
10 Toppers

KOERS: 45,42 EUR
Heropleving
De vrees is dat Wereldhave het 
moeilijk krijgt om aangekochte 
winkellocaties operationeel te 

verbeteren. De beurskoers refl ecteert dat, maar
wij verwachten een heropleving.

-21,6%
6 MND

Tip Wereldhave
Tipgever Olivier Hertoghe
Bedrijf Degroof Petercam

8

Di-Lan Sun

Na een matig eerste deel 

van 2016 lijkt de tweede 

helft van het jaar beter te 

worden. Waar bevinden 

zich de lichtpuntjes 

die in de komende 

maanden goed 

gaan renderen. 

Deze tien marktkenners 

denken het te weten. 

Meer tips op

 cashcow.nl/tips

KOERS: 80,48 USD
Complicaties
Medtronics maakt technisch
hoogwaardige medische appa-
ratuur. De vraag naar deze appa-

raten groeit gestaag en is niet conjunctuurgevoelig. 
Bovendien werken ze kostenbesparend.

15,1%
6 MND

Tip Medtronics
Tipgever Robert Schuckink 
Kool
Bedrijf Trend Invest

9 KOERS: 10,27 EUR
Buy on dips!
De recente afstraffi ng van Aegon 
oogt erg overdreven. Het onder-
liggende resultaat verbeterde wel 

degelijk en we hebben hier duidelijk niet te maken 
met een tweede Delta Lloyd. Buy on dips!

-34,8%
6 MND

Tip Delta Lloyd
Tipgever Selwyn Duijvestijn
Bedrijf Marktgevoel.nl

10

KOERS: 36,06 EUR
Instapmoment
ASMI kwam met een verkapte 
omzetwaarschuwing. Maar dat 
is niet erg. Vanaf de zomer trekt 

de markt weer aan en daar profi teert de toeleve-
rancier aan de chipindustrie van.

-3,4%
6 MND

Tip ASMI
Tipgever Jos Versteeg
Bedrijf Th. Gilissen

5 KOERS: 89,55 EUR
Smaak
Kerry is een grote speler op de 
ingrediënten- en smakenmarkt 
en een toonaangevende fabrikant 

van gekoelde voedingsmiddelen. De ingrediënten-
industrie is een aantrekkelijke markt. 

7,6%
6 MND

Tip Kerry
Tipgever Koen Popleu
Bedrijf Candriam

6 KOERS: 44,35 EUR
Overname
De overname van Levolor/
Kirsch door luxafl exmaker Hunter
Douglas is aanstaande. Wij ver-

wachten dat een winst per aandeel in 2016 van
5 euro haalbaar is.

17,2%
6 MND

Tip Hunter Douglas
Tipgever Willem Burgers
Bedrijf Add Value Fund

7

KOERS: 31,27 USD
Duurzaam
GM is één van de meest
duurzame autoconcerns ter
wereld. Ze hebben geleerd van

de fouten uit het verleden en willen nu klaar zijn 
voor de toekomst. En die ziet er goed uit.

-13,3%
6 MND

Tip General Motors
Tipgever Martine Hafkamp
Bedrijf Fintessa

3 KOERS: 33,70 EUR
Goede cijfers
Op zowel fundamentele criteria 
als waarderingscriteria scoort 
Sligro goed bij ons. De jaarcijfers 

over 2015 en de trading update over het eerste 
kwartaal geven hiertoe aanleiding.

4,2%
6 MND

Tip Sligro
Tipgever Amsterdam Captial 
Management
Bedrijf Trend Invest

4

KOERS: 96,43 USD
Kansen
Apple is afgestraft na tegen-
vallende kwartaalcijfers. Een blik 
op het fundamentele plaatje toont 

dat er juist nu kansen liggen met een K/W van 
9,6 en 233 miljard dollar op de balans. 

-8,9%
6 MND

Tip Apple
Tipgever Youri Sleutel
Bedrijf Lynx

1 KOERS: 62,69 EUR
Goedkoop
AkzoNobel is goedkoop en heeft 
een aandeelhoudersvriendelijk 
management. De koers ligt onder 

druk door de gestegen olieprijs. Als die terugvalt, 
kan de koers stijgen. 

-7,8%
6 MND

Tip AkzoNobel
Tipgever Corné van Zeijl
Bedrijf Actiam
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EUROGROEI FILMSEuroGroei Films, Nieuwlandstraat 7, 5038 SL Tilburg, T 013-5435902, F 013-5430948, 
info@eurogroeifilms.nl, www.eurogroeifilms.nl

Participeer in de nieuwe film:  

en de Tombe van Achnetoet  

Vraag het prospectus aan of kijk voor meer informatie op 
www.eurogroeifilms.nl

To be 
continued
----------

----------

Heeft u weleens overwogen om te investeren in film nu uw 
spaargeld op de bank niets oplevert? Wist u dat het fiscale 
voordeel bij film uw inleg al grotendeels afdekt in geval de 
film niet mocht renderen?

EuroGroei Films biedt nu de mogelijkheid om met aantrekkelijk 
fiscaal voordeel te investeren in de nieuwe film Dummie de 
Mummie. De Tombe van Achnetoet is de derde verfilming 
van de boeken van schrijfster Tosca Menten.

U investeert in een ijzersterk merk met een 
verwacht rendement van 23,4% per jaar.
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