
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. 

Opties:
Waar in deze uiting wordt gesproken over opties willen wij u graag wijzen op het volgende.
Opties zijn risicovolle producten en vereisen kennis, beleggingservaring en een hoge
risicoacceptatie. Om deze reden adviseert LYNX u, vooraf goed te laten informeren over de
werking en risico’s van deze financiële instrumenten. U kunt deze informatie over de
productkenmerken en risico’s vinden op de website van LYNX.

Disclaimer



Is FAANG nog
interessant?

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



Introductie

▪ Coronacrisis
▪ Technologie-aandelen

FAANG aandelen

▪ Facebook
▪ Amazon
▪ Apple
▪ Netflix
▪ Alphabet (Google)

Programma



Coronacrisis

▪ Enorme veranderingen

▪ Lage rente en geldkraan open

▪ Toegenomen volatiliteit



Corona, een zegen voor technologie?

▪ Een nieuwe paradigma biedt kansen voor beleggers.

▪ Een recessie zorgt namelijk historisch gezien voor prachtige ontwikkelingen en innovatie

▪ Paradigmaverschuiving vereist ‘anders’ denken

▪ Uit onderzoek blijkt dat beleggers veelal denken dat bepaalde trends zich voortzetten, 
waardoor zij zich te weinig focussen op nieuwe ontwikkelingen. Juist hierdoor ontstaan er 
enorme schokbewegingen op de aandelenmarkten











Bedrijfsvoering

▪ Is het bedrijf innovatief?

▪ Is het product schaalbaar?

▪ Is er veel concurrentie?

▪ Is het management capabel?

Financiële cijfers

▪ Groei percentage

▪ Uitzicht op winstgevendheid

▪ Schulden en negatieve cash flow

▪ Waarde bezittingen

▪ Vergelijking met soortgelijke bedrijven

Waar moet u op letten bij de analyse?



Facebook

▪ King of Social Media

▪ Break-up Big Tech?

▪ 2,7 miljard maandelijkse actieve gebruikers

▪ Advertenties groeien stevig door

▪ Nieuwe verdienmodellen?

“If you’re not paying for it, you’re the product.”



Omzet groeit met double digits



Winstverwachtingen

▪ Beurswaarde: $775 miljard

▪ Nettowinst 2020: $31 miljard

▪ K/W = 25

▪ Profiteren van e-commerce

▪ 2021 voortzetting groei

▪ Regelgevingen vormen risico’s

▪ Verwachte K/W 2021: 21



Amazon

• Winnaar internet revolutie

• King of E-commerce

• Amazon Web Services (cloud)

• Omzet 2020: $380 miljard (+35%)



Winstverwachtingen

▪ Beurswaarde: $1580 miljard

▪ Nettowinst 2020: $20,8 

▪ K/W = 77

▪ Profiteren van e-commerce

▪ 2021 voortzetting groei

▪ Verwachte K/W 2021: 55



Apple

▪ Willen we nog steeds ieder jaar de nieuwste iPhone?

▪ Concurrentie neemt toe

▪ Innovatie wordt moeilijker

▪ Dubbelcijferige groei bij wearables

Apple realiseert bijna 60% van zijn totale omzet buiten de VS.



Omzetgroei stagneert

▪ Beurswaarde: $2100 miljard

▪ Nettowinst 2020: $57,4 miljard

▪ K/W = 37

▪ Alternatieve producten moeten omzet 
aanjagen

▪ Prijsverhogingen moeten winst op peil 
houden

▪ Verwachte K/W 2021: 30

▪ $256 miljard cash



Alphabet (Google)

▪ Google: 84% van advertenties

▪ Google Cloud groeit hard 

▪ Youtube groeit als kool

▪ Other bets kosten nog altijd veel geld

▪ Verwachte omzet 2020: $178 miljard



Alphabet nog steeds aantrekkelijk

• Beurswaarde: $1190 miljard

• $120 miljard aan cash en ‘slechts’ $16 miljard aan schulden

• Dus: Enterprise Value: $1086 miljard

• Nettowinst 2020: $35,7 miljard

• 30 keer de winst

• Nettowinst 2021: $41,7 miljard

• ‘Slechts’ 26 keer de winst

• Circa $1 miljard per kwartaal verlies aan other bets = $ 4 miljard per jaar 



▪ Profiteert van pandemie

▪ Maar moest ook producties staken

▪ Concurrentie neemt toe

▪ Stevige negatieve vrije kasstroom



Netflix

▪ Enorme groei in 2020

▪ Investeringen blijven noodzakelijk

▪ Amerikaanse markt lijkt verzadigd

▪ Groei in buitenland lastiger

▪ Verwachte vrije kasstroom 2020: +$2 miljard



Netflix

▪ Beurswaarde $230 miljard

▪ Omzet 2019: $20,1 miljard

▪ Omzet 2020: $24 miljard

▪ Omzet 2021: $29 miljard

▪ Winst 2020: $2,8 miljard

▪ K/W: 84

▪ Verwachte K/W 2021: 57

▪ Verwachte vrije kasstroom 2021: -$1 miljard / break-even

▪ Verwachte vrije kasstroom: 2026: +$10 miljard



We’re changing the world with 
Technology

Bill Gates
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