1e Halfjaarcijfers 2018
Amsterdam, 27 juli 2018

DEGIRO ZET GROEI DOOR IN 2018
– Meer dan 300.000 geopende rekeningen –
Voorlopige cijfers

1e halfjaar 2018

Verschil t.o.v. 1e halfjaar 2017

Omzet

€ 27.218.000
305.195
8.722.941

+ 41%
+ 64%
+ 49%

Rekeningen totaal
Retail transacties

EERSTE HALFJAAR 2018
Online broker DEGIRO groeide stevig door in het eerste halfjaar van 2018. Het aantal retail
transacties liep op tot 8,7 miljoen (+49%). Inclusief professionele klanten kwam het aantal uit
op 8.8 miljoen. De omzet nam toe tot € 27,2 miljoen (+41%). Zowel het eerste als het tweede
kwartaal van 2018 zijn winstgevend afgesloten.
In het eerste halfjaar zijn er 71.443 nieuwe rekeningen geopend. Het totaal aantal rekeningen
groeide naar 317.633. Dit kwartaal is besloten om een correctie toe te passen over het gehele
bestand voor gesloten rekeningen. Na deze correctie komt het totaal aantal geopende
rekeningen uit op 305.195 per 30 juni 2018.

TOESLAG OP DE TARIEVEN
Begin dit jaar is nieuwe Europese regelgeving in werking getreden (MiFID II), met nieuwe
regels voor beleggingsondernemingen. Als gevolg hiervan hebben wij de manier waarop
orders van klanten onderling konden worden uitgevoerd gestopt, en u hier eind vorig jaar over
bericht. Om binnen de huidige regels dezelfde efficiëntie weer te behalen hebben we meer
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tijd nodig dan oorspronkelijk gedacht. Hierom maakt DEGIRO momenteel meer kosten voor
het uitvoeren van uw orders. Het voorgaande resulteert in het invoeren van een toeslag op de
tarieven. Er komt een toeslag op de standaardtarieven van:


+ 0,018% op effectentransacties (met uitzondering van US markten). Het tarief voor
bijvoorbeeld een aandelentransactie op Euronext Amsterdam komt nu uit op €2,00 +
0,038%.



+ €0,15 op derivatentransacties. Zo kost bijvoorbeeld een optie op Euronext
Amsterdam nu €1,00 per contract.

Bovenstaande toeslagen worden per 15 augustus 2018 ingevoerd voor maximaal 18
maanden. DEGIRO onderzoekt namelijk alternatieven om de kosten weer naar het gewenste
niveau te brengen. Dit kan een zelf ontwikkelde oplossing zijn, of een extern beschikbare
variant.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze tarievenpagina.
BELEGGEN IS DEGIRO
In minder dan 5 jaar is DEGIRO uitgegroeid van een uitdager tot een prominente speler op
het gebied van beleggen. Beleggers uit heel Europa worden aangetrokken tot onze diensten.
Meer dan de helft van de beleggers komt van buiten de eigen landsgrenzen. DEGIRO schrijft
dit succes toe aan het feit dat het financiële kennis met technologische kennis combineert.
Deze ‘Fintech’ benadering vertaalt zich in ongekend lagere tarieven, een duidelijke
toegevoegde waarde.
OVER DEGIRO
DEGIRO is een Pan-Europese broker die beleggers in 18 landen bedient en voor meer dan
50 miljard euro aan transactiewaarde per jaar verwerkt op beurzen wereldwijd. DEGIRO staat
onder gedragstoezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en prudentieel toezicht van
de DNB (De Nederlandsche Bank). De doelstelling is het leveren van toegevoegde waarde
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
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