


Volgens ABM Financial News zien analisten die het aandeel nog actief 
volgen een wisselend beeld. Zij verwachten dat de vrije kasstroom op 
€3 miljoen negatief uitkomt voor Q3 en dat is beter dan de bijna €16 
miljoen uit Q2. Voor Q4, welk traditioneel het sterkst is voor TomTom, 
zou deze zelfs op een plus van €9 miljoen kunnen uitkomen. Toch is 
dat fors lager dan de eigen voorspelling van het management. Voor Q3 
voorziet men verder een nettoverlies van €17 miljoen tegen €23.6 in 
Q2. Voor heel het jaar verwacht men €73 miljoen verlies. 

Opmerkelijk is dan ook de hervatting van het 
aandeleninkoopprogramma dat werd gestart in 2020, maar door de 
Corona uitbraak opgeschort werd. Het restant van €33 miljoen is in 
2021 ingekocht op een aanzienlijk hogere gemiddelde aandelenkoers. 
Dat geeft de spagaat weer waarin (technologie)fondsen raken wanneer 
ze aandelen en opties verstrekken aan personeel als onderdeel van 
een beloningspakket. Deze toekomstige verplichting zal ook afgedekt 
moeten worden. Dat heeft risico’s. Niet inkopen is erg duur als de 
aandelen oplopen, maar wel inkopen bij een dalende koers heeft ook 
een keerzijde. De personeelsopties kunnen waardeloos aflopen en dan 
zit het bedrijf met een overschot aan dure aandelen in de maag. 

Voor Q3 zijn de analistenverwachtingen dus nog voorzichtig negatief, TomTom zal daarom een heel goede Sint en kerstperiode moeten hebben om 
de eigen verwachtingen voor het hele jaar te realiseren. Tot die tijd zullen beleggers en personeel de koersontwikkeling van het aandeel met 
spanning volgen.

Om in te spelen op een mogelijk verdere koersbeweging van bovengenoemde fondsen zijn er bij BNP Paribas Markets voor de meeste titels zowel 
turbo’s long als turbo’s short beschikbaar. Mocht u dit overwegen en dit past in uw portefeuille en strategie, gebruik dan bij voorkeur lage hefbomen 
om een eventuele vroegtijdige uitstop te voorkomen. 

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.

Op het moment van schrijven heeft Bart Peters 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 hen belegd wordt en waar zij geen invloed op hebben op het 
beleggingsbeleid. Verder zijn er geen andere potentiële belangenconflicten bekend



https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=398&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=40&sortby=&direction=Ascending
https://www.bnpparibasmarkets.nl/producten/?u=769&cat=Turbo&lf=&lt=&slf=&slt=&bdf=&bdt=&sf=&st=&ttmf=&ttmt=&irf=&irt=&s=40&sortby=&direction=Ascending


Na een oefenweek en vier spelweken zit de Slimste Belegger er al weer op. In een periode van 5 weken heeft u kunnen leren hoe

Turbo’s werken, welke risico’s en kansen gepaard gaan met Turbo’s en, last but not least, hoe u kunt handelen in Turbo’s. 

Los van de Turbo’s als product is ook duidelijk geworden hoe belangrijk het formuleren van een visie en een belegginsstrategie is. Of u 

nu belegt aan de hand van analyse van koersgrafieken, frequent handelt op basis van intermarket analyse of vooral een langere 

termijnhorizon heeft en met fundamentele analyse tot uw beslissingen komt. Dat is misschien wel dé overeenkomst tussen de coaches 

Nico Bakker, Royce Tostrams, Guy Boscart, Jean-Paul van Oudheusden en Jim Tehupuring. Vanzelfsprekend bleek tijdens de 

webinars en uit hun spelupdates dat zij alle vijf sterk verschillen in beleggingsaanpak. Aan u om te concluderen welke aanpak het 

beste bij u past als u met Turbo’s gaat beleggen. En misschien komt u wel tot de conclusie dat u het op uw eigen wijze doet.

Als u uw analyse heeft voltooit, en de bijbehorende Turbo heeft geselecteerd op www.bnpparibasmarkets.nl heeft u nog een partij 

nodig die u toegang biedt tot Euronext of CATS om de Turbo’s te verhandelen. De Turbo’s van BNP Paribas zijn verhandelbaar bi j 

DeGiro, ABN AMRO, SAXO (voorheen Binck Bank), ING, Rabobank en LYNX. Met uw beleggingsrekening en het voltooien van de 

kennistest bij uw bank/ broker bent u in de gelegenheid om in Turbo’s te handelen.

Heeft u tot op heden nog niet eerder belegd met Turbo’s en wilt u voordat u dat gaat doen nog een webinar terugzien of vragen stellen 

over Turbo’s? Dat kan vanzelfsprekend. Kijk hier voor onze landingspagina voor Turbo’s. En klik hier voor ons archief met alle recente 

webinars rondom de slimste belegger en Turbo’s.

Bellen? Dat kan ook: 0900-MARKETS (0900-6275387).

Wilt u de coaches na het spel volgen? Dat kan ook via onderstaande links:

Nico Bakker :www.bnpparibasmarkets.nl/analyse

Royce Tostrams: www.tostrams.nl

Guy Boscart: www.usmarkets.nl

Jean-Paul van Oudheusden: www.marketsareeverywhere.com

Jim Tehupuring: www.1vermogensbeheer.nl

https://apps.apple.com/nl/app/de-slimste-belegger/id1532395665
https://play.google.com/store/apps/details?id=iex.nl.bnpdeslimste
http://www.bnpparibasmarkets.nl/turbos
http://www.ols.nl/bnpparibas/archive
http://www.bnpparibasmarkets.nl/analyse
http://www.tostrams.nl/
http://www.usmarkets.nl/
http://www.marketsareeverywhere.com/
http://www.1vermogensbeheer.nl/
http://www.ols.nl/bnpparibas/archive
op www.bnpparibasmarkets.nl


https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/archive/
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/archive/
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/d5156f71-8834-4299-a31b-eff0b28e8764
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/d5156f71-8834-4299-a31b-eff0b28e8764
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/4422aaf4-23e9-44d6-969f-ab529d873e72
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/fa353c8d-81ec-4a33-a477-e90941139468
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/fa353c8d-81ec-4a33-a477-e90941139468
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/6f6d7975-975f-4329-90a0-4e418507f0ca
https://www.onlineseminar.nl/bnpparibas/webinar/6f6d7975-975f-4329-90a0-4e418507f0ca


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
https://youtu.be/wcUIREeuEcg?list=PLJg9B1K5ZHw-hFYp4QdbXRRcpl9D3687a
https://youtu.be/wcUIREeuEcg?list=PLJg9B1K5ZHw-hFYp4QdbXRRcpl9D3687a
https://youtu.be/1u8xpkCjZ9A?list=PLJg9B1K5ZHw_I0E27cF0jBPLgv1U-bbVE
https://youtu.be/1u8xpkCjZ9A?list=PLJg9B1K5ZHw_I0E27cF0jBPLgv1U-bbVE
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