
Masterclass – Hoe vindt u nieuwe kansen in de markt?
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Algemeen

Stel uw vraag in de chat

Bekijk de Masterclass terug in het archief

Pollvragen 



Programma

Hoe komt u tot een fundamenteel beleggingsidee?

Beleggingsidee I – Sony 

Beleggingsidee II – DSM

Beleggingsidee III – Pepsico



Hoe komt u tot een beleggingsidee?
Fundamentele analyse

Oriëntatiefase
Analyse huidige 

situatie

Analyse 

toekomstsituatie
Waardering
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• Nieuws

• Analistenrapporten

• Screeners

• Eigen visie

• Overleg Beleggingsteam



Hoe komt u tot een beleggingsidee?
Fundamentele analyse

Oriëntatiefase
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• Vrije kasstroom

• Bezittingen

• Schulden

• Winstgevendheid

• ROI



Hoe komt u tot een beleggingsidee?
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• Huidige concurrenten

• Toetredingsbarrières 

• Macht van afnemers

• Macht van toeleveranciers

• Alternatieve producten

• Marktverwachting



Hoe komt u tot een beleggingsidee?
Fundamentele analyse

Oriëntatiefase
Analyse huidige 

situatie

Analyse 

toekomstsituatie
Waardering

• Huidige situatie vs

toekomstige situatie

• Vergelijken met 

soortgelijke bedrijven

• Instapniveau bepalen



Dagelijks 
bespreken van de 
aandelenmarkten 

Tijdens overleg 
diverse 

beleggingsideeën  
bespreken

Selectie van 
geschikte 

beleggingsideeën

Bepalen van de 
gepaste strategie

Order inleggen in 
het Ideeëncentrum 

Continu monitoren 
van de huidige 

posities

Aanpak van het 

LYNX Beleggingsteam



Drie beleggingsstrategieën  

Value beleggen

• Aandelen

• Lange termijn

• Fundamenteel

Long & Short

• Aandelen & opties

• Fundamenteel & technisch

• Middellange termijn

Optiestrategieën

• Optiecombinaties

• Hoge risk/reward

• Korte termijn 



SONY (SNE / 6758)

• Playstation

• Beurswaarde van 63 miljard

• Historische focus op hardware

• TV’s / telefoons / camera’s

• Nu

• Spellen, muziek en films (IP)

• + Camera’s en visuele chips





SONY (SNE / 6758)
SONY Music



SONY (SNE / 6758)



SONY (SNE / 6758)



SONY (SNE / 6758)
Toekomst

• Games & muziek zijn aantrekkelijke groeimarkten

• De balans van SONY is sterk, netto kaspositie

• waardering is aantrekkelijk k/w 11

• Sterke positie in camera’s biedt kansen

Beleggingsidee – Aankoop aandelen



DSM (DSM)

• Nederlandse multinational in chemicaliën & Vitaminen

• Beurswaarde van  € 13,1 miljard

• Profiteerde eenmalig van brand bij concurrent BASF

• Koers is nog niet voldoende teruggezakt

• Verwachting: Koers zakt weg wanneer winst normaliseert



DSM (DSM)





DSM (DSM)
Waarom negatief?

• Terugval winst zal groeiverhaal schaden



Beleggingsidee – Short aandelen DSM

DSM (DSM)
Waarom negatief?

• Hoge waardering bij genormaliseerde K/W (25)

• Winst en omzet vergelijkbaar met 2011 

• Chemie blijft cyclisch



Pepsico (PEP)

• Amerikaanse producent van frisdrank & snacks

• Beurswaarde van ruim $ 155 miljard

• Stabiele resultaten

• Stevige waardering



Pepsico (PEP)



Pepsico (PEP)

• Dividend: 3,37%

• Dominante positie in chips

• Chips presteren afgelopen jaren goed

• K/W van 20





Pepsico

• Profiteer van verschil in theta (= tijdswaarde)

• Stabiel bedrijf dat niet snel hard omhoog zal schieten

• Geen overnamekandidaat



Pepsico (PEP) 

Beleggingsidee – Call Spread met verschillende expiraties

Koop 1 JAN 17’20 Call optie strike $ 120,- voor $ 4,25  

Verkoop 1 JUL 19’19 Call strike $ 115,- voor $ 4,-

Totale inleg = $ 25 risico zit hem vooral in een snelle grote 

stijging 



Het LYNX Ideeëncentrum
Inspiratie en educatie voor beleggers

Meer informatie? → www.LYNX.nl/idee

Wekelijks 4 nieuwe 

beleggingsideeën 

Ontvang notificaties per 

e-mail en/of pushmelding

Volg het beleggingsidee 

gemakkelijk met één klik




