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Corné van Zeijl 

ACTIAM 



Header  

Grootte: 26 pnt - Kleur: rood   

Positie: H 0,9 cm; V 1,3 cm 

Body 

Grootte: 14 / 12 pnt  

Kleur: blauw, bullet rood  

Positie: H 0,9 cm; V 3,93 cm 

Titelbalk Grootte: 14 pnt 

 - Kleur: Blauw, tekst: wit   

Hoogte Balk: 1,0 cm 

Positie: H 0,9 cm; V 2,8 cm 

Voetnoten 

Grootte: 7 & schuingedrukt 

Kleur: blauw, nummering ook 

Positie: H 0,9 cm; V 18,16 cm 

BAM bouwvergunning NL vs winst 
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       Toelichting op de indeling 

 

        

Gebruik deze dia indeling als basis-slide 

voor diverse soorten content.  

 

Weet je vooraf dat je uitsluitend een 

afbeelding, tabel of grafiek nodig hebt, 

gebruik dan één van de speciale 

modellen die hier speciaal voor zijn 

gemaakt. Kies voor Indeling in de Start 

tab en maak een keuze uit de speciale 

modellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kunt deze indeling toelichting laten 

staan, hij is niet zichtbaar tijdens de 

presentatie 

BAM 

Factoren: 

 

• Profiteert van landbank 

• Profiteert opleving NL 

huizenmarkt 

• Marktomstandigheden Infra 

NL verbeteren 

• Gevoelig LT-effecten Brexit 

• Verwachte voorziening 

Eindhoven: 20 mln 
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FlowTraders: theoretische koers 
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FlowTraders: omzet ETF 

Factoren: 

 

• Unloved 

• Uitstekende balans 

• Goede bescherming bij evt 

beursdaling 

• Mooi dividendrendement 
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Je kunt deze indeling toelichting laten 

staan, hij is niet zichtbaar tijdens de 

presentatie 

Brunel : balans  
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Brunel: relatief vs olieprijs 

Factoren: 

 

Olieprijs 

NL economie 

Overnamekandi

daat 

 



Nico Bakker 

BTAC 



 SBM Offshore…van 13+ naar 16+  



 Wessanen...vervolg sterke trend 



 BAM...van 4,63 groen naar 5,50 rood… 



Disclaimer BNP 

Deze presentatie wordt verzorgd door Bakker Technische Analyse Consultancy B.V. (BTAC) en in samenspraak met 

BNP Paribas S.A. (BNP Paribas) georganiseerd. Nico Bakker is bestuurder van BTAC en hij is een onafhankelijk 

analist. BNP Paribas en BTAC zijn een samenwerkingsverband aangegaan waarin BTAC in ruil voor een financiële 

vergoeding technische analyse verzorgt en bepaalde promotionele activiteiten verricht. De informatie in deze 

presentatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van 

bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel en te 

bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde 

resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze presentatie gegeven standpunten en vooruitzichten van 

BTAC/Nico Bakker geven zijn technische mening weer in zijn hoedanigheid als technisch analist. Zijn beloning 

staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze 

presentatie. BNP Paribas kan van tijd tot tijd producten uitgeven die dezelfde onderliggende waarden kunnen hebben 

als de financiële instrumenten besproken in deze presentatie. BNP Paribas heeft echter geen enkele betrokkenheid bij, 

op welke manier dan ook, invloed op, zeggenschap over of inspraak in de totstandkoming van de technische analyses 

van of namens BTAC of een aan haar gelieerde onderneming of persoon. BNP Paribas is niet verantwoordelijk voor de 

volledigheid, juistheid en geschiktheid voor welke doeleinden dan ook en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in 

verband met de technische analyses van BTAC of een aan haar gelieerde onderneming of persoon.  

Ten tijde van deze presentatie heeft Nico Bakker in privé dan wel zakelijk een positie in onderstaande onderliggende 

waarden dan wel onderstaande financiële instrumenten gerelateerd aan de onderliggende waarden die aan de orde 

komen in deze presentatie: AEX index, DAX index. 

Verder zijn er de geen andere potentiële belangenconflicten bekend. 



Nico Inberg 

IEX 



Eerst: rustig op vakantie…. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Meest zeker, 

trackrecord 

 

Eurocommercial Properties 



 

Locaties: €3,6 mrd winkelcentra in Italië, Zweden en Frankrijk 

 

 

 

 



 

 

 

• Betere locaties 

• Leegstand nihil (<1%) 

• Rente blijft laag, maar is afgedekt 

• Ondergewaardeerd 

• Kopen en wegleggen 
 

 

 

 



  

           25 jaar op rij hogere dividenden: crisis of geen crisis! 

 

 

 

     



Geduld, lange adem en …… 

TomTom: Patience 
 

 

 

 



 
Kaartenmap als basis voor: 

- Datamachine 

- Verkeersregelaar grote steden 

- Fleet management 

- Sporthorloges 

 

 

 

 

 



 

Uitstervende PND-kastjes  

verhullen omzetgroei  

overige sectoren 
 

 

 

 

Dus: 
Niet focussen op winst per aandeel, maar geduld. 

Waarde komt er straks vanzelf uit 
 

 



 

-99,89% :‘Everybody hates Pharming’  

 

 



 

Pharming: Do or Die? DO!! 
 

 

 Aug ‘16: Verkooprechten voor VS terugkopen 

               -  100% van de omzet i.p.v. 30%  

 Dec ‘16: Duur geld opgehaald: €90 mln o.a. twee convertibles 

 Mei ‘17: Goedkopere herfinanciering van €100 mln 

 Mei ‘17: Eerste operationele winst in Q1 

 



 

 

Volgende stap: 

 
• Q2: hogere omzet, eenmalige financieringslasten 

• Uitbouw Verkoopapparaat VS  

• Goedkeuring preventief gebruik VS: verdubbeling marktpotentieel 

 

 

 

 



 
 

Markt in VS: $850 mln, 1 grote speler (Shire) 

Preventieve markt: $750 mln (Shire) 

Marktaandeel Pharming nu: ca 3% 

Marges hoog, bij hoger marktaandeel snel meer winst 

Daarna snel financieringslasten omlaag brengen 

 

 

 

 



Jim Tehupuring  

Probeleggen 



Wat is hier vreemd? 

FOCUS LEIDT TOT RESULTAAT 
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FOCUS LEIDT TOT RESULTAAT 

 



Waardering als uitgangspunt 





 



Perfect storm - Ahold 



Ahold - €17 

• Deflatie / Inflatie 

• Eur / USD 

• Whole Foods / Amazon 

--- 

• Prijsstijging VS verwacht 

• WPA 2017 €1,30 

• Sectorgemiddelde K/W 16 

• 10% winstgroei door synergie uit fusie Delhaize 

• Vrije kasstroom groeit met bijna 20% naar €1,9mrd 

• Dividendgroei en aandeleninkoop  

 



Perfect storm – Flow Traders 



Flow Traders - €26 
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• WPA 2016 - €1,98  WPA 2017 - €1,30 

 



Flow Traders - €26 

• Marktvolatiliteit laagste in bijna 30 jr = minder marge 

• Lagere omloopsnelheid = lager volume 

• Daling Nett Trading Income 

--- 

• 36 maanden op rij winstgevend 

• Leidende positie in groeiende ETP markt 

• Hoge toetredingsbarrières 

• Variabele loonkosten 

• Uitbreiding market making met valuta (FX) 

• Volatility zal terugkeren 

 



Perfect storm of windstil? 
TomTom €8,50 

• Eur/USD 

• Omzetwaarschuwing 

• Krimp ‘consumenten’ (de kastjes) 

• --- 

1. Som der delen 

2. ‘It’s to early to talk about sector 
consolidation now, but there news to 
come’ 

 
 
 

 
 

 

 

 



Implied Volatility >35% 
 

• Koop 100 aandelen à    €8,50    

• Schrijf 1 Call TTM Jun18 8,50  €1,25 (leveringsplicht) 

• Schrijf 1 Put TTM Jun18 8,50  €1,25 (afnameplicht) 

 

 Investering (+margin):   €6,00 

 Maximale winst:    €2,50 (TomTom >€8,50)
  

TomTom €8,50 
‘s Hollands meest kansrijke aandeel? 



PAUZE tot 20:45 



Royce Tostrams 

Tostrams Groep 



Europese beurzen bepalen sentiment 

TOSTRAMS Groep biedt onafhankelijke beleggingsadviezen op basis van Technische Analyse 

• Strategie:  

o Buy the dip 

 

 

 



• Strategie:  

o Buy the dips 

 

 

 

 



Unilever  

TOSTRAMS Groep biedt onafhankelijke beleggingsadviezen op basis van Technische Analyse 

• Koersdoel: 55 

• Buy the dip op 44 

• R/R: 8 

o Aandelen 

(NL0000009355 

o Turbo Long 40,90 

(NL0012112569) 

 



Philips: Uptrend + Risk/reward: 6 

TOSTRAMS Groep biedt onafhankelijke beleggingsadviezen op basis van Technische Analyse 

• Naar 41: +26%  

o Aandelen 

(NL0000009538) 

o Turbo Long 27,20 

(NL0012114060) 

 





ASML: Uptrend + Risk/reward: 5 

TOSTRAMS Groep biedt onafhankelijke beleggingsadviezen op basis van Technische Analyse 

• Naar 142,50: +21%  

o Aandelen 

(NL0010273215) 

o Turbo Long 27,20 

ASML Turbo Long 4,90 

(NL0012100465) 



Jos Versteeg 

Theodoor Gilissen 



Ahold Delhaize 
Koersdoel EUR 20 

 

Zit in de goede hoek 

 

 

Grotere synergievoordelen 

 

 

Beter tweede halfjaar  



Galapagos 
Koersdoel EUR 100 

 

Sterk programma voor ontwikkeling “targets” 

 

 

Ambitieus 

 

 

Sterke balans 



Takeaway.com 
Speculatief, koersdoel zelf invullen… 

 

Verovering Duitsland 

 

 

Zeer winstgevend 

 

 

Overnamekandidaat 

 



Over Theodoor Gilissen Bankiers N.V. 

Theodoor Gilissen Bankiers N.V. beschikt over een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht en is geregistreerd als financiële onderneming bij de Autoriteit 

Financiële Markten te Amsterdam en tevens als kredietinstelling bij De Nederlandsche Bank te Amsterdam, onder vergunningnummer 12000053. Theodoor Gilissen Bankiers N.V.  

is aangesloten bij Euronext N.V., is statutair gevestigd aan de Keizersgracht 617, 1017 DS te Amsterdam en staat in het Amsterdam Handelsregister geregistreerd onder  

nummer 33004157. 

 

Disclaimer 

Deze presentatie is met de nodige zorg samengesteld en geeft de huidige visie van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. weer. Het doel van de presentatie is slechts het verstrekken van 

informatie. De bank kan desondanks niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de middels deze publicatie beschikbaar gestelde informatie. De inhoud kan niet 

worden opgevat als een advies om effecten te kopen of te verkopen. Een dergelijk advies is immers ook afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de cliënt. De bank 

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook  ontstaan die het gevolg is van gebruik van de informatie. De opinie van Theodoor 

Gilissen Bankiers N.V., zoals die blijkt uit de presentatie, kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De gepubliceerde rendementen zijn een gemiddelde. Individuele 

rendementen kunnen van de gepubliceerde rendementen afwijken. Tot slot geldt nog een algemene waarschuwing. Aan alle beleggingen zijn risico’s verbonden. De waarde ervan 

kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

 

© THEODOOR GILISSEN BANKIERS N.V., 2013. 

Disclaimer 



Paneldiscussie onder leiding van Pieter Kort, IEX 
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