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Elleville  
multipler
– De vokser som bare det, men de 
aller fleste klarer ikke å tjene en 
eneste krone.

Konsulent og analytiker Salvador 
Baille peker opp på lerretet som er 
opplyst med kjente ikoner. Spotify, 
Twitter, LinkedIn og Amazon. Sel-
skapene er kjernen i hans siste ana-
lyse; «Internettøkonomi – Survival 
of the biggest.»

– Disse selskapene har klare 
svakheter i noen eller alle av de ele-
mentene som gjør en forretnings-
modell bærekraftig; de har ingen 
overlegne proprietære teknologier, 
ingen privilegert tilgang til ressur-
ser, ingen eller lav kostnad for kun-
dene å bytte ut, ingen inngangsbar-
rierer og lav differensieringsgrad. 
Da sier strategiboken noe helt annet 
enn det som er faktum i markedet.

«Årsakene er ikke vanskelig å 
forstå, men blir systematisk ignorert 
av investorene,» konkluderes det i 
rapporten.

Må vokse 30-gangeren
I analysen omtales dagens marked 
som «tidsalderen med sinnsyk digi-
tal vekst», og den nye maktbalansen 
i internettøkonomien har medført 
følgende:

 � Vekst og skala tar all oppmerk-
somheten.

 � Priskrig mellom aktørene presser 
prisene til bunns.

 � Aktørene «tvinges» til paniske 
oppkjøp for å beholde sin status 
og posisjon.
– Etter oppkjøpet av Instagram 

for 1 milliard dollar sa Facebook-sjef 
Mark Zuckerberg at det var det siste 
oppkjøpet på lenge. Så gikk det to 
år, og så la de 13 ganger så mye på 
bordet for WhatsApp.

– Facebook har et resultat før 
skatt på 3 milliarder dollar. Opp-
kjøpet av WhatsApp vil i dag ta 
dem over seks år å tilbakebetale, og 

foreløpig har de ikke gjort noe som 
helst med tjenesten.

Baille gjør et dypdykk i tallma-
terialet, og forsøker å underbygge 
påstanden om sinnsyk digital vekst.

– Dersom man legger P/S (pris/
salg) på nivå med tallene til HP – 
som er en stor og moden aktør i in-
ternettøkonomien – må LinkedIn 
og Twitter vokse henholdsvis 19 og 
29 ganger dagens størrelse.

Selv med P/S-ratioen til Google 
på 5,3 fremstår selskapene luftige 
ettersom de må vokse 2,2 eller 3,3 
ganger dagens størrelse.

– Og dette er P/S. Hadde man 
brukt P/E (price/earnings) ville tal-
lene vært mye verre. I mars 2014 
hadde Amazon en P/E-ratio på 600.

– Vekstkappløpet er så stort at 
det ikke er en sjanse i havet for å tje-
ne penger, og i hvertfall ikke nok til 
å rettferdiggjøre verdivurderingene 
vi ser. Det eneste logiske alternati-
vet er at markedet kollapser.

Når kjernevirksomheten til IT-
gigantene (Apple, Google og Micro-

soft) er så lønnsom som den er i dag 
at de kan tillate seg å «ødelegge» nye 
aktører eller markeder med oppkjøp 
eller konkurrerende virksomhet, 
forsterker det kapp løpet ytterligere.

– Sentralbankenes skyld
Baille mener internettøkonomien 
ble snudd opp-ned i 2012.

– Da Fed startet med kvantitative 
lettelser i et forsøk på å stoppe finans-
krisen gjorde de internettøkonomien 
til et irrasjonelt investeringsscenario. 

– I Europa så vi akkurat det sam-
me da ESB-sjef Mario Draghi i juli 
2012 sa han ville gjøre «whatever it 

takes» for å redde euroen. Det var 
vendepunktet. Seddelpressene ble 
satt i full fart. Pengene måtte gå til 
industrien som lovet vekst.

Han peker på forskjellen i ut-
viklingen av European Stoxx 50 og 
inntjeningsestimatene til europeiske 
selskaper, som korrelerte frem til 
Draghis utspill, og som siden har 
gått hver sin vei (se grafikk).

Dette har igjen lagt press på de 
tradisjonelle IT-selskapene, som 
Baille nå mener har tatt uheldige 

grep for å blidgjøre aksjonærene.
– Konsekvensen er at de tra-

disjonelle IT-aktørene, med jevn 
«normal» vekst låner penger for å 
betale ut utbytte og dermed opp-
rettholde aksjekursen mot de nye 
aktørene. Man tar altså penger fra 
de lønnsomme og investerer dem 
i firmaer som ikke tjener penger.

– Ingen boble
Selv om alle tall og piler peker mot 
det, og rapporten inneholder kon-
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MARKED: Prisingen av flere IT-giganter tilsier at de må 
vokse flere ganger eksisterende størrelse. – Alternativet 
er at markedet kollapser, hevder Salvador Baille.

Vekstkappløpet 
er så stort at det 

ikke er en sjanse i havet 
for å tjene penger
SALVADOR BAILLE

Fed gjorde internett økonomien til et 
irrasjonelt investeringsscenario

SALVADOR BAILLE

 �Sentralbankene endret  spillereglene
 � Jobber som konsulent og analytiker 

for sitt eget firma, Intelis. 
 � Er tilknyttet partner til konsulent-

firmaet Bene Agere, som har 
 kontorer i fire land.

 � Var tidligere partner i analysehuset 
Core Group og investeringsdirektør 
i Telenor New Business.

Salvador Baille
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Twitter kjøpte Periscope i det 
stille, men ifølge Wall Street Jour-
nal betalte de i underkant av 100 
millioner dollar for selskapet mens 
det var i betatesting. Tjenesten ble 
lansert i slutten av april og etter ti 
dager hadde antall brukere nådd 
én million.

Mange mener Periscope-kjøpet 
er viktig og ser for seg at vide-
ostrømming er fremtiden i sosiale 40
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TUNG VÅR: Twitter-
aksjen har ramlet 
over 30 prosent på få 
måneder. Investorene 
etterlyser tjenester 
som gir økt veksttakt 
og fetere bunnlinje.  
 FOTO: HÅKON SÆBØ
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Uken 
som gikk

Norge
Mange har klaget over at 
standardavtalene for offentlige 
IT-kjøp har hindret nytenkning. 
Nå er klagesangen besvart: Difi 
(Direktoratet for forvaltning og 
IKT) lanserte nye avtaler på tors-
dag. De er bedre tilpasset dagens 
leveransemodeller, det blir en-
klere å tilby standardiserte varer 
og tjenester og ansvarsforholdet 
mellom partene er klarere, mener 
Difi. 

Globalt
Nokia 
Networks, 
Alcatel-Lucent, 
NEC, Deutsche 
Telekom, 
Orange og Te-
lefonica har 
gått sammen 
i en europeisk 
5G-tenketank. 
Sammen skal operatørene og 
produsentene tenke kreativt 
rundt hva som kreves av den 
neste generasjonen mobilnett-
verksarkitektur. Allerede nå er 
gruppen klar på at 5G må smelte 
sammen dagens teknologi (4G), 
trådløse datanettverk (WiFi) 
samt ny teknologi, heter det i 
en melding fra 5G Norma (No-
vel Radio Multiservice adaptive 
network Architecture).
Meanwhile in Taiwan … ifølge 
rykter spredd av Bloomberg er 
Apple i gang med å produsere 
neste versjon av iPhone. Ryktene 
sier at iPhone 7 vil få lengre bat-
terilevetid, Force Touch-støtte, 
«uknuselig» sapphire-skjerm og 
nytt kamera basert på teknologi 
fra nys oppkjøpte israelske LinX.

Nøkkeltall
500.000 nordmenn har 
opprettet digital postkasse hos 
e-Boks eller Di-
gipost og kan 
dermed motta 
digital post fra 
offentlige virk-
s om he te r.  4 
offentlige virk-
somheter har til 
nå tatt i bruk tje-
nesten: Statens 
innkrevings-
sentral, NAV, 
Kreftregisteret 
og Husbanken. Hvert år sender 
staten ut mer enn 125 millioner 
brev og bruker 1 milliard kroner 
på porto. Digital post er dog ikke 

POSTSJEF: 
Ingelin Killen-
gren er Norges 
nye postmester. 
 FOTO: DIFI

TENKETANK: 
Hvordan vil 
fremtidens 
mobilnettverk 
se ut? 
  FOTO: LEIF HÅVAR KVANDE

Lunkne  
til Twitter
Twitter startet børsåret med å stige 
betydelig, men da resultatet for årets 
tre første måneder ble kjent via en 
lekkasje i slutten av april var det 
bråstopp.

Aksjekursen raste hele 18 pro-
sent 28. april, dagen før tallene ble 
offentliggjort. Siden har aksjekursen 
falt ytterligere og nesten en tredjedel 
av markedsverdien er forsvunnet 
og konsekvensen var at konsernsjef 
Dick Costolo ble sendt på dør. 

Investorene er rett og slett lei av 
å vente på at tjenestene selskapet 
leverer skal generere flere dollar på 
topplinjen.

Mindre attraktiv vekst
Twitter hadde i mars rundt 300 mil-
lioner aktive brukere etter en vekst 
på 18 prosent fra samme periode i 
2014. 

Konsensus er at veksten vært 
svært skuffende, og selskapet har 
hittil ikke klart å utvide porteføljen 
med nye tjenester som tiltrekker seg 
de store massene og som gir utslag 
på topplinjen. Noen av disse nye 
tjenestene er videofunksjonalitet og 
direktemeldinger til grupper.

Dessuten er det mange som er 
bekymret over at majoriteten av 
veksten nå kommer fra land uten-
for USA. Ulempen med disse er 
at de tradisjonelt har gitt mindre 
inntekter og det er noe Wall Street 
liker dårlig.

«Vi vet at vi må vokse hurtigere, 
det er noe vi prioriterer høyt. Når 
det er sagt, så mener jeg vi ikke har 
vært flinke nok til å formidle vekst-
caset på en god måte,» uttalte stra-
tegidirektør Ross Hoffman til The 
Economic Times nylig. 

Kombinasjonen av en søkeavtale 
med Google og en forlengende arm 
ut i markedet via en mengde apper, 
gjør at Twitter i dag har kapasitet til 
å nå en milliard mennesker.

– Vi har hittil ikke latt markeds-
førerne benytte seg av disse mulig-
hetene. Vi forsøker å gjøre det nå, 
og vi må jobbe bedre med å tilby 
konsumentene mer relevant innhold 
til tidspunkt der det betyr mest for 
dem, sa Hoffman.

gründerne bak mikrobloggertje-
nesten. Dorsey har sagt at han skal 
lede selskapet inntil de har funnet 
en erstatter. 

En av Twitters viktigste våpen-
dragere, investeringsbanken J.P. 
Morgan, mener dette kan slå po-
sitivt ut for selskapet.

«Vi mener overgangen vil gi 
positive utslag over tid og at det 
kan medføre produktendringer på 
plattformen. Twitter har dessuten 
gitt utrykk for at de er fast bestemt 
på å maksimere eiernes verdier, noe 
de selv mener de klarer best som et 
uavhengig selskap. Men styret vil 
som tidligere varslet også evaluere 
andre alternativer,» skrev megler-
huset i en analyse i juni.

Analytiker Bob Peck hos Sun-
trust Robinson Humphrey peker på 
fire sentrale mål som må på plass for 
å snu stemningen blant investorene. 
Det dreier seg om å motivere de an-
satte og ledergruppen, fremskynde 
lanseringen av nye tjenester, gjøre 
selskapet mer annonsevennlig og 
kommunisere tydelig hva som er 
selskapets strategi.

J.P. Morgan tilhører mindretallet 
når de mener at Twitter er et godt 
kjøp på dagens nivåer.

Av de 40 analytikerne som har re-
gistrert anbefalinger hos Bloomberg, 
har 25 (62,5 prosent) en hold-anbefa-
ling. To opererer med salgsanbefaling 
og nesten en tredjedel sier kjøp. Selv 
om majoriteten mener det er lurt å 
holde seg nøytral til Twitter er det en 
oppside i aksjekursen.

Gjennomsnittlig kursmål ligger i 
dag tett opptil 47 dollar og et avkast-
ningspotensial på 32 prosent.

Med en markedsverdi på 24 
milliarder dollar, eller 192 milli-
arder kroner, og et forventet over-
skudd på 235 millioner dollar i år, 
ligger P/E på luftige 102. Investo-
rer som ser mot 2016 må betale 47 
ganger forventet overskudd.

Facebook-rykter
Onsdag i forrige uke gjorde Twitter-
aksjen et byks på 6 prosent på ryk-
ter om at Facebook er interessert i å 
legge inn et bud på selskapet.

Facebook gjorde et fremstøt mot 
Twitter i 2013 for rundt 500 millio-
ner dollar, men samtalene den gang 

book vil legge inn et bud på et selskap 
som er modent og klar for restruk-
turering. Oppkjøpene Facebook-sjef 
Mark Zuckerberg har gjort (Insta-
gram og WhatsApp for henholdsvis 
1 og 19 mrd. dollar) har vært vedde-
mål på potensielle vekstcase.

Instagram var to år gammelt da 
de ble kjøpt, mens meldingstjenes-
ten WhatsApp akkurat hadde be-
gynt sin voldsomme vekst.

øke inntektene er direktestrømming 
fra mobiltelefon og det er ikke lenge 
siden selskapet kjøpte Periscope.

Kort fortalt betyr det at en bru-
ker kan overføre bilder live til føl-
gere som brukeren har på Twitter og 
Periscope. Det er ikke ulikt Skype, 
men fremfor å ringe en enkelt per-
son er du koblet opp til alle som 
følger deg. I tillegg kan de som ser 
på kommentere videoen eller stille 

 � Nettsamfunn- og mikrobloggtje-
neste, også kalt «internettets SMS, 
som lar brukerne sende og lese 
andre brukeres oppdateringer (på 
engelsk kalt tweets), som er tekst-
baserte meldinger bestående av 
inntil 140 tegn.

 � I mars hadde Twitter i gjennomsnitt 
302 millioner registrerte, aktive 
brukere, noe som tilsvarer en vekst 
på 18 prosent fra samme periode 
i 2014.

 � Distribuerer rundt en halv milliard 
tweets pr. dag.

 � De mest populære brukerne som 
følges på Twitter er Katy Perry 
(71,5 mill.), Justin Bieber (64,8 mill.) 
Barack Obama (60,8 mill.) og Taylor 
Swift (59,3 mill.).

Twitter

HENRIK CHARLESEN
HENRIK@FINANSAVISEN.NO

UKENS IT-SELSKAP KURSEN NED 30 PROSENT I LØPET AV 2 MÅNEDER

MARKED: Twitters vår har vært en 
katastrofe. Investorene rømmer og 
mange har mistet troen på vekstcaset.

TAR LEDELSEN MIDLERTIDIG: 
Jack Dorsey, en av Twitter-gründerne, 
skal lede selskapet inntil en ny konsern-
sjef er funnet.  FOTO: BLOOMBERG

Mandager setter 
Finansavisen fokus 
på et norsk eller 
internasjonalt
selskap. I dag: 
Twitter
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Finansavisen skrev forrige mandag om Twitters nedgang i spalten Ukens IT-selskap.
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klusjoner som «verdsettelsene er 
urealistiske» og «vi nærmer oss 
muligens vekstgrensen,» vil Baille 
ikke snakke om krise eller boble.

– For meg handler dette om at 
du må vite hva du gjør som investor, 

og som gründer av et IT-firma. Vi 
snakker sunn fornuft, og den for-
nuften har norske gründere mulig-
heten til å spille på i konkurransen 
mot resten av verden.

– Hva legger du i det?

– Bedriftene med bærekraftig 
forretningsmodell er de som vil 
vinne i det lange løp.

Baille råder ferske IT-bedrifter 
til å ha stålkontroll på de viktigste 
parameterne.

– CAC vs. LTV, det er her det skjer.
CAC (consumer aqustition cost) er 

prisen for hver nye kunde, mens LTV 
(lifetime value) er hvor mye kunden er 
verdt i løpet av tiden som kunde.

– I dag handler alt om å foran-

dre verden, mens finansielle «fun-
damentals» tilsidesettes. Mange 
gründere snakker om at ideen kan 
forandres underveis, men pivote-
ring er ekstremt dyrt, tidkrevende 
og vanskelig.

    Omsetning Omsetning Omsetning Vekstrate Vekstrate Vekstrate
Selskap Price/sales Omsetning Markedsverdi hvis P/S=0,6 hvis P/S = 1,3 hvis P/S= 5,3  hvis P/S= 0,6 hvis P/S =1,3 hvis P/S = 5,3
Amazon 2,1 89,0 194,6 324,3 149,7 36,7 3,6 1,7 0,4
Box 9,6 0,1 2,0 3,4 1,6 0,4 33,7 15,5 3,8
LinkedIn 11,3 2,2 25,2 42,0 19,4 4,8 19,1 8,8 2,2
Salesforce 8,8 4,1 46,6 77,7 35,8 8,8 18,9 8,7 2,1
Spotify 4,8 1,2 8,4 14,0 6,5 1,6 11,5 5,3 1,3
Twitter 15,1 1,4 24,4 40,7 18,8 4,6 29,0 13,4 3,3

Tall i milliarder dollar. HP har i dag en pris/salg på 0,6, HP og IBM samlet har en P/S på 1,3, mens Google har en P/S på 5,3.  P/S er basert på ttm (rullerende 12-månederssalg). Kilder: Intelis

Luftige nøkkeltall

TYDELIGE BOBLETENDENSER

 �Sentralbankene endret  spillereglene  � «Robin Hood-tilstander» – IKKE KRAKK: – Det eneste logiske utfallet 
er en markedskollaps, sier Salvador Baille, som 
likevel ikke tror det skjer.  FOTO: EIVIND YGGESETH


