
Disclaimer

De informatie in deze uitzending is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als
een aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de spreker(s)
staat niet direct of indirect in relatie met hun standpunten of ideeën. Ondanks het feit
dat LYNX alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van
deze pagina’s, en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden,
kan LYNX niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden
informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte
informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om niet te
beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de
informatie die tijdens de uitzending wordt besproken kunnen geen rechten worden
ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw totale verlies kan aanzienlijk hoger
zijn dan uw totale inleg.



Vooruitblik 2022:

Wat kunt u komend beursjaar verwachten?

L Y N X  M A S T E R C L A S S



Programma

• Terugblik 2021

• Thema’s 2022

• Analyse van twee aandelen



Terugblik 2021

Uitstekend beursjaar:

• AEX index +25%

• S&P 500 index: +24%

• Nasdaq +24%

Voor indices……



Stay-at-home aandelen afgestraft



After-pandemic aandelen moeite met herstel



Big Tech trekt de kar







Belangrijkste thema 2021: Inflatie

• Supply chain crisis:

- Corona

- Personeelstekorten

- Container tekorten

- Suez kanaal

- Chiptekorten

• Stijging olie- en gasprijzen

- Productiebeperkingen OPEC

- Te weinig investeringen



“Goodbye, supply chain crisis of 2021. 
Hello, supply chain crisis of 2022”

• Experts voorzien ook in 2022 knelpunten in de toeleveringsketen

• Begin 2023 zullen de problemen naar verwachting afnemen

• Vraag van consumenten blijft hoog;

- Herstelvraag

- hoge spaartegoeden (hogere lonen?) 

Supply chain crisis duurt mogelijk langer in Europa dan in de VS, 
door een gebrek aan investeringen in de infrastructuur voor de 
scheepvaart.



Zet de inflatie in 2022 door?

• Tarieven scheepstransport lijken over 
hoogtepunt heen

• Inflatie = jaar op jaar

• Fed verhoogt waarschijnlijk de rente

• OPEC verhoogt productie





Zet de inflatie in 2022 door?





Verwachtingen voor 2022

• IMF en andere organisaties voorspellen aanhoudende groei

• Voor de VS: 3,5%

• Voor de EU: 4,3%

• Fed wil taperen

• ECB voorziet in 2022 (nog) geen renteverhogingen

• Mogelijke hogere rente vereist aanpassing strategie



Strategie voor 2022

Bij aanhoudende inflatie en hogere rentes;

• Zullen obligaties in waarde dalen

• Lastig klimaat voor groei-aandelen (met veel schuld)

• Goud en zilver mijden

• Defensieve sectoren kunnen profiteren:

- Focus op inflatiebestendige aandelen

• Twee voorbeelden….



“We continue to grow and evolve in ways I never imagined, all while holding true 
to the spirit of timelessness that defines who we are” – CEO Ralph Lauren

• Luxe merken bieden bescherming tegen inflatie (klantloyaliteit)

• Mooie performance gezien van merken als LVMH, Kering, Nike en Hermes

• Sterk Amerikaans merk met 400 eigen winkels (beurswaarde: $8,6 miljard) 

• Krachtige balans 

• Aantrekkelijke waardering



2e kwartaal van fiscaal jaar 2022: 

• 26% omzetgroei tot $1,5 miljard

• Online omzet steeg met 45% 

• Marges gestegen tot 16,7%, hoogste sinds 
2013

• Marketinguitgaven stegen flink

• Marktaandeel vergroot

Aandeel Ralph Lauren (RL): de cijfers



Omzet & winst van Ralph Lauren



• Gezonde balans:

$3,1 miljard cash

$1,6 miljard schuld

• Verwachting 2022:

$5,9 miljard omzet

$532 miljoen winst

K/W (e): 16,6x

Omzetverwachting:

2023: $6,19 miljard

2024: $6,47 miljard 

Aandeel Ralph Lauren: de waardering
Waardering concurrenten

• LVMH: 33x

• Kering: 28x

• Hermes: 71x



Aandeel ASR Nederland (ASRNL)

• ASR is één van de grootste Nederlandse verzekeraars

• Sterke positie in schade- en levensverzekeringen

• Bij oplopende rentes kunnen banken en verzekeraars 
profiteren

- Langlopende obligaties leveren meer op

- Spread(winst) op producten wordt groter



Aandeel ASR Nederland: cijfers

• Beurswaarde: € 5,35 miljard 

• Omzet 2020: € 5,27 miljard

• Omzet 2021(e): € 5,77 miljard

• Nettowinst 2020: € 657 miljoen

• Nettowinst 2021(e): € 836 miljoen

• K/W: 6,4



Aandeel ASR Nederland: dividend

• Hoog dividend:

• Pay-out ratio 44-55 procent

• Interim dividend: 40% van dividend vorig 
jaar

• Dividend 2021(e): €2,35

• Dividend 2022(e): €2,40+

• Dividendrendement van 6% bij huidige 
koers van € 39



Vragen?
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