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Programma

▶ Het LYNX Rendement Fonds - I

▶ Waarom is het LYNX Rendement Fonds gelanceerd?

▶ Hoe behaald het LYNX Rendement Fonds een absoluut positief netto rendement?

▶ Wat is het verwachte rendement?

▶ Strategieën binnen het LYNX Rendement Fonds

▶ Het LYNX Rendement Fonds – II

▶ Voor wie is het LYNX Rendement Fonds geschikt?

▶ Wat zijn de kosten?

▶ Hoe kunt u deelnemen in het LYNX Rendement Fonds?



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.



Waarom is het LYNX Rendement Fonds 

gelanceerd?

▶ Als toevoeging of als ‘hedge’ tegen de klassieke manier van 

Vermogensbeheer die de markt 

▶ Actief vermogensbeheer vs passief vermogensbeheer

▶ Het behalen van een positief netto rendement ongeacht de richting van 

de markt



AEX in de afgelopen 20 jaar…



Hoe behaalt het LYNX Rendement Fonds een 

positief netto rendement?

▶ Automatisch handelssystemen

▶ Geen emoties in tijden van paniek of euforie

▶ Uitzonderingen

▶ Lagere kosten

▶ 4 verschillende strategieën 

▶ Korte trendvolgende strategie

▶ Mean reversion strategie – profiteren van overreacties

▶ Contraire strategie – omslagpunten in trends 

▶ Long en short aandelen – inefficiënties in de markt



Wat is het verwachte rendement?

▶ Het LYNX Rendement Fonds streeft een positief absoluut rendement na 

▶ Netto streef rendement van 6% tot 12% op jaar basis

▶ Rendement op basis van backtesten

▶ Sommige systemen kennen we al jaren

▶ Automatische systemen kennen betrouwbare backtesten – geen garantie uiteraard

▶ Wat zou het fonds hebben gepresteerd in 2008 en 2015?

▶ Algoritmes hebben geen emoties

▶ Komt met name 3 strategieën ten goede

▶ Mean reversion strategie, contraire strategie, long en short aandelen



Het definiëren van de markt

▶ In welke markt bevinden we ons?

▶ Essentieel gezien het karakter van bijv. de AEX in tijden van hoge 

volatiliteit ten opzichte van de huidige lage volatiliteit

▶ Grote uitslagen tegenover kleine uitslagen



Het definiëren van de markt

▶ In welke markt bevinden we ons?

▶ Essentieel gezien het karakter van bijv. de AEX in tijden van hoge 

volatiliteit ten opzichte van de huidige lage volatiliteit

▶ Grote uitslagen tegenover kleine uitslagen & grotere resultaten 

tegenover kleine resultaten



Het definiëren van de markt (2)

▶ Belangrijk bij het bepalen van de strategieën is de risico-rendement 

verhouding.

▶ Wat is het gemiddelde rendement van het systeem ten opzichte van de 

volatiliteit van het systeem?

▶ Welke strategieën passen het best in welke markt?



Voorbeeld

▶ De markt is in te delen in de volgende drie categorieën:

1. Low volatility 2. Medium volatility 3. High volatility



Strategieën

▶ Afhankelijk van de markt zijn er verschillende strategieën actief

▶ Producten die binnen het fonds gehandeld worden:

▶ Aandelen

▶ Opties

▶ Futures

▶ ETF’s

Future

ES E-mini S&P 500 future

NQ E-mini Nasdaq 100 future

CL Crude Light Sweet Oil future

ESTX50 Euro Stoxx 50 future

GBL Euro Bond future



Strategieën – Low volatility

▶ Swing trading: er wordt gekeken wanneer trendkering plaatsvindt. 

Posities kunnen meerdere dagen vastgehouden worden.

▶ Spread trading: producten met een hoge mate van correlatie worden 

gehandeld.

▶ Buy and hold: Index kopen, calls schrijven



Strategieën – Medium volatility

▶ Swing trading

▶ Wanneer vindt trendkering plaatsvindt? Posities kunnen meerdere dagen 

vastgehouden worden.

▶ Retracement trading

▶ Regressie, terug naar de meerdaagse trend



Strategieën – High volatility

▶ Trend trading

▶ Hogere volatiliteit, trend in kort time frame

▶ Volatility trading

▶ VIX, V2TX



Strategieën 

▶ Aan de hand van volatility parameters wordt bepaald in wat voor soort 

markt we ons bevinden.

▶ Dit bepaalt welke systemen actief zijn.

▶ Veel producten bevinden zich in een low volatility markt.



Strategieën 

▶ Bij een overgang naar een ander volatility regime worden meer 

systemen actief. 

▶ De meeste handelssystemen hebben een ook een bovengrens van 

volatiliteit. 

▶ Wanneer de volatiliteit te hoog wordt, dan krijgen de uitslagen meer 

willekeur bij bijv. olie en is het systeem niet actief.



Voorbeeld 1: handelssysteem olie 

▶ De laatste maanden is de olieprijs volatiel, echter wel binnen een 

bepaalde bandbreedte.

▶ Dit trendsysteem kijkt of de olieprijs in een negatief of positief bevindt in 

de laatste dagen.

▶ Wanneer een sterke trend wordt gemeten, neemt het systeem positie in.



Olie future 

▶ De laatste maanden is de olieprijs volatiel, echter wel binnen een bepaalde 

bandbreedte.

▶ Dit trendsysteem kijkt of de olieprijs in een negatief of positief bevindt in de 

laatste dagen.

▶ Wanneer een sterke trend wordt gemeten, neemt het systeem positie in.

▶ Om het risico laag te houden, worden de posities aan het eind van de dag 

gesloten.



Olie future 

▶ De laatste maanden is de olieprijs volatiel, echter wel binnen een bepaalde 

bandbreedte.

▶ Dit trendsysteem kijkt of de olieprijs in een negatief of positief bevindt in de 

laatste dagen.

▶ Wanneer een sterke trend wordt gemeten, neemt het systeem positie in.

▶ Om het risico laag te houden, worden de posities aan het eind van de dag 

gesloten.



Voorbeeld 2: handelssysteem olie 

▶ Retracement

▶ Binnen een trend zijn er afwijkingen, waarop ingespeeld wordt. 

▶ De olieprijs heeft de neiging om in tijden van medium volatility terug te 

keren richting de meerdaagse trend



▶ Retracement richting de meerdaagse trend

Olie future



Indeling systemen

▶ De indeling van de systemen is essentieel. 

▶ Bepalen in welke markt een product zich bevindt. 

▶ Trendsystemen kunnen slecht presteren in tijden van zeer lage volatiliteit.



Het LYNX Rendement Fonds

▶ Het fonds bestaat uit ruim 40 strategieën.

▶ Dit vormt samen een dynamisch proces, monitoring op continue basis.

▶ Te allen tijde bezig om nieuwe ideeën goed te testen zodat het fonds 

rendement kan halen ongeacht de marktomstandigheden.



Is het LYNX Rendement Fonds geschikt voor u?

▶ Het fonds is geen alternatief voor sparen, ondanks het verwachte 

jaarlijkse positieve netto rendement.

▶ Als u op zoek bent naar spreiding én wanneer u een vrij beschikbaar 

vermogen hebt van € 25.000 of meer

▶ Het fonds is niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld 

binnen korte termijn op te nemen



Het kostenplaatje

▶ Door onze automatische handelssystemen kunnen we de kosten laag 

houden:

▶ Levenslange high watermark



Hoe kunt u deelnemen in het LYNX Rendement 

Fonds?

▶ Inschrijfformulier invullen op de website van www.lynx.nl/beleggingsfonds

▶ Deelnemen kan tot 3 handelsdagen voor het eind van de maand. 

Participaties worden aangekocht op de eerstvolgende handelsdag van de 

daaropvolgende maand

http://www.lynx.nl/beleggingsfonds


Inloggen in het klantportaal

▶ Klantportaal

▶ Overzicht resultaten

▶ Publicaties

▶ Klantgegevens

▶ Opnemen/storten

▶ FAQ







Samenvatting

▶ Een verwacht positief netto rendement van tussen de +6% en +12% ongeacht de 

richting van de markt

▶ Goede spreiding door tientallen verschillende automatische handelssystemen die 

zonder emoties handelen

▶ Relatief lage kosten waardoor het verwachte netto rendement zo hoog mogelijk 

wordt gehouden


