
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.



Chinese technologieaandelen

Cheap of trash?

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



Programma

• Beleggen in China

• Wat is er aan de hand in China?

• Aandeel Alibaba

• Aandeel Tencent



Beleggen in China

• Opkomende markt met veel groei

• Interessante kansen, maar ook grotere risico’s

• Shanghai Composite & Shenzhen Composite ❌

• Hang Seng index in Hongkong ✔️ - Let op: Lotsize van 100

• Hang Seng index in 1969 opgericht

• 50 aandelen met veel banken en verzekeraars (50%)







Wat is er aan de hand in China?



1. Overheidsbemoeienis & regulering

• Angst voor machtsverlies

• Economie beschermen

• Soft tech VS Hard tech

• Kaaimaneilanden?

Dus:

- Boetes voor misbruik dominante marktpositie

- Strengere regelgeving voor technologie- en onderwijsbedrijven



2. Overwaardering & lagere groei





3. Delisting in de VS?



China’s new policy “makes these stocks virtually un-investable,” according to JPMorgan Chase & 
Co. analyst DS Kim. The “worst-case became a reality,” he added.



Voorbeelden

• SAMR(marktregulator) wil betere werkomstandigheden voor (maaltijd)bezorgers

• Meituan Dianping en Didi Global fors onderuit

Chinese overheid pakt dominante bedrijven aan: 

Boetes en regulering voor Tencent, Alibaba, Baidu, Didi…

• Tencent Music moest van China exclusieve muziekrechten opgeven

• Alibaba kreeg een boete van 2,3 miljard euro voor misbruik marktpositie

• Tencent hangt boete van $1,54 miljard boven het hoofd

• Didi’s App werd verbannen uit Chinese App Stores



Hang Seng Tech index (-47%) VS Hang Seng index (-20%)



Alibaba Group Holding

• Opgericht in 1999 door Jack Ma

• De ‘Amazon’ van China

• Enorm veel bedrijven/deelnemingen

• E-commerce Ecosysteem



Alibaba Group Holding



Alibaba Group Holding

• In 2021 zal meer dan de helft van de detailhandel in China online plaatsvinden



Alibaba Group Holding



Groei gaat gewoon door



Double digit growth in alle segmenten



Alibaba investeert $15,5 miljard in China



Kunnen ze dat betalen?

• Netto vrije kasstroom afgelopen kwartaal: $3,2 miljard

• Maar $1,4 miljard ging naar de boete…

• Kaspositie van bijna $75 miljard

• Vertegenwoordig nu circa 16% van de beurswaarde 

•Met gemak!



Waardering Alibaba

• Beurswaarde: $476 miljard

• K/W 2021: 24,5x

• Verwachte K/W 2022: 24x

• Verwachte K/W 2023: 20x

Omzetontwikkeling Alibaba

• 2019: $56,15 miljard

• 2020: $71,98 miljard

• 2021: $109,48 miljard

• 2022: $142 miljard (e)

• 2023: $171 miljard (e)



Tencent Holdings Limited

Internetbedrijf opgericht in 1998 met focus op; 

• Sociale netwerken

• Online games

• Advertenties

• FinTech

• WeChat: het Whatsapp van Azie met meer dan 1 miljard gebruikers

• ‘s Werelds grootste games: Call of Duty, Fortnite, League of Legends.

• Advertenties in: QQ browser, Tencent Video, Tencent News

• TenPay: de online payment service van Tencent. Concurrent van AliPay

• Belangen in onder andere; Tesla, Snap, Spotify, JD.com en Activision Blizzard



Prima spreiding over 4 segmenten



Overheid legt Tencent beperkingen op

• Geen nepbeoordelingen meer

• Bescherming van intellectueel eigendom en merkreputatie

• Toegang geven tot elkaars diensten

• Peking dwarsboomde fusie van Huya en DouYu

• Beperkingen voor gamers



Tencent groeit met dubbele cijfers



Waardering Tencent:

• Beurswaarde: $ 644 miljard

• Verwachte K/W 2021: 33x 

• Verwachte K/W 2022: 30x

• Verwachte K/W 2023: 25,7x

Omzetontwikkeling Tencent

• 2019: $ 54,5 miljard

• 2020: $ 74,5 miljard

• 2021: $ 89,7 miljard

• 2022: $ 107 miljard

• 2023: $ 126 miljard



Conclusie: Cheap of trash?



Vragen?
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