
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.



Kwartaalcijfers

Hoe analyseer je de bedrijfscijfers?

+ analyses van 4 aandelen

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



Programma

• Hoe analyseer je kwartaalcijfers?

• Bespreken cijfers VS

• Vooruitblik cijfers NL

• Verzoeken & vragen



Wat zijn kwartaalcijfers?

• De financiële positie van een onderneming.

• Kwartaalcijfers bevatten drie belangrijke financiële overzichten: de balans, de winst- en verliesrekening en het 
kasstroomoverzicht. 

• Overzicht van de bezittingen & schulden, omzet & uitgaven, het nettoresultaat en de winst per aandeel (WPA).

• Verplicht om te deponeren bij de toezichthouder:

In de EU - 2 keer per jaar

In de VS - 4 keer per jaar



Hoe beoordeel je kwartaalcijfers?

• Verwachtingen versus resultaat

• Groei ten opzichte van waardering

• De balans & kengetallen

• Is er voldoende cashflow? Ruimte voor dividend?

• Marktpositie & Outlook



Financiële ratio’s

• Liquiditeit geeft informatie over het vermogen van de onderneming om op korte termijn aan de 
verplichtingen te voldoen. Bijvoorbeeld of de onderneming zijn crediteuren op tijd kan betalen.

>  Current ratio / Quick ratio

• Solvabiliteit geeft aan of een onderneming in staat is om aan alle langlopende financiële verplichtingen te 
voldoen.

>  Debt-to-equity ratio / equity ratio / debt ratio

• Rentabiliteit geeft aan hoeveel winst er is behaald met het geïnvesteerde vermogen. Het geeft een beeld 
van de winstgevendheid van een bepaald bedrijf.

>  Return on assets / return on equity / return on invested capital

>   Net profit / EBITDA / operating profit > EPS & P/E ratio



Winst per aandeel (WPA)  

• Een van de belangrijkste maatstaven die analisten in de financiële sector gebruiken.

• De WPA is een indicatie van het maximale dividend dat per aandeel uitgekeerd kan worden.

• Houdt rekening met het aantal uitstaande aandelen.

• De winst per aandeel is te berekenen door de nettowinst te delen door het aantal uitstaande 
aandelen.

• De WPA zegt op zich niet zo heel veel, Maar… dit kengetal is te gebruiken om de koers-
winstverhouding te berekenen.



Hoe vallen de halfjaarcijfers?

• Circa 88% van de S&P 500-bedrijven rapporteerden een positieve winstverrassing voor het tweede kwartaal. 



Koersverloop Apple



Cijfers Apple



Omzet per categorie Apple



Apple

• Omzetstijging van 36%. Recordomzet in elk geografisch segment

• Dubbelcijferige groei in elke product categorie

• Steeds meer focus op services (Arcade, iCloud, Music, TV, News, Fitness)

• Focus op innovatie en nieuwe producten

• $29 miljard terug naar de aandeelhouders.

• $21 miljard vrije kasstroom /  $1,30 EPS

• $0,22 dividend per aandeel 



Waardering Apple

• Beurswaarde: $2500 miljard

• Verwachte winst 2021: $93,6 miljard (EPS: 5,57)

• Verwachte K/W 2021: 26,4

• Verwachte winst 2023: $93,1 miljard (EPS: 5,90)

• Koers/winst-verhouding: 25

Omzetontwikkeling Apple:

• 2019: $260 miljard

• 2020: $274 miljard

• 2021: $365 miljard

• 2022: $378 miljard

• 2023: $396 miljard



Cijfers Alphabet



Cijfers Alphabet



Koersverloop Alphabet



Cijfers Alphabet

• Omzet stijgt met 62%

• Nettowinst stijgt 166%

• Cloud groeit met 55% en winstgevendheid nadert

• Omzet youtube stijgt met 84% 

• Other bets nog steeds verlieslatend (Verily & Waymo)

• Sterke focus op AI en Google Cloud

• Geen dividend.. Maar wel een aandelen inkoopprogramma van $50 miljard.

• $18,5 miljard nettowinst /  $27,26 EPS



Waardering Alphabet

• Beurswaarde: $1800 miljard

• Verwachte winst 2021: $69 miljard (EPS: $101)

• Verwachte K/W 2021: 26,7x

• Verwachte winst 2023: $81 miljard (EPS: $122)

• Koers/winst-verhouding: 22,2x

Omzetontwikkeling Alphabet

• 2019: $162 miljard

• 2020: $182 miljard

• 2021: $250 miljard

• 2022: $289 miljard

• 2023: $334 miljard



Koersverloop ING



Vooruitblik cijfers ING

Wat weten we?

• Lagere rentes hebben een negatieve invloed op de winsten van de financiële sector

• Fintech bedreigt traditionele bankenmodel

• Strengere regelgeving en boetes tasten winstgevendheid aan

• In Q1 lichte stijging van de omzet

• Fors lagere voorzieningen

• ING profiteert van steun van de ECB

• Inkomsten uit fees en commissies groeien

• Tot en met 30 September beperkt in dividend





Vooruitblik cijfers ING

Wat kunnen we verwachten?

• Voortzetting van trend Q1

• Meer fee-inkomsten, maar mogelijk ook lagere rentebaten.

• Analisten verwachten fors hogere winsten dankzij lagere voorzieningen

• Nettowinst van 1,13 miljard euro. In 2020 was dat slechts 300 miljoen euro en vorig kwartaal 1 miljard 

euro.

• Mogelijk aankondiging betaling dividend en/of aandeleninkoopprogramma

• In Q1 stond al 3,3 miljard aan gereserveerd kapitaal voor dividend



Waardering ING Groep

• Beurswaarde: € 43 miljard

• Verwachte winst 2021: € 4,26 miljard (EPS: € 1,10)

• Verwachte K/W 2021: 10x

• Verwachte winst 2023: € 4,8 miljard (EPS: € 1,26)

• Koers/winst-verhouding: 8,2x

• Price-to-book ratio: 0,77x

Omzetontwikkeling ING Groep

• 2019: € 18,3 miljard

• 2020: € 17,6 miljard

• 2021: € 18,1 miljard

• 2022: € 18,2 miljard

• 2023: € 18,5 miljard



Vooruitblik cijfers PostNL

Wat weten we?

• Post en vrachtverkeer profiteerde van de coronacrisis.

• E-commerce trend versneld, maar ook een blijvertje.

• Record aantal pakketjes in Q1 en een omzet van 962 miljoen euro (+37%)

• EBIT van 130 miljoen

• 42 miljoen euro mogelijk dankzij pandemie

• PostNL zet in op digitale transformatie (€ 80 miljoen)

- Informatietechnologie en data om klanten van maatwerk te voorzien

- Postzegelcode



Koersverloop PostNL



Vooruitblik cijfers PostNL

Wat kunnen we verwachten?

• PostNL verwacht in 2021 een EBIT van tenminste € 250 miljoen

• PostNL investeert in uitbreiding;

- verdubbelt capaciteit op Belgische markt

- Nieuwe sorteercentra in Belgie

- Analisten verwachten opnieuw fors hogere omzet

- € 847 miljoen tegen in € 789 miljoen in 2020

- Verwachte EBIT ligt op circa € 64 miljoen

- Voor heel 2021 denken analisten aan een EBIT tot € 300 miljoen



Waardering PostNL

• Beurswaarde: € 2,34 miljard

• Verwachte winst 2021: € 250 miljoen (EPS: € 0,49)

• Verwachte K/W 2021: 9,36x

• Verwachte winst 2023: € 200-300 miljoen (EPS: € 
0,38)

• Koers/winst-verhouding: 8x / 12x

Omzetontwikkeling PostNL

• 2019: € 2,84 miljard

• 2020: € 3,25 miljard

• 2021: € 3,52 miljard

• 2022: € 3,65 miljard

• 2023: € 3,6 miljard



Vragen?



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.


