Disclaimer
De informatie in deze uiting is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als
beleggingsaanbeveling. Deze aanbeveling is opgemaakt door LYNX en/of derden en sluit niet aan bij uw
persoonlijke financiële situatie, uw kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstelling en/of -horizon en uw
risicoprofiel en/of -tolerantie. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of deze
belegging voor u passend is, in relatie tot uw financiële situatie en uw beleggingsdoelstellingen. De financiële
instrumenten bevatten natuurlijk risico’s die kunnen resulteren in verlies, waardoor deze instrumenten en/of
strategie niet voor iedere belegger geschikt is. Daarbij geldt dat de waarde van de beleggingen kan fluctueren.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich
mee. Uw totale verlies kan aanzienlijk hoger zijn dan uw totale inleg. LYNX raadt u aan om deze aanbeveling niet
op te volgen wanneer u de financiële instrumenten, de specifieke productkenmerken en de bijbehorende
risico’s niet volledig begrijpt. De beloning van de auteur staat niet direct of indirect in relatie met zijn/haar
standpunten of ideeën. Ondanks het feit dat LYNX alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en
onderhouden van deze pagina’s, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan
LYNX niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de informatie
die in de uiting wordt beschreven kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Daarbij is deze uiting geen
rekening gehouden met transactiekosten
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Vooruitblik 2022
• Even voorstellen

• Opvallende zaken op de beurs
• Terugblik LYNX beleggersdebat
• Twee aandelen voor op de watchlist
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Introductie Albert Jellema
Belegger met 20 jaar ervaring

Veel weten van weinig

Focus op de Nederlandse markt

Fundamentele Analyse

• 1999-2005 Portfoliomanager AbnAmro

• 2005-2013 Partner hedgefund Go-Capital
• 2014 Oprichter en eigenaar ProBeleggen
• September 2017 overname De Aandeelhouder.nl

Onvoorspelbare oorlog – wat te doen?
Wat gebeurt er met je portefeuille als de AEX nu
opent op 550 (-20%)?

Niet beleggen met geleend geld
Pas op met puts schrijven – welke verplichting ga je
aan?

Maak een lijstje van aandelen die je wel wilt hebben

Gespreid instappen / wat liquide houden

Olieprijs door het dak – Inflatie verder omhoog

High growth stocks zware correctie

ROBLOX | ISIN: US7710491033

Disclaimer: Dit document is uitsluitend gemaakt voor informatieve doeleinden en bevat op geen enkele wijze financieel, juridisch
of ander advies. De informatie, grafieken, cijfers, meningen of commentaren die deze presentatie bevat zijn gegeven uitsluitend
op indicatieve titel en bevatten geen aanbod, aanleiding of uitnodiging tot aanschaf of verkoop van effecten. De presentatie heeft
geen contractuele waarde. De opsteller en ProBeleggen garanderen niet dat de inhoud van de publicatie en presentatie juist en
volledig is en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze
publicatie of de inhoud ervan.

Metaverse
▪ Volgende generatie internet

▪ Virtuele wereld (Interactie, kijken, ontwikkelen)
▪ Digitaal en echte leven mengen
Zoom meeting

VR experience (samen op kantoor)
Shoppen

De spreker heeft positie in Roblox in zijn privé portefeuille. De Aandeelhouder heeft geen positie in het financiële
instrument. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend en geldt derhalve niet als
beleggingsadvies.

Roblox business model
▪

54,7 miljoen mensen actief per dag

▪

Play, bouw games en interactie

▪

Winkels (Nikeland, Samsung)

▪

Advertenties

▪

Aankopen met Robux

▪

First mover in the metaverse

De spreker heeft positie in Roblox in zijn privé portefeuille. De Aandeelhouder heeft geen positie in het financiële
instrument. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend en geldt derhalve niet als
beleggingsadvies.

Kunstmest het nieuwe goud?
Disclaimer: Dit document is uitsluitend gemaakt voor informatieve doeleinden en bevat op geen enkele wijze financieel, juridisch of ander advies. De informatie,
grafieken, cijfers, meningen of commentaren die deze presentatie bevat zijn gegeven uitsluitend op indicatieve titel en bevatten geen aanbod, aanleiding of
uitnodiging tot aanschaf of verkoop van effecten. De presentatie heeft geen contractuele waarde. De opsteller en ProBeleggen garanderen niet dat de inhoud van de
publicatie en presentatie juist en volledig is en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze
publicatie of de inhoud ervan.

Inflatiegekte
▪

Energieprijzen door het dak

▪

Begin stijging voedselprijzen

▪

Gas

De spreker heeft positie in OCI in zijn privé portefeuille. De Aandeelhouder heeft geen positie in het financiële instrument.
Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend en geldt derhalve niet als beleggingsadvies.

Kunstmestprijzen door het dak

De spreker heeft positie in OCI in zijn privé portefeuille. De Aandeelhouder heeft geen positie in het financiële instrument.
Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend en geldt derhalve niet als beleggingsadvies.

OCI: Perfect gepositioneerd
▪ Toegang tot goedkoop gas
▪ Groot investeringsprogramma
▪ La(a)g(st)e kostenproducent

▪ Kunstmest noodzakelijk voor voeding

De spreker heeft positie in OCI in zijn privé portefeuille. De Aandeelhouder heeft geen positie in het financiële instrument.
Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend en geldt derhalve niet als beleggingsadvies.

▪ Schuld eind 2021e €2,2 bio
▪ Marktwaarde aandelen €5,4 miljard
▪ Operationele winst 2022e > €2 miljard

▪ Target schuldratio 2.0
▪ 12% dividend in 2022

▪ 20% FCF yield?
▪ 2023 …

De spreker heeft positie in OCI in zijn privé portefeuille. De Aandeelhouder heeft geen positie in het financiële instrument.
Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend en geldt derhalve niet als beleggingsadvies.

Kan beleggen zonder risico?
✓ Geen rente op cash
✓ SPAC het alternatief?

✓ Special Purpose Acquisition Company
✓ Haalt via een beursintroductie kapitaal op
✓ Doel: Binnen 24 maanden overname van bedrijf

Hoe werkt een SPAC?
Beleggers
investeren in
de SPAC

Team van de
SPAC benadert
bedrijven

Belegger twee
keuzes:

SPAC neemt
(gedeelte)
bedrijf over

Meedoen in
nieuwe bedrijf

Bij te kort aan
kapitaal extra
financiering

Cash terug
met een
afslag(je)

Voorbeeld SPAC: EFIC1 = Azerion

Kopen onder intrinsiek kan… ESG Core

Vopak – wanneer loopt de tank vol?
Vopak: bedrijfsmodel
•

Vopak: opslagbedrijf:
•

Bulk chemicaliën

•

Gassen

•

Olieproducten

•

Strategische locaties t.o.v. vaarroutes

•

Bezettingsgraden

•

Overslag

Vopak – meer behoefte aan opslag door Rusland?
Waarom aandeel op laagste koers afgelopen vijf jaar?
•

Olieprijs stijgt
•

•

Backwardation

Tekorten in de aanvoerketen

•

Meer vraag dan aanbod in chemie

•

Bezettingsgraden naar onderkant laatste 12 jaar

•

Management uitstekend trackrecord

•

2022: P/E 9,8x, Dividend Rendement 4,2%, EV/EBITDA 7,4

•

Risico’s: lower for longer, geen ESG

Ebusco: de Tesla onder de bussen… ☺

Geen twijfel over de (E)bus(co) markt

Drie analisten stappen in de Ebusco

The end

Ja, ik ontvang graag het rapport met drie
aandelen voor op de watchlist!
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