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Het sluit aan bij wat enkele 
analisten denken, hoewel het 
leeuwendeel over de waan van 
de crisis heen kijkt. 

Cees Smit, commercieel 
directeur Today’s Beheer: “Ik 
denk dat het lang duurt voordat 
we een economisch herstel krij-
gen en daardoor zal de beurs 
waarschijnlijk nog een keer een 
nieuwe bodem zetten.” In die 
fase komt er een moment dat 
beleggers de bedrijfsresultaten 
zwaar laten wegen. 

Bob Homan, Hoofd 
Investment Office bij ING 
Bank: “Winstherstel is altijd 
langzamer dan economisch 
herstel. We verwachten op 
zijn vroegst dat winsten begin 
2023 weer op het niveau van 
eind 2019 zitten. In onze ogen 

Martine Hafkamp, Fintessa 
Vermogensbeheer: “Beleggers 
kunnen het beste afscheid nemen 
van aandelen van ondernemingen 
met een (te) hoge schuldenlast. 
Bedrijven met flinke cashbuffers 
en het vermogen om meer cash 
te genereren hebben de voor-
keur. Er wordt steeds meer online 
gekocht, virtueel contact gemaakt, 
op afstand vergaderd, digitaal 
gegevens uitgewisseld die vervol-
gens moeten worden opgesla-
gen, etc. Bij dit alles zijn platforms 
en software nodig. De kansheb-
bers zijn: Nvidia, Prosus, Equinix, 
Microsoft, Kimberly Clark.”

En wat zegt de koersgrafiek?
Het pessimisme van sommi-
ge analisten wordt nog niet 
weerspiegeld door de chart 
van de AEX, die sinds het 
dieptepunt van 400 in maart 

met 30% is gestegen. Echter, 
de crisis van eind vorige eeuw 
en de financiële crisis maken 
duidelijk dat de bear market 
uit drie hoofdbewegingen 
bestaat. De stuwende kracht 
van koopjesjagers in de afgelo-
pen maanden kan omslaan als 
centrale banken stoppen met 
extra verruiming, overheden 
de uitgaven van de coronacri-
sis wegbezuinigen, een twee-
de golf van het coronavirus, 
tegenvallende bedrijfsresulta-
ten en/of een escalatie van de 
handelsoorlog tussen China 
en de VS. 

kan ook de aandelenmarkt 
pas op dat moment nieuwe 
hoogtepunten neerzetten. Op 
dit moment lijken bestaande 
trends, zoals digitalisering, onli-
ne bestellen en werken vanuit 
huis, zich fors te versnellen 
door deze crisis. Onze favo-
riete sectoren op dit moment 
zijn dan ook IT, Communica-
tie-services (vooral content) en 
Gezondheidszorg. We denken 
dan aan aandelen als Microsoft, 
Alphabet en Amazon maar ook 
aan Pfizer, Roche en Gilead.”

Martijn Rozemuller, hoofd 
Europa bij VanEck, ziet 
kansen voor esport, bezorg-
diensten, food en non-food, 
pharma, IT en communica-
tie. “Uiteraard zijn dit de usual 
suspects en er zal al aardig wat 
verwachting zijn ingeprijsd.”

Net iets meer dan de helft van de financiële topmensen van beursgenoteerde 
bedrijven denkt dat de Dow Jones eerst het coronadieptepunt van 19.000 zal 
testen voordat het aan een nieuwe krachtige stijging zal beginnen. 

Mooie kansen
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“Niemand had een jaar 
geleden gedacht dat 

de beurstrein zo heftig 
zou ontsporen. De 

BeleggersFair Online is 
dus een mooi moment 

om fundamenteel de 
gedachten weer goed op 
de rails te krijgen. Ja, de 

bijeenkomst wordt online 
gehouden! Maar voor uw 

gevoel zult u aanwezig 
zijn in de statige Beurs 

van Berlage.” 

Beleggen kent risico’s. Je inleg kan minder waard worden.

Op de winnaar kun je bouwen

“Historisch gezien is geen 
enkele partij goed of slecht 
voor de markt”, meent de 
Britse vermogensbeheerder 
Schroders. “Democraten 
worden gezien als minder 
‘vriendelijk’ voor bedrijven, 
vanwege hun hang naar 
belastingverhoging. De polls en 
macromodellen wijzen op een 
comfortabele winst voor Joe 
Biden, maar de ervaring van 
2016 leert dat de race nog niet 
gelopen is.”

Menigeen zal zich kunnen 
vinden in de veronderstelling 
van Paresh Upadhyaya, 
valutastrateeg Amundi, dat de 
beweeglijkheid op de fi nanciële 
markten bij een overwinning 
van Biden toeneemt. Bij Trump 
weet je waar je aan toe bent. 
Markten hebben de trend 
voor de lange termijn al lang 
geleden ingezet. Euro/dollar 
zal op termijn stijgen tot boven 

winst net als voor de AEX.
Het grootste beleggingsrisico 
zit niet bij wie de presidents-
verkiezing wint, maar bij 
een betwiste stembusuitslag. 
Dat meent Saxo Bank-econoom 
Steen Jakobsen: “Ik voorzie 
niet alleen forse dalingen op de 
beurzen, maar ook een enorme 
toename van de volatiliteit op 
de markten. Met daarbij een 
inzakkende dollar en een run 
op goud.”

Wat als Biden wint. Jakobsen: 
“Aandelenmarkten gaan 
omlaag, vooral de techsector, 
duurzame fondsen zijn dan 
in trek en een hogere rente 
bij fi scaal stimulerende 
maatregelen.” En als Trump 
wint? “Een relief rally op de 
markten, aanhoudende 
volatiliteit, toename spanning 
VS-China en weinig kans op 
een stevig fi scaal pakket om de 
economie te ondersteunen.”

de 1,40 (nu rond de 1,18), de 
AEX (560) tot boven de 700 
bij een infl atie van 2% en een 
rente van meer dan 3%. 

“Hoewel de economische 
bedrijvigheid in het vierde 
kwartaal zou kunnen 
verzwakken zal het economisch 
herstel doorzetten. In dit 
scenario hebben de winstcijfers 
per aandeel ruimte om te 
herstellen van de economische 
stilstand. Dit is positief voor 
toekomstige koersen”, meent 
Jeroen Blokland, fondsmanager 
Robeco. “Er zijn tekenen dat de 
bedrijfswinsten waarschijnlijk 
het dieptepunt hebben 
bereikt.” Zijn aandelen duur? 
Uit de database van iShares 
blijkt dat wel mee te vallen. 
Voor de S&P 500 wordt 24 keer 
de winst per aandeel betaald, 
voor de Japanse Nikkei is dat 
21 keer, voor de brede Stoxx 
Europe 600 is dat 17 keer de 

De bull en de bear zou je de twee Amerikaanse presidents-
kandidaten kunnen noemen. Trump versus de bear Biden.
De bull en de bear zou je de twee Amerikaanse presidents-
De Bull en de Bear

ONLINE

Volg van 09.00 t/m 17.00 uur 
volledig digitaal: 

3 plenaire sessies, 14 masterclasses, 
Gouden Tips voor 2021 en bezoek 

de virtuele beursvloer met stands en 
netwerkmogelijkheden.

Geef uw kennis én 
vermogen online een 

boost!

Bestel GRATIS ticket 
op beleggersfair.nl

pag.2

CASH FINANCIAL TABLOID
Two times a year Cash Magazine will publish a Financial tabloid which is distributed together with the daily 
newspaper De Telegraaf. In every issue you will fi nd more information on real estate investments, insurances, savings, 
pensions, investments, in short, everything that has to do with personal fi nance and investment opportunities for 
private investors. In both editions we pay attention to the Cashcow Awards. Unique is the high total circulation, the tar-
get audience and the umfeld.  

TARGET AUDIENCE
Cash Financial Tabloid appears as a supplement with De Telegraaf, the best read daily newspaper in the Netherlands! 
De Telegraaf is known for their highest reach amongst decision makers in the business industry. This is around 25% of 
all decision makers. 

BENEFITS FOR ADVERTISERS
• Unique fi nancial tabloid, great umfeld for your message; 
• The Telegraaf is de biggest and most read newspaper of the Netherlands;
• Placing an advertisement in the Telegraaf means that we will also place your advertisment in the regular issue 

of Cash Magazine for free; 
   

GENERAL INFORMATION
title  : Cash Financial Tabloid
subtitle : For the enterprising investor
publisher : TRIPLE i
  Financial Content B.V. 
  PO box 94533
 1090 GM Amsterdam
 phone: +31(0)85 – 273 48 80
 e-mail: cash@3xi.nl
 website: www.cashcow.nl

frequency : 2 times a year

RATE CARD TABLOID 2021
TECHNICAL DATA
printing process : off-set rotation coldset
paper : 52 gr/m2 white ISO 72

circulation : +/- 400.000 pieces, appears with
  the Dutch daily newspaper 
  Telegraaf
  (source: De Telegraaf)

total reach :+1.000.000 

65+ year 25%

Age structure

35 - 49 year
26%

50 - 64 year
28%

13 - 19 year 7%

Level of education

LBO/VBO 
19%

MBO 34%
HAVO/VWO

7%

WO/Master/HBO
24%

Occupational

W1 21%

W2 17%

W4 
32%

W5 8%

20 - 34 year
14%

MAVO/VMBO
13%

None 3%

W3 22%



RATES 
1/1 page  € 30.000,- 
1/2 page  € 20.000,-
1/3 page € 15.000,- (*) 
1/4 page  € 12.500,- 
(*) appears always on an editorial page
All prices are excluding 21% VAT.

 

ADVERTISING FORMATS
   Print space (w x h)  
1/1 page   260 x 389
1/2 page  126 x 389
1/2 page   260 x 190
1/3 page  260 x 123
1/4 page   126 x 190   

SUBMITTING MATERIAL
Advertisements can be delivered as certified PDF. Material can be delivered via traffic@3xi.nl. Advertisements should 
be delivered at least 1 week before the issue date. Cancelation can be done until four weeks before the issue date. 

VERSCHIJNINGSTABEL
edition date of appearance theme
1 April 16th  BeleggersFair Update & Cashcow Awards
2 October 8th  Week of the Investor, BeleggersFair 2021 & Cashcow Awards

CONTACT
For more information on advertising opportunities, rates or bookings please contact:
Ferry Roersma   +31(0)85 - 273 48 81 or f.roersma@3xi.nl

1/1 page 1/2 page1/2 page 1/4 page1/3 page

SURCHARGES
Placement preference  +15%
Back page   +25%

MULTICHANNEL PUBLISHER


