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kunnen koersen 40% stijgen

We weten het allemaal: van 
goede Franse wijn krijg je geen 
hoofpijn. Dat geldt ook voor de 
aandelenmarkten. Ze hebben 
het even lastig, maar van een 
structurele kentering is geen 
sprake. Haussiers hebben de 
afgelopen maanden volop kun-
nen profiteren van de aanhou-
dend lage rente, veelal mooie 
bedrijfsresultaten en de opzwe-
pende economische retoriek 
van president Trump. Macron 
is toch meer van de politieke 
verbroedering, iets waar mark-
ten niet warm voor lopen. 

voor een aandeel wordt betaald. 
Voor de AEX ligt het gemiddel-
de op 21, voor de MSCI Europa 
is dat 20 en voor de S&P 500 
is dat 22. Sommige analisten 
noemen dat historisch hoge 
waardering, waarbij men wel-
licht te weinig aandacht heeft 
voor de zwellende hoeveel-
heid beleggingskapitaal. Meer 
geld voor aandelen, betekent 
hogere koersen. De Ameri-
kaanse centrale bank heeft ooit 
becijferd dat de waarde van iets 
wordt bepaald door de rente-
stand. Het is vrij aannemelijk 
dat de rente in de VS stijgt tot 
boven de 3%. Daar hoort dan 
een koers-winstverhouding bij 
van rond de 30 (100/3%). Dat 
betekent dat de S&P 500 nog 
met bijna 40% kan stijgen bij 
gelijkblijvende winsten. Dat is 
niet aannemelijk bij de huidige 

Helaas heeft de nieuwe Franse president Emmanuel 
Macron niet dezelfde uitstraling op aandelenmarkten als 
zijn Amerikaanse collega Trump. Hebben de beleggers met 
de Trump-rally van 10% niet te diep in het glaasje gekeken?

Uiteindelijk gaat het vooral om 
de ontwikkeling van de econo-
mie, want dan stijgen de uit-
gaven van de consumenten, 
investeren bedrijven in nieuwe 
projecten, nemen de inkomsten 
van de overheid toe, waardoor 
nog meer wordt geïnvesteerd, 
stijgen de winsten en is er 
ruimte voor hogere koersen.

Zijn aandelen duur? 
Nee. Een belangrijke graadme-
ter is de koers-winstverhou-
ding, dus het aantal keren dat 
de winst van een onderneming 
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economische groei in de VS en elders 
in de wereld. De potentie voor de AEX 
doet niet onder voor de S&P 500. Beleg-
gers die zich laten meeslepen door de 
waan van de dag en gaan kreunen als de 
koers van Google en Amazon boven de 
1000 dollar komt, als de olieprijs een 
dipje maakt en het populisme de nek is 
omgedraaid door vooral de verkiezings-
overwinning van Macron, moeten er wel 
voor waken de lange termijn niet uit het 
oog te verliezen. Die blijft er goed uit-
zien, met en zonder Trump, met en zon-
der Macron.
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hilarische verkiezingsstrijd

Wie de volgende president van 
de VS wordt, is nog niet te voor-
spellen, maar op grond van his-
torische gegevens zijn analisten 
het erover eens dat in het vierde 
en laatste jaar van de ambtster-
mijn van de zittende Amerikaan-
se president de markten stijgen. 
Welke sectoren hiervan profi te-
ren, is lastig te bepalen omdat 
veel politieke factoren hierop 
van invloed zijn. Infrastruc-
tuur, gezondheidszorg, fi nan-
ciële dienstverlening, media en 
defensie zullen in ieder geval de 
spekkopers zijn, ongeacht wie 
er president wordt. Waar beleg-
gers zeker van kunnen zijn, is 
de berg aan negatieve retoriek 
die Wall Street over zich heen 
zal krijgen. Banken zijn een 
makkelijk doelwit, omdat veel 
kiezers die nog altijd als de ver-
oorzakers van de fi nanciële cri-
sis zien. Farmaceutische bedrij-

alle records breken. Kandidaten 
en campagnegroepen gaan naar 
verwachting 11,4 miljard dollar 
besteden, een stijging van 20% 
in vergelijking met het verkie-
zingsjaar 2012. Digitale media 
zullen voor het eerst door de 
1 miljard dollar-grens breken.
Trump kijkt zelf intussen niet op 
een miljoentje meer of minder in 
zijn race naar het Witte Huis. Bij 
zijn kandidaatstelling zei hij een 
miljard dollar in zijn campagne te 
willen steken. Of hij dat ook echt 
heeft gedaan, is onduidelijk. De 
vastgoedmagnaat laat zich niet 
in zijn oorlogskas kijken. “Het 
is niet relevant. Ik verdien 400 
miljoen dollar per jaar, dus wat 
maakt het uit?” Toch heeft ‘The 
Donald’ één probleem. Uiteinde-
lijk presteert de beurs over het 
algemeen beter onder een Demo-
cratische dan onder een Republi-
keinse president.

Trumps 
De Amerikaanse presidentsverkiezingen dreigen uit te 
monden in een hilarische strijd waarin Donald Trump alle 
aandacht voor zich opeist.  Al schreeuwend en provocerend 
baant de Republikein zich een weg naar het Witte Huis.

ven zullen aan Hillary Clinton 
een fl inke dobber hebben. De 
Democraten zijn immers geen 
voorstander van ongelimiteerde 
prijsstijgingen van medicijnen. 
Haar tweet om een plafond te 
stellen aan prijzen van medicij-
nen voor chronisch zieken tikte 
in een keer 38 miljard dollar 
van de waarde van biotechaan-
delen weg.

Advertenties
Mediabedrijven zullen dit verkie-
zingsjaar profi teren van adver-
tentiebestedingen die dit jaar 
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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 find more information on real estate investments, insurances, savings, 
pensions, investments, in short, everything that has to do with personal finance and investment opportunities for 
private investors. In the June edition we pay attention on the winners of the vwd Cash Fund Awards. Unique is the high 
total circulation, the target 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. The total circulation is 625.000 (source: De Telegraaf) with a total reach of 2.030.000.

BENEFITS FOR ADVERTISERS
• Unique financial 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 2018
TECHNICAL DATA
printing process : off-set rotation coldset
paper : 52 gr/m2 white ISO 72

circulation : 625.000 pieces, appears with 
  the Dutch daily newspaper 
  Telegraaf
  (source: De Telegraaf)

circulation : 2.030.000 pieces

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/

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 March 16th   Winners vwd CASH Fund Awards 2017 & Investments
2 November 2nd  Week of the Investor & BeleggersFair 2017

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
Luc van Kampen  +31(0)85 - 273 48 82 or l.vankampen@3xi.nl

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

SURCHARGES
Placement preference  +15%
Back page   +25%

MULTICHANNEL PUBLISHER


