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Sprekers

▶ Tycho Schaaf

▶ Beleggingsspecialist bij LYNX 

▶ Roy van Santen

▶ Beleggingsspecialist bij LYNX 



Programma

▶ LYNX Basic vernieuwd

▶ LYNX Ideeëncentrum

▶ Beleggen met Roy



Algemeen

▶ Uw vragen kunt u direct in de chat 

stellen

▶ Waar mogelijk/relevant probeer ik deze 

direct te behandelen, anders ontvangt 

u na afloop per e-mail een antwoord.

▶ De Masterclass is achteraf online terug 

te zien in het archief.



LYNX Basic vernieuwd!

▶ Overzichtelijk en eenvoudig

▶ Uitgebreide analysetools

▶ LYNX Ideeëncentrum

▶ Niet mogelijk om met demorekening in te loggen



LYNX Basic

LYNX Trading & LYNX Basic

Tarieven Zelfde tarieven

Inloggen 1x per platform

Orders Op beide rekeningen identiek

Portefeuille Op beide rekeningen identiek

Trading Tools TWS uitgebreider





LYNX Ideeëncentrum

▶ In juni 2017 is het LYNX Ideeëncentrum officieel gelanceerd

▶ Meerdere experts geven hun beleggingsideeën 

▶ Als klant van LYNX kunt u deze ideeën zien en de experts volgen



LYNX Ideeëncentrum

▶ Via LYNX Basic logt u in met uw 

gebruikersnaam en wachtwoord 

van de LYNX rekening

▶ Hier kunt u het Ideeëncentrum 

openen



LYNX Ideeëncentrum

▶ Alle mogelijke instrumenten zijn beschikbaar

▶ Aandelen

▶ Opties

▶ Futures

▶ Turbo’s

▶ Verschillende strategieën 

▶ Momentum

▶ Technisch analyse

▶ Fundamentele analyse



LYNX Ideeëncentrum

▶ OptieAcademy Portefeuille

▶ Long/Short optiestrategieën

▶ Beleggen met Roy

▶ Long/Short aandelen & opties

▶ ETF van de Week

▶ Long/Short ETF’s Europa/VS

▶ ACM-NL Fundamentele Analyse

▶ Long aandelen Euronext

▶ Beursprof

▶ Long aandelen 



Hoe werkt het?

▶ Selecteer een systeem

▶ Overtuigd? Meld u aan voor notificaties

▶ U ontvangt een e-mail bij elke nieuwe transactie

▶ Klik op de link in de e-mail, controleer de order en bevestig



1. Selecteer een systeem

▶ Voor nu zijn er vijf signaalaanbieders beschikbaar

▶ Klik op de signaalaanbieder

▶ U krijgt nu de details te zien





Overzicht portefeuille



2. Overtuigd? Meld u aan voor notificaties

▶ U kunt nu kiezen voor ‘Ontvang meldingen’



2. Overtuigd? Meld u aan voor notificaties

▶ Controleer het e-mailadres

▶ Geef de multiplier op

▶ Bevestig dit scherm met ‘Ontvang 

meldingen’



3. U ontvangt een e-mail bij elke nieuwe transactie

▶ Wanneer een expert een 

nieuwe order inlegt, ontvangt u 

een e-mail hierover.

▶ U kunt deze order direct volgen 

binnen LYNX Basic.



4. Bekijk de uitleg van de transactie



4. Klik op de link in de e-mail, controleer de order 

en bevestig

▶ Deze order kunt u nu 

overnemen en naar de beurs 

verzenden

▶ Of aanpassen indien gewenst



Beleggen met Roy

▶ Belangrijkste doel is educatie

▶ Veelvuldig gebruik van opties

▶ Beleggers associëren opties vaak met hoog risico gehalte

▶ Met opties ook mogelijk om risico juist te verkleinen



Beleggen met Roy

▶ Aandeel Aalberts al een tijd op verlanglijstje

▶ Waarom?

▶ Vele overnames die snel worden geïntegreerd 

▶ Sterke balans

▶ Drie putopties € 42 geschreven voor € 0,40

▶ Koers sloot op vandaag op € 39,50

▶ Hoog risico, lager risico dan kopen van aandelen
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Beleggen met Roy

▶ Schrijven calloptie aandeel Boeing

▶ Aandeel té hard gestegen

▶ Dure opties door kwartaalcijfers

▶ Hoog risico, kans op overname altijd op de loer
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Beleggen met Roy

▶ Schrijven putoptie Unibail-Rodamco

▶ Laagste koers sinds 2014

▶ Koers flink gestegen ondanks stabiele omzet in 

de afgelopen 10 jaar

▶ Hoog risico, lager risico dan kopen van aandelen
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Beleggen met Roy

▶ Trade voor komende week:

▶ Inspelen op hoge volatiliteit in de AEX?

▶ Nog een nieuwe verkoopgolf nodig 

▶ Schrijven van putopties?

▶ Kopen van 1-op-2 callspread

▶ Risicovol, maar uitstekende risk/reward
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