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Met de start van de Tour de France is de wielerzomer - na de fraaie winst van Tom
Dumoulin in de Giro - nu echt losgebarsten.
Ook bij Binck kijken we dit jaar met meer dan gemiddelde interesse naar de
prestaties van de renners op de Franse wegen. Van 7 tot 13 augustus start immers
voor het eerst onze ‘eigen’ BinckBank Tour door België en Nederland.
Wellicht bent u een wielerfan en volgt u het allemaal via de buis. Of misschien doet u
de komende weken zelfs mee aan een Tourpoule. Voor de lol of om er met de
prijzenpot vandoor te gaan.
Maar echt beleggen in wielrennen, kan dat eigenlijk ook? Zeker weten. Op de
volgende pagina’s werpt Binck een blik op de wielerindustrie en zet voor u een
aantal fietsaandelen en fietsbeleggingen op een rij.

Sector schakelt tandje bij
Miljoenen beleggers investeren wereldwijd in automotive-aandelen zoals Tesla,
Volkswagen en de grote truckfabrikanten. Maar ook de fietsindustrie is de afgelopen
decennia uitgegroeid tot een grote sector, met daaronder ook een groeiend aantal
beursgenoteerde bedrijven.
Volgens recent sectoronderzoek van Research and Markets 1 zal de komende jaren
sprake zijn van een stabiele jaarlijkse omzetgroei van gemiddeld 2,7 procent en zal
de wereldwijde fietsindustrie in 2022 goed zijn voor circa 35 miljard dollar (ruim 31
miljard euro).
Vooral op het gebied van e-bikes, racefietsen en mountainbikes is sprake van groei,
die wordt aangedreven door zaken als persoonlijke gezondheid, duurzaamheid en
het mijden van files en drukte op de weg.
Daarnaast wijst het rapport op het snelgroeiende aantal fietsende kinderen in Azië.
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Koersen op de effectenbeurs
Wereldwijd zijn honderden fietsfabrikanten actief. Sommigen daarvan produceren
miljoenen fietsen per jaar en anderen slechts enkele tientallen.
Vier grote fietsproducenten hebben een beursnotering, waaronder het bij veel
particuliere beleggers bekende Nederlandse Accell.
Via Binck kan direct of indirect in de volgende fietsaandelen worden belegd:
ACCELL

DOREL

GIANT

MERIDA

Land

Nederlands

Canadees

Taiwanees

Taiwanees

Producten

Racefietsen

Racefietsen

Racefietsen

Racefietsen

Merken

O.a. Batavus, Koga

O.a Cannondale
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O.a. Merida, Spezialized

Marketcap 2
(1/1/17)

0,6 mld euro

0,9 mld euro

2 mld euro

1,2 mld euro

Ticker/ISIN
Beschikbaar via
Binck

NL0009767532
Ja

CA25822C2058
Ja

TW0009921007
Indirect via oa ETF:
WisdomTree Em
Markets Smallcap
Div Fund
(US97717W2816)

TW0009914002
Indirect via oa ETF:
WisdomTree Em
Markets Smallcap Div
Fund (US97717W2816)

Daarnaast zijn enkele bekende merken in handen van bedrijven die in eigendom zijn
van families en/of private equity, waaronder bijvoorbeeld het Nederlandse Pon
Holdings (onder andere Union, Gazelle, Cervelo), Grimaldi Industri (onder andere
Bianchi) en het Amerikaanse Trek Bicycle Company (onder andere Trek).

Beleggingstools voor fietsers
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Naast de fietsproducenten zijn er nog andere mogelijkheden om in wielrennen te
beleggen. Een groot aantal bedrijven is gespecialiseerd in wieleronderdelen en
andere aan fietsen gerelateerde producten.
Het Amerikaanse Allegion is bijvoorbeeld eigenaar van de Nederlandse
fietsslotenfabrikant AXA, maar ook de naam van het Japanse Shimano (derailleurs,
kettingen, pedalen) is een begrip in de wielerwereld.
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Marketcap 3
(1/1/17)

6,3 mld euro

0,9 mld euro

0,8 mld euro

1,5 mld euro

Ticker/ISIN
Beschikbaar bij
Binck

IE00BFRT3W74
Ja

US35138V1026
Ja

GB00B012TP20
Ja

US82455C1018
Ja

Shimano

Onderdeel van peloton
Ook de achttien UCI World Tour-wielerploegen die dit jaar de grote wedstrijden
rijden worden in de meeste gevallen gesponsord door grote internationale
bedrijven.
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Wielermerken als Cannondale, Merida, BMC en Trek hebben hun naam op de shirts
staan, maar ook landen als Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en de
Kazachse hoofdstad Astana.
Bij een groot deel van de sponsors betreft ondernemingen die in private- of
overheidshanden zijn, hetgeen eveneens geldt voor de Nederlandse teams van
Lotto Jumbo en Sunweb.
In een aantal teamproducten kan wel belegd worden, al moeten daarvoor veelal
aandelen van het (veel) grotere moederbedrijf worden gekocht. Hieronder kort vier
voorbeelden:

FOX (*)

MOHAWK

NTT

TELEFONICA

Eigenaar van
sponsor

Sky

Quick Step

Dimension Data

Movistar

Ticker/ISIN

US90130A1016

US6081901042

US62942M2017

ES0178430E18

Beschikbaar bij
Binck

Ja

Ja

Ja

Ja

(*) afronding overname
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Wielrennen = koersinzicht
Wielrennen en beleggen lijken op het eerste gezicht niet veel met elkaar te maken te
hebben, maar toch hebben ze ook behoorlijk veel dingen gemeen.
Rendement, vermogen en koersinzicht zijn cruciaal voor een goed resultaat. Net als
veerkracht, zitvlees en tijdig afremmen of bijsturen. Soms gaat de weg omhoog,
maar af en toe ook even hard omlaag.
In beleggerskringen circuleren meerdere wielerwijsheden die van toepassing zijn op
investeerders. We zetten er een paar onder elkaar:

1) Je hoeft niet altijd als eerste over de finish te komen om te winnen
Beleggen is een etappekoers. Zonder een rit te winnen kun je aan het eind
toch de gele trui in de Tour de France pakken. Meerdere dagen als eerste
over de meet komen levert dus niet per se de eerste plek op. De beste
resultaten worden uiteindelijk door de meest regelmatige renner/belegger
behaald.
2) Houd rekening met obstakels en tegenwind
Een flinke correctie op de beurs kan voelen als forse tegenwind of een ruwe
kasseistrook. Laat je niet verrassen. Vooraf het parcours inspecteren kan
helpen. Volg het nieuws, lees je in en omring je met ervaren
helpers/adviseurs.
3) Snij geen scherpe bochten af
Stippel een strategie uit en houdt koers. Laat je niet gek maken. Ga niet blind
in elke ontsnapping mee. Neem geen onnodige risico’s op het moment dat
belangrijke kennis ontbreekt, maar zorg in plaats daarvan dat je heel aan de
finish komt.
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BinckBank Tour
De BinckBank Tour is de opvolger van de Eneco Tour, die de afgelopen twaalf jaar
uitgroeide tot een van de grootste sportevenementen in België en Nederland. De
etappekoers vindt dit jaar plaats van maandag 7 augustus tot en met zondag 13
augustus. Hieronder het etappeschema:

Zondag 6 augustus: ploegenvoorstelling Breda
Maandag 7 augustus: Breda – Venray
Dinsdag 8 augustus: Voorburg – Voorburg (individuele tijdrit)
Woensdag 9 augustus: Blankenberge – Ardooie
Donderdag 10 augustus: Lanaken – Lanaken
Vrijdag 11 augustus: Sittard-Geleen - Sittard-Geleen
Zaterdag 12 augustus: Riemst – Houffalize
Zondag 13 augustus: Essen – Geraardsbergen

Klik hier voor meer informatie over de BinckBank Tour
Voor meer informatie over dit document: rveerman@binck.nl
Disclaimer:
De informatie op deze pagina’s is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het
doen van bepaalde beleggingen. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en
onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet
instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies
gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's
kunnen geen rechten worden ontleend.
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