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PayPal (62,00 USD) 

 

 Kopen (Vorige: Kopen – 07/02/2022)  Profiel 

PayPal Holdings is een van de belangrijkste wereldwijde aanbieders 
van online betalingsdiensten. Het bedrijf stelt individuen en 
professionals in staat om goederen en diensten te kopen en te 
verkopen, evenals om overboekingen en opnames te doen. 

In 2022 was de netto-omzet geografisch als volgt verdeeld: 
Verenigde Staten (57%), het Verenigd Koninkrijk (8%) en overige 
(35%). 

 

 
Koersdoel  93 USD 

Potentieel  +50% 

Risico  Hoog 

Land  Verenigde Staten 

Sector  Financiële dienstverlening 

Symbool | ISIN . PYPL | US70450Y1038 

Markt  Nasdaq 

Kapitalisatie  69,2 mld. USD 

Koers/Winst  12,5x 

Koers/Nettoactiva  3,5x 

Dividendrendement  n.v.t. 
 

Een marktleider voor de prijs van een tweederangsbedrijf 

Het schrikbeeld van de negatieve spiraal 

Na in 2018 en 2019 telkens 38 miljoen nieuwe gebruikers te hebben 
verwelkomd, zag PayPal het aantal nieuwe klanten in de twee 
daaropvolgende pandemiejaren nog forser toenemen: een 
vermeerdering met 72 miljoen in 2020 en met 49 miljoen in 2021. Het 
daaropvolgende jaar was er één vol teleurstelling, het 
gebruikersaantal steeg maar met 9 miljoen. Dat kwam neer op een 
groeipercentage van slechts 2%, ver onder de gemiddelde jaarlijkse 
groei in de periode 2014-2021 (15%). Beursanalisten hadden dit 
totaal niet zien aankomen. Deutsche Bank schreef op 11 januari vorig 
jaar dat 59 miljoen nieuwe gebruikers in 2022 (dus een stijging van 
14%) mogelijk zou zijn. 

Het zogeheten “netwerkeffect” verklaart waarom de groei van het 
aantal gebruikers zo belangrijk is. PayPal heeft zowel consumenten 
als handelaren als klant en dat brengt een bepaalde dynamiek op 
gang: hoe meer handelaren zich aansluiten, des te interessanter het 
voor consumenten wordt om een PayPal-rekening te openen en hoe 
meer consumenten een rekening openen des te meer handelaren 
PayPal-klant willen worden. In theorie bestaat het risico dat deze 
positieve spiraal omslaat in een negatieve. In de eerste drie maanden 
van 2023 is Paypal twee miljoen gebruikers verloren (-0,5%) en de 
CEO maakte tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers duidelijk dat 
de focus niet langer ligt op het verhogen van het aantal 
gebruikersaccounts. Voortaan doelt PayPal op het activeren van 
klanten (meer transacties, meer winst). De marktreactie was heftig: 
het aandeel is sindsdien 18% van zijn waarde verloren. 

PayPal is spotgoedkoop geworden 

Sinds zijn piek in de zomer van 2021 is PayPal 80% van zijn 
beurswaarde verloren en het aandeel noteert momenteel aan 
dezelfde prijs als in september 2017. PayPal is zeker niet het enige 
bedrijf in de sector dat nu minder waard is dan in 2021. Ook Block 
moest sinds augustus 2021 80% inleveren. Het wordt pas vreemd 
wanneer men zich bedenkt dat PayPals koers-winstverhouding 
tegenwoordig een derde bedraagt van die van Block. Waarom zijn 
beleggers enkel bereid PayPal te kopen tegen bodemprijzen? Als 
men de ratingbureaus mag geloven dan staat PayPals 
kredietwaardigheid nochtans buiten kijf. Het kwaliteitsaandeel krijgt 
een A3 bij Moody’s, een A- bij Standard & Poor’s en een A- bij Fitch. 
Block wordt daarentegen unaniem beschouwd als een speculatief 
(“non-investment grade”) aandeel en dat was al zo voor de groep 
door Hindenburg Research beschuldigd werd van fraude (zie onze 
analyse van 26 april 2023). 

Om een idee te krijgen van de waarderingen in de betaalsector 
vergeleken we PayPals koers-winstverhouding met die van 22 

concurrenten. Het gaat naast Block om Adyen, Mastercard, Nexi, 
Visa, Western Union, Worldline en 15 andere namen die minder 
bekend zijn bij het grote publiek. De afstand tussen drie peperdure 
aandelen met koers-winstverhoudingen boven de 30x – het gaat om 
Adyen (66x), Block (37x) en Mastercard (30x) – en de rest van de 
sector is opvallend. Vier van PayPals sectorgenoten noteren aan 15 à 
30 keer de verwachte winst voor 2023. Bij vijf andere betaalbedrijven 
fluctueren de koers-winstverhoudingen tussen de 10x en de 15x. 
Voor de aandelen van de overige tien ondernemingen betalen 
investeerders 5 à 10 keer de verwachte winst. PayPal behoort met 
een koers-winstverhouding van 12,5x nog niet tot die 
bodemcategorie, maar duur kan je het aandeel absoluut niet noemen. 

Crypto 

PayPal was ooit dé pionier inzake betalingen over het internet. 
Vandaag is het een van de koplopers die de brug maakt tussen 
virtuele munten en de reële economie. Luxemburgse, Britse en 
Amerikaanse klanten kunnen bepaalde cryptomunten (bitcoin, 
ethereum, bitcoin cash en litecoin) met een druk op de knop omruilen 
in euro’s, Britse ponden of Amerikaanse dollars en zo onmiddellijk 
betalen in een van de miljoenen winkels die aangesloten zijn bij 
PayPal. Belangrijk om weten is dat het bedrijf in tegenstelling tot zijn 
concurrent Block geen cryptomunten voor eigen rekening op zijn 
balans aanhoudt. Het faciliteert dus enkel het gebruik van volatiele 
cryptomunten zonder zelf te speculeren. Dit model heeft in het 
verleden al eens zijn effectiviteit bewezen. Lang niet iedereen die in 
de jaren ’50 van de 19de eeuw goud ging zoeken in Californië werd er 
rijk van, maar wie de Gold Rush mogelijk maakte met de verkoop van 
pikhouwelen en kruiwagens kon veel geld binnenharken. 

Recentste resultaten 

PayPal zette in het eerste kwartaal van 2023 gemengde resultaten 
neer. Alles hangt af van hoe je het bekijkt. In vergelijking met het 
vierde kwartaal van 2022 kromp het aantal gebruikers met 0,5%, 
daalde het transactievolume met 0,8% en nam de nettowinst een duik 
van 13,7%. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2022 zien we 
daarentegen alleen positieve cijfers, respectievelijk +0,9%, +9,8% en 
+56,2%. De bedrijfsleiding meent dat de winst per aandeel in 2023 
20% groter zal zijn dan in 2022. 

Aanbeveling 

Wij geven een aanbeveling tot « Kopen » met een koersdoel van 93 
USD. Het risicoprofiel is « Hoog »   

— 
Bram Vanhevel  
Financieel Analist  



  

 

Opgelet  
 

De informatie, interpretaties, schattingen en/of opinies in dit document 
zijn gebaseerd op zorgvuldig gekozen betrouwbaar geachte bronnen.  

Leleux Associated Brokers n.v. biedt echter geen garantie met 
betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid of de volledigheid van 
deze bronnen. De verspreiding van deze informatie geschiedt louter 
ter informatie en kan niet gelijkgesteld worden met een aanbod, een 
verzoek om te verkopen of te kopen, of een inschrijving op enig 
financieel instrument in welk rechtsgebied dan ook. De informatie in 
dit document vormt geen beleggingsadvies, noch een hulp bij het 
nemen van een beslissing om een transactie te verrichten of bij het 
nemen van een beleggingsbeslissing. Leleux Associated Brokers n.v. 
biedt geen enkele garantie wat betreft het actueel-zijn, de 
nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de geschiktheid van 
deze informatie en kan voor deze informatie niet aansprakelijk gesteld 
worden. Bovendien is deze publicatie bestemd voor verspreiding op 
ruime schaal, houdt zij geen rekening met de bijzondere financiële 
ervaring van de lezer, noch met zijn financiële situatie, zijn behoeften, 
zijn beleggingsdoelstellingen of zijn risicoaversie. De lezer wordt in 
ieder geval aangeraden ook andere informatiebronnen te raadplegen 
en contact op te nemen met een relatiebeheerder voor bijkomende 
inlichtingen. 

De aanbevelingsmethode die door Leleux Associated Brokers wordt 
gevolgd om een analytisch oordeel te vormen (waardering, 
onderliggende aannames, modellen, risico's) en de lijst met 
aanbevelingen van Leleux Associated Brokers voor de afgelopen 12 
maanden kunnen worden geraadpleegd op de volgende locatie: 
https://www.leleux.be/Leleux/WebSite.nsf/vLUPage/INFOS-
ANALYSIS?OpenDocument&Lang=NL. 

De beschouwde aanbeveling is uitsluitend ad hoc en Leleux 
Associated Brokers geeft geen garantie met betrekking tot de follow-
up van de aanbeveling in de tijd, de frequentie ervan of een mogelijke 
actualisering ervan naar aanleiding van marktgebeurtenissen.   

Over het algemeen stemt het tijdstip van de koersen van de financiële 
instrumenten die in de aanbeveling worden vermeld, overeen met de 
sluitingstijd van de markt waarop het instrument wordt verhandeld 
(End Of Day), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  

Leleux Associated Brokers (www.leleux.be) is een naamloze 
vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij de kruispuntbank 
van ondernemingen onder het nummer 0426 120 604, met 
maatschappelijke zetel te B-1000 Brussel, Koningsstraat 97, erkend 
als beursvennootschap, beleggingsmaatschappij naar Belgisch recht 
en onderworpen aan het prudentieel toezicht van de 
toezichthoudende autoriteit in België, de Autoriteit voor Financiële 
Diensten en Markten (FSMA), gevestigd te B-1000 Brussel, 
Congresstraat 12-14.  

De algemene voorwaarden van Leleux Associated Brokers zijn te 
vinden op het volgende adres: 
https://www.leleux.be/Leleux/WebSite.nsf/vLUPage/PDF/$File/Algem
ene%20Voorwaarden.pdf, en in het bijzonder paragraaf 27 over het 
beheer van belangenconflicten.  

 

 

 

 

 

 

Analisten die aanbevelingen doen, mogen de gedekte instrumenten 
niet voor eigen rekening aanhouden. Evenzo houdt Leleux 
Associated Brokers op geen enkele manier financiële instrumenten 
aan waarvoor de aanbeveling wordt gedaan en verstrekt het geen 
diensten voor zijn emittenten. 
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