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DE BEOORDELING
Alle producten en diensten die door IEX Gouden Stier zijn geselecteerd als Beste
Keuze 2020 komen in aanmerking voor de jaarprijzen van IEX Gouden Stier.
Winnaars van die jaarprijzen mogen zich een jaar lang “[categorienaam] van
het jaar” noemen en ontvangen als bewijsstuk daarvan een Gouden Stier-trofee.
Omdat het gaat om een jaarprijs tillen we in de beoordeling zwaarder aan
recente ontwikkelingen in het afgelopen jaar dan bij de Beste Keuze-selectie, die
doorgaans naar langere periodes kijkt. In de beoordeling nemen we de volgende
zaken mee:
• Financiële prestaties (rendement)
• Innovatie
• Verbetering van het product of de dienst
• Verbetering van het gebruiksgemak
Het jaar 2020 is op veel fronten gedomineerd door de coronacrisis. In de beoordeling is waar mogelijk en relevant ook rekening gehouden met karakteristieken
of genomen maatregelen waardoor de negatieve impact van deze crisis voor
beleggers is gereduceerd, of zelfs kon worden omgezet in positieve prestaties
of gebruikerservaringen.
DE JURY
De jury bestaat uit Pieter Kort (hoofdredacteur IEX Media) en Marcel Tak (onafhankelijk financieel specialist), gesteund door een aantal onafhankelijke kennispartners. Dat zijn:
Crowdfundmarkt – Verstrekker van kwantitatieve data over crowdfundingplatforms
Finner.nl – Leverancier van data en vergelijkende analyses voor de categorieën
Vermogensbeheer, Online Vermogensbeheer, Brokers en Private banking
Refinitiv Lipper – Verstrekker van fondsinformatie en fondsbeoordelingen, voor
de categorieën Beleggingsfondsen, Indexproducten, Duurzame beleggingsfondsen
en Mixfondsenranges

BROKERS
BROKER VAN HET JAAR
ABN AMRO ZELF BELEGGEN
De markt van online brokers beleefde een relatief rustig jaar, althans voor wat
betreft de ontwikkelingen bij de brokers zelf. Aan de klantenkant was het beeld
anders: de coronacrisis zorgde voor een onverwacht grote toestroom van nieuwe
beleggers. Bij sommige brokers werden zelfs wachtlijsten geïntroduceerd om de
intake van zoveel nieuwe klanten in goede banen te leiden.
Om de titel Broker van het Jaar te verdienen moet een broker zich in het afgelopen
jaar in bijzondere zin hebben onderscheiden richting de beleggende klanten.
Alle Beste Keuze-brokers bieden een prima dienstverlening, maar als we naar de
specifieke prestaties in het afgelopen jaar kijken valt ABN Amro Zelf Beleggen in
positieve zin op. 2020 was bij uitstek het jaar van de beginnende belegger en juist
op dat gebied liet de bank zich van zijn beste kant zien. De jury is vooral te spreken
over het nieuwe concept ‘Proefbeleggen’, dat in oktober in pilot-vorm van start
ging. Bij Proefbeleggen worden beginnende beleggers drie maanden lang begeleid
bij hun eerste beleggingen. Bijzonder element van dat proefbeleggen is dat beleggers wel €300 eigen geld inleggen, maar dat eventuele verliezen na drie maanden
worden gecompenseerd. Beleggen zonder risico dus, een echt innovatief concept.
Ook de proactieve benadering van klanten tijdens de coronacrisis, onder andere
in de vorm van webinars en gepersonaliseerde video’s, viel op. ABN Amro is niet
de goedkoopste broker, maar biedt een compleet pakket voor alle types belegger.
Het beginnersplatform is zeer geschikt voor fondsbeleggers of beleggers in
Nederlandse aandelen, het gevorderdenplatform ‘Mijn Dealingroom’ biedt uitgebreide analyse- en handelsmogelijkheden. Daarin staat ABN Amro niet alleen
in de markt, maar de extra effort die de bank dit jaar heeft gestoken in het verwelkomen van de vele nieuwe beleggers geeft de doorslag: ABN Amro Zelf Beleggen
is – voor het tweede jaar op rij – Broker van het Jaar.
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ABN Amro Zelf Beleggen
Binck
DEGIRO
ING Zelf op de Beurs
Lynx

Naam

ABN Amro Zelf Beleggen

Website

www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen

Niveaus

Basis (beginners) en Plus (gevorderden)

ONLINE VERMOGENSBEHEER
ONLINE VERMOGENSBEHEERDER VAN HET JAAR
AXENTO
In de wereld van het online vermogensbeheer draait het om klantbeleving en
– uiteraard – prestaties. De klant wil een prettige, begrijpelijke online omgeving
en eenvoudige toegang tot zijn portefeuille. En die portefeuille moet uiteraard ook
voldoende renderen. Alle Beste Keuzes scoren goed op onderdelen als organisatie,
beleggingsbeleid, risicobeleid en kosten.
Door de marktturbulentie in 2020 kwam in het vermogensbeheer de nadruk weer
eens te liggen op de basis van het vak: hoe goed werd er op het geld van de klanten gepast? Zeker in het eerste kwartaal maakten de beurzen een flinke duikvlucht,
om daarna weer sterk te herstellen. Vermogensbehoud telt voor veel beleggers
nog zwaarder dan winst en van de vijf Beste Keuzes leverde Axento de beste
prestatie door in de eerste drie maanden relatief het minst te verliezen. Ook over
het eerste halfjaar boekte Axento het beste resultaat van de vijf.
Ook op andere gebieden onderscheidde de Volendamse vermogensbeheerder
zich positief. Hoewel het beheer in principe online is, is er met een honderdtal
‘kwetsbare’ klanten persoonlijk contact gezocht, tijdens het dieptepunt van de
crisis. Ook zijn er live webinars georganiseerd en om de drempelvrees bij nieuwe
klanten te verlagen werd de minimale inleg omlaag gebracht tot €7.500. De inen uitstapfrequentie werd in 2020 verhoogd naar wekelijks, van één à twee keer
per maand.
Die combinatie van factoren zorgt ervoor dat we – temidden van een sterk veld –
Axento uitroepen tot Online Vermogensbeheerder van het Jaar.
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Doelbeleggen
Axento
Evi Beheer
Semmie
Hof Hoorneman Bankiers

Naam

Axento

Website

www.axento.nl

Beschikbare profielen Defensief, Neutraal, Offensief
Beleggingsmix

Beleggingsfondsen, indextrackers

VERMOGENSBEHEER
VERMOGENSBEHEERDER VAN HET JAAR
INDEX CAPITAL
Waar het in het vermogensbeheer in vroeger tijden vooral om klantbeleving ging
– hoe chiquer het pand, hoe beter – draait het in de 21e eeuw steeds meer om
de basics: degelijk beheer tegen lage kosten. Hoe dat gebeurt en op welke locatie
is – zeker in coronatijden – min of meer bijzaak. Wel eisen klanten steeds meer
op het gebied van transparantie en, bijvoorbeeld, de duurzame invulling van hun
beleggingsportefeuille.
De Bredase vermogensbeheerder Index Capital kan een vinkje zetten bij alle eisen
waar een moderne vermogensbeheerder aan moet voldoen. Om te beginnen
een no-nonsense beleggingsbeleid, zoals de naam al aangeeft volledig in indexproducten, gebaseerd op het gedachtengoed van John Bogle, de geestelijk vader
van het indexfonds. Met dat beleggingsbeleid hield de beheerder begin 2020 de
verliezen ten gevolg van de coronacrisis keurig beperkt. Index Capital kan bogen
op een prima risico-rendementsverhouding, met kosten die tot de allerlaagste
in de markt behoren.
In 2020 slechtte de vermogensbeheerder de barrière van €350 miljoen belegd
vermogen en introduceerde zelfs een geheel nieuw online label, gericht op
ZZP-ers. Ook werden in 2020 alle portefeuilles volledig verduurzaamd. Oog voor
de wensen van de klant, gecombineerd met goede resultaten tegen lage kosten:
Index Capital is de terechte Vermogensbeheerder van het Jaar.
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Care IS
DoubleDividend
Index Capital
OHV
Index People

Naam

Index Capital

Website

www.indexcapital.nl

Aantal profielen

7

Beleggingsmix

Indextrackers

PRIVATE BANKS
PRIVATE BANK VAN HET JAAR
INSINGERGILISSEN
Nederland heeft uitstekende private banks en ook in 2020 leverde geen van de
tophuizen een wanprestatie. Toch kunnen we kort zijn over de terechte winnaar
van de Gouden Stier: InsingerGilissen wint voor het derde jaar op rij deze trofee,
omdat het in de belangrijkste taak, het beheren het vermogen van de klant,
duidelijk de beste resultaten laat zien.
In de eerste desastreuze maanden van 2020 hield de vermogensbeheerder
de verliezen het meest beperkt van alle huizen (neutraal profiel) en wist ook
van het eerste herstel in mei en juni te profiteren. Over heel 2020 èn over de laatste
3 en 5 jaar lieten de beleggers van InsingerGilissen hun private bank-concurrenten
hun hielen zien.
We kunnen nog toevoegen dat InsingerGilissen in 2020 een nieuw online informatiekanaal voor zijn klanten opende, de mogelijkheid aanbiedt om ook vastgoed
te financieren en via een nieuwe fondsstructuur de kosten voor klanten verder
wist te verlagen. Ook mooi, maar de beleggingsresultaten zijn eigenlijk al genoeg
om InsingerGilissen de verdiende winnaar van de titel Private bank van het Jaar
te laten zijn.
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ABN Amro Meespierson
ING Private Banking
InsingerGilissen
Oyens & Van Eeghen
Van Lanschot Bankiers

Naam

InsingerGilissen

Website

www.insingergilissen.nl

Minimale inleg

€1 miljoen

CROWDFUNDINGPLATFORMS
CROWDFUNDINGPLATFORM VAN HET JAAR
GELDVOORELKAAR.NL
Waar de sterren begin 2020 gunstig stonden voor een topjaar voor Nederlandse
crowdfunders, pakte de realiteit anders uit. De coronacrisis raakte de economie
midscheeps en de voor crowdfunding zo belangrijke groep van mkb-bedrijven het
hardst. Toch valt, als we eind 2020 de balans opmaken, de schade nog alleszins
mee – en dat is niet in de laatste plaats te danken aan het optreden van de crowdfundplatforms zelf. Ondernemers konden al vrij snel gebruikmaken van uitstelregelingen voor de rentebetalingen, waardoor het aantal defaults in 2020 bij
de grote platformen beperkt bleef. Intussen kwamen na de eerste dreun
ook de nieuwe financieringen weer op gang: hoewel minder dan in 2019, werd
in 2020 bij elkaar meer gefinancierd dan in 2018.
Geldvoorelkaar.nl vierde dit jaar zijn 10-jarig jubileum. Dat is op zichzelf geen
reden om een Gouden Stier te winnen, maar het platform bevestigde zijn status
als marktleider in een lastig jaar. Het online platform is afgelopen jaar bovendien
mooi opgefrist en voorzien van een verbeterde ‘Mijn’-omgeving. Ook werd
Geldvoorelkaar in 2020 geaccrediteerd voor de BMKB-C regeling, waardoor
het kan investeren in staatsgegarandeerde leningen, ter ondersteuning van door
de coronacrisis getroffen ondernemingen. Om die accreditatie te krijgen moet een
crowdfundplatform institutioneel vermogen aantrekken. Deze financieringen
worden nu verricht door een combinatiefonds dat bestaat uit 40% institutioneel
geld en 60% crowdfunding-kapitaal.
Andere crowdfundingplatforms hebben zich ook van hun beste kant laten zien
in 2020 en de jury heeft lang gewikt en gewogen. De combinatie van flexibiliteit in
crisistijd en een geslaagde verbouwing van het online platform geven de doorslag:
GeldvoorElkaar.nl is Crowdfundingplatform van het Jaar.
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Collin Crowdfund
Geld voor Elkaar
Horecacrowdfunding
Lendahand
October

Naam

GeldvoorElkaar

Website

www.geldvoorelkaar.nl

Totaal gefinancierd

€253,5 miljoen

Minimale investering €100

BELEGGINGSFONDSEN
BELEGGINGSFONDS VAN HET JAAR
CARMIGNAC EMERGENTS
Hoewel de Beste Keuze-selectie van IEX Gouden Stier wordt gebaseerd op
prestaties over langere periodes, kijken we voor de titel Beleggingsfonds van
het Jaar uiteraard vooral naar de prestaties in het afgelopen jaar. Dat was een
bijzonder beursjaar, met een wereldwijde crash, gevolgd door een – op veel
plaatsen – al even krachtig herstel. In zo’n omgeving kan een actieve fondsmanager het verschil maken, door op de juiste momenten het risico terug
te brengen – of juist op te voeren.
Hoewel meerdere fondsen in de Beste Keuze-selectie prima prestaties lieten zien,
was het voor de jury niet altijd even eenvoudig om te beoordelen in hoeverre die
prestaties daadwerkelijk voor rekening van de beheerder kwamen. Sommige fondsen hebben door een vooraf gekozen stijl (bijvoorbeeld growth, of dividend) al een
bepaalde exposure naar een marktsegment. Als zo’n segment het toevallig goed
of slecht doet ligt dat eerder aan de verplicht gevolgde stijl dan aan een bijzondere
beheersprestatie. Zo presteerden growth-fondsen over het algemeen beter dan
value- of dividendfondsen in 2020, ongeacht de kwaliteit van de fondsmanager.
Een fonds dat, ook als je daar rekening mee hield, met kop en schouders boven
zijn soortgenoten uitstak in 2020 is Carmignac Emergents. Het emerging marketsfonds van de eigenzinnige Franse fondsboutique Carmignac verpletterde in 2020
de concurrentie. Niet alleen de overige Beste Keuze-kandidaten, maar de hele
categorie van opkomende markten-fondsen. Fondsbeheerder Xavier Hovasse,
tevens hoofd aandelen Emerging Markets bij Carmignac, zette bijtijds in op herstel
in China – het eerst getroffen door de coronacrisis, maar ook als eerste weer
opgekrabbeld – en behaalde daarmee een rendement over 2020 van 44,7%.
Goed voor de eerste plaats in de categorie Opkomende Markten, maar ook voor
een spectaculaire outperformance boven de Emerging Markets-index van 36%.
DE BESTE KEUZES 2020
Aandelen wereldwijd
• Fidelity Funds - Global Dividend
• NN Duurzaam Aandelen Fonds
• OBAM
• Rolinco
• Skagen Global

Aandelen Azië
Comgest Growth Japan
Fidelity Funds - Asia Focus Fund
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities
JPM China
JPM Pacific Equity

Aandelen Europa
• Comgest Growth Europe
• Insinger Gilissen European Large Cap Fund
• Jupiter European Growth
• NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds
• Robeco Sustainable European Stars Equiti

Aandelen Emerging Markets
BlackRock GF Emerging Markets
Carmignac Emergents
JPM Emerging Markets Opportunities
TCM Global Frontier High Dividend Equity

Aandelen VS
BlackRock GF US Growth
NN US High Dividend
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity
T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity
WP Stewart Holdings

Naam

Carmignac Emergents

ISIN-code

FR0010149302

Lopende kosten

1,50%

Rendement 2020

+44,7%

Gemiddeld rendement 3 jr

+15,4%

DUURZAME
BELEGGINGSFONDSEN
DUURZAAM BELEGGINGSFONDS VAN HET JAAR
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS
Een lastige categorie voor de jury, omdat de Beste Keuzes zijn verspreid over
meerdere beleggingscategorieën; van wereldwijde aandelen tot microkredieten.
Dat maakt vergelijken moeilijker. Helemaal omdat bij duurzame fondsen niet alleen
de financiële resultaten tellen, maar uiteraard ook de mate van duurzaamheid.
Na enig wikken en wegen valt de keuze van de jury op het NN Duurzaam Aandelen
Fonds. Niet alleen behaalde het in absolute zin het hoogste rendement over 2020,
maar ook op het gebied van risico-rendementsverhouding kan dit fonds de beste
papieren overleggen. Gemeten naar duurzaamheidsscores behoort het fonds tot
de besten in deze categorie. We merken daarbij op dat NN ook in de informatie
richting beleggers de duurzame invalshoek niet uit het oog verliest. Op de
fondspagina’s is bijvoorbeeld ook informatie te vinden over CO2-uitstoot van
de portefeuille (88% minder dan de benchmark) en de hoeveelheid geproduceerd
afval (90% minder dan de benchmark).
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NN Duurzaam Aandelen Fonds
NN Green Bond
Pictet-Water
Robeco Sustainable European Stars Equities
Triodos Fair Share Fund

Naam

NN Duurzaam Aandelen Fonds

ISIN-code

NL0006311789

Lopende kosten

0,83%

Rendement 2020

+23,0%

Gemiddeld rendement 3 jr

+16,6%

INDEXPRODUCTEN
INDEXPRODUCT VAN HET JAAR
ACTIAM DUURZAAM INDEX AANDELENFONDS
Wat maakt een goede indextracker? Een belegger is vooral tevreden als het rendement goed is. Maar eerlijk is eerlijk, een indextracker zelf heeft maar weinig invloed
op dat rendement. Het is een product dat – als het goed is – netjes een vooraf
aangewezen index volgt, of die nu stijgt of daalt. Het is verleidelijk om indextrackers te beoordelen op winst en verlies, maar in feite telt er maar één ding: doet het
product wat het belooft, namelijk zo goed en goedkoop mogelijk een index volgen?
Om dat te beoordelen vergelijken we de kandidaten uit de Beste Keuze-selectie op
een aantal criteria: kosten, de gemeten tracking error en een eigen meting van de
‘werkelijke kosten’ (hoeveel blijft een belegger in dit product over een jaar gemeten
ècht achter op de index). Uit die vergelijking destilleren we een duidelijke winnaar:
het ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds.
De gemeten ‘werkelijke kosten’ van dit fonds komen zelfs negatief uit (oftewel
het presteert ook na aftrek van kosten beter dan de index). De oorzaak is dat
het duurzaamheidsfilter van Actiam voor een klein vleugje actief beheer zorgt
(niet-duurzame bedrijven in de index doen niet mee in het Actiam-fonds). Dat geeft
dit fonds een extra zetje in de rug waardoor het de toch al bijzonder lage kosten
nog extra kan terugbrengen, tot zelfs onder nul in het afgelopen jaar. Het is een
knappe prestatie van Actiam dat het in een sector waar schaalgrootte een van
de belangrijkste succesfactoren is als relatief kleine aanbieder een product op de
markt brengt dat beter presteert dan menig concurrent. Door het duurzaamheidsfilter voldoet dit fonds ook nog eens aan een eis die steeds meer beleggers stellen
aan dit soort producten.
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Aandelen Wereldwijd
• ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld
• Invesco MSCI World ETF
• iShares Core MSCI World UCITS ETF
• Northern Trust World Custom ESG Index
UCITS Feeder Fund
• Vanguard Global Small-Cap Index Fund
Aandelen Europa
• Amundi MSCI Europe UCITS ETF
• iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
• iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF
• Northern Trust European Custom ESG Equity
Index Fund
• Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK
UCITS ETF
Aandelen VS
• iShares Core S&P 500 UCITS ETF
• iShares MSCI USA SRI UCITS ETF
• Northern Trust North America Custom ESG
Equity Index Fund
• SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
• VanEck Vectors Morningstar North America
Equal Weight UCITS ETF

Aandelen Azië
• ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds
Pacific
• iShares MSCI China UCITS ETF
• SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats ETF
• UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible
UCITS
• Vanguard FTSE Japan UCITS ETF
Aandelen Emerging Markets
• iShares Core MSCI Emerging Markets IMI
UCITS ETF
• Northern Trust Emerging Markets Custom
ESG Equity Index
• SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF
• Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF
Indextracker

Actiam Duurzaam
Index Aandelenfonds

ISIN-code

NL0011309349

Lopende kosten

0,08%

Rendement 2020

+7,3%

Gemiddeld rendement 3 jr

+10,5%

MIXFONDSENRANGES
MIXFONDSENRANGE VAN HET JAAR
NN DYNAMIC MIX FUNDS
Mixfondsen worden ook wel ‘gemaksfondsen’ genoemd en dat is ook precies wat
ze een belegger zouden moeten bieden – een gemakkelijke manier om in één keer
een beleggingsportefeuille aan te schaffen met een risicoprofiel dat bij je past.
Zo’n fonds moet je in principe kunnen wegleggen en er jaren later weer eens
naar omkijken. Logischerwijs kijken we bij de bepaling van de Beste Keuze-selectie
dan ook vooral naar de prestaties van deze fondsen op de lange termijn. Maar om
de titel Mixfondsenrange van het Jaar toe te kennen, schakelen we voor één keer
over naar de korte termijn. Welk van deze fondsenranges blonk het afgelopen jaar
– dat op de beurs vooral werd gedomineerd door de coronacrisis – uit met prima
resultaten voor zijn beleggers?
Daar hoefden we niet lang over na te denken. Binnen alle profielen blonken de vijf
Dynamic Mix Funds van NN in 2020 uit ten opzichte van de directe concurrenten.
Tot onze peildatum (31 oktober) boekte NN Dynamic Mix in het neutrale profiel als
enige van de vijf Beste Keuze-ranges een positief rendement – en nog behoorlijk
ook, met 4,3%. Ook in het offensieve profiel (90% aandelen) bleef NN Dynamic Mix
als enige aanbieder positief (+4,4%) waar de andere vier stevig in de min gingen.
In een jaar zoals 2020 is een negatief rendement geen schande – al onze Beste
Keuzes hebben laten zien op de lange termijn goed en consistent te kunnen
presteren – maar voor een jaarprijs zoals deze komt er overduidelijk maar één
in aanmerking.
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ACTIAM Duurzame Mixfondsen
ASN Duurzame Mixfondsen
Blackrock Mixfondsen
Kempen Profielfondsen
NN Dynamic Mix

Naam

NN Dynamic Mix

Aantal profielen

5

Lopende kosten

0,55%-0,75%

Rendement 2020

– NN Dynamic Mix I: 4,4%
– NN Dynamic Mix II: 7,4%
– NN Dynamic Mix III: 5,6%
– NN Dynamic Mix IV: 5,8%
– NN Dynamic Mix V: 5,8%

TURBO’S
TURBO-AANBIEDER VAN HET JAAR
BNP PARIBAS
Turbo’s zijn instrumenten voor beleggers die ervaren genoeg zijn om te weten
wat ze doen en welke risico’s er gepaard gaan met beleggen in hefboomproducten.
Ze zijn populair onder actieve zelfbeleggers en inmiddels zijn er meerdere marktpartijen actief die turbo’s (al dan niet onder die naam) aanbieden. Dat zijn stuk voor
stuk professionele partijen en de producten lopen qua werking niet uiteen. Het is
in die zin een redelijk een homogene markt, maar er zijn wel degelijk verschillen
tussen de diverse aanbieders.
Voor het tweede achtereenvolgende jaar deed IEX Gouden Stier onderzoek naar de
turbo-markt. Het complete aanbod van turbo’s in de markt is beoordeeld op basis
van 12 criteria, die betrekking hebben op omvang en diepte van het aanbod, diverse
kostencomponenten, handel en afwikkeling en geboden informatie. Uit het onderzoek blijkt dat vrijwel iedere partij in de Beste Keuze-selectie wel ergens in uitblinkt.
Maar er vinden wel verschuivingen plaats.
Die verschuivingen zorgen ervoor dat BNP Paribas dit jaar de titel Turbo-aanbieder
van het Jaar mag voeren. In de gewogen score over de 12 criteria was het de enige
partij van de vijf kandidaten die zichzelf wist te verbeteren ten opzichte van vorig
jaar. En met die eindscore werkte BNP Paribas, de erfopvolger van de ABN Amro
Markets-Desk die ooit in 2005 de turbo’s in Nederland introduceerde, zichzelf weer
op van de tweede naar de eerste plek in onze rangorde. Zoals we eerder opmerkten excelleert ieder van de Beste Keuzes wel ergens in; BNP Paribas doet het
vooral goed op het gebied van aanbod van onderliggende waardes, productuitleg
en algemene informatie over beleggen met turbo’s. Ook op het gebied van
(de hoogte van de) financieringsrente behoort het tot de betere partijen in de markt.
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Binck
BNP Paribas
Goldman Sachs
ING Sprinters
Vontobel

Naam

BNP Paribas Markets

Website

www.bnpparibasmarkets.nl

Aantal onderliggende
waardes

258

Handelstijden

8:00-22:00 uur

