Boreanytt
Juni 2017

I denne utgaven av Boreanytt…
• Tar vi et ovenfra-og-ned perspektiv på gruppen selskaper som omtales som FAANG: Facebook,
Apple, Amazon, Netflix og Google (Alphabet). Fellesnevneren for disse selskapene er at de over
de siste 5-10 årene har skapt seismiske sjokk som føles på kroppen av aktører innen alt fra
handel, teknologi, film og TV, transport, finans og reiseliv m.f.
• Vi er med andre ord vitne til et nytt landskap der ute hvor bransjegrenser viskes ut, hvor gamle
forretningsmodeller brytes ned og nye bygges opp, hvor mellommannens rolle mister sin kraft,
hvor selskaper i dag møter konsumenten direkte på en helt ny måte og hvor betydningen av
merkevarer i enkelte tilfeller marginaliseres.
• Vi tror det er viktig å forstå disse endringene fordi det er mange selskaper der ute som ser
optisk billig ut på prisingsmultipler i dag men som vil se en kraftig forverring av sin
kontantstrøm fremover nettopp pga. effektene over.
• Vi deler også fire artikler/videoer vi har lest/sett siden sist som vi synes var interessante.

• Allokeringsmodellen:

Allokeringsmodellens score er uendret på 1,2. Høy Schiller-P/E gir negativt signal, pris/bok på Oslo Børs gir
nøytralt signal, mens rentebildet, VIX og AAIIBull gir positivt signal.

Dette har vi lest/sett i media siden sist…
• The Deployment Age
• Jerry Neumann tar for seg teoriene til Carlota Perez og overgangen til det hun omtaler som
adopteringsfasen av ny teknologi i bred forstand.

• The Biology Of Our Best and Worst Selves
• Primatologen Robert Sapolsky, tar i bruk flere mentale modeller når han i dette TED-foredraget
analyserer spennet i menneskelig atferd på en pedagogisk og engasjerende måte.

• The Prejudices of Mr. Market
• Sanjay Bakshi tar for seg ulike fordommer som preger investorer i møte med investeringscase som ser
optisk dyr ut på statiske multipler, men der dypere analyse ofte gir et mer nyansert bilde.

• The Transformative Power of Classical Music
• Et fantastisk TED-foredrag om klassisk musikk av den karismatiske og humoristiske dirigenten Benjamin
Zander.

Programvare spiser faktisk verden?

• Det tok eksempelvis Mark Zuckerberg 8 år å
bygge Facebook fra scratch til å nå en
markedsverdi på over $100 milliarder og
ytterligere 4 år å nå $300 milliarder. Selskapet
hadde i 2010 inntekter på rundt $2 milliarder
som er vokst til rundt $30 milliarder i dag med
driftsmarginer på rundt 45%.
• En av hemmelighetene bak den raske veksten
hos selskapene i grønt, har vært det minimale
behovet for kapital disse selskapene trenger for
å vokse. Dette skyldes platform- og
skalaøkonomien som gjennomsyrer
forretningsmodellen til selskapene.

Kilde: Visual Capitalist

Hvem skulle tro?

Kilde: Visual Capitalist

De nye skatteinnkreverne på global online-handel
• Amazon og Alibaba solgte i 2016 varer
for tilsvarende 1% av verdens
bruttonasjonalprodukt.
• …dette ventes å øke til 1.8% ved
utgangen av 2021.
• Amazon og Alibaba har i dag hhv.
rundt 2 og 17 millioner eksterne
butikker som velger å selge sine
produkter gjennom Amazon sine
nettsider. Amazon tar rundt 15%
kommisjon for at eksterne butikker
sluser sine varer via portalen og
benytter seg av Amazon sitt varelager
og distribusjonssystem.

Kilde: Goldman Sachs

Amazon sin tenkemåte…

Kilde: Baird

All-time-high på antall retail store closings i 2017

Kilde: Credit Suisse, Amazon, Kleiner Perkins

…Amazon tenker imidlertid annerledes…

•

Det nye butikkonseptet fungerer ved at kundene benytter
en egen Amazon Go-applikasjon på mobilen for å få tilgang
til butikken. Deretter kan man ta det man trenger fra
hyllene, og ved hjelp av avanserte sensorsystemer og
«deep learning»-teknologi registreres alle varene
automatisk i en virtuell handlevogn.

•

Systemet registrerer også når du eventuelt legger ting
tilbake i hyllene dersom du ombestemmer deg. Når du
forlater butikken legges alle varene i den virtuelle
handlevognen sammen, og deretter belastes Amazonkontoen for varene samtidig som en kvittering sendes til
mobilappen.

Kilde: tek.no

Blir vollgravene rundt merkevareselskaper stadig mindre?

• Det kan argumenteres for at før i tiden
hadde merkevarer ofte en fordel i lys av sin
størrelse og dermed fordel på kostnader
pga. skala, markedsføringsbudsjett,
logistikk, og hylleplassering. Kan
plattformøkonomien, og spesielt muligheten
til å selge direkte til konsumentene,
prissammenligning og markedsføring
gjennom sosial media, føre til at
tradisjonelle merkevarer eroderes og at
dermed merkevarer mister sin kraft og
betydning?

Kilde: Kleiner Perkins

Hvem skulle tro?

• Hvem skulle tro at
innholdsbudsjettet til Amazon
Studios i 2017 sannsynligvis
vil overstige budsjettene til
giganter som HBO, ABC og
NBC? Og alt dette i løpet av en
femårsperiode.

Kilde: L2 og The Economist

Kabelkuttingen fortsetter…
• Fremveksten av «over-the-top»-tjenester
(OTT), altså innhold med internett som
distribusjonskanal (og ikke kabel eller
satellitt), og som omfatter alt fra telefoner
(f.eks. Chrome Cast), smart TV og set-up
bokser (f.eks. Apple TV, Amazon Fire), har
endret maktbalansen innen betal-tvmarkedet. Fremoverlente
streamingtjenester som Netflix, HBO Now
og Amazon har mye av skylden/æren for
denne utviklingen.
• Tilsvarende trend ser vi i Norge der flere
kabelselskaper er blitt pålagt å debundle
pakkene sine slik at kundene kan kaste ut
dekoderen uten å miste bredbåndet.
• Samtidig skal det nevnes at
kabelselskapene fremdeles representerer
en viktig funksjon i form av å levere selve
internetforbindelsen, og mange av disse
aktørene har klart å snu seg rundt ved å
tilby interessante streamingløsninger.
Kilde: Fiercecable.com

Apropos prøve og feile: Hvorfor ikke leie ut ledig
kapasitet til andre?
• Hvem skulle tro at Amazon i løpet av en periode på 11 år skulle bli markedsledende på
skytjenester?

Kilde: Baird

Ikke alle fulgte med i timen…

Well, because I was too dumb to realize what was going to happen.
Even though I admired Jeff, I'd admired him for a long, long time
and watched what he was doing but I did not think that he could
succeed on the scale he has and I certainly didn't think about
the possibility of doing anything with Amazon web services
or the cloud. So if you'd ask me the chances that while he
was building up the retail operation that he would also be
doing something that was disrupting the tech industry, that
would have been a very, very long shot for me. And I've
underestimated -- I've really underestimated the brilliance of the
execution. I mean, it's one thing to dream about doing the stuff
online but it takes a lot of ability and you can read his 1997 annual
report, he laid out a roadmap and he's done it and done it in
spades. And if you haven't seen his interview on Charlie Rose 3 or 4
month ago, Charlie Rose.com go to and listen to it because you'll
learn a lot, at least I did. I just point, it always looked expensive
and I really never thought that he would be where he is today. I
thought he would do -- I thought he was really brilliant but I did not
think he would be where he is today when I looked at it 3, 5, 8, 12
years ago, whenever it may have been. Charlie, how did you miss
it?

Kilde: Thomson Reuter transcript of BERK annual meeting 2017

Google og Facebook = 85% av veksten innen
markedsføring på internett i USA

Kilde: Kleiner Perkins

De som vinner på mobil vinner også flest annonsekroner

Kilde: Kleiner Perkins

Årsaken ser vi under…

Kilde: http://acidcow.com/pics/58965-dont-be-a-slave-toyour-cellphone

Kunstig intelligens er så mangt og ikke kun roboter…

Kilde: Codeproject

Hvem vinner AI-kappløpet?
• Hvis det finnes en viktig fellesnevner
og forutsetning for nesten alle
underkategoriene av kunstig
intelligens, så er det tilgangen på
enorme datasett. Dette er grunnen til
at selskaper som Amazon, Apple,
Google og Facebook i dag kjemper
intenst om å vinne AI-kappløpet.
• Den kanskje mest interessante
underkategorien av AI er
maskinlæring som også omfatter «dyp
læring». Her snakker vi om algoritmer
som lærer fra eksempler og erfaring
(datasett), og som ikke krever kodete
instrukser eller predefinerte regler.

Kilde: Goldman Sachs

Har du tenkt over følgende? Maskinlæring i praksis…
Part of what makes a business inevitable is a selfreinforcing business model. Google is a great example.
The company processes three billion searches per day.
Every individual search refines future search results,
further optimizing the accuracy of Google’s search
algorithm. This feedback loop continually strengthens the
efficacy of Google’s search product while simultaneously
widening its competitive moat. Compare the virtuous circle
of Google’s business with the vicious cycle of a mining
business: A mining company mines surface level ore first,
but upon depletion must drill further into the earth
incurring greater costs the longer it is in business. Thus,
the business becomes structurally weaker over time.

Kilde: Coho Capital, Whitney Tilson

Litt om elbiler til slutt: Den som ler sist, ler best?

• Tony Seba kom i 2014 ut med boken «clean
disruption» hvor han den gang presenterte det
mange mente var en svært optimistisk
kostnadsprognose på elbiler. I lys av snarlig
lansering av Tesla Model 3 og Opel Ampera-E,
med rekkevidde på over 300 km og priser på NOK
300 000 og oppover, tyder mye på at prognosene
selv den gang var for konservative.

Kilde: Tony Seba – Clean Disruption

• Allokeringsmodellens seks ben
•

USA S&P 500: Shiller PE
•

•

Norge: OSEBX Pris/bok
•

•

Man skal være forsiktig med å fange fallende kniver! Når VIX-indeksen, som sier noe om forventet volatilitet på S&P 500, Eurostoxx 50, og FTSE-indeksen er høy, er risikopremien i aksjemarkedet høy. Samtidig er
en fallende VIX et tegn på at risikoviljen kommer tilbake.

USA: AAIIBULL
•

•

Er realrenten på BBB-obligasjoner under fem prosent gir bedriftene lav finansieringskost og har historisk gitt vekst i økonomien. Dette er bra for aksjeavkastningen.

Globalt: VIX-indeksen
•

•

En invertert rentekurve (1-10 år) er et frampeik på en lavkonjunktur. Men for bratt rentekurve kan også tyde på stress. En moderat bratt rentekurve er positivt for aksjeavkastning.

USA: Realrenten BBB-kreditt
•

•

OSEBX pris/bok båndet er en velkjent og relativt sykelnøytral prisingsmål. Vi inkluderer Shipping og finans i vår beregning, og synes markede t er billig under 1,4/dyrt over 2,2

USA: Rentekurven
•

•

Shiller PE er en sykeljustert PE-beregning der man tar siste ti års inntjening i realtermer og deler på indeksverdien til S&P 500 i realtermer. Et konservativt mål for prisingen på den amerikanske børsen.

En kontrær indikator. American Association of Individual Investors ukentlige spørreundersøkelse om hvor mange som er bull (positiv) til utviklingen på børsen fremover. Når ca. Halvparten er optimistiske og på
plass, er mye av oppsiden erfaringsmessig tatt ut.

Score < -1 undervekt. Score -1-0; nøytralvekt, score > 0; overvekt

Disclaimer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av
markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning
og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

