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Colocation is booming business

EEN KOERSSTIJGING VAN 
MEER DAN 40% IN EEN JAAR 

IS NIET NIKS 

Het is een snel om zich heen grijpend fenomeen: de grote behoefte aan 

opslagruimte voor alle gegevens die het internetgebruik met zich mee 

brengt. Datacenters vormen de machinekamer van het internet. Zonder 

datacenters immers geen Netfl ix, WhatsApp, Thuisbezorgd.nl of Bol.com.
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De explosieve groei van data dwingt 
bedrijven hun IT-beheer niet meer in de 
kelder of bezemkast onder te brengen, 

maar in de Cloud. De groei lijkt eindeloos en 
Nederland is in trek vanwege de aanwezigheid 
van snelle en betrouwbare internetverbindin-
gen. Nu al staan verspreid over het land, maar 
vooral in de regio Amsterdam, ongeveer 180 
datahotels, bij elkaar meer dan 240.000 vier-
kante meter. De centra leggen ook een donkere 
kant van het internet bloot, want het gebruik 
van IT jaagt het elektriciteitsverbruik schrikba-
rend op. In ‘The Cloud begins with coal’ van 
onderzoeksbureau Digital Power Group wordt 
geconcludeerd dat het jaarlijks verbruik van de 
sector nu al 10% van het totale elektriciteitsge-
bruik in de wereld heeft bereikt. Omgerekend 
naar brandstof is dit ongeveer 50% meer dan de 
luchtvaartindustrie gebruikt. 

Elektriciteit
Binnen twintig jaar heeft de internetindu-
strie waarschijnlijk verlichting ingehaald als ’s 
werelds voornaamste verbruiker van elektrici-
teit. Bij ieder mailtje dat wordt geopend en bij 
elke handeling op een smartphone, wordt ergens 
ter wereld in een datacenter IT-capaciteit geac-
tiveerd en is er dus elektriciteit nodig. Begrij-
pelijkerwijze werken de bedrijven koortsachtig 
aan effi ciencyverbetering en vergroening van de 
energiehuishouding. De uitdaging voor de nabije 
toekomst is of de gerealiseerde winsten en de 
verwachte besparingen zullen opwegen tegen de 
verwachte stijging van de vraag naar stroom door 
de datagroei. Zoals ook in een recent rapport van 
onderzoeksbureau CE Delft wordt geschreven: 
“Ontwikkelingen in techniek hebben geleid tot 

een sterke daling in 

energiegebruik van datacenters, en dat blijft ook 
zo, echter door de ontwikkeling van ‘Internet of 
Things’ kan het de andere kant op gaan.”

Colocation
Een onderneming die van de voortgaande digi-
talisering kan profi teren is Equinix, opgericht in 
1998 en gevestigd in Redwood City, Californië. 
Het bedrijf opereert meer dan 100 datacenters in 
33 grootstedelijke gebieden in 15 landen wereld-
wijd, waaronder 5 in Nederland. Het is gemeten 
in marktkapitalisatie de grootste aanbieder ter 
wereld van colocation datacenters. Colocation 
is het verhuren van ruimte aan meer bedrijven. 
Equinix heeft wereldwijd 6250 klanten, waar-
onder Amazon, General Electric, Google, Micro-
soft, Sony, Verizon, Yahoo en AT&T. Equinix heeft 
recent voor 3,8 miljard dollar het Britse Telecity 
overgenomen. Daarmee is de capaciteit van het 
bedrijf in Europa verdubbeld. De onderneming 
dankt haar groei grotendeels aan de groei van 
Cloud, gaming, video en mobiel dataverkeer. Zij 

zit bij voorkeur bovenop internetknooppun-

ten, want daar komen datacenters het best tot 
hun recht. De snelheid is dan het hoogst. 

Valutaire tegenwind
In februari rapporteerde Equinix de kwartaalcij-
fers. De omzet overtrof de verwachtingen van de 
analisten, maar de operationele winst was bene-
den consensus. De onderneming verhoogde wel 
het kwartaaldividend van 1,69 naar 1,75 dollar 
per aandeel. De mindere operationele winst was 
volgens het management te wijten aan valutai-
re tegenwind die het gevolg is van hun overna-
me van Telecity. Equinix verwacht het komend 
kwartaal meer om te zetten dan nu wordt ver-
wacht. Ook voor het verdere jaar zit ze met een 
verwachte stijging van de operationele winst 
van 17% hoger in de boom dan waar analisten 
op inzetten. Het aandeel noteert aan de Nasdaq. 
De onderneming is opgezet als een Real Estate 
Investment Trust (REIT) en dient ten minste 90% 
van de winst in de vorm van dividenden uit te 
keren aan de aandeelhouders. Doordat deze uit-
gekeerde dividenden voor een REIT als kosten-
post gelden, hoeft de onderneming geen ven-
nootschapsbelasting te betalen. Gezien de goede 
vooruitzichten voor de branche en de aantrekke-
lijke dividenduitbetalingen lijkt het aandeel zeer 
geschikt voor een op inkomstenstromen gerich-
te belegger. Voor degenen die inzetten op groei 
was het aandeel Equinix evenmin te versmaden. 
Een koersstijging van meer dan 40% in een jaar 
is niet niks.  


