Analyse, 30 juni 2021

Alphabet (Google)
Bedrijfsactiviteiten
Alphabet komt uit Amerika en is met een marktkapitalisatie van circa $ 1.800 miljard één van de grootste
ondernemingen ter wereld. Alphabet is beter bekend
als Google, dat in 1998 werd opgericht als het bedrijf dat de gelijknamige zoekmachine exploiteert.
Inmiddels houdt de ondernemening zich naast de
zoekmachine bezig met vele andere activiteiten zoals
Youtube, Android, Google Cloud, Gmail en de ‘other
bets’ divisie.

Met betrekking tot online adverteren zijn Alphabet
een Facebook de marktleiders, met een gezamenlijk marktaandeel van circa 70%. Zowel Alphabet
als Facebook verzamelen veel data over gebruikers,
waardoor adverteerders heel gericht hun producten
en diensten onder de aandacht kunnen brengen.
Het grote voordeel van online adverteren is dat heel
goed bepaald kan worden wat het rendement op de
reclame-uitgaven is.

Overzicht van de scores op de selectiecriteria

De leidende positie van Alphabet wordt tegen concurrentie beschermd door netwerkeffecten. Dit werkt
als volgt. Bij elke zoekopdracht die wordt ingevoerd
en het klikgedrag dat hierop volgt, krijgen de systemen van Alphabet meer informatie over de resultaten
die het best bij een bepaalde zoekopdracht passen.
Hierdoor worden de zoekresultaten steeds beter en
wordt Google heel veel gebruikt. Dit is een zichzelf
versterkende cyclus, waar concurrenten maar moeilijk
tussen kunnen komen.

In onderstaande tabel staan de scores van Alphabet
op de criteria die het Major Oak Fund hanteert bij de
selectie van aandelen.

Selectiecriteria Score Korte toelichting
1. Redelijk
geprijsd

Koers-winstverhouding
van circa 35.

2. Sterke
concurrentiepositie

Beschermd door
netwerkeffecten.

3. Veel groeipotentie

Sterke groei van online
adverteren en het gebruik van de cloud.

4. Weinig
schulden

Een netto kaspositie van
circa $ 100 miljard (geen
schulden).

5. Goede
investeringsbeslissingen

‘Other bets’ hebben
potentie, maar zijn
verlieslijdend.

Ook de positie van Youtube wordt beschermd door
netwerkeffecten. Als je een mooi filmpje hebt gemaakt, wil je dat veel mensen dit zien. En Youtube is
hiervoor het meest gebruikte kanaal. Daarom wordt er
op Youtube heel veel content gepubliceerd, wat weer
kijkers aantrekt. Door deze wisselwerking is het voor
concurrenten heel moeilijk om een ‘voet tussen de
deur’ te krijgen.

3. Veel groeipotentie
1. Redelijk geprijsd
De koers-winstverhouding van Alphabet circa 35.
Rekening houdend met verwachte winstgroei en de
netto kaspositie van circa $ 100 miljard is dit een
redelijke waardering.

2. Sterke concurrentiepositie
Veruit het grootste deel van de omzet van Alphabet
bestaat uit advertentie-opbrengsten, die voortvloeien
uit de zoekmachine Google. Het gebruik van Google
is voor veel mensen een gewoonte. Googlen is zelfs
een algemeen gebruikt werkwoord geworden.

In onderstaande grafiek is de winstgroei weergegeven,
die Alphabet in de afgelopen jaren heeft gerealiseerd.
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De onderneming heeft een enorme groei doorgemaakt. Dit wordt met name gevoed door de verschuiving van reclamebudgetten van radio, tv, kranten
en tijdschriften naar online platforms zoals Google.
Naar verwachting zal deze trend nog lang aanhouden,
waardoor Alphabet nog vele jaren winstgroei kan
realiseren.
Een andere bron van groei vormt Youtube. De reclames op dit kanaal worden pas sinds enkele jaren opgevoerd. Alphabet heeft lange tijd de advertentiedruk
laag gehouden en zich gericht op het verhogen van
het aantal uren dat naar Youtube wordt gekeken. De
komende jaren komt de nadruk echter meer te
liggen op het genereren van winst.
Verder probeert Alphabet in te spelen op de enorme
groei van het gebruik van de cloud. Amazon en
Microsoft zijn de marktleiders op dit gebied, maar
ook Alphabet heeft een goede positie weten te verwerven in deze groeimarkt.
Tot slot kunnen de ‘other bets’ niet onvermeld blijven.
Alphabet is een ‘spin in het world wide web’. Hierdoor
kan de onderneming in een vroeg stadium groeikansen signaleren. De investeringen op dit gebied heeft
Alphabet ondergebracht in de divisie ‘other bets’. Het
grootste onderdeel hierin is Waymo, gericht op het
ontwikkelen van zelfrijdende taxi’s. Een ander onderdeel is Caligo dat met behulp van biotechnologie de
levensduur van mensen wil verlengen. Dergelijke
ondernemingen zouden in de (verre) toekomst een
mooie bijdrage aan de winstgroei van Alphabet
kunnen leveren.

4. Weinig schulden
Alphabet beschikt over een netto kaspositie van
circa $ 100 miljard. De onderneming heeft dus meer
geld op de bank staan dan schulden, waardoor het
financieringsrisico zeer laag is.

5. Goede investeringsbeslissingen
Alphabet keert geen dividend uit en koopt op beperkte schaal eigen aandelen in. De winst wordt dus vrijwel volledig ingehouden. Gezien de ruime kaspositie
is er echter voldoende ruimte om een deel van de
winst uit te keren aan de aandeelhouders.

Een groot deel van de winst wordt gebruikt voor
investeringen in datacenters, die voor Alphabet essentieel zijn om groeikansen te kunnen benutten. Verder
wordt een (beperkt) deel van de winst geïnvesteerd
in ‘other bets’ (zie ook de vorige paragraaf). Vaak
gaat het hierbij om activiteiten die niet tot de ‘core
business’ van Alphabet behoren. Wat de ‘other bets’
gaan opleveren, zal de toekomst moeten uitwijzen.

Belangrijkste risico’s
Alphabet scoort goed op de selectiecriteria, maar
elke onderneming heeft te maken met risico’s. Zo
wordt de onderneming door verschillende landen
aangepakt wegens vermeend misbruik van de sterke
marktpositie of het schenden van de privacyregels. In
het ergste geval kan dit ertoe leiden dat Alphabet zal
moeten worden opgeknipt in verschillende onderdelen. Dit kan voor de aandeelhouders echter gunstig
uitpakken. De verwachting is dat de zoekmachine,
Youtube, de cloudactiviteiten en ‘other bets’ los van
elkaar (bijvoorbeeld in de vorm van afzonderlijke
beursnoteringen) een hogere waarde hebben dan
het geheel.
Een andere bedreiging is dat het gebruik van
Google steeds meer plaatsvindt via de mobiele
telefoon. Bij telefoonmerken die Android gebruiken
(bijvoorbeeld Samsung) beschikt Alphabet over een
goede onderhandelingspositie. Maar dat geldt niet
voor de iPhones van Apple. Dit blijkt ook uit het feit
dat Alphabet jaarlijkse vele miljarden aan Apple moet
betalen voor de distributie van haar apps (waaronder
de zoekmachine en Google Maps). Omdat Apple
steeds meer nadruk legt op bescherming van de
privacy van iPhone gebruikers, neemt de druk op
Alphabet toe.
Op 30 juni 2021 was de weging van Alphabet in de
totale portefeuille 5,6%.
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