o piață mare pentru călători corporate care au            
nevoie de mașini inchiriate pentru a ajunge la destinație. 
Asta e probabil motivul pentru care investitorul miliardar Carl Icahn a           
speculat această corectie negativa pentru a construi o poziție importanta în           
Hertz. 
El a început să cumpere acțiuni la jumătatea anului 2014, dar si-a crescut             
poziția în mod semnificativ pe parcursul anului trecut. 
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Incepand din luna iunie, Icahn detine 15,24% din companie! 
Și el și-a folosit influența pentru a aduce o echipa noua de management. În              
noiembrie 2014, Hertz l-a numit pe John Tague ca nou presedinte si CEO.             
Tague este un veteran al industriei de transporturi, opt ani a avut functia de              
presedinte si COO al United Airlines. 
Rolul lui Tague la United a fost de a gestiona toate funcțiile de management              
ale companiei aeriene, inclusiv de a găsi o modalitate pentru modernizarea           
flotei.  
 
În anul înainte de plecarea sa, United si-a crescut vanzarile cu $1,2            
miliarde. In acelasi an compania aeriană si-a îmbunătățit si profitul cu $750            
milioane si si-a crescut marja de profit cu un procent incredibil de 16             
puncte. 
 
Această experiență se potriveste perfect cu ceea ce are Hertz acum nevoie.  
Hertz (cu aprobarea lui Icahn) l-a angajat, de asemenea, pe Thomas           
Kennedy, fostul CFO al Hilton Worldwide si al Vanguard Car Rental Group. 
In plus, Icahn are un membru al companiei sale, Vincent Intrieri, in            
consiliul de administrație. 
Aceasta noua echipa de superstaruri a facut eforturi uriașe în ultimele 12            
luni. Și bazat pe ultimele raporturi de vânzări și veniturile anuntate de            
Hertz în ultimele două trimestre, transformarea se întâmplă mult mai          
devreme decât era de așteptat. 

 
Noul Hertz 
 
Transformarea nu este o sarcină ușoară. 
La urma urmei, este nevoie de mult timp și efort pentru a restructura o              
intreaga companie. În timpul tranzițiilor ca aceasta, lucrurile se pot          
inrautati. 
De exemplu, companiile care trec prin asemenea transformari pot avea          
vanzari si venituri in declin pentru ca renunta la operatiuni mai putin            
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performante si cheltuiesc bani pentru restructurari. Acest lucru duce de          
obicei la scaderea preturior la actiuni pentru ca investitorii își pierd           
răbdarea. 
Asta e exact ce s-a întâmplat cu Hertz pe parcursul ultimelor 24 de luni. 
Acțiunile au pierdut mai mult de 60% din pretul lor in acest interval de              
timp. 
Dar noua echipa de management a transformat întreaga flotă. Ei au redus            
costurile de întreținere, au redus timpii de ciclu și au făcut investiții mari în              
canale digitale si cloud pentru îmbunătățirea serviciilor pentru cei mai mari           
clienți ai lor.  
 
Si sunt convins ca urmeaza zile cu mult soare pentru Hetz. Si pentru noi.  
 
De asemenea, echipa de management a implementat o strategie agresiva de           
reducere a costurilor. Planul e sa reduca cheltuielile cu pana la $950            
milioane pana in 2020. Pentru a pune acest număr în perspectivă, in anul             
2015, Hertz a generat profituri de $273 de milioane. 
 
Hertz a realizat deja economii de $230 de milioane în 2015 și sunt in grafic               
pentru realizarea a cel puțin $350 milioane economii in 2016, in prima            
jumatate a anului ajungand deja la $170 milioane. 
 
În cazul în care managementul are succes în reducerea cu $950 milioane a             
costurilor, Hertz si-ar putea crește câștigurile cu 25% doar din aceasta           
strategie. 
 
Și acesta este doar un catalizator pe care ma bazez sa împinga cu ușurință              
acțiunile la niveluri mult peste nivelul la care se afla acum. 
 
 
In ultima vreme, Hertz vede o creștere a ratei de utilizare. Clienții săi încep              
să cheltuiasca mai multi bani pe mașinile închiriate. 
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Nu uitați, Hertz are o prezență majoră în aeroporturi. Acesta genereaza           
aproximativ 75% din vânzări în S.U.A. din operațiunile de aeroport. Doar o            
ușoară crestere a prețurilor ar putea duce la un salt imens în marjele de              
profit, si asta va atrage atentia investitorilor determinand cresterea         
preturilor actiunilor. 
 

Mutare geniala a conducerii 
 
Așa cum am menționat mai devreme, companiile Uber și Lyft au luat o             
importanta cota de piață de la industria de închirieri de mașini de-a lungul             
ultimilor ani. 
In loc sa stea pe loc fara sa faca nimic, Hertz a mutat genial in acest joc. În                  
luna iunie, Hertz a format parteneriate cu ambele companii, Uber și Lyft. 
 
Aceste companii de car-sharing au cereri din ce in ce mai mari din partea              
conducătorilor auto. Aproape oricine cu permis auto si cu un cazier curat            
poate deveni sofer pentru aceste companii. 
Cu toate acestea, mulți dintre acești conducători auto nu au mașini           
corespunzatoare. 
 
Aici intra in joc Hertz. 
Hertz va închiria acum unele dintre masinile sale la Uber și la Lyft. Ei vor               
încasa in medie 175$ pe săptămână pentru fiecare masina inchiriata.  
Conducătorii auto vor avea apoi posibilitatea de a utiliza aceste mașini           
pentru a satisface cererile Uber si Lyft.  
 
Acesta este un mare câștig pentru toți cei implicați. 
Uber și Lyft vor avea acces la mai multi soferi.  
 
Mai important, Hertz a gasit o modalitate de a-si folosi flota sa imensa de              
200.000 de mașini pentru a genera noi venituri. 
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Închirierea acestor vehicule este mult mai profitabila pentru Hertz decât          
vânzarea lor. 
 
Pe scurt, Hertz a găsit o modalitate de a participa la trend-ul car-sharing             
aflat intr-o crestere puternica. 
 
Și o fac la aproape zero costuri, deoarece isi folosesc flota existenta. Asta e              
mult mai bine decat sa intre pe piata car-sharing cu propria platforma ceea             
ce i-ar costa sute de milioane de dolari.  
 
Nu in ultimul rand, conducerea a făcut o treabă bună in restructurarea            
datoriilor companiei. 
 
Hertz are datorii de peste $15 miliarde.  
 
Hertz a renegociat cu bancile si a reusit să împingă scadența datoriei sale la              
o dată ulterioară.  
Din iunie 2016, are datorii de doar $2.7 miliarde scadente până în 2020. Și              
aceste scadențe sunt la rate mult mai mici, asta reducandu-le în mod            
semnificativ cheltuielile cu dobanzile. 
 
Aceasta a fost o miscare critica pentru companie. 
 
Hertz a reusit sa economiseasca mai mult de $2 miliarde prin           
restructurarea datoriei sale.  
 
In plus, compania prevede ca va genera peste $500 de milioane flux de             
numerar pe an de acum inainte. 
 
În luna iunie, Hertz a declarat că va folosi o parte masiva din numerar              
(până la $1 miliard ) pentru a-si răscumpăra din acțiunile sale la nivelurile             
actuale de pret. Asta se ridică la mai mult de 20% din actiuni. 
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Atunci când o companie isi rascumpără actiuni, numarul acestora se reduce           
si asta duce automat la prețuri mai mari pentru actiunile ramase. 
 
 
Rezumând, Hertz are mai multi catalizatori, care ar trebui să ducă la            
vânzări si profituri mai mari in viitor.  
 
Probabil de aceea … 
 
La sfârșitul anului 2014, miliardarul si legendarul Carl Icahn a cumparat           
8% din Hertz.  
 
Astăzi, Icahn este cel mai mare acționar în Hertz. Miza sa a crescut intre              
timp până la 15,2%.  
 
Din moment ce el continuă să adauge la poziția sa in fiecare trimestru,             
Icahn pare a paria in Hertz pe termen lung. 
 
Multe alte hedge funds investesc masiv in Hertz. 

- Blackrock ($4.8 mii de miliarde în active administrate) 
- Fidelity ($5 mii de miliarde in active administrate) 
- Vanguard ($3 mii de miliarde in active administrate)  
- Parametric Portfolio Associates ($150 de miliarde in active) 

 
 
Pe langa aceste fonduri uriase care investesc masiv in Hertz, mai sunt si             
persoane in interiorul companiei care isi folosesc economiile personale         
pentru a cumpara actiuni. 
• CEO-ul John Tague a achizitionat recent 50.000 de acțiuni cu peste            
$900.000 
• CIO Tyler Best a cumpărat 27,450 acțiuni pentru aproximativ $502,000 
• CFO Thomas Kennedy a achizitionat 25.000 de actiuni pentru $456.000 
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• Consilierul General Thomas Sabatino, Jr. a cumpărat 15.000 de acțiuni           
pentru un preț de $270.675 
 
Cred ca acesti manageri care se ocupa direct de gestionarea operațiunilor de            
zi cu zi nu ar cumpara actiuni daca nu ar crede ca pot obtine cel putin                
dublarea investitiei. 
 
Bazat pe analiza mea, Hertz ar trebui să se tranzacționare la un pret de              
peste $65 actiunea chiar acum. Asta e aproape 100% mai mult fata de             
pretul actual. 
 
Pe termen lung, Hertz ar putea genera venituri de peste 250% pentru            
investitori deoarece e intr-un proces de crestere, continuă să reducă          
costurile, genereaza flux de numerar din ce in ce mai mare si isi rascumpara              
cantități masive din actiuni. 
 
Pret maxim 
 
Recomandarea mea e sa cumperi Hertz la orice pret sub $40. 
Dimensiunea pozitiei - 5% din portofoliul SWB - minim $300. 
 
 

- NE AUZIM LUNA VIITOARE - 
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