
Disclaimer

De informatie in deze uitzending is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een
aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de spreker(s) staat niet direct of
indirect in relatie met hun standpunten of ideeën. Ondanks het feit dat LYNX alle zorgvuldigheid in
acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina’s, en daarbij gebruikmaakt van
bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan LYNX niet instaan voor de juistheid, volledigheid en
actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de
verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om niet te beleggen in
financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie die tijdens de uitzending
wordt besproken kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw
totale verlies kan aanzienlijk hoger zijn dan uw totale inleg.
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Introductie Albert Jellema

✓ Oprichter ProBeleggen

✓ Belegger met 20 jaar ervaring

✓ Focus op de Nederlandse markt

✓ Veel weten van weinig

✓ Fundamentele analyse

✓ Uitstekend netwerk



Terugblik: Harde klap en sterke bounce

-33%

+41%



Terugblik: Geen breed gedragen herstel

Tech hits highs

Rest aandelen ‘besmet’



Terugblik: Pollvraag

Welk aandeel heeft de grootste weging in de AEX?



Terugblik: Bewegelijk eerste half jaar

Welk aandeel heeft de grootste weging in de AEX?



Terugblik: VIX 2020

Welk aandeel heeft de grootste weging in de AEX?



Economie glas half vol of leeg?



Dreun voor economische groei

Economische terugval 

groter dan tijdens 

kredietcrisis



Printing money like a Mad Men



Fiscale bazooka



Schulden door de stratosfeer

Money

Money

Money

DEBT



Glas half vol of half leeg?

+42% of -20%?
V shape?
Dead cat bounce?



Glas half vol of half leeg?

+9% of -29,7% 
in mei?
DAX 8% tot all 
time high



Glas half vol of half leeg? Aandelen waardering



Economisch pad vanaf nu?



Oh ja en nog wat risico’s



Samenvattend

• Tech houdt aandelenmarkt overeind

• Economische terugval groter dan tijdens kredietcrisis

▪ Glas half vol of half leeg

• Overheden overspoelen markten met liquiditeit

▪ Schulden exploderen

• Rente lang laag

• Aandelen duur en goedkoop



Beleggingsideeën

Mijden

Watchlist



Koopidee 1: Techdisruptor Just Eat Take(it) Away



Koopidee 1: Techdisruptor Just Eat Take(it) Away



Disruptor: Take(it) Away- Investment Case

• Groeimarkten versnelt door Corona

▪ Meer nieuwe klanten en restaurants

▪ Duurdere en hogere frequentie orders per klant

▪ Minder marketing noodzakelijk

▪ Penetratie zorgt voor natuurlijke groei

• Dominantie per land

• Marges > 50%

• Gezonde balans



Mijden: Winkelvastgoed



Mijden: Winkelvastgoed
• Pre Corona al onder druk

▪ Opkomst E-Commerce

▪ Failliete retailers

• Door Corona versnelling digitalisering

• Faillisementen en huurverlagingen

• Waarde vastgoed lager

▪ Loan to value stijgt

Voorbeeld

Waarde vastgoed pre Corona (1) 1000

Leningen (2) 300

Loan to value (2 gedeeld door 1) 30%

Waarde vastgoed daalt met 10%

Waarde vastgoed pre Corona (1) 900

Leningen (2) 300

Loan to value (2 gedeeld door 1) 33%

Waarde vastgoed daalt met 20%

Waarde vastgoed pre Corona (1) 800

Leningen (2) 300

Loan to value (2 gedeeld door 1) 38%



Mijden: Winkelvastgoed- voorbeeld Unibail
• Market Cap Unibail € 7 miljard

▪ Schuld €26 miljard

• Streven schuldgraad (LTV) 30% - 40%

• Stel waarde vastgoed -10%

▪ LTV 35% = € 20,5 miljard schuld

▪ Schuldverlaging van € 5,5 miljard nodig

▪ Waarde aandelen € 7 miljard

• Stel waarde vastgoed -20%

▪ LTV 35% = € 20,5 miljard schuld

▪ Schuldverlaging van €7,7 miljard nodig



Mijden: Banken
• Digitalisering bedrijfsmodel

• Legacy: Regulering en compliance kosten 

▪ ING en ABN AMRO € 1,4 miljard in 2019

• Buffers onder druk door grote kredietverliezen

• Hypotheken en hogere kapitaaleisen

• Lage rente

Oplossing: Afslanken en digitaliseren



Watchlist

• Bedrijven zwaar onder druk door Corona

• Dominante marktposities

• Sterke balans

• Geen noodzaak kapitaal aan te trekken



Watchlist: Let’s go Basic-Fit

✓ Totaal 828 sportclubs in Frankrijk, Nederland en België

✓ Fantastisch Track Record

✓ Corona zet groei ‘on hold’

✓ €133 miljoen opgehaald met uitgifte aandelen

✓ CEO Moos investeert € 5 miljoen

✓ Sterker uit de crisis

✓ Door Corona alle clubs tijdelijk gesloten (verlies van €15 

miljoen per maand)



Watchlist: Let’s go Basic-Fit

✓ Volwassen club 50% winstmarge

✓ Omzet per club € 847.000

✓ Winstcapaciteit nu € 350 miljoen

✓ Post Corona waarde bestaande clubs 

✓ > € 30 per aandeel



Watchlist: Groothandel Sligro zwaar 
slachtoffer corona



Watchlist: Groothandel Sligro zwaar 
slachtoffer Corona

✓ Crash omzet

✓ Cash Flow break even

✓ Voldoende liquiditeit

✓ Omzetniveau niet voor 2022 terug naar pre 

Corona

✓ Sterker uit de crisis?

✓ Veel waarde, maar …



Koopidee 2: Pershing Square Holding

• Closed end beleggingsfonds

▪ Hoge kosten

• Genoteerd aan het Damrak

• Rendement

▪ Sinds 2004: 772%

▪ Dramatisch 2015 – 2017: -43%

▪ 2019: 58%

▪ 2020: 28,9%



Koopidee 2: Pershing Square Holding

• Beheerder bezit 20% alle aandelen

• Aandeel handelt op 22% korting tov intrinsieke

waarde

• Koop agressief aandelen in



Koopidee 2: Pershing Square Holding

• Nieuwe SPAC Tontine $ 3 miljard

▪ Pershing minimaal $ 1 miljard

• Warrants voor de homerun

• Ervaring met Burger King

• Potentiele Targets

▪ Airbnb

▪ Robinhood



Tips & Trades Portaal



Als klant van LYNX

• Toegang tot Tips & Trades-portaal voor €150/jaar

• 40 beleggingstips per jaar

• Bij elke tip een uitgebreide investment case

• Met 1 klik te volgen

Ontvang
€150 

transactie
-tegoed



Als lid van ProBeleggen

• Klik & Trade functie

• Gratis 40 Tips & Trades (twv €150)

• Benodigd: rekening via LYNX

U 
ontvangt

€250 
transactie
-tegoed*

*Bij het openen van een rekening bij LYNX
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