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COME BACK IN SEPTEMBER? REALLY????



✓ In jonge jaren partner Optiver

✓ Fundamentele analyse

Introductie Nico Inberg

✓ 25 jaar beurservaring

✓ Winnaar Gouden Stier 2017

• 1993-2002 Optiver

• 2003-2012 Cebulon

• 2012-2016 Beurswijzer.com

• 2016-2020 IEX Premium

• 2020- De Aandeelhouder.nl 



Premium artikelen, Beursmagazine, Exclusieve live Q&A webinars, Koersdoelen 100+ aandelen

De AandeelHouder Premium 

€3,23
per 

week!



✓ Inflatie

✓ Rente

✓ Energie

✓ Oorlog

✓ Corona

✓ China

Economie terug naar ‘normal’ maar voorlopig nog TOO MUCH TROUBLE



✓ Inflatie NL augustus 13,6%

✓ Powell zet harde lijn in

✓ Gaat recessie creëren

✓ Marktrentes reageren niet

✓ Inflatieverwachtingen moeten omlaag

✓ Wat gaat ECB doen? Volgen!

Fed: woorden of daden?



Consument heeft geld bijna op?

• Energierekening schrikt af

• Spaargeld vanuit Corona is op

• Voorbereiden op strenge winter

• Voorzichtig met retailaandelen



Energie tegen de rest

• Olie- en gassector profiteert

• Energietransitie krijgt momentum

• Politieke instabiliteit!



Europa slaat gas in voor de winter. Gas omlaag als tanks vol zitten?



Recessie onderweg door hogere rente maar: sterke banenmarkt

✓ Werkloosheid is erg laag

✓ Morgen banencijfers VS

✓ Banenmarkt moet afkoelen



Ondertussen in China………….

✓ Geopolitiek: Taiwan

✓ Vastgoedcrisis?

✓ Delistings Wall Street?

✓ Jeugdwerkloosheid 20%?

✓ Stimulus centrale bank

✓ Teaming up met Rusland?



Genoeg ellende maar: kansen liggen er altijd

• Sterke dollar en hogere rente 

• Energieproblemen nog lang niet weg 

• Consument gaat bezuinigen? 

• Woningmarkt sterker dan gedacht? 

• Doorgaande investeringen in energietransitie? 

• Groeiende techbedrijven? 



✓ Exor (Ferrari, Trekkers) €60
✓ Sofina €200
✓ Ackermans & van Haaren: 145

✓ HAL: Heel veel Cash 

Holdings baken van rust in onzekere tijden



Exor: Fiat, Ferrari en trekkers

• Op Amsterdamse beurs

• Agnelli’s (Juventus en Fiat)

• Discount 40%

• Dividend matig



• Groei in H1 60%

• Omzet +37%

• Winst +31%

• Vrije kasstroom +25%

Tech afgebrand: Adyen groeit gewoon door



• Macro play: recessie slecht 
voor woningmarkt

• Hoge energierekening

• Hogere rente

• Verkoop assets proof of the
pudding

Woningmarkt: Vonovia - minpunten



• Ver onder intrinsieke 
waarde (57%)

• Hoog dividend

• Veel vraag naar woningen

• Verkoop assets proof of 
the pudding

Woningmarkt: Vonovia - pluspunten



OCI: Meer sterke kwartalen

• Ebitda $1,3 miljard

• Dividend 26 okt €3,55
• Vooruitzichten blijven sterk

• Gasprijs mag best wat zakken

• Gevoelig voor winstnemingen



Pharming: Leniolisib wordt serieus,  meer focus

• Versnelde procedure

• Maart 2023 op de markt

• Geen concurrentie

• Diagnostisering 
verbeterd

• Meer patiënten 
vindbaar

• Omzet Pharming naar 
€500 mln?



Alfen: Het gaat hier fantastisch

• Groei laadpalen 202%

• Winstgroei loopt mee

• Markt staat op ontploffen

• Internationale uitrol

• Groei goed gemanaged



Alfen: Het gaat hier fantastisch

• Groei laadpalen 202%

• Winstgroei loopt mee

• Markt staat op ontploffen

• Internationale uitrol

• Groei goed gemanaged



InPost groeit sneller en is ondergewaardeerd

• Bezorgt pakketten in kluisjes

• Groeide organisch met 23%

• Maakt gewoon winst

• Groeit sneller dan de markt

• P/E loert op delisting
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