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Op het oog is dat goed nieuws voor
maaltijdbezorgers zoals het recent gefuseerde
Just Eat Takeaway. De maaltijdbezorgdienst
neemt de logistiek voor de restaurants uit
handen en ziet in deze periode naar verwachting
een stuk meer aanmeldingen van restaurants die
zich aansluiten. Daarbij weten ook de
consumenten sneller de bezorgdiensten te
vinden, omdat ze vanwege de gesloten
restaurants zichzelf misschien wel vaker willen
belonen met thuisbezorgde maaltijden. Zowel de
aanwas van restaurants als de grotere vraag zijn
echter nog aannames, maar gelukkig hebben we
deze week al de kwartaalupdate van Just Eat
Takeaway op de agenda staan. Natuurlijk weten
we het daarna pas zeker.

Voor de duidelijkheid deel ik een klein stukje
recente historie met u. Takeaway.com is eigenaar
van Thuisbezorgd.nl en heeft in de afgelopen
jaren enkele overnames gedaan, waardoor het
bedrijf zowel in omzet als marktaandeel gegroeid
is. Uiteraard is de bekendste van deze fusies die
van Just Eat en Takeaway, maar daarvoor kocht
het bijvoorbeeld ook al de Duitse activiteiten van
concurrent Delivery Hero. De fusie tussen de
twee reuzen op bezorggebied is volgens Forbes
vooral om de sterke concurrentie van Uber en
Amazon van het lijf te houden. Maar er speelt
meer. In veel markten, zoals ook de kernmarkten
Nederland en Duitsland, is er volgens oprichter
Jitske Groen slechts plaats voor één grote speler.
Het wordt een ‘winner takes all’ markt genoemd.

Just Eat was al de grootste in het Verenigd
Koninkrijk, waar Takeaway.com zich eerder van
terugtrok. Door de fusie is de combinatie nu
markleider in de drie belangrijkste Europese
markten. Zo kan het een sterkere vuist maken
tegen de concurrentie, terwijl de marketing- en
platformkosten beter te spreiden zijn.

Toch zijn er ook vraagtekens te stellen bij de
stelling dat Just Eat Takeaway volop profiteert
van deze periode. Er zijn namelijk nieuwe
concurrenten met gunfactor zoals Local Heroes
die sneller van start gaan en meteen een kans
hebben om in een stroomversnelling te raken.
Dat geldt ook voor restaurants die zelf een
bezorgdienst optuigen, een maaltijdbox creëren
of een afhaalmogelijkheid bedenken. Zelfs
sterrenzaken zoals Rijks in Amsterdam bezorgen
nu een betrekkelijk betaalbare maaltijd. Ron
Blaauw is er zelfs weer mee gestopt omdat de
vraag te groot werd. Daarnaast is de consument
in razend tempo aan het wennen aan het
gemak/genot van maaltijdboxen zoals HelloFresh
en Marley Spoon. En wat dacht u van de
bezorgdienst van Albert Hein en Picnic? De
gedragsverandering van consumenten kan wel
eens in een stroomversnelling geraken en dan is
het de vraag welk businessmodel het meest
levensvatbaar blijkt als alles straks weer
genormaliseerd is.

Het coronavirus raakt vrijwel elke branche, maar vooral de horeca. Ondernemers zien hun omzet
tot aan de bodem afvlakken. De maatregelen die van kracht waren tot 6 april zijn nu ook nog eens
verlengd, terwijl de huren en in veel gevallen de salarissen gewoon doortikken. Ook in de
Europese buurlanden Engeland, Duitsland en België zijn vrijwel alle zaken dicht. Natuurlijk zoeken
restaurants en andere eetgelegenheden angstvallig naar manieren om (een deel van) de omzet te
vervangen.

De  waarde  van  uw  belegging  kan  fluctueren.  In  het  verleden  behaalde  resultaten  bieden  geen  garantie  voor  de  toekomst.
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Jeroen Santen
Active Hedge Group B.V.

De Active Hedge bestaat uit een
aantal ervaren beroepshandelaren
die gedurende beursuren in
contact zijn met vele beleggers
over de ontwikkelingen op de
(Nederlandse) beurs. Op basis van
het laatste nieuws,
(kwartaal)cijfers, volatiliteit en
Technische Analyse selecteert
Active Hedge wekelijks een
‘trending topic’ uit de
beleggerswereld. Active Hedge en
BNP Paribas hebben
samenwerkingsverband waarbij
Active Hedge in ruil voor een
financiele vergoeding artikelen
schrijft gerelateerd aan beleggen
en de beleggingsproducten die BNP
Paribas uitgeeft.

https://www.bnpparibasmarkets.nl/globalassets/nld/newsletters/turbos-and-trading/newsletter_tt_nr755_21_januari_2020.pdf
https://www.bnpparibasmarkets.nl/globalassets/nld/newsletters/turbos-and-trading/newsletter_tt_nr755_21_januari_2020.pdf
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Vooralsnog dus eerst de vraag of én hoeveel Just Eat Takeaway heeft
kunnen profiteren van de coronacrisis. Volgens analisten van ING zijn
mensen momenteel eerder geneigd de telefoon of app te grijpen om
een maaltijd te bestellen. Daar staat tegenover dat men huiveriger is
om een onbekende aan de deur te krijgen. Toch overstijgt volgens de
analisten het stuwende effect van de extra bestellingen de
terughoudendheid van de consument. Verder worden er natuurlijk
ook maatregelen genomen die bezorging vrijwel contactloos maakt.
Zoals de bezorger die de maaltijd voor de deur zet en aanbelt. Plus
het afrekenen vooraf, via de app, uiteraard. We weten na de trading
update in ieder geval wat de definitieve impact afgelopen kwartaal
was. Verder zijn we nog eens extra benieuwd naar de vooruitzichten
van het recent gefuseerde bedrijf.

Lopende posities:
Op het moment van schrijven heeft Jeroen Santen in privé dan
wel zakelijk geen positie in de onderliggende waarde zoals
beschreven in dit document dan wel financiële instrumenten
gerelateerd aan de onderliggende waarde zoals beschreven in dit
document. Er kan sprake zijn van indirecte deelnemingen via
beleggingsfondsen en/of kapitaalverzekeringen waarin voor hun
belegd wordt en waar zij geen invloed op hebben op het
beleggingsbeleid. Verder zijn er geen andere potentiële
belangenconflicten bekend.

De  waarde  van  uw  belegging  kan  fluctueren.  In  het  verleden  behaalde  resultaten  bieden  geen  garantie  voor  de  
toekomst.

Bronnen: Vogue 17-3-2020, Volkskrant 23-12-2019, Just Eat 

Takeaway Investor Relations, Twinkle Magazine 2-3-2020, 24-3-

2020, RTLZ 5-8-2019 en 10-1-2020, IEX 13-3-2020
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Potentieel toppunt
Als we uitzoomen op Takeaway, dat Just Eat
laten we voor het gemak maar even weg, dan is
uiteraard de flinke afdaling zichtbaar die niet zo
heel veel anders is dan de stevige correctie van
eind 2018. Ruim 40% koersverlies is natuurlijk
wel een hele hoop maar het gebruik van de
swingteller kan u behoeden voor grote verliezen.
Het charttechnische plaatje van Takeaway
bestaat de afgelopen jaren vooral uit hogere
toppen en bodems met milde correcties
afgewisseld met een stevige terugval als het
wereldwijd even tegenzit. Charttechnisch is voor
mij de uptrend binnen dat ‘grote plaatje’ nog
redelijk intact, maar dat is beter zichtbaar op de
maandgrafiek. Op het Dashboard prijkt voor de
weekgrafiek echter de Support conditie, waarbij
er sprake is van een belangrijk kantelpunt rond
80. De koers is aanbeland rond de afvlakkende
SMA en de 50% Fibonacci zone. Toppen op deze
plek is dus ook geen verrassing, dat zal de
komende weken moeten blijken.

Coaching
Voor nu kunnen reboundposities nog worden
aangehouden, boven 80 wordt de uptrend op het
Dashboard hervat. Bij signalen van topvorming
kunnen wellicht wat winsten worden verzilverd.
In geval van een verzwakking zijn de zones rond
70 en uiteraard de bodem op krap 60 belangrijke
referentieniveaus. Kortom, uptrend of geen
uptrend, in dit geval geldt vooral dat zolang de
candles wit blijven en de swingteller in de plus
staat reboundposities gerechtvaardigd zijn,
waarbij enige behoedzaamheid op zijn plaats
blijft.

Dagelijks kunt u in onze Dashboard publicatie de
actuele Dashboard condities en coachings
volgen. Heeft u tussentijds vragen over de
koersvorming? Via Twitter @TheDailyTurbo
informeren wij u graag en houden u verder op de
hoogte.

Nico Bakker
Bakker Technische
Analyse Consultancy B.V. 

Nico Bakker is hofleverancier
van technische analyse
binnen BNP Paribas Markets.
Hij publiceert regelmatig
artikelen in allerlei media.
Ook verzorgt hij diverse
trainingen en workshops en
is hij een graag geziene
spreker tijdens
beleggingsevenementen.

De  waarde  van  uw  belegging  kan  fluctueren.  In  het  verleden  behaalde  resultaten  bieden  geen  garantie  voor  de  toekomst.

Vervolg uptrend Just Eat Takeaway

Een stelling die regelmatig voorbij komt is dat volatiliteit goed is voor het aandeel Flow Traders. U kunt de

grafiek van de VIX er dan ook eens onderleggen om te toetsen of die stelling correct is. Op de politieke

uitlatingen van Trump en de felle koersbewegingen die dat in het verleden veroorzaakten, bewoog het

aandeel mondjesmaat, op de massale uitverkoop van de afgelopen weken reageerde de markt met iets meer

aankopen van het aandeel. Waar liggen de belangrijke niveaus?

Bekijk de BNP Paribas 
Turbo’s

Weekgrafiek Just Eat Takeaway Week, Bron: BTAC Visuele Analyse, 07 april 2020

Just Eat Takeaway Week

Lopende posities:
Op het moment van schrijven heeft Wouter de Boer
van BTAC in privé dan wel zakelijk geen positie in de
onderliggende waarde zoals beschreven in dit
document dan wel financiële instrumenten die hier
aan zijn gerelateerd. Er kan sprake zijn van indirecte
deelnemingen via beleggingsfondsen,
kapitaalverzekeringen en/of pensioenfondsen waarin
wordt belegd en waar hij geen invloed heeft op het
beleggingsbeleid. Verder zijn er geen andere
potentiële belangenconflicten bekend.
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https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9721&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttm=0&irf=&irt=&s=40&sortby=&direction=Ascending&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=&utm_content=Turbo_Button_Nico_Bakker&utm_campaign=TT_newsletter
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9284&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttm=0&irf=&irt=&s=40&sortby=&direction=Ascending&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=&utm_content=Turbo_Button_Nico_Bakker&utm_campaign=TT_newsletter
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=9284&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttm=0&irf=&irt=&s=40&sortby=&direction=Ascending&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=&utm_content=Turbo_Button_Nico_Bakker&utm_campaign=TT_newsletter
https://www.bnpparibasmarkets.nl/analyses/
https://www.bnpparibasmarkets.nl/analyses/
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Na een volatiele maand maart voor aandelen is de vraag wat de komende periode ons beleggers gaat
brengen. Op 18 maart stond de AEX -25,5% voor de maand maar aan het einde van de maand herstelde
de markt, waardoor het maandverlies uiteindelijk beperkt bleef tot -10,8%. Inmiddels weten we dat als
gevolg van de coronacrisis dividenden worden geschrapt of uitgesteld. In het geval van banken door
een verhuld ‘dreigement’ of op zijn minst stevige druk vanuit de ECB. De verdere onzekerheden over het
coronavirus en hoe snel economieën weer op volle toeren zullen draaien hangt nog in de lucht, maar
minder dan een paar weken terug. Hoewel sommige landen in volledige lockdown zijn, kijken
Noorwegen en Oostenrijk ondertussen naar de opties om maatregelen te versoepelen. Het laatste werd
op de beurs zeer goed ontvangen. Maandag noteerden indices wereldwijd een stevige plus. Maar de
beleggers moeten waakzaam blijven en het is mogelijk niet onverstandig zijn posities in te dekken voor
het geval dat dit een tijdelijke opleving is. Rendement Certificaten kunnen vanuit dat perspectief een
waardevolle toevoeging op de portefeuille zijn. Je hebt daarmee aandelen ‘exposure’ met een
ingebouwde dekking voor een beperkte daling, maar wel zicht op een aantrekkelijk rendement op de
afloopdatum. Straks een aantal actuele voorbeelden, maar eerst een uitleg over de werking van een
Rendement Certificaat (RC).

Volatiele maand maart en wat komt nu?

Wat is een Rendement Certificaat?
Een RC kan een interessante alternatieve belegging zijn en is vaak het overwegen waard. Met een
rendement certificaat kun je als belegger namelijk een goed rendement realiseren, terwijl je gelijktijdig
ingedekt bent tegen een (beperkte) daling van de aandelenkoers. Een rendement certificaat heeft een
afloopdatum die valt op de 3de vrijdag van het einde van een kwartaal (maart, juni, september,
december).
Met een rendement certificaat mag de prijs van het onderliggende instrument gedurende de looptijd
dalen tot de ondergrens. Dit is de rendementsgrens (rode lijn) en indien het instrument niet onder dit
niveau zakt ontvang je een vaste uitkering. Deze ‘bonus’ (groene lijn) ontvang je na einddatum,
ongeacht waar de aandelenkoers staat. De enige voorwaarde is dat de aandelenkoers gedurende de
looptijd boven de ondergrens blijft. Mocht dit onverhoopt wel gebeuren, dan ontvang je na de
einddatum een bedrag gelijk aan de aandelenkoers op einddatum. Zolang de koers maar boven de
ondergrens blijft zul je met een RC winst maakt. Die winst is echter wel gemaximeerd: meer dan de
bonusuitkering ontvang je nooit. Ook al staat de aandelenkoers op einddatum hoger. Je geeft dus een
stukje winstpotentieel op, maar daar staat tegenover dat je in 3 scenario’s toch winst maakt: bij
stijging, bij een zijwaartse beweging en bij een beperkte daling.
De factoren die het potentiële rendement van een rendement certificaat beïnvloeden zijn de prijs van
de onderliggende waarde (vanwege de afstand tot de rendementsgrens), de resterende looptijd,
dividend en de volatiliteit van het aandeel. Een aandeel met een hogere volatiliteit zorgt ervoor dat
het potentiële rendement hoger komt te liggen. Een langere looptijd leidt eveneens tot hoger
potentieel rendement.
Op dit moment is de volatiliteit hoog en dat betekent dat de potentiele rendementen van RC’s extra
interessant zijn.

Nico Bakker
Bakker Technische
Analyse Consultancy B.V. 

Nico Bakker is hofleverancier
van technische analyse
binnen BNP Paribas Markets.
Hij publiceert regelmatig
artikelen in allerlei media.
Ook verzorgt hij diverse
trainingen en workshops en
is hij een graag geziene
spreker tijdens
beleggingsevenementen.

Grafische toelichting werking Rendement Certificaten.
Bron: BNP Paribas
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Omdat er momenteel veel onzekerheid is over wat de komende maanden gaat gebeuren op de beurs presenteren wij drie interessante
beleggingsideeën. Hieronder vindt u een RC op Just Eat Takeway, Randstad en OCI.

Niet één maar drie beleggingsideeën

Aan het begin van het jaar rondde Takeaway.com de fusie met Just Eat af om een van de grootste maaltijdbezorgers van Europa te worden.
Door het verbod van de overheid van het aantal mensen die in dezelfde ruimte mogen zijn, zijn de diensten van Just Eat Takeway
interessanter geworden voor restaurants die geen bezorgingsdienst of afhaal capaciteit hebben. Door de fusie heeft Just Eat Takeway een
marktleidende positie in bijna al haar markten.

Beleggingsidee 1: Takeaway.com
Aandelenkoers: €77

Voor de fusie was Takeaway.com volop aan het uitbreiden met onder meer overnames in Duitsland van Delivery Hero en het uitbreiden van
het leveren van maaltijden aan bedrijven. Takeaway.com deed het tweede alleen in Israël maar is bezig met pilots in Amsterdam om dit
verder over hun huidige markten uit te breiden. Daarmee wil Just Eat Takeaway de nu al sterk groeiende omzet nog verder verhogen.
BNP Paribas heeft op het aandeel Just Eat Takeaway een Rendement Certificaat beschikbaar dat afloopt op 19 juni 2020. De ondergrens van
het certificaat ligt op €50,00 (rode lijn), een marge van bijna 35%. Door deze marge heb je veel speling en ben je minder kwetsbaar in geval
van kleine bewegingen in de koers gedurende de looptijd van het certificaat. Zelfs als de koers daalt, zolang de rendementsgrens niet wordt
bereikt, kan het rendement in juni nog steeds gerealiseerd worden. De maximale uitbetaling (groene lijn) is €82,25. De prijs van dit RC is
nagenoeg gelijk aan de aandelenkoers: €77,25. Onder voorwaarde dat Just Eat Takeaway boven €50 blijft handelen is dat goed voor een
rendement van bijna dik 6% in twee maanden.
Met dit rendement certificaat heb je zicht op een aantrekkelijk rendement dat je ontvangt bij een stijgende, zijwaartse en zelfs (beperkt)
dalende koers van het aandeel. Zakt de koers van Just Eat Takeaway onverhoopt toch door de ondergrens dan ontvang je uiteindelijk voor het
RC een bedrag gelijk aan de slotkoers van Just Eat Takeaway op de peildatum. Je loopt dus met het RC wel aandelenrisico. Blijft Just Eat
Takeaway tot 19 juni 2020 boven het niveau van €50 en daalt de aandelenkoers nooit meer dan 35% vanaf nu? Dan verdien je als belegger
met dit certificaat dus de maximale uitkering van €82,25: 2% per maand. Vind je dit rendement onvoldoende dan kun je wachten tot de
aandelenkoers van Just Eat Takeaway iets zakt en het rendement certificaat een nog interessanter rendementspotentieel heeft. Maar de kans
bestaat dat dit niet meer gebeurt.



Turbo’s & trading

Webinars 
Vervolg uptrend Just Eat 

Takeaway
Markets Update

en Daily Charts video's
Food fight

Volatiele maand maart en 
wat komt nu?

De  waarde  van  uw  belegging  kan  fluctueren.  In  het  verleden  behaalde  resultaten  bieden  geen  garantie  voor  de  toekomst.

6

Beleggingsidee 2: Randstad
Aandelenkoers: €34

De koers van het uitzendbureau Randstad heeft een zwaar jaar. Sinds het begin van het jaar staat Randstad 37% lager. Cyclische bedrijven
zoals Randstad hebben het zwaarder in mindere economische tijden. Tot zover het slechte nieuws, maar nu over naar de mogelijkheden.
Hoewel de lengte van de impact van het coronavirus onduidelijk is, als de economie weer begint aan te trekken zal de vraag bij Randstad weer
aanzienlijk aantrekken. Uitzendkrachten worden bij economische tegenwind als eerste geschrapt, maar in een periode van herstel ook als
eerste weer aangetrokken. Ook heeft Randstad al wat pijn zoals het tijdelijk stoppen van haar dividend. Dit heeft zijn weerslag op de koers
gehad. Momenteel heb je de kans om Randstad op een relatief laag koersniveau te kopen en daarvan te profiteren in de toekomst, indien je
positief gestemd bent. De laatste keer dat Randstad zo laag stond was in 2013. Redenen om een RC te verkiezen boven het aandeel zijn er
zeker. Vooral vanwege de onzekerheid is de dekking aangenaam. Daarnaast biedt het RC potentie wanneer de aandelenkoers de komende
maanden zijwaarts beweegt. Met het RC op Randstad is het dan nog steeds mogelijk om 8% te maken in 5 maanden tijd.
BNP Paribas geeft een rendement certificaat uit op Randstad dat afloopt op 18 september 2020. Bij dit certificaat ligt de ondergrens op €25,00
(rode lijn), een marge van 26%. Je bent daarmee beschermd tegen een beperkte daling, terwijl je toch de mogelijkheid behoudt om rendement
te realiseren. De maximale uitbetaling (groene lijn) in september is €36,85. Met de huidige prijs van het RC op €34,00 levert dit certificaat 8%
op onder voorwaarde dat het aandeel Randstad boven de €25,00 blijft handelen.
Zakt de koers van Randstad onverhoopt toch door de ondergrens dan ontvang je uiteindelijk voor het RC een bedrag gelijk aan de slotkoers van
Randstad op de peildatum. Blijft Randstad tot 18 september 2020 boven het niveau van €25? Dan ontvang je de maximale uitkering van
€36,85 en verdien je als belegger met dit certificaat dus ruim 8% in 5 maanden tijd.

2-jaars koersverloop Just Eat Takeaway sinds 2018 inclusief onder- en bovengrens RC
Just Eat Takeaway rendement certificaat - NL0014669582 (Bron: BNP Paribas)
Prijs: €79,30 Einddatum: 19 juni 2020 Ondergrens: €50,00 Maximale uitbetaling: €82,25
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Beleggingsidee 3: Vastigheid met OCI?
Aandelenkoers: €12,50

Het Nederlandse OCI produceert onder meer kunstmest en vele van hun producten worden ten tijde van corona door de overheid bestempeld
als ‘essentieel’ voor de productie van voeding en andere essentiële producten. In het verleden heeft het aandeel geleden door de daling van
stikstof en methanol prijzen. Vorig jaar draaide het bedrijf nog op halve kracht, maar 2020 zou het jaar worden dat het bedrijf op volledige
capaciteit zou draaien. De koers halveerde echter de afgelopen maanden...
Op maandag 6 april publiceerde OCI een update over de huidige gang van zaken. Ondanks het coronavirus draaien de productiefaciliteiten
normaal en verloopt de bevoorrading en distributie onverhinderd door. In het vooruitzicht handhaafde OCI zelfs de eerder afgegeven
verwachting van dubbelcijferige groei in verkoopvolumes voor 2020. Dit wordt ondersteund door de solide vraag naar kunstmest voor het
lenteseizoen.
Gezien de hoge schuldpositie van OCI is de vraag wel of het bedrijf ook bestand is tegen omzetverlies. Het antwoord daarop is lijkt positief,
want OCI beschikt over ruim $1,35 miljard aan liquiditeiten waardoor een significante herfinanciering in de komende drie jaar niet nodig zal
zijn. Hieronder vindt u een volledig overzicht van de mee- en tegenwind die OCI momenteel ervaart.

Bron: OCI

Aandelen OCI zouden interessant kunnen zijn, maar het management geeft ook aan weinig zicht te hebben op de lengte van de coronacrisis
dus lijkt het daarom handig om een rendement certificaat te gebruiken om zo ook marge te hebben bij tegenvallers. BNP Paribas heeft recent
een nieuwe RC op OCI uitgegeven. De afloopdatum is 18 september 2020. OCI is een bewegelijk aandeel en dat resulteert in een hoog
potentieel rendement voor dit Rendement Certificaat.
Bij dit RC ligt de ondergrens op €7,00 (rode lijn), een marge van 44%. Dankzij deze marge heeft een beperkte koersdaling (bijv bij
tegenvallende cijfers) geen invloed op de mogelijke winst en in dat geval kan het rendement in september nog steeds gerealiseerd worden.
Zelfs als de koers daalt. De maximale uitbetaling (groene lijn) is €13,50. Met de huidige prijs van bijna €12,50 levert het certificaat een
maximaal rendement van 8%. De enige voorwaarde is dat het aandeel de komende 5 maanden nooit daalt tot €7,00 of lager. Daarbij is het
goed om te weten dat sinds de introductie van het aandeel op de beurs nog nooit €7,00 heeft genoteerd. Dit is natuurlijk geen garantie maar
blijft OCI tot 18 september 2020 ook boven het niveau van €7,00 en daalt de aandelenkoers nooit meer dan 43% vanaf nu? Dan ontvang je als
belegger de maximale uitkering van €13,50 en verdien je met dit certificaat dus 8% in 5 maanden.

10-jaars Koersverloop Randstad inclusief onder- en bovengrens RC
Randstad rendement certificaat - NL0014669558 (Bron: BNP Paribas)
Prijs: €34,00 Einddatum: 18 september 2020 Ondergrens: €25 Maximale uitbetaling: €36,85
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3 belegging ideeën die aantonen hoe een rendement certificaat interessante investeringsmogelijkheden voor de belegger oplevert. Met het
onzekere vooruitzicht door het coronavirus kan het een interessante toevoeging zijn tot uw portefeuille. Je bent beschermd tegen een beperkte
koersdaling en maakt in meerdere scenario’s rendement doordat je winst maakt bij stijging, een zijwaartse beweging en zelfs een beperkte
daling. Het rendement is wel gemaximeerd.

Koersverloop OCI inclusief bovengrens RC, ondergrens niet te zien op grafiek
OCI rendement certificaat - NL0014669566 (Bron: BNP Paribas)
Prijs: €12,30 Einddatum: 18 september 2020 Ondergrens: €7,00 Maximale uitbetaling: €13,50
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Webinars

BNP Paribas Markets organiseert met grote regelmaat webinars voor zowel de gevorderde als de beginnende belegger. Onderstaand

vindt u een overzicht ons webinar aanbod:

Klik hier voor het archief

Datum Titel Spreker

Bakkers Lunch Webinar

In Bakkers Lunch Webinar zal technisch analist Nico Bakker u op de
hoogte brengen van de laatste technische stand van zaken op de beurs...
Nico blikt aan de hand van real-time dagcharts vooruit op de tweede
helft van de handelsdag. Het webinar is ideaal voor de actieve belegger
die 'kort op de bal speelt'. Vanzelfsprekend komt de AEX aan bod, maar
ook zal Nico voor u enkele individuele fondsen bespreken.

De uitzending duurt 30 minuten.
Dit webinar is voor de gevorderde belegger

Nico Bakker

07/04/2020 12:00 uur

Terugkijken
in archief

Bakkers Bull / Bear Webinar

In Bakkers Bull / Bear webinar geeft technisch analist Nico Bakker u
inzicht in het sentiment op de aandelenvelden. Met zijn Dashboard
Beleggen methodiek zal hij circa 15 interessante technische coaching tips
presenteren. Vanzelfsprekend komen de dag-, week-, en maandgrafieken
van de AEX aan bod evenals een aantal zogenaamde Visuele Pareltjes,
ofwel charttechnische koop- of verkoopkansen.

De uitzending duurt 60 minuten.
Dit webinar is voor de gevorderde belegger.

Nico Bakker

20/04/2020 19:30 uur

Aanmelden

09/04/2020 12:00 uur Bakkers Lunch Webinar

In 'Bakkers Lunch Webinar' zal technisch analist Nico Bakker u op de
hoogte brengen van de laatste technische stand van zaken op de beurs...
Nico blikt aan de hand van real-time dagcharts vooruit op de tweede
helft van de handelsdag. Het webinar is ideaal voor de actieve belegger
die 'kort op de bal speelt'. Vanzelfsprekend komt de AEX aan bod, maar
ook zal Nico voor u enkele individuele fondsen bespreken.

De uitzending duurt 30 minuten.
Dit webinar is voor de gevorderde belegger

Nico Bakker Aanmelden

https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/archive/
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/archive/
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/31250/extra-lunch-webinar-ta-en-turbulente-markten/?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=&utm_content=OLS_Archive&utm_campaign=Webinar
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/96aefefc-7ebd-4c53-9b27-f8450e8888d7?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=&utm_content=BBB_webinar&utm_campaign=TT_newsletter
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/b96c6ef9-dce7-48b9-b06d-85911fdb7de5?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=&utm_content=Lunch_Webinar&utm_campaign=TT_newsletter
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Markets Update en Daily Charts video's

BEKIJK DE MARKETS 
UPDATE VIDEO

ABONNEER U OP HET KANAAL VAN 
BNP PARIBAS MARKETS

BEKIJK DE DAILY 
CHARTS VIDEO

https://youtu.be/OWQCJ9GEi4o?list=PLJg9B1K5ZHw-hFYp4QdbXRRcpl9D3687a&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=PDF&utm_term=&utm_content=Activehedge__Daily_Video&utm_campaign=TT_newsletter
https://youtu.be/VzU-ucP_CkQ?list=PLJg9B1K5ZHw-hFYp4QdbXRRcpl9D3687a&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=PDF&utm_term=&utm_content=Activehedge__Daily_Video&utm_campaign=TT_newsletter
https://www.youtube.com/channel/UCOM_Kgf2DMlfmDZTn6a95KQ?sub_confirmation=1 &utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=PDF&utm_term=&utm_content=Subscribe_Youtube&utm_campaign=TT_newsletter
https://www.youtube.com/channel/UCOM_Kgf2DMlfmDZTn6a95KQ?sub_confirmation=1+&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=PDF&utm_term=&utm_content=Subscribe_Youtube&utm_campaign=TT_newsletter
https://www.youtube.com/watch?v=NhGuGwFb2ig&feature=youtu.be&list=PLJg9B1K5ZHw_I0E27cF0jBPLgv1U-bbVE&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=PDF&utm_term=&utm_content=Nico_Daily_Video&utm_campaign=TT_newsletter
https://youtu.be/nAi4Qkz4R2E?list=PLJg9B1K5ZHw_I0E27cF0jBPLgv1U-bbVE&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=PDF&utm_term=&utm_content=Nico_Daily_Video&utm_campaign=TT_newsletter
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Risico’s

De aanschaf van Turbo’s en

Boosters en Memory Coupon Notes

brengt bepaalde risico’s met zich

mee, zoals koersrisico, kredietrisico

en liquiditeitsrisico. Turbo’s en

Boosters en Memory Coupon Notes

zijn daarom niet geschikt voor iedere

belegger. Het is van belang dat u

de kenmer ken en risico’s van deze

producten begrijpt voordat u een

beleggingsbeslissing neemt.

Tevens dient u zorgvuldig af te

wegen of Turbo’s en Boosters en

Memory Coupon Notes geschikt zijn

voor u gezien uw ervaring,

beleggingshorizon, overige

beleggingen, financiële positie,

risicobereidheid en andere relevante

omstandigheden. In geval van

twijfel, dient u professioneel advies

in te winnen. Deze nieuwsbrief

dient slechts ter informatie en is

geen aanbieding of een uitnodiging

tot het doen van een aanbieding

van Turbo’s of Boosters of Memory

Coupon Notes. Het aanbod van

Turbo’s en Boosters vindt

uitsluitend plaats op basis van het

relevante basisprospectus, eventuele

bijbehorende supplementen en de

definitieve voorwaarden.

De beslissing om Turbo’s en

Boosters en Memory Coupon Notes

te kopen moet dan ook op basis

van deze documenten worden

gemaakt. Deze documenten zijn

kosteloos verkrijgbaar via

www.bnpparibasmarkets.nl.

Deze paragraaf bevat slechts een

over zicht van de belangrijkste

risico’s van Turbo’s en Boosters. Lees

voor een volledig overzicht het

relevante basisprospectus, eventuele

bijbehorende supplementen en de

definitieve voorwaarden. Turbo’s en

Boosters zijn financiële instrumenten

voor actieve en ervaren beleggers

met een hoge risicoacceptatie. Door

de hefboom is een belegging in

Turbo’s en Boosters risicovoller dan

een directe beleg ging in de

onderliggende waarde.

Bij Boosters is de hefboom en het

risico doorgaans nog hoger dan bij

Turbo’s. Hoe hoger de hefboom die

men kiest, hoe sneller een beweging

van de onderliggende waarde door

werkt in de waarde van de Turbo

en de Booster. Het stop loss-niveau

van een Turbo en Booster kan

wijzigen, waardoor bij een wijziging

het stop loss-niveau dichter bij de

koers van de onderliggende waarde

kan komen. Bij indices zullen deze

wijzigingen in periodes waarin veel

dividend wordt uitgekeerd, groter

zijn. Bij alle financiële instrumenten

kan gedurende zowel de looptijd

als op de afloopdatum de volledige

inleg verloren gaan. Veranderingen

van de wisselkoersen van onderlig-

gende waarden die niet in euro

zijn genoteerd, beïnvloeden de

waarde van de in euro genoteerde

producten. Een stijging van de

lokale valuta ten opzichte van de

euro zal in beginsel een positief

effect hebben, een daling een

negatief effect. Beleggingen in

aandelen markten van opkomende

markten gaan gepaard met extra

risico’s op politiek, economisch, de

sociaal en juridisch gebied.

Daarnaast ont breekt door

gebrekkige beschikbaarheid van

financiële verslaggeving en andere

data in sommige markten

transparantie. Ongunstige ontwik-

kelingen hebben hierdoor vaak een

sterk negatieve invloed hebben

op de waarde van beleggingen in

opkomende markten. Beleggen in

grondstoffen gebeurt meestal door

middel van termijncontracten Door

te beleggen in termijncontracten en

deze op tijd te verkopen kan fysieke

levering van een grondstof worden

voorkomen. Wanneer een belegger

voor lange termijn in een bepaalde

grondstof belegt, dient hij/zij het

termijncontract voor het aflopen

door te rollen naar een

termijncontract met een langere

looptijd. Het doorrollen van

termijncontracten kan rendement

opleveren of juist rendement kosten.

Dit is afhankelijk van de termijnmarkt

en staat los van veranderingen van

de spotprijs van de desbetreffende

grondstof. Wan neer een

termijncontract afloopt, zal de prijs

daarvan de actuele spotprijs

benaderen. Bij het doorrollen wordt

het aflopende contract verkocht

en het volgende contract gekocht.

Het verschil tussen opeenvolgende

termijnprijzen kan een negatief ren

dement opleveren voor de belegger.

BNP Paribas is liquidity provider

(market maker) voor de Turbo’s. Dat

wil zeggen dat BNP Paribas onder

normale marktomstandigheden bereid

is om Turbo’s en Boosters te kopen

en te verkopen. Hierdoor is het

mogelijk om onder normale

marktomstandig heden Turbo’s en

Boosters te kopen of verkopen. Meer

informatie over de tijden waarop u

kunt handelen in Turbo’s en Boosters

vindt u in de relevante

productbrochures. De prijs waarvoor

BNP Paribas bereid is een Turbo of

een Booster te kopen wordt de

‘biedprijs’ genoemd en de prijs

waarvoor BNP Paribas bereid is een

Turbo of een Booster te verkopen

wordt de ‘laatprijs’ genoemd. Het

verschil tussen de bied en laat

prijzen wordt de spread genoemd.

Gedurende de looptijd van een

Turbo of een Booster kan de spread

aan wijziging onderhevig zijn.

Bijvoorbeeld indien er belangrijke

cijfers worden gepubliceerd zoals

jaarcijfers of macro-economische cijfers

kan de spread (tijdelijk) wordt

vergroot.

Actuele informatie over de bied en

laatprijzen gehanteerd durende de

looptijd van Turbo’s en Boosters treft

u aan op de relevante product

pagina van de website

www.bnpparibasmarkets.nl. Door

bijzondere omstandigheden kan het

voorkomen dat de handel in Turbo’s

en Boosters tijdens beursuren wordt

stilgelegd. Dit kan gebeuren als de

handel in de onderliggende waarde

wordt stilgelegd, een Turbo of

Booster uit verkocht is, indien in

korte tijd een groot aantal orders

wordt geplaatst, bij extreme

marktomstandigheden of bij

storingen in het systeem van BNP

Paribas, Euronext, een dataleverancier

of de beurs waarop de onderliggende

waarde wordt verhandeld. Indien

BNP Paribas geen prijzen afgeeft

kan het zijn dat het niet mogelijk is

om een Turbo of Booster te kopen

of te verkopen of niet tegen de door

u gewenste prijs. Dit laatste kan

zich voordoen omdat u in dergelijke

situaties voor koop en verkoop

afhankelijk bent van andere

beleggers die willen kopen of

verkopen.
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Dit document is opgesteld door BNP

Paribas S.A. of haar dochtervennoot

schappen of groepsondernemingen

(‘’BNP Paribas’’). Alle informatie

in dit document is gebaseerd op

informatie afkomstig van BNP Paribas

en van andere instellingen die als

betrouwbaar gelden. BNP Paribas

geeft in dit document een getrouwe

reproductie van dergelijke informatie,

echter BNP Paribas biedt geen

garantie voor de juistheid van de

getoonde gegevens verkregen van

derden. Geen garantie of zekerheid

in welke vorm ook, expliciet

of impliciet, wordt gegeven met

betrekking tot de volledigheid en

juistheid van de informatie opgeno-

men in dit document. BNP Paribas

accepteert geen enkele verplichting

om enige informatie opgenomen in

dit document te herzien of te cor-

rigeren. Geen handelen of nalaten

van BNP Paribas of haar directeuren,

werknemers, agenten of andere

vertegenwoordigers met betrekking tot

de informatie opgenomen in dit

document vormt, of wordt geacht

te vormen, een verplichting of

garantie van BNP Paribas of enig

ander persoon. Indicatieve prijzen of

analyses in dit document zijn te

goeder trouw opgesteld, uitgekozen

en beoordeeld en derhalve wordt

geen garantie gegeven ten aanzien

van de juistheid, volledigheid en

redelijkheid van deze prijsopgaven

of analyses. Onverminderd de

juridische verantwoordelijkheid voor

informatievoorziening, accepteert BNP

Paribas geen enkele vorm van

aansprakelijkheid voor kosten, schade

en claims ontstaan uit, of in

verband met, een belegging in

financiële instrumenten beschreven in

dit document. BNP Paribas en/ of

haar dochtervennootschappen of

groepsvennootschappen, verbonden

vennootschappen, werknemers of

klanten kunnen een belang in finan-

ciële instrumenten beschreven in dit

document of daaraan gerelateerde fi-

nanciële instrumenten. Een dergelijk

belang kan omvatten het handelen,

aanhouden, onderhouden van een

markt in zulke financiële instru-

menten als ook het verschaffen van

bank, krediet en andere financiële

diensten aan een vennootschap

of de uitgevende instelling van de

financiële instrumenten beschreven in

dit document. BNP Paribas treedt

met betrekking tot een transactie, de

financiële instrumenten of andere

verplichtingen beschreven in dit

document, niet op als financiële

adviseur of in een fiduciaire rol.

BNP Paribas geeft met betrekking tot

geen enkele jurisdictie een garantie

of advies over fiscale, juridische en

boekhoudkundige zaken. Dit document

is niet bedoeld voor de distributie of

het gebruik door enig persoon of

entiteit in een jurisdictie of land

waarin een dergelijke distributie of

gebruik in strijd is met lokale wet

en regelgeving. De informatie

opgenomen in dit document is

eigendom van BNP Paribas en is

verstrekt op verzoek van een gese-

lecteerd aantal ontvangers en mag

niet (geheel of gedeeltelijk) worden

verstrekt of anderszins gedistribueerd

aan een andere derde partij zonder

de schriftelijke toestemming van BNP

Paribas.

Verenigde Staten van Amerika: Dit

document is uitsluitend bestemd voor

verstrekking aan “majorinstitutional

investors” zoals gedefinieerd in “Rule

15a6” van de Amerikaanse Exchange

Act van 1934, zoals van tijd tot tijd

gewijzigd (de “Exchange Act”) en mag

niet worden verstrektaan andere

Amerikaanse in gezetenen. Elke

Amerikaanse“major institutional

investor” die deze in formatie

ontvangt en komt door het ontvangst

ervan overeen dat hij de informatie

in dit document niet zal verstrekken

of anderszins distribue ren aan

anderen. De effecten zoals hierin

beschreven zijn en zullen niet

worden geregistreerd zoals bedoeld in

de Amerikaanse Securities Act van

1933, zoals van tijd tot tijd gewijzigd

(de “Securities Act”) en mogen niet

worden aangeboden of verkocht in de

Verenigde Staten van Amerika, tenzij

aan “qualified institutional buyers”

(gekwalifi ceerde institutionele

beleggers) in lijn met “Rule 144A” of

op grond van een andere vrijstelling

van of het niet van toepassing zijn

van de registratieverplichting van de

Securities Act. De aanbieding of

verkoop van de effecten of

transacties in de effecten kunnen

verder beperkt worden door

toepasselijke wet en regelgeving van

de Verenigde Staten of van haar

afzonderlijke staten. Potentiële

beleggers dienen zichzelf daarom op

de hoogte te stellen van en

juridische beperkingen bij het

aangaan van transacties na te leven.

BNP Paribas S.A. staat in Nederland

onder toezicht van de Autoriteit

Financiële Markten. BNP Paribas S.A.

staat in Frankrijk onder toezicht van

de ‘Autorité des marchés financiers’

en haar activiteiten in Nederland

vallen onder het gedragstoezicht van

de Autoriteit Financiële Mark ten.

Behalve in landen waarin dit

wettelijk is vereist is de inhoud

van dit document is niet beoordeeld

door toezichthouders in de landen

waarin dit document wordt verstrekt.

In geval van twijfel over de inhoud

van dit document dient onafhankelijk

professioneel advies te worden

ingewonnen. © BNP Paribas S.A. Alle

rechten, behalve indien expliciet

toegekend, worden voorbehouden.

Reproductie in welke vorm ook van

de inhoud van deze nieuwsbrief is

zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming verboden tenzij voor

persoonlijk gebruik. De nieuwsletter

bevat merken van BNP Paribas. De

merken omvatten onder andere het

logo van BNP Paribas en de

merknamen BNP Paribas. Alle

intellectuele eigendomsrechten met

betrekking tot de indices genoemd in

dit document behoren toe aan de

relevante Index sponsoren (de “Index

Sponsoren”). De relevante Index

Sponsoren zijn op generlei wijze

betrokken bij de totstandkoming of

verkoop van de producten genoemd

in dit document, noch wordt door

hen enig advies tot aankoop van

deze producten gegeven.

De aanbevelingen in dit document
moeten worden beschouwd als
“Reclame-uitingen”.

Dit document is niet toegespitst op uw
persoonlijke situatie en mag daarom
nadrukkelijk niet beschouwd worden als
een beleggingsadvies of een voorstel of
aanbod tot kopen of verkopen van
financiële instrumenten en/of het
afnemen van beleggingsdiensten.

Deze aanbevelingen zijn niet opgesteld
overeenkomstig de wettelijke
voorschriften ter bevordering van de

onafhankelijkheid van onderzoek op
beleggingsgebied en zijn evenmin
onderworpen aan een verbod om al vóór
de verspreiding van onderzoek op
beleggingsgebied te handelen.
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Het onderdeel technische analyse

wordt geproduceerd door Bakker

Technische Analyse Consultancy B.V.

(“BTAC”) en gedistribueerd door BNP

Paribas. Nico Bakker is bestuurder

van BTAC en hij is een onafhankelijk

analist. BNP Paribas en BTAC zijn

een samenwerkingsverband aange

gaan waarin BTAC in ruil voor een

financiële vergoeding technische

analyse verzorgd en bepaalde pro

motionele activiteiten verricht. De

technische analyses van BTAC zijn

niet bedoeld als individueel beleg

gingsadvies of als aanbeveling tot het

doen van bepaalde beleggingen.

Het onderdeel ‘ProBeleggen’ wordt

geproduceerd door ProBeleggen B.V.

(“ProBeleggen”) en gedistribueerd door

BNP Paribas. Jim Tehupuring en Albert

Jellema zijn bestuurders van

ProBeleggen en zijn onafhankelijk

analist. BNP Paribas en ProBeleggen

zijn een samenwerkingsverband

aangegaan waarin ProBeleggen in ruil

voor een financiële vergoeding onder

meer artikelen produceert voor deze

nieuwsbrief, sprekers voor webinars en

seminars van BNP Paribas levert en

meewerkt aan promotieactiviteiten van

BNP Paribas. De analyses en artikelen

van ProBeleggen en/of haar bestuurders

zijn niet bedoeld als individueel

beleggingsadvies of als aanbeveling tot

het doen van bepaalde beleggingen.

Het hoofdartikel wordt geproduceerd

door Active Hedge Group B.V. (“Active

Hedge”) en gedistribueerd door BNP

Paribas. De in dit document

opgenomen standpunten en voor

uitzichten zijn door Active Hedge

gegeven in haar hoedanigheid van

onafhankelijk analist. BNP Paribas en

Active Hedge. zijn een

samenwerkingsverband aangegaan

waarin Active Hedge in ruil voor een

financiële vergoeding analyses

verzorgd en bepaalde promotionele

activiteiten verricht. De analyses van

Active Hedge zijn niet bedoeld als

individueel beleggingsadvies of als

aanbeveling tot het doen van

bepaalde beleggingen. Iedere

(potentiële) investering dienen

beleggers te toetsen aan hun

persoonlijke beleggersprofiel en te

bespreken met hun eigen adviseur.

Het hoofdartikel van Active Hedge, de

ProBeleggen artikelen en de

technische analyse artikelen van Nico

Bakker worden hierna gezamenlijk de

“artikelen” genoemd. De in de

artikelen genoemde standpunten en

vooruitzichten zijn door respectievelijk

BTAC gegeven in haar hoedanigheid

als technisch analist, door

ProBeleggen gegeven in hun

hoedanigheid van beleggingsspecialist

en door Active Hedge in haar hoeda-

nigheid als onafhankelijk analist. Deze

aanbevelingen zijn niet opgesteld

overeenkomstig de wettelijke

voorschriften ter bevordering van de

onafhankelijkheid van onderzoek op

beleggingsgebied en zijn evenmin

onderworpen aan een verbod om al

vóór de verspreiding van onderzoek op

beleggingsgebied te handelen.

BNP Paribas kan van tijd tot tijd

producten uitgeven die dezelfde

onderliggende waarden kunnen heb

ben als de financiële instrumenten

besproken in de artikelen. BNP

Paribas heeft echter geen enkele

betrokkenheid bij, op welke manier

dan ook, invloed op, zeggenschap

over of inspraak in van de

totstandkoming van de artikelen van

of namens respectievelijk BTAC,

ProBeleggen of Active Hedge of een

aan BTAC, ProBeleggen of Active

Hedge gelieerde onderneming of

persoon. BNP Paribas is niet

verantwoordelijk voor de volledigheid,

juistheid en geschiktheid voor welke

doeleinden dan ook en aanvaardt

geen enkele aansprakelijkheid in

verband met de artikelen van BTAC,

ProBeleggen of Active Hedge of een

aan BTAC, ProBeleggen of Active

Hedge gelieerde onderneming of

persoon.

Op het moment van schrijven heb

ben voornoemde partijen mogelijk in

privé dan wel zakelijk een positie in

de onderliggende waarden zoals

beschreven in dit document tenzij bij

het bewuste artikel anders is

aangegeven. Specifiek ten aanzien van

Nico Bakker geldt dat hij geen directe of

indirecte posities aanhoudt in

individuele aandelen maar mogelijk wel

in indices waar de door hem besproken

aandelen deel van uitmaken.

De  waarde  van  uw  belegging  kan  fluctueren.  In  het  verleden  behaalde  resultaten  bieden  geen  garantie  voor  de  toekomst.
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