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 Welkom

 Introductie Albert Jellema & Nico Bakker

 Terugblik in de reeks van vier

 Wat is fundamentele analyse en wat is het doel?

 Hoe bouw je een portefeuille op?

 In de praktijk: 7 tips

 Tot slot

PROGRAMMA
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TA WEBINARS

BNP PARIBAS MARKETS
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 Beleggingsproducten waarmee u op wereldwijde markten kunt inspelen

 Uitleg en inspiratie voor beleggers bij toepassen Turbo’s, Boosters en Rendement Certificaten

 Samenwerkingen met partners als Nico Bakker, ProBeleggen, DAH, DFT, IEX etc.

VISIE  &  T IPS HOLLANDSE AANDELEN AVOND



 De opinies en visies die in deze presentatie worden gepresenteerd door Albert Jellema van ProBeleggen en 

deaandeelhouder.nl en van Nico Bakker van BTAC en omvatten hun persoonlijke opinie en vormen niet de mening of 

visie van BNP Paribas Markets.

 BNP Paribas is samenwerkingsverbanden aangegaan met ProBeleggen, De Aandeelhouder en BTAC waarin deze 

partijen in ruil voor een financiële vergoeding analyses verzorgen en bepaalde promotionele activiteiten verrichten. 

 De informatie in dit (online) seminar is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke 

situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot 

1) het aankopen of verhandelen van financiële instrumenten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een 

beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit dit online seminar  zijn voor uw eigen rekening en risico.

 Albert Jellema en Nico Bakker hebben Mogelijk een positie in de door hun besproken aandelen.

 Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende 

verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe 

Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

DISCLAIMER & RISICOWAARSCHUWING
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Vier webinars over fundamentele analyse

Webinar deel I op 1 april: Hoe selecteer ik een aandeel?

De basis van fundamentele analyse

Webinar deel II op 30 juni: Hoe bepaal je de waarde van een aandeel

Inzage in de waarderingsratio’s die professionele beleggers gebruiken

Periodieke updates in het beursmagazine De AandeelHouder op Zaterdag

Doel: Kennis fundamentele analyse delen en toepassen bij productselectie

Webinar deel III op 30 september: Deze aandelen koop ik op basis van fundamentele analyse

Mijn portefeuille op basis van fundamentele analyse

Webinar deel IV op 3 februari: Zeven tips door de fundamentele en technische bril

Zeven populaire aandelen op de Nederlandse beurs



 Belegger met 20 jaar ervaring

 Focus op de Nederlandse markt

Introductie Albert Jellema

 Veel weten van weinig

 Fundamentele analyse

• 1999-2005 Portfoliomanager ABN AMRO

• 2005-2013 Partner hedgefund Go-Capital

• 2014 Oprichter en eigenaar ProBeleggen.nl

• 2017 Eigenaar DeAandeelhouder.nl

Als belegger weet je één ding zeker en dat is dat je het nooit zeker weet



www.bnpparibasmarkets.nl

Dashboard Beleggen met de      en      stippen

‘Thedailyturbo’



Wat is fundamentele analyse?

 Analyseren van economische ontwikkelingen, sectoren, bedrijfstakken en individuele bedrijven 

 Zeker niet alleen focus op cijfers!

 Drie segmenten binnen fundamentele analyse:

Macro

Economie als geheel: het 

grote plaatje

Meso

Onderzoek naar Sectoren 

en Bedrijfstakken

Webinar 1

Micro

Bedrijfsanalyse en 

financiele analyse

Focusgebied



Aan de vooravond van Intertrust 2.0 

• CEO uit de fund business sinds december

• Kitchen sink done

• EUR 100 miljoen aandeleninkoop = 9%

• Verandering op komst!

• Waardering laagste niveau laatste 11 jaar

• 2022: P/E 12x, Dividend Rendement 2,7%, EV/EBITDA 7,4

• Risico’s

• Trust

• Lagere marge

Terugblik toepassing in portefeuille: Intertrust 30 sept ‘21

This decision is part of a process undertaken over 

recent months in which Intertrust’s Management 

Board and Supervisory Board have explored, and 

continue to actively explore, a number of options to 
maximize shareholder value.



Op 30 september 2021:

 Turbo met hefboom 2 

 46% ruimte naar stop loss- niveau

COMBINATIE FA EN TURBO KAN SUCCESVOL ZIJN
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Op 2 februari 2022:

 Turbo met €1,25 in waarde toegenomen;

 Dit is 91% rendement in 4 maanden tijd;



Hoe bouw je een aandelenporteuille op?

Portefeuille opbouwen met aandacht voor het volgende:

Aantal aandelen in de portefeuille

Maximale weging in één bedrijf

Spreiding over sectoren

Niet alleen maar vuurwerk ondernemingen

Heb geduld

Invulling kan met verschillende instrumenten

Passend bij je persoonlijke uitgangspunten



Coaching Model van Nico Bakker

Trendmeter

Spanningsmeter

Stappenteller

Routepaaltjes

Coaching indicator

Mean Reversion



Trendmeter

Laag

Slot

Hoog

Opening

Eenvoudige weergave van marktgedrag



Analyse 1: Vopak – wanneer loopt de tank vol?

Vopak: bedrijfsmodel

• Vopak: opslagbedrijf:

• Bulk chemicalien

• Gassen

• Olieproducten

• Strategische locaties tov vaarroutes

• Bezettingsgraden

• Overslag



Waarom aandeel op laagste koers afgelopen vijf jaar?

• Olieprijs stijgt

• Backwardation

• Tekorten in de aanvoerketen

• Meer vraag dan aanbod in chemie 

• Bezettingsgraden naar onderkant laatste 12 jaar

• Management uitstekend trackrecord

• 2022: P/E 9,8x, Dividend Rendement 4,2%, EV/EBITDA 7,4

• Risico’s: lower for longer, geen ESG

Analyse 1: Vopak – wanneer loopt de tank vol?



Technische Analyse 1: Vopak   



Turbo op Vopak: hogere hefboom…….

 Turbo Long NLBNPNL1D2A1

 Hefboom 4,64

 Verschil koers en stop loss 

niveau: €3,70

 Stop loss niveau op 27,70 past 

bij technische visie met steun

rond €30



…versus lagere hefboom op Vopak

 Turbo Long NLBNPNL1HKX8

 Hefboom: 2,25

 Verschil koers en stop loss 

niveau: €11,60

 Stop loss niveau op 19,50 past 

bij fundamentele langere termijn

visie



 Stijging van de olie- en gasprijzen trekt marges weer in de lift

 Positief voor kasstroomgeneratie

 Afbetaling van schuld

 Terugkeer naar hoger dividend?

 Groot aandelen inkoopprogramma

Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021

$0.84/bbl $1.59/bbl $2.69/bbl $4.17/bbl >$4.17/bbl >$4.17/bbl

Analyse 2: Shell – Energietransitie en de olie en gas golf!



Technische Analyse 2: Shell



Analyse 3: Ahold Delhaize en Bol.com?

BOL.COM

• Omzet 2021e € 5 miljard

• ROIC>10%

• CAGR >35%

Supermarkt en internetbedrijf ineen

• Twee bedrijven inéén

• Supermarkten

• Bol.com

Supermarkten

• Marge 3% - 6%

• Groei GDP +



Supermarkt en internetbedrijf ineen

• Indicatie waarde som der delen

• € 27 + €9,5 = € 36,5

• Maar…….

• Amerikaanse supermarkten handelen op lagere 

multiple…..

BOL.COM

• EV/SALES van 1,5x = € 9,8 

miljard

• Waarde aandeel = €9,5

Supermarkten

• Gemiddeld 13x EBIT 

• Waarde per aandeel € 27

Analyse 3: Ahold Delhaize en Bol.com?



Technische Analyse 3: Ahold Delhaize



Premium artikelen, Beursmagazine, Exclusieve live chatsessies, Koersdoelen 100+ aandelen

De AandeelHouder Premium Abonnement

Maar 
€3,23 per 

week!



 Tencent in de clinch met de overheid

 Anti competitieve handelingen en beperken van gamen

 Waarde huidige portfolio circa $164 miljard (79% van NAV)

 NAV: $216 miljard (€133 per aandeel)

 Discount opgelopen tot 44%

Analyse 4: Prosus de China discount



Technische Analyse 4: Prosus (weekchart)



Turbo’s op Prosus: 

 Turbo’s hebben een maximale

hefboom

 Als de hefboom groter is dan de 

grenswaarde dan wordt dat

zichtbaar op de website



Analyse 5: Just Eat Takeaway bezorgt nog geen rendement

Kernpunten

• Groei boven winst

• Overname Grub blok aan het been

• Geen strategisch nieuws (H1 verwacht)

• Kijken naar omzet en margepotentieel

• EV/SALES goede indicatie 



Technische Analyse 5: Just Eat Takeaway



Turbo Short op Just Eat Takeaway

 Wat is Short gaan?

 Inspelen op dalende koersen



Analyse 6: Philips – never buy into a lawsuit

Philips: kernpunten

• Winstwaarschuwing op 12 januari

• Geen geloof in de doelstellingen

• Supply issues

• Chip tekort

• Recalls

• Cheap for a reason



Technische Analyse 6: Philips 



Gelijkenissen tussen Philips en Just Eat Takeaway?

 Let bij Turbo’s Short ook op het 

stop loss niveau.



Aan de slag met Turbo’s

Verdiep uw kennis

 Startpunt: www.bnpparibasmarkets.nl

 Bekijk de Turbo-landingspagina

 Lees daar brochure en prospectus

 Lees u in over alle aspecten: handelstijden,
marktomstandigheden, bijzondere situaties, etc.

 Neem contact op met onze servicedesk voor al uw
vragen: markets@bnpparibas.com

http://www.bnpparibasmarkets.nl/
mailto:markets@bnpparibas.com


Analyse 7: ASML monopolie in de chipsector

ASML: uniek product – waarding discussie

• Vraag naar machines overweldigend

• Orderportefeuille EUR 24 bio

• Regio’s willen eigen productie

• Volgende generatie: High NA EUV

• Supercyclus of nog beetje cyclisch?

• Waardering: 2,7% vrije kasstroom rendement in 2023

• Waardering: 32x de winst van 2023

• 30x de winst 2025 = EUR 731



Technische Analyse 7: ASML



DISCLAIMER

Deze presentatie dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. Noch dit document noch de verklaringen die in verband met deze presentatie zi jn afgegeven

zijn opgesteld als of vormen een aanbieding, uitnodiging of aanbeveling tot het kopen of verkopen van een financieel instrument of het aangaan van een

transactie. Een aanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbieding, uitnodiging of aanbeveling tot het aangaan van een transactie in een

financieel instrument uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage (BNP Paribas) of The Royal Bank of Scotland Plc (RBS Plc) of the Royal Bank of Scotland

N.V. (RBS N.V.) zal uitsluitend worden gedaan op basis van een prospectus, eventuele supplementen en definitieve voorwaarden welke kosteloos

verkrijgbaar zi jn via www.bnpparibasmarkets.nl.. U kunt ook bellen op 0900-MARKETS (0900-6275387, lokaal tarief), een e-mail sturen naar

markets@bnpparibas.com of per post aanvragen via BNP Paribas, Herengracht 595, 1017 CE, Amsterdam. Potentiële beleggers dienen een onafhankelijk

oordeel te vormen en onafhankelijk professioneel advies inwinnen voordat zi j een beleggingsbeslissing met betrekking tot financiële instrumenten nemen.

Beleggers dienen zorgvuldig af te wegen of een transactie in de financiële instrumenten geschikt is gezien de mogelijke economische voordelen, de risico’s,

de effectenrechtelijke, andere juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten en hun persoonli jke omstandigheden (waaronder ervaring, doelstellingen en

financiële positie). De getallen opgenomen in deze presentatie zi jn indicatief en resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie of indicatie voor

toekomstige resultaten. Er is geen enkele garantie dat de beleggingsdoelstellingen genoemd in deze presentatie werkelijk worden behaald. Elke belegging

kent economische en markt risico’s en de waarde van een belegging kan zowel sti jgen als dalen. BNP Paribas accepteert geen enkele aansprakelijkheid

voor welke schade, kosten en claims dan ook ontstaan uit, of in verband met enige informatie opgenomen in deze presentatie of mondeling verstrekt, tenzi j

er sprake is van opzet of grove schuld van BNP Paribas. BNP Paribas kan als principaal of als agent van tijd tot tijd een belang nemen in of financiële

instrumenten kopen, verkopen of aanbieden die identiek zijn aan of vergelijkbaar met de financiële instrumenten die worden besproken in deze presentatie

of daaraan gerelateerde financiële instrumenten zoals futures, opties en grondstoffen contracten. Distributie van deze presentatie verplicht BNP Paribas

niet tot het aangaan van enige transactie. De informatie opgenomen in deze presentatie is onderhevig aan wijzigingen zonder dat hiervan voorafgaande

mededeling wordt gedaan en kan in zijn geheel worden gewijzigd, aangevuld of vervangen door latere documentatie. Deze presentatie mag niet (geheel of

gedeeltelijk) worden gekopieerd, verstrekt of anderszins gedistribueerd aan een ander zonder de schriftelijke toestemming van BNP Paribas. Aanvullende

informatie is op verzoek beschikbaar. Als geen contact wordt opgenomen neemt BNP Paribas aan dat aanvullende informatie niet nodig is gezien uw kennis

en ervaring. BNP Paribas. staat in Nederland onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. BNP Paribas. staat in Frankrijk onder toezicht van de

Autorité des marchés financiers’ and Banque de France.

© BNP Paribas. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden. Reproductie in welke vorm dan ook van de inhoud van dit

document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden tenzij voor persoonlijk gebruik. Deze presentatie is geproduceerd op 3 februari 2022.
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