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QUOTE VAN DE DAG

’Nu dekt de ’verzekering’
maar beperkt door lage rente’
Investeerder Bill Gross legt uit dat
obligaties hun traditionele rol als
financieelvangnet nu niet waarmaken.

Maar Rishi Kartaram denkt Amazon te stoppen

’Amazon vaagt retail
en groothandel weg’
door Harry van Gelder

RECORDS VOOR
WALL STREET
De grote beurzen op Wall
Street sloten de handel
vrijdag wederom af met
records. Het cijfer van de
toegenomen werkgelegenheid in november
redde de handel. De Dow
Jones steeg 117 punten
tot een record. De
S&P500 boekte een
nieuw hoogtepunt in het
jaar, de derde week op
rij.
Beleggers reageerden
gematigd op de eerste
resultaten van het eerste
akkoord tussen de Britten en de EU over hun
scheiding.
De werkgelegenheid in
de VS bleek in november
toegenomen, zij het wat
minder sterk dan economen vooraf hadden becijferd. Die banengroei is
vervolgens weer een
belangrijke indicator
waar de Federal Reserve,
de koepel van centrale
banken, zijn rentebeleid
op baseert. Kenners
gaan ervan uit dat de Fed
volgende week de rente
verhoogt.
Het brexitakkoord in
Europa werd ook aan de
overzijde van de Atlantische Oceaan positief
ontvangen. Londen en
Brussel zijn het op hoofdlijnen eens over de voorwaarden waaronder
Groot-Brittannië de EU
verlaat. Daarmee is de
weg vrij voor onderhandelingen over zaken die
direct het bedrijfsleven
aangaan, zoals handel,
transport en luchtvaart.
Techaandelen kwamen
terug. Sterkste stijger
onder de hoofdfondsen
op Wall Street was software- en technologiereus Microsoft met een
plus van 2%. Frisdrankproducent Coca-Cola
stond onder aan de Dow
met een verlies van 1%.
GE, dat afgelopen weken
werd verkocht door
beleggers, beloofde een
nieuw dividend. Het
aandeel verloor een
fractie.

CAPELLE AAN DEN IJSSEL •
De komst van Amazon zal
voor een kaalslag bij de
detailhandel en de groothandel zorgen. Na drie tot
vijf jaar is 20% tot 40%
van de groothandel failliet, zegt Rishi Kartaram,
ceo van Game World en
Jeff Ecommerce.
Kartaram begon als tiener
op zijn zolderkamertje met
het verkopen van games. „Ik
haalde ze uit Engeland,
waar ze goedkoper waren.”
Het bedrijf groeide razendsnel en zette vorig jaar €33,5
miljoen om. Nu, 25 jaar later, is hij een
van de beste
kenners van de
digitalisering
van het winkelbedrijf. De Rabobank nodigde hem deze week uit om
aan de retailspecialisten
zijn visie kenbaar te maken.
Dat Amazon naar Nederland komt, leidt volgens
Kartaram geen twijfel. „Ik
was begin dit jaar bij Amazon in India en daar stonden
op een groot bord de nieuwe
markten: „Nederland was er
één van.”
Dat Amazon nog niet in
ons land aanwezig is, komt
doordat er vorig jaar stakingen in Duitsland uitbraken,
zegt Kartaram. Ook de
Brexit gooide roet in het
eten. „Amazon zorgt er altijd als eerste voor dat de lo-

Ceo Rishi Kartaram durft strijd met Amazon wel aan.
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’Amazon wil van
ons alles weten’
gistiek op orde is. Het bedrijf heeft daarom eerst zijn
distributiecentra over Europa verspreid.”
De grootste fout die mensen is om Amazon als retailer te zien, zegt Kartaram.
„Amazon is een big databedrijf, dat maar een doel
heeft: alles van ons te willen
weten.”
Daniel Ropers, de vorige
topman van Bol.com, is er
van overtuigd dat Amazon
niet naar Nederland komt,
omdat ons land te klein, de
bezorging gratis is en de levertijd kort is. „Spanje is een
kleinere markt, en ook Italië

is kleiner en daar zitten ze
wel. En voor een bedrijf dat
hier niet aanwezig is, zetten
ze al wel €250 miljoen per
jaar om”, zegt Kartaram.
De komst van Amazon betekent een bedreiging voor
veel retailers en groothandels, zegt Kartaram. „Amazon is altijd 10% goedkoper.
Dat betekent dat er een
druk op de groothandelsprijzen komt en de marge is
daar al zo laag.”
Maar niet alleen prijzen
zijn belangrijk, nog belangrijker is dat Amazon altijd,
alles en overal kan leveren.
De levering is, volgens de
ceo, de kern van het overleven in de voortsnellende digitale wereld. „Mensen kijken eerst naar de prijs,
maar als ze het niet snel in
huis krijgen, kiezen voor

een snelle bezorging ook, al
is de prijs hoger.”
Het is hem een doorn in
het oog dat de groothandel
zo star is. „De prijslijst van
een half jaar geleden is dezelfde als die van nu.” Kartaram ontwikkelde in drie
jaar tijd voor €3 miljoen een
model dat de groothandel
overeind moet houden.
De meeste bedrijven maken slechts gebruik van de
data van hun klanten, zegt
hij. „Wij gebruiken ook de
data van de retailers en van
de groothandel. Daardoor
weten we een precies welke
prijs bij een product past op
een bepaald moment. Twee
weken voor kerst kun je bijvoorbeeld als groothandel
een hogere prijs vragen dan
tien weken geleden.”
De B2B markt van $7 biljoen is volgens Kartaram
rijp voor disruptie. Hij wil
een platform voor de groothandel creëren, zodatmkb,
merken en fabrikanten zich
kunnen weren tegen de komende e-commerce prijzenslag. „Ons model werkt”,
zegt hij. Hij paste het toe op
zijn eigen Game World. „De
marge op games is erg laag.
Wij begonnen daarom met
nieuwe producten. Bij de introductie van speelgoed,
maakte speelgoed 1% van de
omzet uit en 4% van de marge, een maand later was dat
3% van de omzet en 10% van
de marge. Na twee maanden
was het 5% omzet en 16%
marge.”

ANALYSE: SELECTIEPROCES NIEUWE SCHIPHOL-TOPMAN
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Vriendendienst slechte zaak

uchthaven Schiphol
peinst er niet over
om commissaris
Joop Wijn terug te
halen uit de selectiecommissie voor de prestigieuze functie van
president-directeur. Wijn
moet in die commissie oordelen over zijn goede vriend Wouter Bos, die kandidaat is, aldus
ingewijden.
Gisteren ontkende Schiphol nog
met klem dat Bos de functie gaat
krijgen, maar achter de schermen
lijkt het al geregeld. Wijn was
ceremoniemeester op het huwelijk van Wouter Bos en de twee
zijn nog steeds goed bevriend; een
relatie waardoor Wijn volgens
specialisten op het gebied van
goed ondernemingsbestuur zich

eigenlijk terug had moeten trekken.
Het benoemingsproces
rondom de presidentdirecteur was een kans
geweest voor de raad
van commissarissen
(rvc) om een nieuwe start
te maken vanuit het brede
belang van de luchtvaart voor de
economie. Schiphol is vastgelopen
en kampt met een flink imagoprobleem door het beleid van
winstmaximalisatie. De rvc stond
goedkeurend aan de zijlijn, alsmede Bos’ oude ministerie. In plaats
van een frisse wind is de rvc in
een politieke banencarrousel
terecht gekomen.
Bos kan niet stuk bij zijn vroegere
ambtenaren op het ministerie van
financiën, waar zijn partijgenoot

Dijsselbloem tot voor kort de
scepter zwaaide. Financiën moet
de benoeming als belangrijkste
aandeelhouder goedkeuren.
De luchtvaart sector zelf staat
duidelijk buiten spel. Die heeft
geen goede ervaring met Bos,
aangezien hij als minister de
vliegtaks invoerde.
Schiphol is niet gebaat bij ruis bij
de benoeming van de nieuwe topman of –vrouw. De nieuwe president-directeur zal het vertrouwen in de luchtvaart moeten herstellen en de groei veilig moeten
stellen. Dat is lastig als een benoeming de geur van een vriendendienst om zich heeft en andere
gekwalificeerde kandidaten geen
eerlijke kans hebben gehad.
Yteke de Jong

ABN BLINKT
UIT OP AEX
De Amsterdamse beurs
is met een fraaie winst
aan het weekend begonnen. Meevallende Europese bankenregels en
positieve Amerikaanse
banencijfers zorgden
vrijdag voor optimisme
bij beleggers. De AEXindex sloot 0,5% hoger
op 547,22 punten.
„Het was een positieve
beursdag”, constateerde
beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING).
Volgens hem begon de
dag al opgewekt met
meevallende handelscijfers uit China. „Zowel de
export als de import nam
toe. Dat duidt geenszins
op een afkoeling van de
Chinese economie.”
Op de beurs werd ook
het deelakkoord tussen
de EU en Groot-Brittannië over de Brexit positief ontvangen. De bankaandelen kregen een
extra zet in de rug dankzij het zogenoemde Basel
IV-compromis. Volgens
analisten vallen de nieuwe kapitaalseisen gunstiger uit voor banken dan
gedacht.
Daardoor was ABN Amro
vrijdag de uitblinker in de
AEX met een koerssprong van 5,3% naar
€26,55. De bank profiteerde tevens van een
adviesverhoging door
vermogensbeheerder
RBC. Dankzij het Basel
IV-compromis werd ook
branchegenoot ING 2,1%
meer waard op €15,65.
De middelgrote beursfondsen werden aangevoerd door BAM met een
plus van 2,9% op €3,55.
De bouwer was in herstel
na een koersval van ruim
20% in de afgelopen
dagen vanwege een
winstwaarschuwing.
Takeaway steeg 7,3%
naar €48,88. Volgens
zakenbank UBS wint de
maaltijdbezorger in
Duitsland marktaandeel
op concurrent Delivery
Hero.
Bernard Vogelsang

