
 

My two cents on Tencent 
Marknaden 
Tencent verkar på främst två marknader. Gaming/Spel och Sociala nätverk. 
 
2018 växte totala spelmarknaden med 13.3% YoY. Mobilspel växte med 25.5% och utgör 
idag 51% av intäkterna. Detta förväntas bara bli större. 

 
Marknaden väntas växa med 11% i snitt från 2012 till 2021. 

 



 

 
Digital marknadsföring utgör 45.9% av totala marknadsföringen. Totala 
marknadsföringsmarknaden växer med ungefär 3-4% per år. Digital marknadsföring växer 
självfallet snabbare och väntas växa med cirka 17.6% under 2019. I Kina utgjorde digital 
marknadsföring 65.3% av TAM (Total Adressable Market). Digital marknadsföring väntas 
växa med 11.08% CAGR mellan 2018 och 2022. 

 
Bolaget 
Tencent är det största bolaget i den globala spelindustrin sett till storlek och genererar 70% 
mer intäkter än den näst största spelaren. 
 
2018 gick de om FB och tog tronen som världens största “social media”-bolag med ett 
börsvärde på 580 BUSD. Numera har Facebook återtagit tronen. Tencent sitter på en 
marknadsförings guldgruva. Bara cirka 20% av de totala intäkterna kommer från online 
marknadsföring. Jämför detta med Facebook som får 98% av intäkterna från online 
marknadsföring. 
 
Detta har att göra med att Tencent inte vill förstöra användarupplevelsen och självfallet för 
att de har så mycket intäkter från andra håll. De är inte ett “renodlat social media bolag”. 



 

 
Tencent bildades 1998 av Pony Ma och fyra vänner. Deras första produkt OICQ, som var ett 
gratis PC instant message program som senare döptes om till QQ, lanserades 1999. De 
lyckades få ihop en miljon användare första året men lyckades aldrig gå med vinst. 2001 
lanserade de istället MobileQQ som då är en meddelandeplattform för mobiltelefonen. Det 
var inte förrän nu Tencent började gå med vinst. De hade då en omsättning på 5.9 MUSD 
och en vinst på 1.2 MUSD. 
 
2005 lanserade de Qzone, ett multimedia socialt nätverk. 2010 så var det Kinas största 
sociala nätverk med 492m aktiva användare. I takt med att mobiltelefoner blev mer och mer 
utspridda så lanserade Tencent WeChat år 2011. Sedan dess har de adderat officiella 
konton, betalsystem, spelcenter och en “kontor chat”-app till WeChat. Appen har kommit att 
bli en väldigt stor central del av kinesernas liv och idag använder över 1.1 miljarder appen. 
 
Investerare har blivit väldigt belönade i Tencent. Börsvärdet har ökat med 40 CAGR över 
fem år under 2011-2016. 2017 kvalade de in som ett av världens tio dyraste bolag sett till 
börsvärde. 
 
Tencents strategi är att skapa produkter som värdeskapande för kunden och erbjuder ofta 
detta gratis. När de har uppnått en tillräckligt stor användarbas för att skapa stickiness och 
nätverkseffekter så börjar de ofta monetisera genom att erbjuda premiumabonnemang eller 
“in-app”-köp 
 
Deras största intäktskälla kommer från vad de kallar Value Added Services (VAS). Detta 
affärssegment inkluderar två ben, Smartphone och PC baserad gaming/spel och sociala 
nätverk (Digital content abonnemang, medlemskap abonnemang och virtuella föremål). 
VAS utgör då cirka 60% av intäkterna. Gaming är alltså en stor del av deras intäkter idag. 
 
2013 lanserade de game centre i Mobile QQ och WeChat och således fick de en stor 
användarbas för mobilspel. Tätt efter detta började de fokusera på den globala 
spelmarknaden och började köpa upp bolag/andelar i bolag i västvärlden. De är idag 
världens största online spelbolag med en marknadsandel på 13%. 
 
2017 så anklagade kinesiska regeringen Tencent för att ha bidragit till att sprida 
spelberoende med hjälp av spelet Honour of Kings. Det största spelet genom tiderna i Kina.  
 
Då de har haft sån explosiv tillväxt i VAS genom gaming och sociala nätverk så har inte 
Tencent fullt utnyttjat marknadsföringspotentialen i WeChat på samma sätt som säg ett 
Facebook har. Det är svårt att springa på alla bollar samtidigt. Med det sagt utgör online 
marknadsföring cirka 20% av intäkterna från tidigare 15% i början av 2013 och har växt 
med cirka 50% YoY sen 2013. 2014 lanserades reklam i WeChat-appen för officiella konton. 
Ett sätt för varumärken att interagera direkt med dess potentiella kunder. 2015 lanserade de 
WeChat Moment, en fotodelnings app. De har varit försiktiga med att styra marknadsföring 
på ett sätt som inte förstör användarupplevelsen. Till exempel så begränsade de hur mycket 
reklam som syntes i användares WeChat Moments feed till en reklam per dag. Det är en 
balansgång att monetisera sina användare men att bevara användarupplevelsen. De har 



 

bara börjat skrapa på ytan när det kommer till att erbjuda reklam skräddarsydd baserad på 
användardata. Detta kan komma att vara en katalysator för tillväxt i framtiden. 
 
Hur tjänar bolaget sina pengar då? Bolaget har fyra affärsområden. 
 

VAS: Social Networks (25% av intäkterna) 
● WeChat (1 112m Monthly Active Users) 
● QQ Mobile (700m MAU) 
● Qzone (572m MAU) 
● Tencent Video (Som Netflix) 
● WeiShi (Som youtube) 
● Tencent Music (700 milj. Användare, 120 milj. Betalande. Börsnoterades i år) 

 
Intäkterna är avgiftsbaserade där man tar betalt direkt av användaren. Digitala medlemskap 
med månadskostnad som erbjuder medlemsförmåner. Dessutom får de intäkter från 
försäljning av virtuella föremål. Intäkter från detta ben växte med 13% YoY Q1 2019. 
 
Tencent Video hade 89 milj. subscribers i senaste kvartalet. Jämfört med konkurrenten 
iQiyi’s 87.4 milj.  
 
VAS: Online Games (35 %) 

● PC 
● Mobile Games 

 



 

Har 62% marknadsandel av PC-spel och 47% marknadsandel på mobilsidan på den 
kinesiska marknaden. Publicerade 3 av 4 av de högst intäktsbringade spelen globalt på PC. 
 
Äger det spelet som inbringar mest intäkter av alla spel, LoL. Studion Riot Games är helägt 
av Tencent. 
 
Äger också det mest intäktsbringande spelet till mobilen globalt, Honour of Kings/Arena of 
Valor och #1 rankande (global exkl. Kina)  PUBG Mobile. 
 
Spellicensiering av spel från västvärlden till t.ex. ATVI, EA, Nexon, TTWO mm. Då dessa 
inte får lov att publicera spel i Kina direkt. 
 
Äger WeGames som är som ett kinesiskt Steam. Ca 200 miljoner aktiva användare (Steam 
har 125 miljoner). 
 
Intäkterna minskade med 1%  YoY i Q1 2019 på grund av kinas tillfälliga frys av att 
godkänna spel, mer om detta senare. 
 
Online Advertising (15 %) 
 
Trafikbaserade intäkter. Reklam liknande Facebook fast i WeChat, QQ Mobile, Qzone mm. 
De har inte monetiserat lika bra som Facebook men nu börjar de fokusera mer på detta.  
 
Facebook har $30 ARPU (Average Revenue Per User) på den amerikanska marknaden. 
Tencents ARPU när det kommer till advertising revenues är $5. I takt med att kinas 
medelklass växer kommer ARPU att öka i snabb takt. Här finns det mycket utrymme att 
växa. 
 
Intäkterna från detta ben ökade 25% YoY i Q1 2019. 
 
FinTech and Business (25 %) 
 
Transaktionsbaserade intäkter. Weixin Pay tar en andel av transaktionen som avgift om det 
sker genom deras plattform. Tar även avgift för uttag och kreditkorts återbetalningar. De har 
600 miljoner MAU i Weixin Pay. 
 
Tencent Cloud 
 
Detta segment växte med 44% YoY. Drivet av betalningar och cloud services. Deras 
snabbast växande segment. 
 



 

 
 
Investeringar 
40% av Epic Games (Fortnite) 
Tesla 5% 
Nio 
JD.com 17.5% 
Spotify (10%) 
12.5% av Snapchat 
5% av ATVI 
Licensdeal med HBO för att distribuera i China. 
Äger en del i kinesiska Uber (Didi) 
80% Av grinding gear (Utvecklare av Path of Exiles) 
5% av Paradox 
9% av Frontier Developments (Rollercoaster Tycoon, Jurassic World Evolution, Elite 
Dangerous, Planet Coaster). 
5% av Ubisoft 
 
Deras investeringsportfölj  är värd cirka $35 BUSD eller cirka 20 RMB/aktie. 
 
 
 
 



 

Q1 2019 
 
Totala intäkter ökade med 16% YoY.  Rörelseresultatet ökade med 20% YoY. Fina siffror för 
de flesta bolag men detta var en besvikelse för ett bolag som Tencent. Anledningen är som 
jag nämnde tidigare frysen av spel godkännande av Kinesiska staten. Det börjar dock ljusna 
och intäkterna från Online Games minskade visserligen med 1% YoY i kvartalet men ökade 
24% sekventiellt. När godkännandet kommer igång igen på riktigt så kommer tillväxt komma 
tillbaka i segmentet. Men detta påvisar styrkan i Tencent. De levererar fina tillväxtsiffror trots 
att deras största intäktskälla  
 
Kinesiska staten kräver att gamingbolag har följande tre licenser för att få lov att distribuera 
spel i Kina. 
 

1. An internet content provider license issued by Ministry of Industry and Information 
Technology (MIIT) allowing the service on a mainland Chinese server; 

2.  An internet culture operation license, issued b Ministry of Culture and Tourism 
(MOC) in order to make the game available in China 

3. Online publishing permits issued by the National Radio and Television Administration 
(NRTA) and the General Administration of Press and Publication (GAPP). 

 
Historiskt, så gav ett statligt organ kallat State Administration of Press, Publication, Radio, 
Film and Television (SAPPRFT) ut den sistnämnda licensen. Detta statliga organ lades ner 
och ansvaret fördes över till två andra organ. Under denna turbulens så uppstod det en hel 
del frågetecken om vilket organ som faktiskt skulle godkänna framtida spelsläpp. Detta ledde 
till att en backlog av 2000 spel som väntade på godkännande skapades. Denna lista 
påverkade Tencent mer än någon annan utvecklare och det såg man i resultatet Q1 2019. 
 
Ägare 
Bra ägarbild då Naspers har visat sig vara en god långsiktig ägare och grundaren samt att 
grundaren och VD:n Hua Teng Ma äger en rätt stor del av bolaget. 
 

 



 

Resultathistorik 

 
 

 
 
Omsättning 
Omsättningen uppgick till 312 694 miljoner RMB (Kinesiska Yuan) under 2018. Vilket 
motsvarar 43 777 miljoner dollar. Tencent är en riktig tillväxtmaskin. 
 
AAGR 5yr 39,33% (Tar inte hänsyn till compounding/ränta-på-ränta) 
CAGR 5yr 31,7% 
CAGR 3yr 27,2% 
 
EBIT  
Rörelseresultatet uppgick till 97 648 miljoner RMB (Kinesiska Yuan) under 2018. Vilket 
motsvarar 13 671 miljoner dollar. Även rörelseresultatet har växt kraftigt. 
 
 
 
 



 

AAGR 5yr 39,86% 
CAGR 5yr 26,17%, rensar man för 2018 så är CAGR mellan 2013-2017 36,3%.  
2018 var ett sämre år då Online Games underpresterade på grund av den kinesiska frysen 
av spel godkännande. 
CAGR 3yr 20,28% 
 
Rörelsemarginalen har legat mellan 31,23% och 39,5%. Medelvärdet de senaste fem åren 
är 36,87%. 
 
FCF 

 
Det är inte bara vinsten som har hängt med utan även FCF (OCF - D&A) har växt på bra. 
FCF uppgick till 87 844 miljoner RMB 2018. Vilket motsvarar 12 298 miljoner dollar. 
 
AAGR 5yr 35.9% 
CAGR 5yr 25% 
CAGR 3yr 15.5% 
 
Lönsamhet 
Väldigt lönsamt bolag med hög avkastning på investerat kapital. 
 
ROIC = 25.5% 
ROE = 20% 
ROA = 10.2% 
 
 
 



 

Balansräkning 
Balansomslutning 780 747 mRMB 
Immatriella tillgångar 56 170 mRMB (7,2% av balansomslutningen) 
Net Debt -9 595 mRMB 
Net debt to EBITDA of 0.08x (Nettoskulden uppgår alltså till 8% av EBITDA som är en proxy 
för kassaflöde). Väldigt låg skuld med andra ord. De kan betala av nettoskulden 12.5 gånger 
om med deras EBITDA 
Soliditet 51% (51% av balansräkningen utgörs av Eget Kapital) 
 
Vallgravar 
Kinesiska staten kräver att gamingbolag har följande tre licenser för att få lov att distribuera 
spel i Kina. 
 

4. An internet content provider license issued by Ministry of Industry and Information 
Technology (MIIT) allowing the service on a mainland Chinese server; 

5.  An internet culture operation license, issued b Ministry of Culture and Tourism 
(MOC) in order to make the game available in China 

6. Online publishing permits issued by the National Radio and Television Administration 
(NRTA) and the General Administration of Press and Publication (GAPP). 

 
Historiskt, så gav ett statligt organ kallat State Administration of Press, Publication, Radio, 
Film and Television (SAPPRFT) ut den sistnämnda licensen. Detta statliga organ lades ner 
och ansvaret fördes över till två andra organ. Under denna turbulens så uppstod det en hel 
del frågetecken om vilket organ som faktiskt skulle godkänna framtida spelsläpp. Detta ledde 
till att en backlog av 2000 spel som väntade på godkännande skapades. Denna lista 
påverkade Tencent mer än någon annan utvecklare och det såg man i resultatet Q1 2019. 
 
Moats 
Licens (Extrem starkt moat) 
Nätverkseffekt (Extremt stark moat) 
Stickiness 
 
Värdering 
Standardvärderingen på börsen är cirka 14-15 ggr årsvinsten. OMX och S&P har i snitt ett 
PE på 14-15. Motsvarar en Earnings Yield på 6.6% (E/P = 1 / 15). Detta är ett ganska bra 
avkastningskrav i dagens räntemiljö. Denna multipel bör självklart anpassas baserat på 
bolagets framtida tillväxt och dess vallgravar.  
 
Tencent har både haft en stark historisk tillväxt och enorm starka vallgravar vilket gör att de 
förtjänar ett P/E-tal som är betydligt högre än medelföretaget. EV/EBITx25 eller P/E 30 
tycker jag är motiverat då moatsen är så starka. 
 
 
 



 

Historisk tillväxt är cirka 39% per år både för intäkter och rörelseresultatet. Räknar 
konservativt med 30% omsättningstillväxt och en rörelsemarginal på 37% (5 årigt 
medelvärde) så landar rörelseresultatet för 2019 på 150 406 mRMB. 
 
Enterprise Value = Market Cap + Nettoskuld 
EV = 2 811 547 + (-9 595) 
EV = 2 821 304 
 
Resulterar i EV/EBIT 2019E på 18,8. Skulle vi applicera EV/EBITx25 på det rörelseresultatet 
skulle aktien vara värd 394,9 RMB, aktien handlas i dagsläget till 295.3 RMB. 
 
Margin of Safety = 1 - (295.3/394.9) 
 
Ger en margin of safety på 25%. 
 

 
 
Naspers 
 
Naspers äger 31% av Tencent vilket motsvarar ett värde av 124.41 BUSD. Naspers 
börsvärde uppgår till 99.74 BUSD. Det ger en substansrabatt på 19.8% om man bara räknar 
deras Tencent innehav. 
 
Naspers, substansrabatt. Är bara logiskt om man tycker att deras andra innehav är dåliga 
eller om man tycker Naspers sysslar med kapitalförstöring. 
 
Köpte andel i indiska Flipkart (Liknande indiens Amazon) för 616 MUSD och sålde för 2.2 
BUSD. 
 
Äger 28% av Mail.ru som är ett ryskt IT-bolag som erbjuder e-mail. Cloud och sökning. Listat 
på London Stock echange med market cap på 5.3 BUSD. 
 
En av bolagets mest värdefulla tillgångar är OLX. Naspers äger 95% av bolaget och de har 
växt intäkterna med 46% YoY och de började bli lönsamma och genererade ett positivt 
kassaflöde från och med 2018.  
Har sett SOTP värderingar som estimerar att Naspers substansvärde är närmare 5354 ZAR 
(Sydafrikanska Rand). Vilket motsvarar en subtansrabatt på 35%. Då tycker jag till och med 
att Tencent är ganska undervärderat idag.  


