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beurswijzer.com

• Analistenteam samen met De Belegger in België

• De Belegger al 31 jaar toonaangevend in België

• Van de uitgever van De Tijd 

• Modelportefeuille met écht geld, 8,9% na kosten al 31 jr. lang

• Stockpicker – Kooptips – Alerts bij wijzigingen Portefeuille



beurswijzer.com

• Analyses en adviezen K, H+, H, H- en V

• Risicorating 1 t/m 4

• 1 lager dan marktgemiddelde

• 2 marktgemiddelde

• 3 hoger dan marktgemiddelde

• 4 speculatief



beurswijzer.com



stockpicker



beurswijzer.com

• Heatmap met eigen aandelen:



modelportefeuille

• Rendement van 8,9 % per jaar sinds start 1984

• Wijzigingen vooraf aan leden bekendgemaakt

• Sterke focus op risicobeheer, 75% risicorating 1/2



Hoe selecteren we aandelen?
BW 4x4: 4 pijlers, 4 criteria

Aandeel moet voldoen aan minimaal 1 van deze 4 pijlers:

• Duurzame groeiers (Aalberts, TKH, Unilever)

• Dividendwaarde/eigen aandelen inkopen (Shell, Acomo)

• Value (verborgen waarde: TenCate, Philips)

• Beloftes/turnarounds (TNT Express, USG, Wessanen)



4 criteria

►Waardering: K/W,  EV/EBITDA 

► Vooruitzichten: Groei? Marktomstandigheden?

► Koerstriggers: Wat kan koers in beweging zetten?

► Balans : nettoschuld/EBITDA, goodwill 



Waarom aandelen?

► Inflatie of deflatie?

► Focus nu op deflatie  

► Doel: 2% inflatie

► Schuldenberg vermindert door inflatie



Inflatie of deflatie?

► Bazooka ECB  werkt niet of nauwelijks  

► Inflatie afhankelijk van grondstoffen

► grondstoffen aan het uitbodemen



Uitbodemen? Aluminium



Uitbodemen? Koper



Uitbodemen? Tarwe



Uitbodemen? Olie



Inflatiebestendig?

► Dalende grondstofprijzen werken inflatie tegen  

► Nu uitgebodemd?

► nog niet in officiële cijfers

►gevaar dat inflatie straks doorschiet door bazooka ECB

www.beurswijzer.com



Inflatie of deflatie?

► ECB’s Bazooka werkt niet of nauwelijks  



Inflatie bodemt ook uit



Inflatie is geldontwaarding

► 1,2% vermogensrendementsheffing

► inflatie 2%+ 

► Rente blijft lang laag

► Zet uw geld aan het werk



niet in het wilde weg kopen

► Niet speculeren in grondstoffen: te risicovol  

► Op zoek naar ‘fitte’ bedrijven en achterblijvers 

►met solide balans

►met extra potentie bij aantrekkende markt



Tip 1: Royal Dutch Shell



Royal Dutch Shell BW 4x4

 Duurzame groeier X

 Dividendwaarde/eigen aandelen inkopen V

 Value (verborgen waarde) V

 Beloftes/turnarounds X



Royal Dutch Shell, BW 4x4

►Waardering: koers  te laag, prachtig dividend (7+%). Vraag naar olie geen 
probleem, er is alleen teveel aanbod 

► Vooruitzichten: kan huidige olieprijs aan, meer richting gas

► Koerstriggers: normalisering olieprijs, lage rente, jacht op dividend

► Balans : Sterk, flinke cashflow, minder kosten, minder investeringen

PS: Olietoeleveranciers: olieprijs van 45-50 USD nog niet hoog genoeg



Dividend Shell en olieprijs



Tip 2: K + S AG (Kali + Salz, DAX)



Tip 2 K + S (Dax)

 125 jaar oude Duitse producent zout- en meststoffen (kalium) 

 2de helft 2015 daling kaliumprijzen door zwakke vraag India en China.

 Nieuwe mijn in Canada zorgt voor lagere kostprijs

 Overnamebod van 41 EUR geweigerd en ingetrokken

 Koers nu onder de 20 EUR

 Meer vraag naar voedsel door groei wereldbevolking 



Tip 2 K + S (Dax)



Tip 2 K + S: BW 4x4

 Duurzame groeier X

 Dividendwaarde/eigen aandelen inkopen V 

 Value (verborgen waarde) V

 Beloftes/turnarounds X



BW 4x4

►Waardering: Div 6+%. Alle ellende ingeprijsd,  

► Vooruitzichten: moeilijk 2016, daarna beter

► Koerstriggers: normalisatie afzetprijzen, overnamespeculatie

► Balans : Redelijk tot goed, (ns/Ebitda 2,3), stevige cashflow    



Tip 3 ING

 Banken zijn paria’s op dit moment

 Hoog dividend

 Weinig fantasie, maar ook weinig verborgen gebreken

 Kind met badwater weggooien

 Erg goedkoop: k/w 9, dividend 6+%



Tip 3 ING: BW 4x4

 Duurzame groeier X

 Dividendwaarde/eigen aandelen inkopen V 

 Value (verborgen waarde) V

 Beloftes/turnarounds X



ING: BW 4x4

►Waardering: Div 6+%. K/w 9/10, cost/income ratio 52% 

► Vooruitzichten: regelgeving!, banken in hoek waar klappen vallen 

► Koerstriggers: verkoop belang NN, verbetering bankensentiment, slimme 
bankoplossingen?  

► Balans : Goed, solvabiliteit op orde     



Banken blijven achter bij AEX

►



Tip 4 Euronav (België)



Tip 4 Euronav (België)

 Grootste beursgenoteerde rederij ter wereld

 55 schepen: 30 VLCC en 22 Suezmax-tankers

 4 verliesjaren op rij, maar vorig jaar bingo

• Vraag naar vervoer van olie groot

• Misverstand rond olieprijs: lage olieprijs lokt juist extra vervoer uit.

• Risico: veel nieuwe tankers in aanbouw



Euronav: BW 4x4

 Duurzame groeier X

 Dividendwaarde/eigen aandelen inkopen V 

 Value (verborgen waarde) X

 Beloftes/turnarounds V



Euronav: BW 4x4

►Waardering: Div 14%,   K/w 6

► Vooruitzichten: Vrachttarieven fluctueren sterk, veel orders voor nieuwe 
schepen. Vraag naar vervoer blijft groot.  Export olie vanuit VS, Iran

► Koerstriggers: Topcijfers KW1, management is optimistisch, BEL20, 
inkoop eigen aandelen  

► Balans : In 2014 goedkoop schepen gekocht, ns/ebitda 1,7     



3 maanden voor 15 euro (normaal 19,90 pm)

klik hier voor aanbieding

Follow-ups en analyses
Modelportefeuille
Stockpicker
Kooptips
Alerts
Dagelijks beursoverzicht in mailbox

http://www.beurswijzer.com/ebab/promotion?promoId=4056&mfnEbabRegistrationId=NDhZOWIwQXR2UFk9&subscriptionFormula=digital


Delta Lloyd

Absolute koop onder de 5 euro

• Dividendpotentie 7%
• Te veel kapitaal in bedrijf
• Winstpotentie onderschat
• Inhaalslag gemaakt qua regelgeving
• Eigen rekenmodel kan solvabiliteit verder verhogen



AEX en Delta Lloyd dit jaar



NN - Aegon -Delta Lloyd 



24 februari 2015

Solvabiliteit is belangrijk maar:

- wordt nu veel te veel nadruk op 

gelegd

- kijk liever naar verdiencapaciteit

- veel tijd en geld



16 maart 2015

Solvabiliteit is belangrijk maar:

- wordt nu veel te veel nadruk op 

gelegd

- kijk liever naar verdiencapaciteit

- veel tijd en geld



28 maart 2015

Solvabiliteit is belangrijk maar:

- wordt nu veel te veel nadruk op 

gelegd

- kijk liever naar verdiencapaciteit

- veel tijd en geld



19 mei 2015

Solvabiliteit is belangrijk maar:

- wordt nu veel te veel nadruk op 

gelegd

- kijk liever naar verdiencapaciteit

- veel tijd en geld



Mei 2015



scherpe rentestijging mei 2015



11 augustus 2015 179%

Solvabiliteit is belangrijk maar:

- wordt nu veel te veel nadruk op 

gelegd

- kijk liever naar verdiencapaciteit

- veel tijd en geld



najaar 2015

Wachten , wachten, wachten

- geen informatie van Delta Lloyd

- geen informatie van toezichthouder

- geen solvabiliteitscijfer

- 1 december uitsluitsel



30 november – emissie 1 mrd 

Wachten , wachten, wachten

- geen informatie van Delta Lloyd

- geen informatie van toezichthouder

- pas 1 december meer nieuws



2016: gevecht met ‘aandeelhouders’

Hedge funds bouwen posities op

Vinden emissie onnodig

Aegon: 160% en eigen aandelen inkopen

Verwijten bestuur wanbeleid

- eigen rekenmodel gebruiken (+15%)

- verdiencapaciteit te laag ingeschat

- verlaging UFR (wel of niet)

- LAC Deferred Taks? 

Achterliggende gedachte: lagere emissie, hogere 

winst per aandeel: koers omhoog 



2016: claimemissie geslaagd



claimemissie geslaagd

• Blijft over:
• Dividendbelofte van 130 mln. per jaar

• 130/456 = 0,285 euro per aandeel

• Dividendrendement 7,1%

• Hamvraag: kan bedrijf dit waarmaken?



AIRBUS 

►Waardering: niet heel goedkoop, k/w 16/17  

► Vooruitzichten: uitstekend. book-to-bill 1,8; verouderde vloot in VS, lage 
euro, sterk orderboek, problemen bij Boeing

► Koerstriggers: inkoop eigen aandelen 1 mrd. EUR

► Balans : nettokaspositie van 7,9 mld. EUR

www.beurswijzer.com


