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The BIG Six

S inds het dieptepunt van maart 2009 kende de S&P 
500 een stevige remonte tot op de meest recente 
top, midden februari 2020. In totaal steeg de S&P 500 
over die periode met net iets meer dan 400%. Niet 

slecht want per jaar betekent dit een gemiddeld jaarlijks ren-
dement van iets meer dan 7% per jaar, exclusief dividenden. 
Deze prestatie van de S&P500 over de laatste 10 jaar volg-
de min of meer de evolutie van de samengestelde winst per 
aandeel van alle bedrijven die onderdeel zijn van deze index. 

Als we top-down de S&P 500 index dieper analyseren, stellen 
we vast dat bepaalde sectoren beter presteren dan andere. 
De IT-sector bijvoorbeeld zag haar koersen gemiddeld stijgen 
met bijna 12% per jaar. Deze goede prestaties zijn echter niet 
uit de lucht gegrepen maar een gevolg van de hogere sa-
mengestelde winst per aandeel van de IT-sector. Zowel over 
10 jaar als over een periode van 25 jaar presteerde de IT-sec-
tor beter dan de brede index. Als we ons beperken tot alleen 
de softwarebedrijven, stellen we zelfs een nog iets sterkere 
groei vast. Ook de gezondheidssector, de sector van de com-
municatie- en mediabedrijven en de non food retailsector 
waren ‘outperformers’ ten opzichte van de brede markt.  De 
gezondheidssector bespraken we reeds in een vorige editie 
van Focus. In dit artikel belichten we de drie overige sectoren.

De voorbije stierenmarkt (2009-2020) liep voor een stuk ge-
lijk met de opkomst van de zogenaamde FANMAG-aande-
len. Concreet zijn dat de bedrijven Facebook, Apple, Netflix, 
Microsoft, Amazon en Alphabet (de moeder boven Google). 
Deze zes bedrijven waren medio februari samen goed voor 
een marktkapitalisatie van bijna 6 triljard USD, wat overeen-
komt met bijna 20% van de totale marktkapitalisatie van de 
S&P 500. Voor velen een signaal om de positie, waardering en 
omvang van deze 6 bedrijven in vraag te stellen.
25 jaar geleden kenden we van deze zes bedrijven enkel Mi-

crosoft en Apple bij naam. Jeff Bezos begon met Amazon in 
de zomer van 1994 ergens in de wijde omgeving van Seat-
tle. Netflix, Google en vooral Facebook volgden nog enkele 
jaren later. De snelheid waarmee deze bedrijven naar hun 
sterrenstatus groeiden, doet wenkbrauwen fronsen. Mogelijk 
zelfs terecht. In plaats van deze zes bedrijven over één kam 
te scheren, bekijken we ze liever wat meer in detail met een 
bottom-up bril.  Want ze verschillen wel wezenlijk van elkaar.

IT SOFTWARE 
Microsoft
Microsoft, het grootste bedrijf uit de S&P500 is toonaange-
vend voor de evolutie die een groot stuk van de sector heeft 
doorgemaakt. Na een moeilijke periode tussen 2012-2016 trok 
de winst per aandeel de voorbije 4 jaar opnieuw sterk aan. 
Meer zelfs, de winst per aandeel van Microsoft kon meer dan 
verdubbelen. 

De belangrijkste drivers achter die evolutie zijn 1) De verschui-
ving naar cloud computing zowel voor de infrastructuur, pro-
grammeertools als de software zelf en 2) de sterke afhanke-
lijkheid van software door de bedrijfswereld in het algemeen. 

Software is een essentieel product voor bedrijven, een ‘busi-
ness staple’1 naar analogie met de sector van de ‘consumer 
staples’ die alle essentiële consumentengoederen groepeert. 
Als software een ‘business staple’ is, dan moeten Windows en 
MS Office zowat dé ‘business staples’ zijn voor bedrijven. Voor 
de ganse sector zorgt de onderliggende trend naar digitali-
sering hierin voor een enorme rugwind. 

Adobe
Ook het softwarebedrijf Adobe kan men niet anders als onder 
die ‘business staples’ plaatsen. Adobe is met Photoshop en 
PDF maar vooral ook met de overname van Macromedia in 
2005 (Flash player, Dreamweaver, Presenter etc) wereldleider 
in de sector van “Digitale desktop publishing” kunnen worden. 
Voor ontwikkelaars van websites is de software van Adobe 
dus onvervangbaar.

COMMUNICATIEDIENSTEN
Het ontwerpen van websites brengt ons meteen bij de 
volgende (ietwat verrassende) sector die bedrijven uit de 
communicatie- en mediawereld groepeert. Traditioneel 

FAN zijn MAG

#FANMAG
de nieuwe 'IT' aandelen
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denken we dan in de eerste plaats aan 
de telecomsector. Maar sinds januari 
2018 sorteert men echter bedrijven zo-
als Alphabet en Facebook ook onder de 
sector van de communicatiediensten 
terwijl ze vroeger als IT-bedrijf werden 
beschouwd. Ook die andere FANMAG, 
Netflix vervoegde de sector van de 
communicatiediensten, terwijl de in-
dexbouwers deze vroeger als een cy-
clisch consumptiebedrijf zagen.  
Dat Facebook en Alphabet als geen 
ander hun voordeel weten te halen uit 
netwerkeffecten bespraken we in de 

vorige editie van Focus.  De groeivoe-
ten van beide jonge bedrijven bleven 
tot op vandaag fenomenaal, zeker ge-
zien hun huidige omvang.  Alhoewel we 
steeds meer surfen, zijn de inkomsten 
van zowel Facebook als Google afhan-
kelijk van de advertentiebudgetten van 
het bedrijfsleven.  De prijszetting van de 
advertenties gebeurt immers aan de 
hand van een veilingproces.  De groei 
van deze bedrijven zal dus sowieso im-
pact ondervinden van de huidige crisis, 
maar de gigantische berg cash op hun 
balans zal in de huidige onzekere tijden 

als buffer werken tegen een terugval.  

Netflix
Die berg cash heeft Netflix niet. Integen-
deel, het heeft zich tot op heden elke 6 
maanden moeten voorzien van extra 
schulden om de investeringen in eigen 
content te kunnen financieren. Een laat-
ste keer deden ze dat in oktober vorig 
jaar. Volgen ze dit ritme van de voorbije 
2 jaar dan moet Netflix tegen einde april 
opnieuw een obligatie uitgeven. Netflix 
betaalde in 2019 een intrestvergoeding 
van bijna 5% op de uitgifte van een nieu-

1 De term ‘business staple’ ontlenen we van Rupal J. Bhansali.  Zij gebruikt de term in haar meest recente boek, Non-Consensus Investing – Being Right when Everyone Else is Wrong.  
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we obligatie met een looptijd van onge-
veer 10 jaar.  Ondanks de afhankelijkheid 
van externe financiering is de terugval 
van de koers van Netflix eerder beperkt 
met een daling van om en bij de 20% 
sinds de piek.  

Vandaar onze voorkeur voor Walt Dis-
ney Corp. dat in november vorig jaar 
haar eigen streamingdienst in de VS 
lanceerde met Disney+.  Disney nam in 
datzelfde jaar de filmstudio’s en andere 
activa over van grote concurrent 20th 
Century  Fox.  Die overname financierde 
het deels met eigen vermogen, waar-
door de balans van Disney voldoende 
robuust bleef.  De sluiting van de pret-
parken naar aanleiding van het Co-
ronavirus zal logischerwijze op de resul-
taten wegen.  Maar we zien Walt Disney 
zeker herstellen van zodra het Coronavi-
rus onder controle is.  

NON FOOD RETAILERS
Amazon
De herschikking van de index had ook 
haar invloed op de sector van de re-
tailers.  De indexbouwer MSCI voegde 
zo onder andere Amazon toe aan de 
retailsector.  Niet onlogisch gezien de 
gigantische omzet van 280 miljard USD 
die het bedrijf realiseerde via haar web-
winkels en haar cloudplatform AWS. Die 
laatste kent gelijkaardige onderliggen-
de trends als Azure van Microsoft, maar 
heeft een duidelijk hoger marktaandeel. 
Het is de meest winstgevende activiteit 
van Amazon.  

De activiteiten van Amazon buiten Euro-
pa, voornamelijk de webwinkel, draaien 
nog niet break even. Ondanks het sterke 
business model en de enorme schaal 
bedroeg de operationele winstmarge 
van Amazon amper 5%. Het maakt van 
Amazon nog steeds een duur bedrijf, 
met een verwachte koers/winst verhou-
ding van boven de 60. Hier gaat onze 
voorkeur nog steeds uit naar de Chinese 
concurrent Alibaba. Interessant om we-
ten is dat Alibaba haar grote doorbraak 
realiseerde in 2003 door de uitbraak van 
het SARS- virus.  Mogelijks zien we een-
zelfde extra duw in de rug voor de digi-
tale webwinkel van Amazon. •

Beurscafé
in lockdown?
Tot voor enkele maanden werd Corona geassocieerd met bier. 
Net zoals ons beurscafé werd geassocieerd met sfeer, gezellig-
heid en veel fijne contacten.

Deze Focus.-magazine valt normaal in uw brievenbus begin april. 
Het nieuwe lente-beurscafé stond ingepland voor woensdag 8 
april.

De situatie wijzigt dagelijks, maatregelen die momenteel lopen 
tot midden april worden mogelijk verschoven. Wij houden er in 
elk geval rekening mee dat we –voor ieders veiligheid en allicht 
door hogerhand gedwongen– zullen moeten uitwijken naar een 
latere datum.

Wanneer we nu samen burgerzin tonen en ons verantwoordelijk 
en veilig gedragen, zullen we samen dit virus verslaan. Uitstel is 
dan zeker geen afstel. We’ll be back. Tous ensemble. Met of zon-
der volmachten. De nieuwe datum wordt tijdig gecommuniceerd. 
We gaan er dan samen een (heel) goed glas op drinken, al hoeft 
dat dan geen corona te zijn. 

Uw redactieteam, dat zelfs met mondmaskers verder schrijft, 
geëngageerd en ongecensureerd.
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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 fi nanciële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige 

verantwoordelijkheid voor. Beleggen in fi nanciële 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 fi nancieel 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 fi nanciële instelling in België: puur en persoonlijk.
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