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Tips & Trades

• Even voorstellen

• Opvallende zaken op de beurs

• Tips & Trades

• Beleggingstips

Albert Jellema



Introductie Albert Jellema

Albert Jellema

Fondsmanager

ProBeleggen

DeAandeelhouder

Risico Analyse

105%

10,8%

14,7%

0,6

Totaal Rendement

Gemiddeld Rendement per Jaar

Standaard Deviatie

Sharpe Ratio

• Belegger met 20 jaar ervaring

• Focus op de Nederlandse markt

• Veel weten van weinig

• Fundamentele analyse



Tijdelijk hogere inflatie?



Tapering on the agenda by the FED



Big Tech te dominant?



Crypto impact op sectoren? - Blockchain



Nauw contact met het management van bedrijven

• Vandaag in gesprek geweest met 7 bedrijven waaronder

• Basic-Fit (CFO)

• Veel kansen post COVID na wegvallen steun

• Groei niet uit cashflow

• Lagere huren en meer cross selling

• Sterker uit de crisis…

• TomTom (CFO)

• OEMs traag

• Google – Volvo – en nu?

• MAP blijft key

• Vopak (CEO)

• Betere guidance

• JVs voor groei

• ESG beweging

• Bezettingsgraad verstoring

• Prosus (IR)



Nauw contact met het management van bedrijven

• Vandaag in gesprek geweest met 7 bedrijven waaronder

• Intertrust (CFO)

• Boskalis (CEO)

• Alfen (CFO)





Als klant van LYNX

• ProBeleggen voert de Tips uit met eigen geld!

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

• 40 beleggingstips per jaar

• Bij elke tip een uitgebreide investment case

• Met 1 klik te volgen

Speciaal
tot 

17 juli
gratis!



Hoe werkt het?

• De Pro’s van ProBeleggen publiceren een Investment Case

• U ontvangt een email (zie rechts) met de trade en de toelichting 

van de experts

• Door op de knop te klikken volgt u de trade



Pershing Square Tontine Holdings (PSTH)

• Grootste SPAC van de wereld met $4 miljard

• Geleid door Bill Ackman

• Enorm trackrecord

• Fair deal voor de aandeelhouder

• Deal mogelijk in komende 6 weken

• ISIN-Code: US71531R1095



PSTH: Wat is een SPAC?

• Special Purpose Acquisition Company

• Uitsluitend opgericht om kapitaal aan te trekken via een IPO

• 24 maanden om te fuseren met bedrijf

• Vertrouwen hebben in Manager die SPAC begeleid



PSTH: Hoe werkt een SPAC?

• SPAC haalt geld op bij investeerders via 

beursintroductie

• CEO gaat op zoek naar investeringsmogelijkheid

• CEO benadert bedrijven

• Bij goedkeuring fuseren bedrijven en staat het 

gekochte bedrijf op de beurs



Put Augustus $25 PSTH schrijven

• Aandelen geïntroduceerd op beurs voor $20

• Maximaal verlies door karakteristiek van SPAC ca. $19

• Verwachte overname van fantastisch bedrijf

• Interview bij WSJ geeft aanleiding dat het komende 6 weken gebeurt

• Potentiële positieve koersreactie

Schrijven put augustus $25,00 

US71531R1095

$3,25 oftewel 13%

$24,84

Tot $21,75 (12,5%)

ISIN

Premie

Huidige koers PSTH

Dekking



Tencent Music Entertainment Group ADR (TME)

• Sluiting van hedgefonds Archegos zorgt 

voor stevige koersdaling

• Overname Lazy Audio opent long-form audio 

groeimarkt

• Aandeleninkoop van $1 miljard op een free 

float circa $8,5 miljard



TME: Paywall en “Long-Form Audio”

• Content vertoont driecijferige groei jaar over jaar

• Toevoeging van Lazy Audio moet lijden tot met 

uren op het platform

• Omzetdrijver: Groei van content achter de paywall

en abonnees

• Eerste drie kwartalen 2020 30% abonneegroei tot 

62,2 miljoen



Tencent Music Entertainment Group ADR

• ISIN: US88034P1093

• Schrijven put juli $13,00 

• Premie van $0,46 oftewel 3,5%

• Huidige koers TME: $15,25

• Dekking tot $12,54 (17,8%)
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OCI: Investeringen gaan renderen

• Winstmomentum voor OCI begint snel toe te nemen. Markt 

onderschat dit.

• Schulden snel onder controle met de mogelijkheid geld te 

laten terugvloeien naar de aandeelhouder.

• Verkoop belang in Fertiglobe mogelijk positieve impuls voor 

de aandelen.



OCI: Investeringen gaan renderen

• In 2020 stonden grondstofprijzen onder druk door wegvallen 

vraag door COVID

• Vraag trekt sterk aan in 2021 door opstartende economieën

• Grondstofprijzen zetten stijging in

• Winstgevendheid OCI neemt toe met hefboom

Transactie: Kopen 25 aandelen OCI



Prosus: Meer dan alleen Tencent

• Prosus afsplitsing van internationale bedrijven in portefeuille van Naspers

• Prosus – free float neemt toe & winstdeel Naspers

• Bezit 31% van de aandelen in Tencent

• Levert miljarden dividend op te gebruiken voor investeringen

• Uitbreiding portefeuille naar voedselleveringsdiensten

• iFood (een van de hardst groeiende bedrijven in de sector, actief in Brazilië)

• Delivery Hero

• Indiaase tent (swiggy)



Prosus: Meer dan alleen Tencent

• Koers onder druk door acties van chinese overheid

• Reeds aandelen in Tencent verkocht

• Kapitaalkrachtig en klaar voor volgende overname/investering

• Aandeleninkoop programma van $5 miljard

• Discount op Tencent van 27% ($229,4 miljard vs $168 miljard)

Transactie: Kopen 6 aandelen Prosus
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Trackrecord na 1 jaar Tips & Trades

✓ 4 open tips

✓ 28 gesloten tips

✓ 24 winstgevend gesloten

✓ 4 met verlies

✓ Gemiddeld rendement aandelentrades 7,7%

✓ Gemiddeld rendement optietrades 28,05%



Hoe werkt het?

✓ De Pro’s van ProBeleggen publiceren een Investment Case

✓ U ontvangt een email (zie rechts) met de trade en de toelichting 

van de experts

✓ Door op de knop te klikken volgt u de trade



Hoe werkt het?

✓ Nadat u op de knopt klikt logt u in op LYNX Basic en opent het 

orderscherm automatisch

✓ Om de tip te volgen klikt u op verzend order

✓ Wanneer de positie geopend wordt krijgt u een bevestigingsemail



Hoe werkt het?

✓ Wanneer de pro’s besluiten een positie te sluiten dan ontvangt u 

een email met de order en toelichting

✓ Daarna ontvangt u een bevestiging wanneer de positie gesloten 

wordt


