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Sprekers

▶ Tycho Schaaf

▶ Beleggingsspecialist bij LYNX 

▶ Jim Tehupuring

▶ Eigenaar & oprichter ProBeleggen



Het webinar

▶ Sheets & presentatie achteraf beschikbaar in het Archief

▶ Chatten

▶ Stel uw vragen in de chat

▶ Team van LYNX is ingelogd

▶ Enquête



Programma

• Introductie

• Werkwijze

• Marktvisie

• 3 actuele posities

• Q&A



Jim Tehupuring – Aandelen & 
Opties NL

Jim Tehupuring (1981)

Bedrijfskunde vd Financiële Sector (VU)

Alex.nl / BinckBank (Manager Academy)

Royal Bank of Scotland (Director Structured Retail Sales)

Euronext (Head of Retail – Europe)

Eigenaar & Oprichter ProBeleggen.nl

Eigenaar & Oprichter 1vermogensbeheer.nl

RTL Z, Telegraaf, BNR



De grote valkuil



Jesse Livermore

There are times to go Long

There are times to go Short

And there are times to go Fishing



Jim Tehupuring – Beleggingsbeleid

Absolute rendementsdoelstelling: 8% 

Middellange termijn: 0 – 24 maanden

Primaire scope: Nederlandse aandelenmarkt

 Fundamentele selectie

Bottom-down & -up benadering

Onder- & overwaardering

 Long bias

Visie + Invulling = resultaat



Jim Tehupuring – Opties binnen 
beleid

 Focus op risico

Gebruik van opties: verbeteren rendement, verlagen risico’s

Volatiliteit is beslissingsmaatstaf

Winstrealisatie bij bereiken 90% maximum



Jim Tehupuring – werkwijze



Marktvisie 2017

 Rente VS omhoog

 Beleidsrente FED

 Overheidsinvesteringen onder Trump

 Rente Eurozone milde stijging  

 Gematigde groei & inflatie

 10-jaars rente >1%

 Eur/USD naar pariteit

 Olieprijs stijgt verder

 Productievermindering

 Nauwelijks investeringen

 Aantrekkende economie



Marktvisie 2017



Beurzen

Trumpoline lijkt even over

Roekeloos beleid en verdeeldheid

Wat zijn de risico’s

Griekenland terug op de agenda?

Beleggers op hun hoede



Marktvisie 2017



Marktvisie

• Niet alleen aandelen indices VS op all-time high, maar ook waarderings-ratio’s

• Truckendoos Draghi leeg en tapering gestart (!!)

• TINA wordt zwakker

• Defensieve aandelen blijven duur

• Gemengd beeld Q3-cijfers met positieve uitzonderingen

• Bestuurders voorzichtig naar toekomst

• Lage groei Europa, fragiliteit Eurozone blijft

• Stockpicking loont!



ProBeleggen

• Exclusieve informatie

• Meekijken in echte portefeuilles van professionals

• Direct bericht bij kansen

• Handige app

• Wij praten niet alleen over beleggen, maar doen het ook! 

• Structureel lage vaste kosten

• De ultieme vorm van transparantie



ProBeleggen: ultieme transparantie



Unibail-Rodamco : ondergewaardeerd?



Unibail-Rodamco : €213

 Zorg om oplopende rente

Koers 20% gedaald

 Loan to Value 33%

 Looptijd leningen verlengd van 4,5 naar 7 jaar

Kostprijs leningen verlaagd van 3,9% naar 1,7%

Waarde vastgoedportefeuille per aandeel €201

Winst per aandeel  2016: €11,24

Verwachte winstgroei: 6-8%

 Sterk trackrecord



Unibail-Rodamco : €213



Unibail-Rodamco : huidige positie

Geschreven Put UBL Feb’17 220 (afnameplicht)         €7

Gekochte     Put UBL Feb’17 200 (verkooprecht)         €0,25



Unibail-Rodamco : huidige positie

Geschreven Put UBL Feb’17 220 (afnameplicht)         €7

Gekochte     Put UBL Feb’17 200 (verkooprecht)         €0,25

 Investering -€6,75

Maximale winst €6,75

Risico €13,25

Break-even €213,25



KPN : €2,65

Visie: neutraal

Omzetdaling lijkt te stagneren

EBITDA-groei 0,4% over 2016

 ‘thuis’ (consumenten) groeit, maar zakelijk krimpt

 Focus op kosten & verbeteren van de marges

Uitstekende cashflow



KPN : €2,65

Memory Coupon Note

 ISIN XS1408340252

COUPONGRENS €2,80

PEILDATUM 03/05/2017

EINDDATUM 10/05/19

 STARTWAARDE €3,45

HUIDIGE KOERS 85,60%



KPN : €2,65

 SCENARIO 1

8.0%

8,0% 8,0%

+
100%

2,80

Omdat de KPN op iedere
peildatum boven de
coupongrens van €2,80 sluit,
keert deze Memory Coupon
Note elk jaar de coupon van
8,0% uit. Op de laatste
peildatum sluit KPN op €3,20. U
ontvangt, naast de coupon,
100% van de hoofdsom terug.

0 1 2 3

Jaar



KPN : €2,65

 SCENARIO 2

100%

0

0%

%

+
8,0%     8,0%     8,0%

2,80

Omdat KPN op de eerste twee
peildata onder de coupongrens van
€2,80 staat, keert deze Memory
Coupon Note in die jaren geen
coupon uit. Op de derde peildatum
sluit KPN wel boven de
coupongrens. Door het memory-
element ontvangt u in dat geval
drie maal de coupon van 8,0%.
Daarnaast ontvangt u 100% van de
hoofdsom. einde van de looptijd.

0 1 2 3
Jaar



KPN : €2,65

 SCENARIO 3

2,80

0%
0%

69%

+
0%

Omdat KPN op alle peildata onder de
coupongrens van €2,80 sluit, keert deze
Memory Coupon Note in geen van de jaren
de coupon van 8,0% uit. Op de laatste
peildatum sluit KPN op €2,50 KPN is met
28% gedaald ten opzichte van de
startwaarde (€3,45) en u ontvangt 72% van
de hoofdsom terug (100% - 28%).

0 1 2 3
Jaar



AEX : 483



AEX : huidige positie

Geschreven Call AEX Feb’17 485 (leveringsplicht)         €3

Gekochte     Call AEX Jun’17 500 (kooprecht)        €6,50



AEX : huidige positie

Geschreven Call AEX Feb’17 485 (leveringsplicht)         €3

Gekochte     Call AEX Jun’17 500 (kooprecht)        €6,50



AEX : huidige positie (sinds 3 weken)

Geschreven Call AEX Feb’17 485 (leveringsplicht)         €3

Gekochte     Call AEX Jun’17 500 (kooprecht)        €6,50

 Investering €3,50

Maximale winst €3,25

Risico ~€15

Break-even 492



Vragen?

Hartelijk dank voor uw aandacht! 

Succes op de beurs!

En graag tot ziens bij ProBeleggen!



CALL2ACTION

• Neem nu voor maar €5 een proefabonnement op 

ProBeleggen en krijg toegang tot al onze Pro’s

• http://www.probeleggen.nl/promos/kennismaken

/


