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M A R K E D S F Ø R I N G S M AT E R I A L E

Vores vurdering af Pepsico:
• Pepsico er et kvalitetsselskab som tilmed yder et attraktivt

langsigtet afkastpotentiale på 94% i forhold til den nuværende aktiekurs.
• Pepsico har i kraft af blandt andet deres mange stærke brands
formået at levere gode og meget stabile resultater gennem
mange år, uafhængigt af den økonomiske konjunktur.
• I produktsortimentet har Pepsico hele 22 globale brands
med en årlig omsætning på mere end én milliard dollars,
herunder Pepsi, Mountain Dew og Lay’s.
• Udover den solide indtjeningsudvikling har virksomheden
på samme tid formået at hæve udbyttet år efter år og er nu
oppe på hele 46 år i træk med stigende udbytter. Værd at bemærke er, at der i perioden har været hele seks amerikanske
recessioner.
• Styrken i deres mange brands og deres stordriftsfordele giver virksomheden vedvarende konkurrencemæssige fordele, som er en vigtig egenskab i forhold til at beskytte den
nuværende- og langsigtede indtjening.
• Høj profitabilitet, herunder ROIC, ROE og ROA, er udover resultatet af stærke brands og stordriftsfordele beviset på en
dygtig ledelse, som gennem deres ageren har skabt et flot
langsigtet afkast.
• Risici i forhold til vores potentiale er, at den nye CEO skuffer,
de stigende input- og fragtomkostninger overrasker ledelsen negativt, at sundhedstrenden for alvor får fat samt at
politikerne rundt omkring i verden vælger at pålægge yderligere afgiftsstigninger på de usunde produkter. Her hører
mange af Pepsico’s kerneprodukter til den usunde kategori.
• I forhold til vores forsigtige investeringsstrategi værdsætter vi Pepsico’s defensive egenskaber, herunder selskabets
evne til at levere solide resultater, uanset hvordan det går i
økonomien. Denne egenskab bliver typisk også belønnet af
aktiemarkedet på længere sigt.

Pepsico er nu oppe på hele 46 år i træk
med stigende udbytter
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Om denne publikation:
Når vi vælger selskaber til porteføljen
skal de altid både bestå en kvantitativ
analyse og en kvalitativ analyse - og
selskabet skal samtidig passe ind i den
samlede portefølje. Den kvantitative
analyse tager afsæt i fakta fra selskabets
seneste regnskab og sikrer blandt andet,
at vi altid kun investerer i selskaber med
stabil indtjening og lav gæld og hvor aktiekursen samtidig er væsentligt lavere
end vores beregnede fair værdi. Denne
publikation handler om den anden del
af vores investeringsproces, nemlig den
efterfølgende grundige fundamentale
analyse af selskabet eller sektoren.
Formålet med at offentliggøre analysen
er, at give vores kunder og andre interesserede mulighed for at forstå, hvorfor
vi synes selskabet eller sektoren er en
god langsigtet investering – primært vurderet ud fra de kvalitative forhold.
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Indledning
I denne udgave af Indblik i Porteføljen ser vi nærmere på en af vores nyere investeringer, det amerikanske læskedrik- og snackselskab Pepsico. I forbindelse
med, at vi tilbage i starten af juli (2018) valgte at øge
vores store overvægt i sektoren Stabilt Forbrug yderligere, blev Pepsico sammen med to andre selskaber
fra sektoren Stabilt Forbrug – Kellogg og Danone –
inkluderet i vores porteføljer i hhv. Stonehenge Globale Valueaktier og Stonehenge Value Mix.
Vi har over de sidste par år set en helt usædvanlig sektorrotation, hvor investorerne i høj grad har
foretrukket de meget hypede vækstaktier inden
for særligt onlineforretningsmodeller, mens fødevareselskaberne med stabil indtjening er gået af
mode. Dette har dog gjort sektoren Stabilt Forbrug
historisk billigt prisfastsat og derfor har sektoren på
nuværende tidspunkt et yderst attraktivt langsigtet
potentiale. Udover dette kan vi ikke udelukke at en
recession i særligt USA rykker tættere på, hvorfor de
nye investeringer er med til at øge porteføljernes
robusthed over for en eventuel økonomisk lavkonjunktur yderligere. Her forventer vi, at kvalitetsselskaber med meget stærke brands inden for Stabilt
Forbrug i høj grad kan fastholde indtjeningen under
en eventuel lavkonjunktur.

Den anden halvdel af omsætningen kommer fra
deres snacks- og morgenmadsprodukter. Pepsico er
resultatet af en fusion tilbage i 1965 mellem PepsiCola (1898) på den ene side og Frito-Lay (1932) på
den anden, hvor Frito-Lay særligt er kendt for deres
chips Lay’s og Doritos. Morgensmadsmærket Quaker
(1877) blev erhvervet i 2001, hvor Quaker har det for
mange af os danskere velkendte havregrynsmærke
Ota Solgryn i sortimentet. Til trods for, at salget af
drikkevarer i Nordamerika med 33% i 2017 udgjorde
den største andel af omsætningen, udgjorde salget
af snacks i Nordamerika med 44% langt den største
del af driftsindtjeningen.

Hvem er Pepsico?
Få selskaber i verden har lige så mange velkendte
og ikoniske brands i deres sortiment som Pepsico
har i deres. Faktisk har selskabet hele 22 globale
brands med en årlig omsætning på mere end én
milliard dollars. Mest kendt er måske deres læskedrikforretning som blandt andet tæller de store sodavandsmærker Pepsi, Mountain Dew, Mirinda og
7UP. Derudover tæller læskedrikforretningen juicer
(Tropicana og Naked), vand på flaske (Aquafina og
LIFEWTR), Ready-to-Go Kaffe (Starbucks trademark),
Ready-to-go Te (Lipton), sportsdrikke, energidrikke
og proteinpulver (Gatorade) samt det for nyligt tilkøbte Sodastream. Læskedrikkene udgjorde i 2017
47% af den samlede omsætning.

Udover en solid omsætningsfordeling mellem mange brands, er der også en god geografisk spredning
af forretningen, hvor omkring 60% af omsætningen
bliver genereret på det amerikanske hjemmemarked mens de resterende ca. 40% genereres internationalt. Den geografiske spredning er som sagt god,
men fordelingen giver på samme tid stadig Pepsico
mulighed for at ekspandere internationalt. Her kan
de få del i den forventelige højere vækst i særligt
Emerging Markets, drevet af blandt andet stigningen i middelklassen.

Pepsico har hele 22 globale brands med en
årlig omsætning på mere end 1 mia. dollars
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Figur 1
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oppe på hele 46 år i træk med stigende udbytter.
Værd at bemærke er, at der i de 46 år har været hele
seks amerikanske recessioner. Denne lille gruppe
af amerikanske selskaber, som har hævet udbyttet
hvert år i mere end 25 år i træk, har som følger af deres beskyttende effekt i de dårlige år formået over
en meget lang periode (1991-2018) at slå det brede S&P500 indeks. Dette til trods for at de kedelige
kvalitetsselskaber i flere perioder har haltet efter de
mere spændende og højrisikable vækstaktier.

Kvalitetsselskab
Pepsico er i vores optik et kvalitetsselskab, hvor
blandt andet de mange stærke brands har gjort det
muligt at levere rigtig gode og meget stabile resultater gennem mange år. Særligt interessant set med
vores forsigtige investeringsbriller er, at virksomheden historisk har formået at fastholde og endda kan
øge indtjeningen under recessioner (se figur 2). I
disse perioder, hvor mange bliver arbejdsløse, bliver
der således stadig købt Pepsi til fødselsdagen, Lay’s
chips til fredagshyggen samtidig med, at man som
arbejdsløs stadig skal spise morgenmad, eventuelt
et af de mange morgenmadsprodukter fra Quaker.

Vi vurderer, at Pepsico i kraft af blandt andet deres
meget stærke brands og deres stordriftsfordele har
vedvarende konkurrencemæssige fordele, som gør,
at den historiske performance kan forsætte i mange
år endnu. Deres mange brands stiller i vores optik
virksomheden i en meget gunstig forhandlingsposition over for supermarkeder, både de fysiske supermarkeder og onlinespillerne, når nye aftaler skal
forhandles på plads. Det er meget svært at forestille
sig et supermarked uden Pepsi på hylderne.

Udover at virksomheden gennem den flotte indtjeningsudvikling har bevist kvaliteten i deres forretning, har Pepsico på samme tid formået at hæve
udbyttet år efter år. Faktisk tilhører Pepsico en lille
kerne af kvalitetsselskaber, som har formået at
hæve udbyttet i mere end 25 år i træk (de såkaldte
Dividend Aristocrats), og helt præcist er Pepsico nu
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negative tendens startede i tredje kvartal 2017, hvor
den organiske vækst faldt med hele 5% - og langt
under ledelsens egne forventninger. Ledelsen beskrev faldet som værende af midlertidig karakter og
som i høj grad kunne tilskrives, at markedsføringsudgifterne og mere hylde plads var gået til nogle
af deres nye brands og produkter med lavt kalorieindhold på bekostning af deres store brands - Pepsi
og Mountain Dew. For at gøre ondt værre gik deres
største konkurrent, Coca-Cola, på samme tid den
modsatte vej med stigende markedsføringsudgifter.
Ledelsen indså dog hurtigt, at underinvesteringen
i deres største brands var en fejltagelse, hvorfor de
hurtigt kunne gå i luften med nye markedsføringskampagner for blandt andet Pepsi. Her et år senere,
ser det med resultaterne i tredje kvartal i år (2018)
ud til at ledelsen relativt hurtigt er lykkedes med at
vende den kedelige tendens. Her var den organiske
vækst på 2,5% igen positiv og faktisk den højeste
vækstrate i forretningsområdet i mere end to år (se
figur 3). Vi følger selvfølgelig udviklingen i selskabet
løbende og vurderer ved hvert kvartalsregnskab formen i de forskellige forretningsområder – herunder
om de positive takter i det vigtige forretningsområde, salget af drikkevarer på de nordamerikanske
markeder, fortsætter.

Udfordringerne
En stor og global virksomhed som Pepsico står næsten altid over for udfordringer af den ene eller anden art, om det er stigende inputpriser, udfordrende
makroøkonomi på et af deres markeder, udfordringer i et forretningsområde, stigende konkurrence,
valutamodvinde og meget andet. Historisk har ledelsen i Pepsico, som vi så i figur 2, været utrolig dygtige til at navigere rundt i de mange forskellige scenarier og markedsvilkår, hvilket vi også forventer,
at de vil være i årene fremover. Her kan de løbende
omkostnings- og effektiviseringsprogrammer være
en støddæmper i forhold til et eventuelt pres på
overskudsgraden her og nu, samtidig med at initiativerne frigør midler til at investere i den langsigtede
vækst og hæve udbyttet år efter år.

I øjeblikket leverer mange af Pepsico’s forretningsområder kvartal efter kvartal pæne organiske
vækstrater. Særligt snacksforretningen i Nordamerika (Frito-Lay, Nordamerika) samt forretningsområderne uden for Nordamerika leverer solidt. Derimod
har virksomhedens største forretningsområde (målt
på omsætningen), salget af læskedrikke på de Nordamerikanske markeder, haft udfordringer i det sidste
års tid, hvor den organiske vækstrate, som følger af
lavere volumen, har været faldende (se figur 3). Den

Figur 3
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Historisk har ledelsen i Pepsico været utrolig dygtige til at
navigere rundt i de mange forskellige scenarier og markedsvilkår
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ladelse fra FDA om, at produktet mindsker risikoen
for hjertesygdomme. Deres opkøb har i høj grad haft
fokus på lidt sundere alternativer såsom opkøbet af
Bare Foods, som producerer chips lavet af frugter og
grøntsager, Health Warrior, som producerer sunde
plantebaserede snacks såsom proteinbarer og andre
sunde barer samt Sodastream, som er verdens største brand inden for danskvand.

Sundhedstrenden og politisk risiko
Mens udfordringerne i forrige afsnit kan kategoriseres som værende af mere kortsigtet karakter, er Pepsico dog også eksponeret mod nogle strukturelle
udfordringer af mere langsigtet karakter. Her kan
nævnes hele sundhedstrenden, hvor forbrugerne i
højere grad efterspørger sundere alternativer til de
mere usunde produkter med meget sukker- og fedtindhold. Her hører mange af Pepsico’s største brands
til den sidste gruppe.

De mange tiltag kan have mere end opvejet det
nedadgående pres. Det er dog, som vi så med resultaterne i tredje kvartal 2017, en svær balancegang
for ledelsen, hvor mange markedsføringskroner og
hvor meget hyldeplads de nye produkter skal have
i forhold til deres største og stadig vigtigste brands.
En forkert fordeling kan derfor resultere i faldene
vækstrater.

Ud fra resultaterne ser det dog på nuværende tidspunkt ikke ud til, at sundhedsbølgen for alvor har
fået den helt store effekt på resultaterne - endnu.
Ledelsen har da også i efterhånden mange år haft
et stort fokus på netop udviklingen over mod sundere alternativer og for at imødekomme forbrugernes ændrede præferencer, har Pepsico blandt andet
lanceret nye versioner af deres største brands herunder Mountain Dew og Gatorade - med lidt eller
ingen sukker. Det er nye udgaver af deres populære
Lay’s chips som er kommet i en bagt udgave for at
reducere fedtindholdet. De har investeret kraftigt i
deres brands inden for flaskevand samtidig med at
flere produkter under mærket Gatorade, herunder
proteinpulver og shakes, netop rammer sundhedstrenden. Det samme gør mange af produkterne under deres morgenmadsmærke Quaker, hvor Pepsico
blandt andet her i januar (2019) lancerer en plantebaseret havremælk med en markedsføringstil-

Figur 4

Udover, at forbrugerne af egen fri vilje i højere grad
efterspørger sundere produkter, forsøger politikerne rundt omkring i verden at hjælpe sundhedstrenden på vej. Dette gør de ved at hæve skatterne og
afgifterne på blandt andet sukker og fedt for på den
måde at få forbrugerne til at købe færre mængder
af de usunde produkter. Initiativerne er et forsøg på
at gøre os sundere og har til formål at sænke presset på de stigende offentlige sundhedsudgifter. Da
yderligere afgifter på Pepsico’s kerneprodukter kan
få en negativ effekt på salget og indtjeningen, er det
selvfølgelig en udvikling vi følger tæt.

Opbygningen af produktporteføljen ”Fun for you, Better for you, Good for you”

Kilde: Pepsico, Årsrapport 2017
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Pepsico er et undervurderet
kvalitetsselskab, som yder et
attraktivt langsigtet afkastpotentiale på hele 94%

pital (ROIC), på aktiverne (ROA) og på egenkapitalen
(ROE) – som tilmed ligger et pænt stykke over sektorens gennemsnit. Derudover ligger afkastet på den
investerede kapital, år efter år, markant over deres
gennemsnitlige kapitalomkostninger - hvilket ifølge teorien ikke er muligt at gøre over tid uden vedvarende konkurrencemæssige fordele, fordi der på
sigt vil komme flere konkurrenter på markedet, som
udvander forskellen. Det er dog ikke udelukkende
en indikation på deres stærke brands og stordriftsfordele, men også samtidig en indikation på en dygtig ledelse, som gennem deres ageren har formået
at skabe et flot langsigtet afkast. Dette har de blandt
andet gjort gennem investeringer i deres brands,
lønsomme opkøb samt deres løbende omkostningsog effektiviseringsprogrammer.

Værdiansættelse
I Stonehenge har vi en veldefineret investeringsstrategi om udelukkende at investere i undervurderede
selskaber, som tilmed lever op til vores mange kvalitetskrav – herunder lav gæld i forhold til driftsindtjeningen, positiv og stabil indtjening, samfundsansvar
(etik), aktionærvenlige tiltag, forståelig forretning
samt en troværdig ledelse.

I vores optik er Pepsico et undervurderet kvalitetsselskab, som netop lever op til alle vores kriterier.
Samtidig har virksomheden i kraft af deres mange
stærke brands og deres stordriftsfordele vedvarende konkurrencemæssige fordele, som er en vigtig
egenskab i forhold til at beskytte deres nuværende
og langsigtede indtjening mod udefrakommende
faktorer og trusler. Beviset herpå er den flotte langsigtede indtjeningsudvikling (se figur 2) samt deres
evne til at hæve udbyttet år efter år (se figur 5). Udover dette indikerer flere profitabilitetskriterier ligeledes, at Pepsico har en ”Economic Moat” – altså
vedvarende konkurrencemæssige fordele. Her har
de udover den flotte indtjeningsvækst på samme tid
leveret høje og stabile afkast på den investerede ka-

Figur 5
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Figur 6
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at navigere rundt i de forskellige scenarier (se figur
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Nordamerikanske markeder. Derudover er der stadig gode muligheder for yderligere international
ekspansion, hvor Pepsico både kan få glæde af de
forventelige højere vækstrater i blandt andet Emerging Markets samt gøre forretningen mere robust i
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02-02-1997

02-02-1996

0

Kilde: Bloomberg

Figur 7
2

Aktiekursens outperformance under
recessioner

Pepsico / MSCI World

1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2

02-02-2018

02-02-2017

02-02-2016

02-02-2015

02-02-2014

02-02-2013

02-02-2012

02-02-2011

02-02-2010

02-02-2009

02-02-2008

02-02-2007

02-02-2006

02-02-2005

02-02-2004

02-02-2003

02-02-2002

02-02-2001

02-02-2000

02-02-1999

02-02-1998

02-02-1997

0
02-02-1996

Ansvarsfraskrivelse
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det pågældende
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vurderinger er udført
på den angivne dato
og kan ændres uden
videre. Historiske
afkast, vurdering af
gevinstpotentiale
og værdiansættelsesmæssige betragtninger kan ikke
opfattes som garanti
for fremtidigt afkast.
Den fremtidige kursudvikling og/eller
det fremtidige afkast
kan blive negativt og
gevinster eller tab
kan blive forøget eller formindsket som
følge af valutakursudsving.

Pepsico fik i oktober 2018 ny CEO, hvor den yderst
velrespekterede CEO Indra K Nooyi takkede af efter
12 år på posten og i stedet overlod tøjlerne til Ramon Laguarta. Der er altid en vis risiko forbundet
med et direktørskifte, men da den nye direktør er
fundet internt, forventer vi, at risikoen ved skiftet er
begrænset. Ramon Laguarta har arbejdet i Pepsico i
mere end 20 år, hvor han har bestridt flere forskellige topposter i virksomheden, hvorfor han har et solidt kendskab til hele virksomheden og - ifølge den
afgående direktør - et enormt kendskab til forbrugernes ændrede præferencer.

Konklusion
Med investeringen i Pepsico har vi fået endnu et undervurderet kvalitetsselskab ind i vores porteføljer i
hhv. Stonehenge Globale Valueaktier og Stonehenge Value Mix. I en tid, hvor risiciene på markederne
er til at føle på, herunder usikkerhed omkring Italien, Brexit, handelskrigen mellem USA og Kina samt
en fornyet usikkerhed omkring de globale vækstudsigter, er vores investering i Pepsico med til at øge
robustheden i porteføljerne yderligere. Vores fokus
over de sidste mange måneder har været på at købe
yderligere op i vores kerneselskaber med stærke
brands, høj og stabil profitabilitet (herunder ROIC,
ROE og ROA), stærke frie pengestrømme, lav gæld
og stabilt udbytte. Det gør vi, fordi disse defensive
kvalitetsselskaber typisk leverer gode og stabile resultater, uanset hvordan det går i økonomien. Denne
egenskab bliver typisk også belønnet af aktiemarkedet, hvor vi som oftest ser, at aktiekurserne for disse
selskaber outperformer det generelle aktiemarked
i de længerevarende dårlige perioder - hvilket ligeledes er en vigtig egenskab i forhold til vores forsigtige investeringstilgang (se figur 6 og 7). Da Pepsico
opfylder alle ovenstående kriterier har vi siden vores første aktiekøb i Pepsico tilbage i starten af juli
(2018) købt op ad flere omgange, hvorfor Pepsico
med en vægt på ca. 3,6% af aktieporteføljen allerede er en top10 position.

Kilde: Bloomberg samt egne beregninger

I en tid med stigende risici på de finansielle markeder er vores investering
i Pepsico med til at øge robustheden i vores porteføljer yderligere
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