
AANDEEL IN DE KIJKER

12 januari 2021
RESEARCH: NATHALIE BALLY (KBC ASSET MANAGEMENT): “PROSUS: MEER DAN 

TENCENT AAN EEN DISCOUNT” (9 DECEMBER 2020)

VOOR U SAMENGEVAT DOOR BOLERO CONTENT MANAGER BARBARA DESMET

Prosus
Tencent aan soldenprijs 
en koopwaardig



2/10© 2021 - Alle rechten voorbehouden
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Prosus (ISIN-code: NL0013654783) is het grootste 
internetaandeel op de Europese markt. Prosus omvat 
alle internationale activa die het Zuid-Afrikaanse 
internetbedrijf Naspers aanhield en waarvan Tencent het 
belangrijkste is. Maar het is meer dan enkel het belang in 
Tencent. 

KBC Asset Management start de opvolging van het 
aandeel met een koopadvies en gaat in dit dossier dieper 
in op de activiteiten en de waardering.

In de TOPIC gaat Bolero dieper in op een specifiek 
onderwerp zoals een beursintroductie, de olieprijs, 
maar we kunnen ook een specifieke beurs of aan-
deel onder de loep nemen.

Bolero wijst u erop dat alle informatie in dit dossier, inclusief 
het koersdoel en de aanbeveling, dateert van 9 december 
2020 en dus een momentopname is.

Gelieve er rekening mee te houden dat die informatie 
intussen gewijzigd kan zijn. Voor de meest recente adviezen 
en koersdoelen verwijzen we u graag door naar het 
Bolero-platform.



3/10© 2021 - Alle rechten voorbehouden

TOPIC   Aandeel in de kijker: Prosus 

Prosus in een notendop

Prosus (ISIN-code: NL0013654783) is het grootste internetaandeel op de Europese 
markt. Het omvat alle internationale activa die het Zuid-Afrikaanse internetbedrijf 
Naspers aanhield en waarvan het belangrijkste Tencent is. Het belang van 31% in 
Tencent is goed voor zo’n 80% van de omzet. 

Prosus is echter meer dan enkel het belang in Tencent. Het bedrijf heeft onder 
meer belangen in online marktplaatsen, online platformen voor het bezorgen van 
voeding, e-commerce en fintech. Prosus maakt sinds 11 september 2019 deel uit 
van de AEX-index. Naspers bezit momenteel 74% van de aandelen van Prosus.

Tencent: belangrijkste omzet- en winstgenerator

Het in 1998 opgerichte Tencent was oorspronkelijk een softwarebedrijf dat zich 
richtte op het genereren van reclame-inkomsten. 

Later diversifieerde het bedrijf zich 
naar online gaming, sociale media en 
e-commerce en werd ook de mobiele 
berichtenapp ‘WeChat’ gelanceerd. Sinds 
2017 heeft Tencent geïnvesteerd in meer 
dan 100 bedrijven, die doorgaans een 
stevige blootstelling hebben aan de digitale 
economie.

WeChat

Met WeChat is Tencent eigenaar van de grootste socialenetwerksite in China. 
WeChat heeft gemiddeld meer dan één miljard maandelijks actieve gebruikers en 
is veel meer dan louter een sociaal mediaplatform. Het is gestaag uitgegroeid tot 
een platform met meerdere functionaliteiten zoals mobiele betalingen, content, 
e-commerce en reclame. Het zogenaamde ‘netwerkeffect’ heeft ervoor gezorgd dat 
de app steeds meer geïntegreerd wordt in het dagelijkse leven van zijn gebruikers. 

WeChat kan dan ook een soort ‘superapp’ 
worden genoemd en het belang ervan voor 
Tencent valt moeilijk te overschatten. In 
China kan Tencent kan rekenen op een 
online marktaandeel (qua gespendeerde 
tijd, alle apps samen) van meer dan 40%. Ter 
vergelijking: voor Facebook is dat in de VS 
zo’n 20%. 
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Qua online advertentie-inkomsten heeft het evenwel slechts een marktaandeel 
van zo’n 15%. De reden hiervoor is dat WeChat zeer weinig advertenties aan 
zijn gebruikers toont. Het verhogen van de ‘ad load’ is dan ook de grootste 
opportuniteit voor Tencent. 

Andere manieren om de (internet-)trafiek te verzilveren, zijn onder meer cloud, 
online betalingen en strategische minderheidsbelangen in andere digitale bedrijven. 
De sleutel tot het te gelde maken van de trafiek is de gebruikers zo lang mogelijk 
binnen het ecosysteem van de eigen (of verwante) apps te houden. 

Online gaming 

Naast online advertenties is online gaming Tencents belangrijkste inkomstenbron. 
In China heeft het bedrijf een marktaandeel van meer dan 50%. Samen met naaste 
concurrent NetEase controleert het maar liefst twee derde van de Chinese markt. 
Gezien het belang van China in de globale gamingmarkt (28%) is Tencent naar 
omzet het grootste online gamingbedrijf ter wereld. 

Mobiel gamen is goed voor zo’n 50% van 
de totale gamingmarkt en waarnemers 
voorspellen dat dit aandeel de komende jaren 
nog verder zal toenemen. Het businessmodel 
is doorgaans ‘freemium’: dat betekent 
dat het spel gratis te spelen is, maar dat 
er inkomsten worden gegenereerd door 
aankopen van spelers binnen het spel zelf. 
Tencent geniet hierbij van het netwerkeffect, 
dat gecreëerd wordt dankzij de grote 
klantenbasis van WeChat. Dat netwerkeffect 
is hoogst effectief in het aanmoedigen van gaming. 

De voorbije jaren heeft Tencent geïnvesteerd in meer dan 100 bedrijven 
die actief zijn in een brede waaier van sectoren zoals gaming, Augmented 
Reality, Virtual Reality, sociale media, elektrische voertuigen, gezondheidszorg, 
betalingen, muziekstreaming en e-commerce. In de meeste gevallen gaat het 
over minderheidsbelangen in bedrijven die een stevige blootstelling hebben aan 
de digitale economie. Die belangen zijn immers een belangrijk middel om zijn 
kolossale internettrafiek te gelde te kunnen maken.

Voor het komende jaar verwacht KBC AM dat Tencent zal kunnen profiteren van 
een macro-economisch herstel, een verhoogde verzilvering en een sterke groei 
voor online games, online advertenties en betaalactiviteiten. Tencent biedt volgens 
analiste Nathalie Bally een aantrekkelijk investeringsverhaal en KBC AM hanteert 
voor het aandeel Tencent dan ook een “Kopen”-aanbeveling met een koersdoel 
van 88 USD. 
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Prosus: meer dan Tencent

De investeringsstrategie van Prosus is erop gericht structurele, disruptieve trends 
in een vroeg stadium te identificeren, af te tasten of het businessmodel kan werken 
en er nadien verder in te investeren om een bepaalde schaalgrootte te bereiken. 
Die schaalgrootte wordt zowel via organische groei als door fusies en overnames 
bereikt, en is noodzakelijk om online activiteiten winstgevend te maken. In een 
laatste fase kan het concept dan worden uitgerold in additionele markten. 

Tot hiertoe werd met Tencent en het Russische internetbedrijf Mail.ru de meeste 
schaalgrootte bereikt. Het zwaartepunt van de investeringen om schaalgrootte te 
bereiken bevindt zich momenteel in de categorieën Food Delivery, Payments & 
Fintech. Het segment van de online zoekertjessites (‘classifieds’) bevindt zich al in 
de winstgevende fase. 

Food Delivery: sterke marktpositie en stevig 
groeipotentieel

Prosus is wereldwijd actief in de sector van maaltijdbezorging of ‘food delivery’, 
via belangen in Delivery Hero, iFood, Swiggy, Meituan en Delivery Club. Tijdens 
de coronapandemie hebben de food delivery platformen hun meerwaarde voor de 
restaurantsector en voor de levering van levensmiddelen aangetoond.

De sector kende aanvankelijk een terugval tijdens de eerste lockdown, als gevolg 
van de sluiting van de restaurants, maar kon zich snel herpakken door onder meer 
ook te diversifiëren naar andere diensten zoals de levering van boodschappen en 
farmaceutische producten. De platformen konden ook veel nieuwe restaurants 
toevoegen. KBC AM verwacht dat het segment de komende jaren een stevige 



6/10© 2021 - Alle rechten voorbehouden

TOPIC   Aandeel in de kijker: Prosus 

groei zal kennen. Als gevolg van de coronapandemie wordt een structurele 
verschuiving naar meer online aankopen 
voor voedingsmiddelen verwacht. 

Momenteel staat de penetratiegraad voor 
online voedingsaankopen nog steeds op een 
laag niveau, ondanks de zeer sterke groei 
over de voorbije jaren. In de VS en het VK ligt 
die op zo’n 8 à 9%, maar in Indië en Brazilië 
nog een stuk lager op resp. 3% en 2%. 

De sterke aanwezigheid in deze opkomende markten biedt aantrekkelijke 
groeimogelijkheden voor Prosus. Daarnaast is er ook nog ruimte om het aantal 
restaurantconnecties op het platform fors uit te breiden. Een trend die door de 
coronapandemie al in gang gezet werd. De sterke groei van het bbp in Indië en 
Brazilië zal ook bijdragen aan de groei van het gemiddelde orderbedrag, gezien 
de sterke correlatie tussen beide. De trafiekdata duiden op een heel sterke 
marktpositionering van iFood en Swiggy.

De geleidelijke verhoging van de online penetratiegraad voor voeding en horizontale 
expansie in de levering van boodschappen geven de sector een aantrekkelijk 
groeiprofiel op de langere termijn. Ook investeringen in ‘dark kitchens’ (keukens 
die enkel worden gebruikt voor leveringsdoeleinden) kunnen bijdragen aan de 
groei. Prosus heeft in Food Delivery een aantal dominante marktposities en dat is 
belangrijk om hogere winstmarges te realiseren en de toenemende concurrentie 
het hoofd te bieden. Zeker in Indië woedt er concurrentie van nieuwe spelers. 
KBC AM verwacht dat de winstgevendheid zal stijgen naarmate de schaalgrootte 
toeneemt. Zowel organische groei als consolidatie zullen hiertoe bijdragen.

Zoekertjessites: herstel in zicht

Het segment van de ‘online classifieds’ of zoekertjessites kende tijdens de 
coronacrisis een terugval als gevolg van minder trafiek, uitstel van grote aankopen 
(zoals auto’s en vastgoed) en minder vacaturezoekertjes. De zoekertjessites hebben 
dan ook hoge kortingen moeten geven aan betalende adverteerders. Bij veel 
bedrijven kwam er druk op de marketingbudgetten, waardoor de inkomsten uit 
advertenties terugvielen. 

In 2021 wordt voor dit segment een herstel 
verwacht. Op de langere termijn ziet KBC AM 
een structurele verschuiving naar een verhoogd 
gebruik van online zoekertjessites. Doordat er 
ook een verschuiving plaatsvindt naar meer 
online marketing, verwacht analiste Nathalie 
Bally ook dat een groeiend deel hiervan naar 
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zoekertjessites zal gaan. In Rusland is deze markt enigszins meer matuur 
tegenover andere opkomende markten, hoewel er nog steeds een robuuste 
groei opgetekend wordt. De andere opkomende markten waarop Prosus zijn 
aandacht vestigt, zoals Polen, Indië en Brazilië, hebben nog een lange groeiweg 
te gaan. Momenteel bevindt de internettrafiek voor alle landen zich al boven 
pre-coronaniveaus. KBC AM verwacht een verdere versnelling van de omzet en 
margegroei, en ook verdere consolidatie in de markt.

Payments, fintech en e-tail

De coronapandemie heeft geleid tot een sterke groei van e-commerce en van de 
vraag naar online en contactloze betalingen. Met PayU heeft Prosus een belangrijke 
pure onlinespeler in handen. In Indië werd tijdens de eerste coronagolf wel een 
significante terugval van de omzet waargenomen, als gevolg van de zeer strikte 
lockdown in het land. PayU Indië is goed voor de helft van de totale omzet binnen de 
betaalactiviteiten. In Europa bleef de omzet wel redelijk stabiel. 

In landen als Brazilië, Rusland, Indië, Turkije 
en Mexico ligt het gebruik van cash geld voor 
retailuitgaven nog steeds op zo’n 50 tot 70%. In de 
VS, het VK, China en Zuid-Korea is dat slechts 10 à 
15%. KBC AM gaat ervan uit dat zowel de payments 
als de e-commerceactiviteiten van Prosus de 
komende jaren zullen profiteren van een structureel 
hoge groei.

Waardering: Prosus noteert aan hoge korting

Momenteel is de totale marktkapitalisatie van Prosus zo’n 20% lager dan 
de beurswaarde van het belang dat Prosus in Tencent aanhoudt. De korting 
tegenover de netto-inventariswaarde van de portefeuille bevindt zich op meer dan 
35%. De korting ligt een stuk hoger dan op het moment van de beursgang van 
Prosus (in september 2019).

Er zijn een aantal risico’s die door het toekennen van een korting in rekening 
worden gebracht. Daarbij denkt KBC AM aan de illiquiditeit van de niet-
beursgenoteerde activa, de verliezen die nog worden geboekt in de kernactiviteiten 
(excl. Tencent), de hoge investeringen die in bepaalde categorieën vereist zijn en de 
oneven stemstructuur.

De huidige korting lijkt volgens analiste Nathalie Bally echter te hoog. Een 
kortingsniveau van zo’n 20% zou bovenstaande risico’s voldoende moeten inprijzen. 
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Los van de goede marktpositionering en het sterke groeiprofiel van de portefeuille 
ziet KBC AM nog een aantal katalysatoren die kunnen helpen om de discount terug 
te dringen:

• Het aangekondigde inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde 
van 5 miljard USD heeft een positief effect gehad op de korting en geeft 
vertrouwen dat het management nu ook openstaat voor alternatieve 
manieren om aandeelhouderswaarde te creëren, in plaats van enkel fusies 
en/of overnames.

• Naspers heeft zijn intentie bekendgemaakt om het belang in Prosus te 
verlagen tot 50%, zonder specifieke tijdspanne. De verhoging van de free 
float (aantal vrij verhandelbare aandelen, nvdr.) zou Prosus een zwaarder 
gewicht in de Eurostoxx 50 bezorgen, wat extra flow kan aantrekken. 

• In maart 2021 komt de lock-upperiode voor de aandelen in Tencent ook ten 
einde, wat tot enige verlaging van het belang kan leiden. KBC AM verwacht 
echter geen grote beweging op dat vlak, aangezien het management zeer 
positief blijft over het investeringsverhaal voor Tencent op de lange termijn. 

Naast deze katalysatoren identificeerde KBC AM ook een aantal risico’s:

• Een eerste risico is de volatiliteit van het Tencent-aandeel. Aangezien 
Tencent het grootste deel van de waardering van Prosus uitmaakt, gelden de 
risico’s verbonden aan Tencent automatisch ook voor Prosus. Die omvatten 
een trager dan verwachte groei van de Chinese economie, sterker dan 
verwachte concurrentie van andere socialemediaplatformen, een lager dan 
verwachte verzilvering van de internettrafiek, lager dan verwachte marges 
en een verstrenging van regulering.

• Naast Tencent zal de volatiliteit in Mail.ru en Delivery Hero ook invloed 
hebben.

• Macro-economische en/of wisselkoersrisico’s.
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• Wijzigingen in de Nederlandse wetgeving, die een uitstap uit investeringen 
zoals Tencent fiscaal ongunstiger zou maken.

• Een teleurstellende kapitaalallocatie, waardoor het rendement onder de 
verwachtingen uitkomt. Prosus zou te agressieve overnames kunnen doen 
in verlieslatende activiteiten, die het rendement op de investeringen omlaag 
halen.

Conclusie

Prosus investeert in veel diverse technologische en digitale ondernemingen, 
gaande van start-ups tot vrij mature activiteiten, en dit in voornamelijk opkomende 
landen. Het biedt blootstelling aan de structurele verschuiving van offline naar 
meer online handelen en aan de sterke groei van e-commerce in de opkomende 
markten. Al deze trends werden door de coronapandemie versterkt. 

De groep biedt aandeelhouders blootstelling aan een unieke combinatie van 
verschillende disruptieve onlineplatformen die moeilijk te evenaren is via 
individuele aandelen. Prosus kan zijn kennis, platformen en betalingssystemen 
delen en integreren doorheen de globale groep. Een positieve evolutie van de 
verzilvering van de internettrafiek, een verhoging van de operationele efficiëntie en 
consolidatie bieden opwaarts potentieel. 

In de huidige waardering blijft het belang in Tencent overheersend. Maar KBC 
AM gaat ervan uit dat naarmate het gewicht van de andere investeringen binnen 
food delivery, classifieds en fintech verder zal oplopen, dit zich ook in een hogere 
waardering zal vertalen. Analiste Nathalie Bally ziet Prosus dan ook als een groep 
die in de toekomst veel meer zal zijn dan het aandeel Tencent met een korting. 
Prosus beschikt over een sterke balans en liquiditeitspositie en heeft recent 
aangetoond dat het de nodige financiële discipline aan de dag legt bij mogelijke 
overnamekandidaten en dat het management ook openstaat voor een alternatieve 
allocatie van kapitaal, zoals de inkoop van eigen aandelen. 

De huidige korting waaraan Prosus noteert, lijkt volgens KBC AM aantrekkelijk. De 
opvolging van het aandeel wordt dan ook gestart met een “Kopen”-aanbeveling en 
een koersdoel van 120 euro.
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Disclaimer

Bolero is het execution-only beleggingsplatform van KBC Bank NV en staat los van alle andere beleggingsdiensten die 
geleverd kunnen worden door KBC Bank NV. 

Copyright © KBC Bank NV/Bolero. Alle rechten voorbehouden. Deze informatie mag op geen enkele manier gepubli-
ceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. De intellectuele eigendomsrechten op deze publi-
catie komen toe aan hetzij KBC Bank NV, hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. U moet zich onthouden 
van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn 
rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de 
publicatie verboden.

Dit is een publicatie van KBC Bank N.V. (Bolero). De bevoegde controleautoriteit voor deze activiteit is de Autoriteit voor 
Financiële Diensten en Markten(FSMA).

Deze publicatie valt niet onder de noemer ‘onderzoek op beleggingsgebied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 
juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumen-
ten. Het zijn publicitaire mededelingen, zodat de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van 
onderzoek op beleggingsgebieden niet van toepassing zijn. Bolero garandeert geenszins dat enige van de behandelde 
financiële instrumenten voor u geschikt is. Bolero geeft hiermee geen specifiek en persoonlijk beleggingsadvies. U 
draagt bijgevolg de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik dat u maakt van deze publicatie. 

De fondsbeheerders van KBC AM kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instru-
ment. De verloning van de medewerkers of aangestelden die voor KBC Securities werkzaam zijn en die bij het opstellen 
van de aanbevelingen betrokken waren, is niet gekoppeld aan zakenbanktransacties van KBC Securities. De rendemen-
ten van de in deze publicatie besproken financiële instrumenten, financiële indices of andere activa zijn rendementen 
behaald in het verleden en vormen als zodanig geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. Er wordt 
niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen of dat ze 
in de realiteit zullen uitkomen. De prognoses zijn louter indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen, louter 
informatief en aan veranderingen onderhevig. 

Als de resultaten van de besproken financiële activa uitgedrukt zijn in een andere valuta dan EUR, kan het rendement 
door valutaschommelingen hoger of lager uitvallen. Ze geven de analyse weer van de auteur op de daarin vermelde 
datum. Hoewel de informatie gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan Bolero niet garanderen dat 
de informatie accuraat, volledig en up to date is; de informatie kan onvolledig zijn of ingekort. De auteur kan zich beroe-
pen op andere publicaties binnen KBC Groep (vb. van KBC AM of Market Research) of van derde partijen. KBC Bank NV 
kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in deze 
publicaties. De disclaimers vervat in de publicaties van KBC AM of andere publicaties naar dewelke wordt verwezen, zijn 
hier eveneens van toepassing. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestem-
ming van KBC Bank NV (center Bolero). Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende 
rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Voor een aantal essentiële elementen van de beleggingsaanbevelingen 
(waaronder de belangenconflictenregeling) kunt u de “Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van 
KBC Asset Management” op www.kbcam.be/aandelen  en de “Disclosures” op www.kbcsecurities.com/disclosures 
raadplegen. Met betrekking tot voormelde aanbevelingen wordt verwezen naar www.kbcsecurities.be/disclosures voor 
specifieke informatie inzake belangenconflicten.

Beleggen in aandelen houdt substantiële risico’s en onzekerheden in. Beleggers moeten in staat zijn om het economi-
sche risico van een belegging te dragen en het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen.


