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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



Archief
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LYNX Beleggersdebat 2016



Programma

• Introductie

• Werkwijze

• Marktvisie

• 3 tips

• Q&A



Jim Tehupuring – Aandelen & Opties NL

Jim Tehupuring (1981)

Bedrijfskunde vd Financiële Sector (VU)

Alex.nl (Beleggingstrainer)

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



Jim Tehupuring – Werkwijze

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 – Werkwijze

 Focus op risico

Gebruik van opties: verbeteren rendement, verlagen risico’s

Volatiliteit is beslissingsmaatstaf

Winstrealisatie bij bereiken 90% maximum



Jim Tehupuring – Werkwijze

Waardering: wat is duur?

Koers is relatief!!

Kijk naar multiples

Historische waardering onderneming

 Sectorgemiddelden

Groei vs Waardering





Marktvisie

 Sterkste economische groei: Europa

Euro blijft langdurig laag

Katalysator voor groei

Gestage toename bestedingen en investeringen

 Fiscale stimulering overheden vereiste

Probleem: politieke verdeeldheid

Recessie Verenigde Staten binnen 1-2 jaar



Marktvisie: oververhitting VS



Marktvisie: oververhitting VS

Rente loopt op: financieringskosten bedrijven nemen toe

Werkloosheid daalt: werknemerskosten bedrijven nemen toe

Economische groei neemt af: prognoses neerwaarts bijgesteld

US Dollar duur/stijgt: exportpositie bedrijven neemt af





Waarom ProBeleggen?

• Gedisciplineerd werken naar een beter rendement

• Toegang tot exclusieve informatie

• Meekijken in echte portefeuilles van professionals

• Direct bericht bij kansen in de markt

• Wij praten niet over beleggen maar doen het ook! 

• Structureel lage vaste kosten

• De ultieme vorm van transparantie



Beursgang Sif

• Ontvang de investmentcase over de beursgang van 

Sif (12/2)



De portefeuille: 
ultieme transparantie 



Tip 1. Verkoop Heineken (was €75, nu €74)

Koers/winst

EV/EBITDA



Tip 1. Verkoop Heineken (was €75, nu €74)

• Waarom €75?

• Omzet en winstverbetering

• Sectorratio’s opgelopen door AB Inbev/SABMiller

• Q4 zal zwakte tonen (volumes ↓ Afrika, Europa, China)

• Morgen voorbeurs cijfers

• K/W 2016: 21

• EV/EBITDA: 11

• Dividendrendement: 1,8%

• Organische groei Heineken: 2%

• Heineken = extreem duur en overgewaardeerd



Tip 1. Verkoop Heineken (invulling)

• Koers nu €75

• Positie sinds oktober in portefeuille:

• Geschreven Call Mrt’16 80 (leveringsplicht)

• Gekochte Call Mrt’16 90 (kooprecht = bescherming)

• Maximale winst ?

• Niet meer innemen



Tip 1. Verkoop Heineken (invulling)

• Koers nu €75

• Positie sinds oktober in portefeuille:

• Geschreven Call Mrt’16 80 (leveringsplicht)

• Gekochte Call Mrt’16 90 (kooprecht = bescherming)



Tip 1. Verkoop Heineken (invulling)

• Koers nu €75

• Mogelijke positie nu:

• Geschreven Call Sep’16 80 €4,00 (leveringsplicht)

• Gekochte Call Sep’16 90 €1,50 (kooprecht = bescherming)

• Opbrengst (= max. winst): €2,50

• Risico: €7,50 (Heineken >90)

• Ideale hedge in portefeuille



Tip 2. ASML (was €75, nu €75)



CHIPS
• Apple – daling verkopen iPhone (5-10% onder verw.)
• TSMC – revenue drop in december
• Samsung zwakker Q4 en voorziet moeilijk 2016

=> industrie -10%
• Overdreven reactie sector? 
• Semi-industrie zeer cyclisch en tegenvallers ingeprijsd

• 2020-doelstelling ASML:   €10mrd omzet, wpa ~€8,50
• Realistische waardering:   10*winst 2020 = €85

Tip 2. ASML (overwegingen 12/1) : €75



Q4 cijfers

• Omzetdaling minder dan verwacht (+15mio)

• Betere brutomarge

• EUV op schema (1250 wafers eind 2015)

• Opkoopprogramma €1,5mrd

• Wpa 2015 €3,22 (+17%)

• Negatief: 10% omzetkrimp verwacht in Q1 2016

Maar, significante verbering in Q2 verwacht

Tip 2. ASML (overwegingen NU) : €75,50



Koers 12/1: €88,50
ISIN: NL0010934691

• Indien ASML t/m 19 februari niet lager dan €68,50
noteert volgt een uitkering van €104,35

• Wel ≤ 68,50 : uitkering = koers ASML

• Max. winst €15,85 = 18%

• ASML mag komende 5 weken max. 8,6% dalen

Tip 2. ASML BNP RendementCertificaat 104,35/68,50



Koersverloop ASML (2014 - 2015)



Koers Nu: €98,50
ISIN: NL0010934691

• Indien ASML t/m 19 februari niet lager dan €68,50
noteert volgt een uitkering van €104,35

• Wel ≤ 68,50 : uitkering = koers ASML

• Ongerealiseerde winst: 11%

• Winstpotentieel nu €5,85 = 6%

• ASML mag komende 1,5 weken max. 9% dalen

Tip 2. ASML BNP RendementCertificaat 104,35/68,50



Koersverloop ASML (2,5 jaar)



Tip 3. Euronav – het nieuwe IBA?



Het bedrijf:

Tip 3. Euronav – het nieuwe IBA?

• Grootste beursgenoteerde mamoettanker-bedrijf

• Vervoer en opslag ruwe olie

• 53 olietankers & FSO’s in bezit

• Schepen relatief nieuw (gemiddeld <8 jaar oud)

• Oprichter & lid Tanker International Pool

• Spot-vaart (veiling) & Charter (stabiele inkomsten)

• 80% pay out-ratio (dividend)

• Boekwaarde vloot €2,3mrd (beurswaarde €1,7mrd)



Tip 3. Euronav (BE)



Het aandeel: 9,50 (was €11)

• Euronav vaart wel bij lage olieprijs

(enorm aanbod + opslag)

• Euronav vaart wel bij dure US dollar

• Operationele dagkosten per VLCC-schip: $27.000

(analisten prijzen in $62.000 per dag)

• +$5.000 = $72mio verbetering resultaat

• 50% schepen Q1 reeds bezet

Tip 3. Euronav (BE)



Het aandeel: 9,50 (was €11)

• >75% omzetstijging in 2015 tot €847

• Relatief lage schuld

• Winst per aandeel 2015: €2,25 

• Ruim 15% dividend over 2015

• Dividend komende 2 jaar sustainable

• Start Q1 uitzonderlijk sterk

• Verwachte wpa 2016 €1,25

• Aandeleninkoopprogramma

Tip 3. Euronav (BE)



• Neem nu voor maar €1 een proefabonnement op ProBeleggen

en volg onze Pro Marco Knulst

• Benieuwd of LYNX dè broker voor u is? Laat een van onze 

beleggingsexperts spoedig met u contact opnemen

• Open de enquête



Vragen?

Hartelijk dank voor uw aandacht! 

Succes op de beurs!

En graag tot ziens bij ProBeleggen!


