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Bedrijfsbeschrijving:

Concurrentiepositie:

Duurzaamheid:

Factorscores DBAC-dashboard

Score in ons analysemodel

Recente overnames

F5 Networks scoort in ons analysmodel goed op waardering, winstgevendheid en groei.Tevens heeft het aandeel een lage risicoscore en een 
aantrekkelijke koers/winst verhouding. Ook op duurzaamheid scoort het aandeel goed. Het koersmomentum is door de recente daling van de 
aandelenkoers minder goed. 

Het Amerikaanse technologiebedrijf F5 Networks is gespecialiseerd in 
applicatiebeveiliging, multi-cloudbeheer, online fraudepreventie, Application 
Delivery Networking, netwerkbeveiliging, -toegang en -autorisatie. Het 
bedrijf levert ook een reeks professionele diensten, waaronder advies, 
training, installatie, onderhoud en andere technische 
ondersteuningsdiensten. F5 heeft partnerschappen met cloudproviders, 
zoals Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Cloud Platform. F5 is 
wereldwijd actief en genereert circa 55% van de omzet in Noord- en Zuid-
Amerika. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en heeft circa 7.000 
medewerkers.

F5 Networks geeft zelf aan vooral bezig te zijn op het sociale vlak qua 
duurzaamheid. Diversiteit en liefdadigheid vindt het bedrijf belangrijk. F5 
Networks heeft  dan ook een hoge score voor werknemerstevredenheid en 
divers personeelsbestand. Het bedrijf probeert de 
automatiseringsoplossingen zo te ontwerpen dat deze op de lange termijn 
duurzaam zijn. De informatie betreffende duurzaamheid is beperkt. Wel is 
het energieverbruik en de CO2-uitstoot duidelijk verminderd de laatste 
jaren. Sustainalytics geeft het bedrijf een laag ESG risico, waarmee het bij de 
beste 22% scoort in de sector. Refinitiv ziet een gemiddelde 
duurzaamheidsscore.

F5 networks heeft bij Morningstar een Narrow Moat waardering, hetgeen 
inhoudt dat zij ervan uitgaan dat het bedrijf de aankomende jaren nog kan 
profiteren van voordelen ten opzichte van de concurrentie. Met name de 
hoge overstapkosten van klanten zorgen ervoor dat klanten lang aan het 
bedrijf verbonden blijven. Ook het hoge rendement op het geïnvesteerde 
vermogen en de hoge marge in hun onderhoudsservice activiteiten, welke 
weinig kapitaal vereisen, zijn sterke factoren van het bedrijf. Doordat online 
beveiliging steeds belangrijker wordt en door toenemend gebruik van 5G-
netwerken zou het bedrijf de komende jaren in staat moeten zijn om 
substantieel te blijven groeien.

F5 Networks heeft vanaf de oprichting in 1996 14 bedrijven overgenomen. In 2021 kocht het bedrijf Threat Stack en Volterra, bedrijven gespecialiseerd in  
cloud security en enterprise apllication security. De grootste overname vond plaats in 2019 toen het Shape Security, een cybersecurity bedrijf, kocht voor 
een bedrag van 1 miljard dollar. 
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Recente kwartaalcijfers en resultaat boekjaar 2022

Winstontwikkeling op kwartaalbasis

Omzet- en winstontwikkeling afgelopen 5 jaar

F5 Networks heeft in de afgelopen 8 kwartalen telkens de analistenverwachtingen verslagen. Gemiddeld lag de winst 7,5% boven de analistenconsensus. 
De winstgroei per kwartaal bedroeg in deze periode gemiddeld 5,1%.

F5 heeft in de periode 2018 - 2022 de omzet in totaal met 25% zien groeien, de gemiddelde jaarlijkse groei kwam in deze periode uit op 5,7%. Doordat de 
marge onder druk stond groeide de nettowinst in die periode maar gemiddeld met 0,8% per jaar. WInststijging in 2019 en 2021 werd afgewisseld met een 
winstdaling in 2020 en 2022. Voor de aankomende jaren wordt winstgroei verwacht. 

Analistenrating
19 Analisten volgen momenteel het aandeel F5 Networks. Hiervan geven 7 analisten het aandeel een "BUY" advies, 11 analisten zijn neutraal met een 
"HOLD" advies en 1 analist geeft het aandeel een "SELL" advies. Het gemiddelde koersdoel van de analisten is momenteel $ 176,87. Het koersdoel ligt 
daarmee circa 20% boven het huidige koersniveau. In de afgelopen maand heeft slechts 1 analist zijn verwachtingen naar boven bijgesteld.

F5 Networks hanteert een gebroken boekjaar. De meest recente kwartaalcijfers over het vierde kwartaal van boekjaar 2021/2022 werden niet goed 
ontvangen ondanks dat zowel de omzet als de winst hoger uitvielen dan verwacht. De kwartaalomzet steeg met 2,6% naar 700 miljoen dollar, ruim 1% 
boven de analistenverwachting. De winst per aandeel daalde  van $ 3,01 naar $ 2,62, de consensus lag echter op $ 2,54 winst per aandeel. De afgegeven 
outlook kwam overeen met de verwachtingen. Wel stond de brutomarge onder druk, daardoor daalde het aandeel 7% na de cijfers.
In het derde kwartaal van hun boekjaar presenteerde F5 eveneens beter dan verwacht. De omzet steeg met 3,5% vergeleken met hetzelfde kwartaal een 
jaar eerder naar 675 miljoen dollar, analisten rekenden op 667 miljoen omzet. De winst per aandeel daalde met 7% tot $ 2,57, de consensus was $ 2,23 
winst per aandeel. De koers steeg ruim 3% na de kwartaalcijfers.
Over heel 2022 zag het bedrijf de omzet met 3,6% stijgen naar 2,70 miljard dollar. De nettowinst daalde met 2,7% naar 322 miljoen dollar. De winst per 
aandeel daalde met 2% tot $ 5,35.
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Investment Case:

DISCLAIMER:
De informatie in dit document is met zorg samengesteld door de DuurzaamBeleggenAcademie, het kan echter dat in het document een fout of 
onvolkomenheid is opgenomen. De DuurzaamBeleggenAcademie garandeert dan ook niet dat de informatie in dit document juist en volledig is. De 
informatie in dit document vormt een analyse en geen beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling. 
De DuurzaamBeleggenAcademie biedt geen enkele garantie dat de in dit document beschreven beleggingsstrategie leidt tot een positief 
beleggingsresultaat.
Aan beleggen zijn financiële risico’s verbonden. Het risico bestaat dat uw inleg geheel of gedeeltelijk verloren gaat.

F5 Networks was voorheen vooral gericht op hardware om het verkeer tussen servers te beheren. Dit was jarenlang een groeisector, maar aangezien 
zowel hardware als software naar de cloud zijn verhuisd, zag  F5 Networks in dat het moest transformeren naar software. De afgelopen jaren heeft het 
bedrijf daarvoor enkele strategische overnames gedaan die geresulteerd hebben in een versnelling van de groei van het bedrijf. Hoewel dit ten koste is 
gegaan van de marges, verwachten analisten dat deze strategie op de (middel)lange termijn zijn vruchten afwerpt. Voor het aankomend jaar verwacht F5 
een omzetgroei van 10% te realiseren, met een groei van de winst per aandeel tussen de 10% en 15%. Voor 2024 wordt zelfs een winstgroei tussen de 
15% en 20% verwacht. Ondanks deze mooie vooruitzichten heeft het aandeel een koers/winstverhouding van slechts iets meer dan 10. Wij vinden het 
aandeel dan ook aantrekkeliijk geprijsd. Het aandeel heeft het in 2022 moeilijk gehad als gevolg van de stijgende rente, problemen in de toeleveringsketen 
en de algehele daling van veel techaandelen. Als het bedrijf de komende jaren aan de verwachtingen kan voldoen, heeft het aandeel veel opwaarts 
potentieel.


