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DEGIRO 1e KWARTAALCIJFERS 2018
- Record eerste kwartaal in 2018 1e kwartaal 2018

Verschil t.o.v. Q1 2017

€14.271.998
290.004
4.597.645
4.662.963

Omzet
Rekeningen
Transacties (retail)
Transacties totaal

+49%
+67%
+51%
+30%

Een stijgende beurs in combinatie met uitgebreide aandacht in de media voor blockchain
toepassingen zorgde bij de start van het eerste kwartaal van 2018 voor een sterke toename
van het aantal klanten. Ook aan het einde van het eerste kwartaal zagen wij een sterke
toename, als gevolg van een tariefswijziging bij een concurrent in Nederland.
DEGIRO heeft het kwartaal wederom winstgevend afgesloten.
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Over het eerste kwartaal van 2018 steeg het aantal rekeningen op jaarbasis met 67% tot
290.004. De omzet liep op tot boven de 14 miljoen euro, een stijging van 49%. In dezelfde
periode is het aantal retail transacties met 51% gegroeid tot 4.597.645. Het totaal aantal
transacties komt daarmee uit op 4.662.963. DEGIRO boekt hiermee een recordkwartaal en
zet de ingezette groei door.
Per 3 januari is DEGIRO gestopt met het intern uitvoeren van orders met als gevolg het
wegvallen van de “Join Order”. Twee actieve professionele klanten maakten veelvuldig
gebruik van dit ordertype. Het zorgde voor een daling van het aantal transacties door
professionele klanten van 530.074 in het eerste kwartaal van 2017 naar 65.318 in het eerste
kwartaal van 2018. Het wegvallen van de “Join Order” is een direct gevolg van MiFID II
regelgeving. Het aantal aangesloten zelfstandige vermogensbeheerders is verdrievoudigd
sinds het eerste kwartaal van 2017 en de Assets under Administration zijn verdubbeld.

Provisional statements

BELEGGEN IS DEGIRO
In minder dan 5 jaar is DEGIRO uitgegroeid van een uitdager tot een prominente speler op
het gebied van beleggen. DEGIRO trekt beleggers uit heel Europa aan, 55% van de 290.004
rekeningen bij DEGIRO behoren toe aan buitenlandse beleggers. Tegelijk weet DEGIRO ook
steeds meer professionele klanten aan zich te binden. DEGIRO schrijft dit succes toe aan het
feit dat het financiële kennis met technologische kennis combineert. Deze ‘Fintech’
benadering vertaalt zich in gemiddeld 80% lagere tarieven. Op de website
(www.degiro.nl/tarieven) staat een uitgebreide vergelijking waar dit percentage onderbouwd
wordt. Vergeleken wordt op verschillende transacties & producten tussen 5 bekende brokers.
Uitgaande van dit kostenverschil zien we dat beleggers via DEGIRO nu al meer dan 400
miljoen euro aan kosten hebben bespaard*. Dit is duidelijk een toegevoegde waarde voor onze
klanten en hier zijn we trots op.
OVER DEGIRO
DEGIRO is een Pan-Europese broker en verwerkt voor meer dan 50 miljard euro aan
transactiewaarde per jaar op beurzen wereldwijd. DEGIRO bedient beleggers in 18 landen.
DEGIRO staat onder gedragstoezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en
prudentieel toezicht van de DNB (De Nederlandsche Bank). DEGIRO wil toegevoegde waarde
leveren door een betaalbare financiële dienstverlening te ontwikkelen voor beleggers
wereldwijd. De combinatie van technologie en financiële kennis creëert de mogelijkheid om
kwalitatief hoogwaardige en kostenefficiënte financiële dienstverlening voor iedereen mogelijk
te maken.
Fotomateriaal voor publicatie is beschikbaar via onderstaande link:
http://www.degiro.nl/data/pdf/DEGIRO_press_kit.zip

* Gebaseerd op de gerealiseerde omzet en de gemiddelde kostenbesparing. Meer info op www.degiro.eu/fees
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