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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.

DE BELEGGERSFAIR 2017 
GEEFT UW KENNIS ÉN 

VERMOGEN EEN BOOST…
LEES VERDER OP PAGINA 

5 EN ONTVANG 50% 
VROEGBOEKKORTING!

Ondanks Macron

CASHCOW FINANCIAL TABLOID IS EEN SPECIAL VAN CASH MAGAZINE & CASHCOW.NL | 16 JUNI 2017

CASH MAGAZINE

E-CASH

CASHCOW.NL

CASHCOW DAILY

 CASH FINANCIAL TABLOID

CASH FINANCIAL TABLOID
Twee keer per jaar maakt Cash een Financial Tabloid die verschijnt in De Telegraaf. In elke uitgave besteedt de 
redactie aandacht aan beleggen, ETF's, vastgoedbeleggingen, verzekeringen, sparen, pensioenen, kortom alles wat te 
maken heeft met financiën en kansen voor particuliere beleggers. In de maart-editie besteden we tevens aandacht aan 
de winnaars van de vwd Cash Fund Awards. Uniek zijn de hoge oplage, de doelgroep en het umfeld! 

LEZERSPROFIEL
De Financial Tabloid verschijnt bij De Telegraaf, de meest gelezen krant van Nederland! De bekendste krant van Neder-
land heeft de hoogste oplage en het hoogste bereik van alle landelijk dagbladen. Daarnaast staat De Telegraaf ook 
nog bekend om het hoogste bereik onder zakelijke beslissers. Bij één inschakeling wordt maar liefst 25% van alle beslis-
sers bereikt. Daarbij is op zaterdag de oplage maar liefst 625.000 exemplaren (bron: De Telegraaf) met een bereik van 
2.030.000 lezers.

VOORDELEN VOOR U ALS ADVERTEERDER
• Unieke financiële tabloid, geweldig umfeld voor uw boodschap 
• De Telegraaf is de grootste en meest gelezen krant van Nederland
• Deelname met een advertentie in de tabloid betekent dat u doorgeplaatst zal worden in de reguliere  

uitgave van Cash magazine.   

ALGEMENE INFORMATIE
titel : Cash Financial Tabloid
ondertitel : Voor de ondernemende belegger
uitgever : TRIPLE i
  Financial Content B.V. 
  Postbus 94533
  1090 GM Amsterdam
  telefoon: +31(0)85 – 273 48 80
  e-mail: cash@3xi.nl
  website: www.cashcow.nl

frequentie : 2 x per jaar

TECHNISCHE GEGEVENS
drukprocédé : rotatie-offset coldset
papiersoort : 52 gr/m2 Verbeterd wit ISO 72

oplage : 625.000 exemplaren, 
  verschijnt bij De Telegraaf
  (bron: De Telegraaf)

bereik : 2.030.000
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Welstandsklasse

W1 21%
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TARIEVEN 
1/1 pagina  € 30.000,- 
1/2 pagina  € 20.000,-
1/3 pagina € 15.000,- (*) 
1/4 pagina  € 12.500,- 
(*) komt altijd liggend op een redactionele pagina

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

 

ADVERTENTIEFORMATEN
    Zetspiegel (b x h)  
1/1 pagina (zetspiegel)   260 x 389
1/2 pagina staand (zetspiegel) 126 x 389
1/2 pagina liggend (zetspiegel)  260 x 190
1/3 pagina liggend (zetspiegel) 260 x 123
1/4 pagina staand (zetspiegel)  126 x 190   

AANLEVEREN
Advertentie kan aangeleverd worden in de vorm van een certified PDF. U kunt uw materiaal aanleveren bij  
traffic@3xi.nl. Vermeld hierbij als onderwerp de naam van de adverteerder en de titel waarvoor de advertentie is 
bestemd. Aanleveren minimaal 1 week voor plaatsing, uiterlijk voor 12 uur. Afwijkende advertentieformaten op  
aanvraag.

VERSCHIJNINGSTABEL
editie verschijningsdatum thema
1 16 maart  Winnaars vwd Cash Fund Awards 2018 & Beleggen
2 2 november  Week van de Belegger & BeleggersFair 2018

CONTACT
Voor meer informatie over advertentiemogelijkheden, tarieven of boekingen kunt u contact opnemen met: 
Ferry Roersma   +31(0)85 - 273 48 81 of f.roersma@3xi.nl
Luc van Kampen  +31(0)85 - 273 48 82 of l.vankampen@3xi.nl
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TOESLAGEN
Plaatsingswensen  +15%
Achterpagina   +25%
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