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Ook in de VS gaat de economie in razend
tempo momenteel. De Amerikanen hebben de
coronacrisis waarschijnlijk definitief achter
zich gelaten en zijn daardoor misschien wel
koopzuchtiger dan ooit. Het is ze uiteraard
gegund, maar de producenten merken het ook
op. Grondstoffenprijzen stijgen over de gehele
breedte en er is ruimte zat om deze hogere
kosten door te rekenen aan de consumenten,
die vorig jaar al thuis zittend en Netflix
uitspelend, meer spaarden dan ooit.

Autoprijzen zijn hoger, nieuw en tweedehands
en de benzine die erin gaat is duurder. De
winkelprijzen lopen op, want het mag weer.
De biertjes zijn duurder geworden en fastfood
is dat ook. Salarissen stijgen momenteel ook
mee, vastgoedketen Chipotle verhoogde
bijvoorbeeld de minimum salarissen naar
$15,- en de prijzen van burrito’s met 4%. En de
consument betaalt graag mee, om vervolgens
een hoger salaris uit te handelen bij de baas.
Een klassieke loon-prijs spiraal lijkt in de
maak. Hoe het dan met de huidige inflatie zit
vraagt u? Ook daar kwamen cijfers van uit en
het bleek dat de Amerikaanse inflatie jaar op
jaar 5% was. En afgelopen maand zelf 0.6%,
oftewel 7.2% op jaarbasis. Terwijl economen
‘slechts’ 0.4% over afgelopen maand
verwachtten.

Is dat cijfer heel hoog? Ja en nee. In absolute
zin is het de hoogste inflatie in 13 jaar tijd.
Maar het kan ook tijdelijk zijn, een
‘transitiefase’. Omdat de boel natuurlijk stil
heeft gelegen, overtreft de vraag ‘tijdelijk’ het

aanbod. Dat is waar de Amerikaanse Fed nu
nog rekening mee lijkt te houden, net als de
Europese Centrale Bank, die de verwachtingen
verhoogde, maar wel denkt dat de inflatie in
Europa nog jaren onder de 2% doelstelling
blijft. Des te spannender wordt het deze week
bij het Amerikaanse rentebesluit, omdat de
ultra stimulerende houding en ultra lage
beleidsrente met dit soort inflatiecijfers niet
lang vol blijft te houden. En dus wordt de druk
op de centrale banken om stimulerende
maatregelen af te zwakken steeds sterker.

Nu is het dus de vraag hoe de Fed reageert.
Kijkend naar het voorbeeld van de ECB vorige
week, kan het best zijn dat er iets
gelijkwaardigs gebeurt. De ECB handhaafde
vorige week de belangrijkste rentes en paste
ook het opkoopprogramma van obligaties niet
aan. Wel verhoogde het de
inflatieverwachtingen voor de komende jaren,
maar die zijn nog altijd niet erg hoog. Gaat de
Fed eenzelfde boodschap brengen? Dan kan
het best dat de markten opgelucht ademhalen
en nog eens hoger gaan. Inflatie in combinatie
met lage rente betekent immers vrij baan voor
groei in prijzen, omzet, winst en dus
beurskoersen. Maar anderzijds, als de Fed
toch ergens wat twijfels uitspreekt over die
hoge inflatie of minder stimulus aankondigt
dan kan de markt er wel eens negatief op
reageren en kunnen de marktrentes gaan
oplopen, wat meestal een negatiever
sentiment oplevert. Misschien blijft die top
van deze dagen dan voorlopig wel dé top.

Gefeliciteerd, alles gaat goed. Het is op het moment dat ik dit schrijf midden juni, 26 graden
Celsius, het vaccinatieprogramma gaat als een speer, het Nederlands Elftal heeft de eerste
poulewedstrijd van het EK gewonnen en de AEX-index staat op de hoogste stand ooit. Lekker hoor,
de zon laat zich zien, zeker ook op de beurs. Deze week staat er een rentebesluit van de
Amerikaanse koepel van centrale banken (Fed) op de beurskalender en zijn er nog wat
Amerikaanse inflatiecijfers. Is het eigenlijk een goed teken dat de zon zich momenteel zo laat
zien? Daar moesten we het maar eens over hebben.

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
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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: ABM Financial News 10-6-2021, 11-6-2021 en 14-6-2021, Koninklijke Horeca Nederland, ECB, Fed,  WallStreet journal
10-6-2021, Chipotle.com 10-5-2021 en USA today 9-6-2021.
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Auteur: Jeroen Santen

Toppen voorspellen is een gevaarlijk spel. Net als bodems
trouwens. Ik wens u daarom veel succes en als u nu niet kunt of
wilt besluiten hoe u hier mee om wil gaan, dan kan ik u van harte
aanraden niks te doen en lekker op een terrasje plaats te nemen.
En natuurlijk een lekker biertje te bestellen in de zon. Dat biertje
is gemiddeld wel 10 cent duurder geworden volgens Koninklijke
Horeca Nederland, maar dat heeft u wel verdiend. Want ook u
heeft daar lang op moeten wachten, terwijl u het afgelopen jaar
thuis bleef en Netflix keek of een boek las. Geniet ervan.
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Langdurige up-trend
Wie een beetje uitzoomt op de maandgrafiek van
de EuroBund ziet dat de koers lange tijd is
gestegen. Stijgingen worden daarbij afgewisseld
met zijwaartse perioden. Inmiddels is er sprake
van een brede range tussen krap 169 en 178+.
Als we inzoomen op de weekgrafiek is echter een
dalende trend ingezet waarbij er inmiddels
sprake is van een herstelfase. Met de zwarte
candle die deze week zichtbaar wordt, lijkt een
vervolg van de afdaling tot de mogelijkheden te
behoren. Een waarschuwing, er staat immers
tegenover dat op de maandgrafiek de langdurige
uptrend nog intact is. Die loopt technisch pas
onder de zone 165/167 averij op aangezien het
opwaartse patroon dan gebroken wordt.
Aangezien de beurs, het centrale banken beleid
of wat dan ook niet te voorspellen is, is het
wellicht raadzaam rekening te houden met
meerdere scenario’s.

Coaching
Enige voorzichtigheid met koopposities is
wellicht geboden, dat zal duidelijk zijn. Op de
maandkaart is de up-trend nog intact, maar
verzwakking wordt ondanks het prille herstel op
de weekgrafiek geconstateerd. Een hogere bodem
op de weekkaart (ik heb er een paar voor u
ingetekend) kan mogelijk een signaal zijn voor
een verder herstel, maar dan moet ook de zone
rond 174 opwaarts worden doorbroken. Bij
aanhoudende verkoopdruk is het oppassen
geblazen. Lopende koopposities kunnen dan
wellicht beter worden afgebouwd. Al met al een
spannende fase.

Heeft u tussentijds vragen over de
koersvorming van dit fonds? Via Twitter
@TheDailyTurbo informeren wij u graag en
houden u verder op de hoogte.

Auteur: Wouter de Boer

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.

Uptrend nog altijd valide voor EuroBund Future
Het speelveld van de EuroBund Future ziet er wat onstuimig uit de laatste jaren. De lange termijn up-trend
is daarbij nog wel intact, maar is wel aan het wankelen gebracht. De koers schommelt in een cruciale zone.
We bekijken derhalve de week- en maandgrafiek.
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Bekijk de BNP Paribas 
Turbo’s

Weekgrafiek EUROBUND,
25 mei 2021

EUROBUND

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.

https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=BUND%20Future&u=11588&cat=Turbo&utm_source=&utm_medium=&utm_term=&utm_content=Turbo_Button_Nico_Bakker&utm_campaign=
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=BUND%20Future&u=11588&cat=Turbo&utm_source=&utm_medium=&utm_term=&utm_content=Turbo_Button_Nico_Bakker&utm_campaign=
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?underlying=BUND%20Future&u=11588&cat=Turbo&utm_source=&utm_medium=&utm_term=&utm_content=Turbo_Button_Nico_Bakker&utm_campaign=
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Hollandse Aandelenavond 2021
15 beursexperts, 15 tips

Eén keer per jaar mogen beleggingsexperts zich ongegeneerd overgeven aan hun home bias en hoeven ze niet verder te kijken dan het
Damrak.
Op de Hollandse Aandelenavond vragen wij - organisatoren BNP Paribas en IEX - ze namelijk om voor ons de mooiste snoepjes van de
Nederlandse beurs te selecteren. Gisteren deden ze dat voor inmiddels de elfde keer op rij, voor een uitverkocht huis.
Nou ja, uitverkocht - door de coronamaatregelen was het net als vorig jaar een volledig online evenement, maar wel met een recordaantal
kijkers. Wellicht was u erbij en wilt u de tips graag even teruglezen, misschien heeft u het gemist: hoe dan ook, hieronder vindt u alle
aandelentips van de Hollandse Aandelenavond.
U kunt de hele avond hier terugkijken, inclusief de interessante slotdiscussie tussen de vijf experts, waarin en passant ook nog even de niet-
zo-Hollandse cryptomarkt ter sprake kwam. Hieronder een overzicht van de selecties van onze experts.

Expert 1: Royce Tostrams
1. Ordina. Laat na ongeveer 10 jaar zijwaarts te hebben bewogen sinds eind vorig jaar eindelijk een duidelijk opwaartse trend zien.
2. Boskalis. Is na een lange periode in een voornamelijk zijwaarts, en de laatste tijd dalend, trendkanaal omhoog gedraaid.
3. Sligro. Draait na een slechte periode keurig omhoog: zowel de koers als de door Tostrams gehanteerde BOB-indicator ('Best of the best').

Expert 2: Jos Versteeg
1. ASML
2. ASMI
3. Besi

Drie chiptips, waarbij Versteeg de disclaimer meegeeft dat dit geen suggestie voor het komende jaar is, maar vooral als lange termijntip
moet worden gezien. De drie Nederlandse chipbedrijven spelen alle drie op hun eigen manier een belangrijke rol in de verdere versnelling en
verkleining van de chiptechnologie. Dat zal nog jaren blijven doorgaan en dat maakt deze technologische wereldleiders tot aantrekkelijke
lange termijnbeleggingen.

Expert 3: Jim Tehupuring
Tehupuring kiest, met het EK in aantocht, voor een voetbalanalogie. Voor een evenwichtige verdeling van risico's is een goede spreiding
noodzakelijk. In de eerste plaats in de asset-allocatie (aandelen, obligaties, vastgoed, cash), maar ook op het aandelenvlak moet de
opstelling zowel verdedigers als aanvallers bevatten.
1. Ahold Delhaize. De verdediger in de selectie. Sterke groei en marge, mooi dividendrendement, is wat achtergebleven.
2. Just Eat Takeway. De creatieve middenvelder. Briljante groeicijfers, maar een zwakke koersperformance. "Onwaarschijnlijk dat het

aandeel niet verder is opgelopen in de coronaperiode."
3. ING. De grillige spits. Wat meer risico, maar met de hervatting van het dividend en een lonkende verbetering van de rentemarge kan

ING wel eens positief gaan verrassen.

Expert 4: Ralph Wessels
Nu de wereld deze zomer verder open gaat, zal de wereldeconomie verder gaan versnellen. Eerst was China de motor, nu de VS en
binnenkort wordt het Europa. Wie gaan daarvan profiteren?
1. Just Eat Takeaway. Operationeel ontzettend goed bezig, groeit enorm hard, maar het aandeel ligt onder druk door een slecht sentiment

rond bedrijven in de 'gig'-economie. Het aandeel heeft een inhaalslag te maken.
2. Unibail-Rodamco-Westfield. Is als uitbater van winkelcentra extreem hard geraakt door corona en had te maken met een opstand van

aandeelhouders. URW lijkt in rustiger vaarwater terecht te komen en de omzet per vierkante meter draait inmiddels alweer de goede
kant op.

3. Unilever. De vooruitzichten voor het jaar zijn verbeterd. Bovendien wint Unilever marktaandeel in de markten waarin het opereert en
het aandeel kan ook profiteren als de rondwarende inflatieangst overtrokken blijkt, zoals Wessels verwacht.

Dit zijn alle 20 long- èn shorttips van de Hollandse Aandelenavond
Auteur: Pieter Kort, Hoofdredacteur IEX

https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/39524/hollandse-aandelenavond-2021/#watch-player
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Expert 5: Nico Bakker
1. Ahold. Een mooie serie toppen en bodems. Er is een nieuwe up-swing gestart met koersdoel > €28.
2. IMCD. Een mooie up-trend, zonder tekenen van overspannenheid.
3. Unilever. Aandeel zit in een stijgende trend, waarbij de beste kansen nu richting de bovenkant van die trend liggen.

Vijf short-tips
Omdat de sprekers te gast waren in het huis van de Turbo's, te weten bij BNP Paribas, waar long en short altijd hand in hand gaan, en
omdat we ook de minder positief ingestelde aandelenbeleggers wilden plezieren vroegen we de vijf experts ook om ieder één short-tip te
geven. Dat bleek niet voor iedereen even makkelijk (4 van de 5 experts verwachten verder oplopende koersen dit jaar), maar deze konden we
noteren:

1. Royce Tostrams: Royal Dutch Shell.
2. Jos Versteeg: Signify
3. Jim Tehupuring: Air France-KLM
4. Ralph Wessels: Heineken (Wessels gebruikt liever de term 'underweight'; op dit aandeel staat geen verkoopadvies)
5. Nico Bakker: ASML ("Tijd voor wat afkoeling.")

Het bovenstaande artikel werd op 28 mei 2021 gepubliceerd op IEX.nl als samenvatting van de Hollandse Aandelenavond. U kunt het
webinar geheel of specifieke gedeelten bekijken via het webinararchief van BNP Paribas.
Kijk voor Turbo’s, Boosters en Rendement Certificaten op de besproken Nederlandse aandelen op de website van BNP Paribas Markets. Via
het A-Z overzicht, ziet u welke onderliggende waarden beschikbaar zijn.
IEX en BNP Paribas hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten bij de stimulerende en leerzame Hollandse Aandelenavond!

Webinar terugkijken A-Z Overzicht

1. Ralph Wessels
ABN AMRO

2. Rogier San Giorgi
BNP Paribas

3. Nico Bakker
BTAC

4. Jos Versteeg
InsingerGilissen

5. Jim Tehupuring,
1Vermogensbeheer

6. Royce Tostrams,
Tostrams Groep 

https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/39524/hollandse-aandelenavond-2021/#watch-player
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/39524/hollandse-aandelenavond-2021/#watch-player
https://www.bnpparibasmarkets.nl/a-z-overzicht/
https://www.bnpparibasmarkets.nl/a-z-overzicht/
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/39524/hollandse-aandelenavond-2021/#watch-player
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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:
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Klik hier voor het archief

Datum Titel Spreker

ProBeleggen en BNP Paribas verzorgen in 2021 elk kwartaal een webinar
waarbij de basis van fundamentele analyse centraal staat. Op 30 juni
wordt deel 2 uitgezonden. Beleggingsexpert en eigenaar van ProBeleggen
Albert Jellema zal in deze uitzendingen u de beginselen van
aandelenanalyse uitleggen onder regie van productexpert Erik Mauritz
van BNP Paribas.

Deel 2: Hoe bepaal je de waarde van een aandeel?

Albert Jellema, 
Erik Mauritz

30/06/2021 20:00 uur

Klik Hier

In dit Lunch Webinar zal technisch analist Nico Bakker u op de hoogte
brengen van de laatste technische stand van zaken op de financiele
markten. Een update van het actuele landschap van de belangrijkste
markten en titels.

De uitzending duurt 30 minuten. Kennis van technische analyse is
essentieel. Let op: bij uitzondering is er geen webinar op 3 december.

Bakkers Lunch Webinar

Nico Bakker

17/06/2021 12:00 uur

Klik Hier

Doorstomen of pas op de plaats? Nico Bakker, Jim Tehupuring en Koen
Bender zullen onder leiding van Janneke Willemse handvatten geven voor
de tweede helft van het beleggingsjaar. Let op: aanmelden via DFT

Visie & Tips 2021: de tweede helft

Koen Bender, Jim 
Tehupuring, Nico 
Bakker

24/06/2021 20:00 uur

Klik Hier

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.

Bakkers Bull / Bear Webinar

Nico Bakker

21/06/2021 19:30 uur

Klik Hier

Een goede voorbereiding is dan van belang. Leer in dit webinar hoe
Turbo’s werken en ervaar hoe u met Turbo's Long en Short kunt inspelen
op koersstijgingen en koersdalingen van tal van onderliggende waarden
aan de hand van voorbeelden. Presentatie door productexpert Rogier San
Giorgi van BNP Paribas.

Aan de slag met Turbo's

Rogier San Giorgi

01/07/2021 19:30 uur

Klik Hier

https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/archive/
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/archive/
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/d20646e7-e530-448f-9323-cb2369708b4a
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/d20646e7-e530-448f-9323-cb2369708b4a
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/eb00ccca-c2b7-4baa-9252-afd11680d891
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/eb00ccca-c2b7-4baa-9252-afd11680d891
https://www.onlineseminar.nl/dft/webinar/40357/visie-en-tips-tweede-helft-2021/
https://www.onlineseminar.nl/dft/webinar/40357/visie-en-tips-tweede-helft-2021/
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/#/bnpparibas/login/37656/bakkers-bull--bear-webinar?returnUrl=htmlwebinar
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/#/bnpparibas/login/37656/bakkers-bull--bear-webinar?returnUrl=htmlwebinar
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/d20646e7-e530-448f-9323-cb2369708b4a
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/f4eaf3c0-cfd8-49ee-8e40-ae03914ae8bc
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/archive/
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/d20646e7-e530-448f-9323-cb2369708b4a
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/eb00ccca-c2b7-4baa-9252-afd11680d891
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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/14TEYePvnN0?list=PLJg9B1K5ZHw-hFYp4QdbXRRcpl9D3687a
https://youtu.be/14TEYePvnN0?list=PLJg9B1K5ZHw-hFYp4QdbXRRcpl9D3687a
https://www.youtube.com/channel/UCOM_Kgf2DMlfmDZTn6a95KQ?sub_confirmation=1%20&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%20&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=PDF&utm_term=&utm_content=Subscribe_Youtube&utm_campaign=TT_newsletter
https://youtu.be/dMD6D20lzbs?list=PLJg9B1K5ZHw_I0E27cF0jBPLgv1U-bbVE
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De  waarde  van  uw  belegging  kan  fluctueren.  In  het  verleden  behaalde  resultaten  bieden  geen  garantie  voor  de  toekomst.

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.


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