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Sprekers

▶ Tycho Schaaf

▶ Beleggingsspecialist bij LYNX 

▶ Roy van Santen

▶ Beleggingsspecialist bij LYNX 



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.



Welke instrumenten zijn er beschikbaar?

▶ Veel verschillende handelsmogelijkheden:

Aandelen

Opties

Futures

Hefboomproducten

CFD’s

Forex

ETF’s

Obligaties



Wat is het doel van een belegger/handelaar?

▶ Spreiding?

▶ Risico’s beperken?

▶ Snel in- en uitstappen?

▶ Hoge hefboom?



Wat is het doel van een belegger/handelaar?

Aandelen Investeren voor de korte/lange termijn Handelaar/belegger

Opties Afdekken risico’s of speculatief Handelaar/belegger

Futures Hoge hefboom, speculatief Handelaar

Hefboomproducten Hoge hefboom, speculatief Handelaar

CFD’s Hoge hefboom, speculatief Handelaar

Forex Hoge hefboom en grote liquiditeit Handelaar

ETF’s Spreiding tegen lage kosten Belegger

Obligaties Beperkt risico en vast rendement Belegger



Opties op verschillende manieren te gebruiken

▶ Afdekken van risico’s

▶ Een gekochte putoptie onder een aandelenpositie

▶ Een geschreven call optie boven een aandelenpositie

▶ Speculatief

▶ Koop bijv. een calloptie i.p.v. de onderliggende aandelen

▶ Inspelen op een daling door putopties te kopen

▶ Schrijven van een putoptie



Enorme groei ETF’s in de laatste jaren

▶ ETF = Exchange Traded Fund

▶ Lage kosten

▶ Grote spreiding

▶ Hoge liquiditeit



Waarom internationaal beleggen?

▶ Spreiding?

▶ Risico’s beperken?

▶ Snel in- en uitstappen?

▶ Hoge hefboom?



Markten

▶ In de afgelopen decennia is het steeds

eenvoudiger geworden om buiten de

eigen landsgrenzen te beleggen.

▶ Financiële markten hebben een 

internationaler karakter gekregen.



Markten – Beleggen in het buitenland

▶ Voordelen:

▶ 1) Diversificatie

▶ 2) Rendement

▶ Nadeel:

▶ 1) Valutarisico



Markten - Diversificatie



Markten – Diversificatie (2)



Markten – Diversificatie (3)

▶ Wereldwijd ongeveer 43.000 aandelen genoteerd.

▶ Aanbod lokale markten vaak beperkt.

▶ Buitenlandse markten bieden uitkomst en zijn goed toegankelijk.



Markten – Diversificatie (4)



Markten – Rendement



Markten – Rendement (2)



Markten – Rendement (2)



Markten – Valutarisico



Amerikaanse opties van Europese opties

▶ Waarom de ene markt te verkiezen boven de andere? 

1) Openingstijden beurzen

2) Liquiditeit van opties

3) Verscheidenheid aan effecten



Meerdere hypes van de laatste jaren…

▶ Pokémon

▶ Cannabis

▶ Bitcoin



Zomer 2016 - Aandeel Nintendo door het dak…

▶ Pokémon

▶ Cannabis

▶ Bitcoin



Cannabis aandelen door het dak eind 2017

▶ Legalisatie medicinale cannabis in Canada?
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Cannabis aandelen door het dak eind 2017

▶ Legalisatie medicinale cannabis in Canada?



Bitcoin hype in volle gang


