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Hooggespannen winstverwachtingen tweede jaarhelft
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Verwachtingen t.a.v. groei winst per aandeel en 
winstgevendheid

Koers euro/dollar

2020 2021 2022 2023

Groei WPA

VS (S&P 500) -20% 54% 12% 11%

Europa (Stoxx 600) -34% 80% 14% 4%

Winstmarge

VS (S&P 500) 17,8 19,4 19,6 19,9

Europa (Stoxx 600) 16,1 19,1 18,6 18,7
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 De publicatie van de resultaten over het tweede kwartaal

is inmiddels in volle gang. Deze resultaten zullen naar

verwachting niet tegenvallen. Of de verwachtingen voor

de tweede jaarhelft gunstig blijven is erg onzeker, onder

meer door de ontwikkeling van de energieprijzen en de

daling van de koopkracht van huishoudens.

 De huidige consensus winstverwachtingen voor 2022 en

2023 zijn recent licht verlaagd maar lijken nog steeds op

een hoog niveau. Analisten wachten veelal de feitelijke

prognose van de ondernemingen af voordat ze de taxaties

aanpassen.

 Voorts is de koers van de dollar sterk geapprecieerd ten

opzichte van de euro en veel andere valuta’s. Dit is

gunstig voor Europese bedrijven die in de VS actief zijn

omdat de import van producten uit het buitenland voor

Amerikanen goedkoper wordt. Voor Amerikaanse

ondernemingen die buiten de VS actief zijn geldt het

tegenovergestelde.

 Beleggers hebben ons inziens al duidelijk een voorschot

genomen op een minder gunstige winstontwikkeling gelet

op de koersdalingen dit jaar. Op korte termijn is wel een

grotere beweeglijkheid van aandelenkoersen te

verwachten gegeven bovengenoemde onzekerheden.

 Juist in de huidige marktomstandigheden blijft onze

voorkeur bij ondernemingen met relatief weinig schulden

en met een sterke marktpositie dat in staat stelt om

hogere inputkosten door te berekenen aan hun klanten.

Deze kenmerken zijn van belang in een omgeving van

hogere rentes en inflatie.
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Disclaimer

Dit document is opgesteld door InsingerGilissen, bijkantoor van Quintet Private Bank (Europe) S.A., (“InsingerGilissen”). Ins ingerGilissen staat onder toezicht van de ECB en CSSF en 

onder beperkt toezicht van AFM en de DNB. InsingerGilissen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, KvK-nummer 80510132, kantoorhoudende aan de 

Herengracht 537 (1017 BV) te Amsterdam. Quintet Private Bank (Europe) S.A. is statutair gevestigd te Luxemburg. Dit document heeft uitsluitend een informatief karakter en is niet 

bedoeld om u een financieel product aan te bevelen, een (beleggings)advies te geven of u een beleggingsdienst te verlenen. In geval een product, dienst of advies wordt genoemd, 

kan dit alleen worden gezien als samenvatting en nooit als de volledige informatie met betrekking tot dat product, advies of die dienst. Alle (beleggings)beslissingen op basis van de 

genoemde informatie zijn voor uw rekening en risico. U dient zelf te (laten) bepalen of het product of de dienst voor u geschikt is. InsingerGilissen is houder van het auteursrecht op de 

gehele inhoud van dit document, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Dit document is gebaseerd op algemeen bekende en/of door InsingerGilissen betrouwbaar geachte 

bronnen. Hoewel alle redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de gegevens, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van dit 

document, voor zover het op die bronnen is gebaseerd. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden 

geen garantie voor de toekomst. Valutaschommelingen kunnen van invloed zijn op het rendement. Dit document is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het is niet toegestaan 

om de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te vermenigvuldigen of verder te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 

InsingerGilissen. De opgenomen informatie is aan veranderingen onderhevig en InsingerGilissen heeft na de publicatiedatum van de tekst geen verplichting om de informatie 

overeenkomstig aan te passen of daarover te informeren. De presentatie omvat zowel deze tekst als de eventuele voordracht daarvan inclusief mogelijk aanvullende opmerkingen. 


