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Ceci n’est pas un château. 
Dit is een competitief voordeel!

RESEARCH

De hoeksteen van elke aandelenanalyse draait rond 
de centrale vraag: “Heeft dit bedrijf een competitief 
voordeel versus de concurrenten?”. In de Engelse 
financiële literatuur wordt hiernaar verwezen met het 
concept “moat”. Net zoals een kasteel beschermd 
wordt door een moat, wordt een bedrijf beschermd 
door een competitief voordeel.
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Om te bepalen of een bedrijf zulk voordeel heeft, stellen we 2 
vragen:

1) Profiteert het bedrijf van 1 van de volgende vijf competitieve 
voordelen: immateriële activa, kostenvoordeel, overstapkos-
ten, netwerkeffecten of schaalvoordelen; en
2) resulteert dit competitief voordeel ook effectief in een hoger 
rendement op het geïnvesteerd vermogen?

WAAROM EEN COMPETITIEF VOORDEEL?
Waarde (‘value’) wordt in essentie gecreëerd door omzetgroei 
en door een voldoende hoog rendement op het geïnvesteerd 
vermogen (ROIC). Deze twee elementen zijn essentieel. Een 
hoog rendement op het geïnvesteerd vermogen (ROIC) trekt 
echter concurrenten aan en is dus slechts duurzaam indien 
het bedrijf deze winstgevende activiteiten kan afschermen. 

Een bedrijf zoals Microsoft realiseert een rendement op het 
geïnvesteerd vermogen van 20%. Concreet betekent dit dat 
de Amerikaanse softwaregigant 20 dollar realiseert op een 
investering van 100 dollar. Zulk hoog rendement is in dit geval 
duurzaam omdat het bedrijf geniet van schaalvoordelen, net-
werkeffecten, etc. Daarom hebben we voldoende vertrouwen 
dat het bedrijf waarde-creërend zal blijven.

5 COMPETITIEVE VOORDELEN
Immateriële activa
Immateriële activa zijn een ruime categorie. Factoren die hier 
kunnen zorgen voor een moat zijn merken, patenten en licen-
ties. In dit artikel gaan we enkel in op de merken. 

Een bekend merk wordt vaak foutief aanzien als een competi-
tief voordeel. Zo is het merk American Airlines wereldwijd be-
kend, maar slaagt het bedrijf er niet in om een premie aan te 
rekenen voor haar vliegtuigtickets. 

Een merk heeft immers slechts een competitief voordeel in-
dien het prijszettingsmacht heeft. In dit kader stellen we ons 
onder andere volgende vragen: 
• Hebben deze merken in het verleden prijsverhogingen 

doorgevoerd die meer bedragen dan inflatie?
• Zijn de producten duurder dan de “witte producten ” van 

concurrenten; en 
• slaagt het bedrijf erin om nieuwe succesvolle producten 

te lanceren onder de gevestigde merknamen?

Reckitt Benckiser bijvoorbeeld heeft zulke sterke merken in 

portefeuille, waaronder Durex, Strepsils, Dettol, Veet, Scholl en 
Nurofen.

Overstapkosten
Overstapkosten zijn kosten die een klant moet maken om over 
te stappen naar een nieuwe leverancier. Deze kosten kunnen 
zich uiten in de vorm van geld, tijd, ongemakken of arbeid. 
Klanten die geconfronteerd worden met hogere overstapkos-
ten, zullen niet snel geneigd zijn om over te stappen naar een 
nieuwe leverancier.  

Intuitive Surgical is wereldwijd monopolist in minimaal inva-
sieve operaties uitgevoerd met robotica. De ziekenhuizen die 
deze systemen kopen, worden geconfronteerd met erg hoge 
overstapkosten.

• Deze innovatieve robots kosten gemiddeld 1,5 miljoen dol-
lar; een erg hoge kost voor een ziekenhuis. De kans is dus 
klein dat een ziekenhuis een goed functionerende robot 
zal vervangen door een nieuwe.

• Bovendien is het werken met een robot een continu leer-
proces; overstappen betekent dat veel van de (zo niet 
alle) opgebouwde kennis verloren gaat. 

Ook klanten van Apple worden geconfronteerd met hoge 
overstapkosten. 

•  Klanten die het iOS besturingssysteem gebruiken en apps, 
muziek en films kopen in de App Store kunnen dit niet 
overzetten naar een andere besturingssoftware. 

•  iCloud synchroniseert op Apple-toestellen, maar niet op 
Android. Overstappen naar Android is dus omslachtig. 

Netwerkeffect
Een bedrijf heeft een netwerkeffect wanneer de waarde van 
een product of platform toeneemt als het aantal gebruikers 
ervan toeneemt. Dit is één van de sterkste competitieve voor-
delen omdat het erg moeilijk te imiteren is.

Alphabet heeft zo een van de sterkste competitieve voordelen: 

• het netwerkeffect is opgebouwd rond producten zoals 
o.m. Search, Android, Maps, Gmail en YouTube. Deze pro-
ducten zorgen ervoor dat Alphabet op een enorme ge-
bruikersbasis kan rekenen. Dit hoge aantal gebruikers en 
de data die ze achterlaten, zorgen ervoor dat Alphabet 
een mooi platform kan aanbieden aan adverteerders. 

• Google verwerkt 3 tot 4 keer zoveel zoekopdrachten als 
Bing (Microsoft) en Yahoo. Hoe meer zoekopdrachten via 
Google, hoe verfijnder het algoritme achter de website 
wordt. Daarom is het bijna onmogelijk om Alphabet te 
onttronen. 

Kostenvoordeel/ Schaalvoordeel
Sommige bedrijven kunnen hun diensten en producten aan-
bieden aan een lagere prijs doordat ze een kostenvoordeel 
hebben. Andere bedrijven zullen hun producten verkopen aan 

Return on 
invested capital

Revenue growth

Cash flow

Cost of capital

Value

Groei en ROIC stimuleren waardecreatie



PUUR & PERSOONLIJK VERMOGENSBEHEER

WWW.LEOSTEVENS.COM

dezelfde prijs, maar realiseren een hogere marge. 

Een lagere kostenbasis kan onder andere te danken 
zijn aan een efficiënter productieproces of schaal-
voordelen. 

AB Inbev profiteert van zo een kostenvoordeel: 

• AB Inbev verkocht 567 miljoen hectoliter bier in 
2017. Met deze enorme schaal is de brouwer uit 
Leuven veel groter dan de tweede speler op de 
markt, Heineken, die “slechts” 234 miljoen hec-
toliter verkocht. Dat geeft AB InBev macht bij de 
inkoop van grondstoffen en zorgt ervoor dat de 
gemiddelde productiekosten lager zijn. De vaste 
kosten kunnen over een groter aantal flesjes bier 
worden gespreid.

• Deze enorme schaal resulteert in een hogere 
winstgevendheid: AB Inbev realiseerde in 2017 37 
dollar operationele winst per hectoliter in verge-
lijking met 23 dollar per hectoliter door Heineken. 

COMPETITIEVE VOORDELEN GEGROEPEERD
Bedrijven met een efficiënt productieproces hebben 
een productievoordeel. Zulke bedrijven kunnen con-
currenten afschermen met schaalvoordelen of kos-
tenvoordelen. Deze bedrijven realiseren niet nood-
zakelijk hoge marges, maar zullen vaak hun activa 
(fabrieken, grondstoffen,…) efficiënter inzetten of meer 
gewicht in de schaal kunnen leggen (versus hun leve-
ranciers). Voorbeeld: AB Inbev.

Bedrijven met een consumentenvoordeel hebben 
doorgaans hogere marges. In deze groep vinden we 
bedrijven die profiteren van een netwerkeffect, over-
stapkosten of immateriële activa. Voorbeeld: Reckitt 
Benckiser. •
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Disclaimer

Focus. magazine is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennoot-

schap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA 

(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onderzoek op beleggingsge-

bied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire 

mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijk-

heid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. 

Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de 

verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. 

Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde fi-

nanciële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publica-

tie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige 

verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aande-

len) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet 

een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele 

risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat 

zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde 

kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aan-

bevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gere-

aliseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toe-

komst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven 

scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen 

als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld 

worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. 

Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendemen-

ten beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. 

Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, 

kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet 

gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld wor-

den voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens 

in deze publicaties. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande 

uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publica-

tie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht 

van de Belgische rechtbanken.

Leo Stevens & Cie
Vermogensbeheer met een pure & persoonlijke missie

Leo Stevens & Cie begeleidt u in het beheer van uw vermogen als geen 
andere financiële instelling in België: puur en persoonlijk.
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