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New
business?
groot concurrentievoordeel, wide
moat, toe te dichten. Maar een klein
concurrentievoordeel is ook mogelijk.
Het gemak waarmee autofabrikanten
schade oplopen en hun merk een
deuk krijgt - denk aan technische
mankementen, terugroepacties - noopt
tot voorzichtigheid”, stelt Richard Hilgert,
analist van de automotive sector bij Morningstar. Naast de bedrijfseconomische
redenen voor een moat is een andere belangrijke factor voor het concurrentievoordeel van
Ferrari de kracht van zijn merk. Dat behoort tot de
meest bekende en meest waardevolle ter wereld. Meer
dan andere automerken verdient Ferrari naast de verkoop
van auto’s ook veel met merchandise als schaalmodellen en
kleding, en licenties aan fabrikanten van lunchtrommels tot dekbedden om het logo te mogen gebruiken op hun producten. Om
voor de beoordeling ‘wide moat’ in aanmerking te komen moet een
onderneming naar verwachting de komende twintig jaar een buitengewoon rendement op geïnvesteerd k apitaal genereren. “Op dit
moment heeft F errari nog niet alle financiële gegevens gepubliceerd
om de grootte van zijn concurrentievoordeel te kunnen meten. Maar
de omzet en winstgevendheid van de autofabrikant zijn bestand
gebleken tegen diverse economische omstandigheden en samen
met de hoge marges zijn dat goede indicatoren voor de prijsmacht
van Ferrari en zijn mogelijkheid om op lange termijn bovengemiddelde winst te boeken”, aldus Hilgert. Hij neigt dan ook naar een
wide moat voor Ferrari, maar komt met zijn definitieve oordeel als
alle cijfers bekend zijn. Met zijn prijsmacht, lage volatiliteit in omzet
en winstgevendheid en consistente hoge winstmarge door een economische cyclus heen is Ferrari meer verwant aan producenten van
luxe goederen dan aan andere automerken. Hilgert ziet hierin ook
een bewijs van een potentiële wide moat voor Ferrari. Hij schat de
waarde overigens op 9,2 miljard euro.

Geen funaandeel
Ferrari onderscheidt zich duidelijk van andere autofabrikanten en is
geen funaandeel. Ferrari verkeert in de luxepositie om zijn productie
te beperken tot een niveau die de prijsmacht in stand houdt, exclusiviteit garandeert terwijl het ondertussen de klanttevredenheid
bewaart. Het aandeel biedt Ferrari-fanaten de mogelijkheid om hun
passie voor het merk verder te betuigen, maar los van de emotie
vindt Morningstar dat Ferrari langetermijnbeleggers beloont. Met het
beperkte aantal aandelen dat in eerste instantie op de markt komt
en een beursgang die net zo tot de verbeelding spreekt als de auto’s,
ligt het voor de hand dat er veel interesse is in de beursgang van
Ferrari en dat ze overtekend zal worden. //

Voor privérijders was private lease vroeger geen haalbare kaart.
Nu lijken de privéleasecontracten niet aan te slepen. Hebben we
ons dan jarenlang te terughoudend opgesteld? Of waren onze
klanten er nog niet klaar voor? Dus vroeg ik een aantal oud-
collega’s en finance-bobo’s om me eens uit te leggen wat er nu
is gebeurd. En zij hielpen me heel snel uit de droom. Allereerst
was de rente op een gewoon ‘PL-letje’ vroeger fiscaal aftrekbaar.
De meeste importeurs hadden geen captive, laat staan een
bankvergunning. En verder vonden we kredietacceptatie voor
particulieren maar lastig. Leasing was business to business, punt
uit. Privélease dankt zijn huidige succes aan een viertal veranderingen die het leasetarief sterk beïnvloeden. Allereerst maakt de
extreem lage rente - ook al is die niet meer aftrekbaar - financieren weer erg aantrekkelijk. En dankzij de flinke overcapaciteit bij de autoproducenten, strooien de importeurs kwistig met
volumekorting. De verbeterde productkwaliteit, verminderde onderhoudsbehoefte en langere garantietermijnen zorgen voor lagere
reparatie- en onderhouds
cijfers.
En tenslotte beperkt de vraag naar
jonge gebruikte auto’s het restwaarderisico. Al met al mooie ontwikkelingen om in de moeizame Nederlandse automarkt additionele omzet
te genereren.
Leaseplan timmerde flink aan de weg met een vernuftige private
lease constructie. Chapeau! Wel jammer dat de zwakste broeder
in onze branche zich daarvoor de broek he-le-maal liet uittrekken en ook zijn eigen, noodlijdende dealerorganisatie gewoon
buitenspel zette. Bekijken we de private lease contracten van
verschillende aanbieders, dan valt op dat de kleine lettertjes
sterk verschillen - the devil is in the details. Leasemaatschappijen zijn niet goed voorbereid op business to consumer en bij
een paar zitten er addertjes onder het gras. En daarin schuilen
gevaren, we doen immers geldzaken met consumenten. Hoogste
tijd dus voor zelfregulering. En daarmee bedoel ik geen ‘slager
keurt eigen vlees’-kwalificatie uit de leasewereld. RAI en Bovag
moeten nu snel over de brug komen met een concept leasecontract waar particulieren blij van worden. Want hun belangen zijn
bij de merkdealer het beste gewaarborgd. Dus heren importeurs
en dealers: zet bij uw brancheorganisatie en belangenbehartigers maar flink druk op de ketel, anders verdwijnt ook dit stuk
marge in de verkeerde zakken.
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Hoogste tijd
voor
zelfregulering.
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