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Duurzaamheid:
WW Grainger wil de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 30%
verminderen ten opzichte van 2018. Sinds 2011 is het bedrijf er reeds in
geslaagd de emissies met 37% te verminderen. Diversiteit en gelijkheid
staan bij het bedrijf hoog in het vaandel. In 2030 wil het bedrijf
bijvoorbeeld 50% vrouwelijke leiders op de werkvloer hebben. WW
Grainger scoort goed op duurzaamheid, bij Sustainalytics behoort het
bedrijf bij de beste 3% op ESG-gebied van de handels- en
distributiesector.

Beschrijving:
WW Grainger distribueert wereldwijd een breed
scala aan producten, zoals motoren, verlichting,
bevestigingsmiddelen gereedschap en
veiligheidsartikelen. Het bedrijf bedient ongeveer
4 miljoen klanten online, via elektronische
inkoopplatforms, catalogusdistributie en een
netwerk van meer dan 400 vestigingen
wereldwijd.
Concurrentiepositie:
WW Grainger heeft een groot internationaal
netwerk en profiteert van de trend dat bedrijven
hun uitgaven steeds meer bij grote distributeurs
plaatsen. De schaalgrootte, het stijgende
marktaandeel en de verschuiving van de
productmix naar producten met een hogere
marge zorgen ervoor dat WW Grainger goed
gepositioneerd is om de aankomende jaren
winstgevend te kunnen groeien.
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Score in ons analysemodel
WW Grainger staat in ons analysemodel met een overallscore van 0,60 op de derde plaats in de sector industrie. Het bedrijf
heeft een van de hoogste scores van de bedrijven uit onze Topselectie. Met name op het gebied van winstgevendheid,
kwaliteit en momentum scoort WW Grainger goed. Het bedrijf scoort overigens op alle factoren beter dan het
sectorgemiddelde.
Kwartaalcijfers d.d. 3 februari 2022
WW Grainger heeft in het vierde kwartaal de omzet met 14% zien stijgen naar 3,36 miljard dollar. Analisten hadden 3,27
miljard omzet voorzien. De winst per aandeel steeg maar liefst 49% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder en
kwam uit op $ 5,44. Dit was 20 cent boven de analistenconsensus. WW Grainger verwacht voor 2022 een winst per aandeel
tussen de $ 23,50 en $ 25,50. De consensus lag op $ 23,50 winst per aandeel. Ook de omzetverwachting van het bedrijf in
2022 lag ruim 2,5% boven de analistenverwachtingen. Het aandeel kreeg diverse koersdoelverhogingen van analisten na
bekendmaking van de kwartaalresultaten.

Winstontwikkeling op kwartaalbasis
De afgelopen 8 kwartalen heeft WW Grainger gemiddeld de winst per aandeel met 9% zien stijgen ten opzichte van
hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vooral het laatste jaar presteert het bedrijf sterk met een gemiddelde winstgroei van
23%.
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WW Grainger heeft in 2020 ondanks de coronapandemie de omzet met 3% zien stijgen ten opzichte van 2019. De reguliere
omzet daalde flink, maar doordat het bedrijf zich toelegde op de verkoop van pandemiegerelateerde producten zoals
persoonlijke beschermingsmiddelen kon WW Grainger de schade beperken. Het bedrijf won tevens aanzienlijk
marktaandeel. De winstmarge was in 2020 lager vooral door pandemie-gerelateerde effecten. In 2021 steeg de winstmarge
weer aanzienlijk en rapporteerde het bedrijf recordwinsten.
Omzet en winstontwikkeling vanaf 2017
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Investment Case:
WW Grainger heeft een sterke concurrentiepositie en heeft het vermogen om haar groei-initiatieven succesvol uit te
voeren. Met name op het gebied van voorraadbeheerdiensten is het bedrijf sterk uitgebreid. WW Grainger heeft het
marktaandeel zien stijgen en vooral de sterke groei in het grote en middelgrote klantensegment is een positieve
ontwikkeling. Steeds meer bedrijven consolideren hun uitgaven bij grote distibuteurs. Het bedrijf profiteert hierdoor nog
meer van schaalvoordelen. Het bedrijf laat al jaren een stabiele omzetgroei zien en analisten zien de groei continueren.
Bovendien profiteert WW Grainger van stijgende brutomarges als gevolg van de verschuiving in de productmix. Ook op het
gebied van duurzaamheid scoort het bedrijf sterk ten opzichte van concurrenten in de handels- en distributiesector.

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 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.

