
De informatie in deze uitzending is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling tot het doen van bepaalde
beleggingen. De beloning van de spreker(s) staat niet direct of indirect in relatie met hun standpunten of ideeën. Ondanks het feit
dat LYNX alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina’s, en daarbij gebruikmaakt van
bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan LYNX niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden
informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en
risico. Wij adviseren u om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie die
tijdens de uitzending wordt besproken kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw totale
verlies kan aanzienlijk hoger zijn dan uw totale inleg.

Opties

Waar in deze uiting wordt gesproken over opties willen wij u graag wijzen op het volgende. Opties zijn risicovolle producten en
vereisen kennis, beleggingservaring en een hoge risicoacceptatie. Om deze reden adviseert LYNX u, vooraf goed te laten
informeren over de werking en risico’s van deze financiële instrumenten. U kunt deze informatie over de productkenmerken en
risico’s vinden op de website van LYNX.

Disclaimer



Masterclass – Hoe vindt u nieuwe kansen in de markt?
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Stel uw vraag in de chat

Bekijk de Masterclass terug in het archief
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Drie beleggingsstrategieën  

Value beleggen

• Aandelen

• Lange termijn

• Fundamenteel

Long & Short

• Aandelen & opties

• Fundamenteel & technisch

• Middellange termijn

Optiestrategieën

• Optiecombinaties

• Hoge risk/reward

• Korte termijn 



Programma

Hoe komt u tot een beleggingsidee?

Beleggingsidee I – Macy’s

Beleggingsidee II – Electronic Arts

Beleggingsidee III – Netflix



Terugblik
Fundamentele analyse



Hoe komt u tot een beleggingsidee?
Fundamentele analyse

Oriëntatiefase
Analyse huidige 

situatie

Analyse 

toekomstsituatie
Waardering



Hoe komt u tot een beleggingsidee?
Fundamentele analyse

Oriëntatiefase
Analyse huidige 

situatie

Analyse 

toekomstsituatie
Waardering

- Nieuws

- Analistenrapporten

- Screeners

- Eigen visie

- Overleg Beleggingsteam

- Vrije kasstroom

- Bezittingen

- Schulden

- Winstgevendheid

- ROI

- Huidige concurrenten

- Toetredingsbarrières 

- Macht van afnemers

- Macht van toeleveranciers

- Alternatieve producten

- Marktverwachting

- Huidige situatie vs. 

toekomstige situatie

- Vergelijken met 

soortgelijke bedrijven

- Instapniveau bepalen



Introductie
Technische analyse

• Continue volgen van beurstrends middels grafieken

• Meer kunst dan wetenschap

• Nooit 100% zekere voorspellingen

• Belangrijk dat u altijd meerdere instrumenten tegelijk gebruikt



Werkt technische analyse?

• Technische analyse geeft inzicht in het gedrag van de markt

• Self fulfilling prophecy?

• Psychologie

• Subjectief

• Money management



Waar kijkt een technisch analist naar?

Trends

Tijdshorizon

Patronen

Indicatoren

1

2

3

4



Trend



Tijdshorizon 



Patronen: Hoofd- en schouderpatroon



Patronen: Driehoek



Indicator (1) – Moving Average



Indicator (2) – RSI



Technische analyse vs. Fundamentele analyse

• FA is gebaseerd op waarderingen van bedrijven

• TA is gebaseerd op koersen (trends, volume, indicatoren etc.)

• Beide principes combineren

• WAT = Fundamentele Analyse

• WANNEER = Technische Analyse



Macy’s – Value Beleggen

• Amerikaans warenhuis

• Beurswaarde $7,25 miljard

• 40% gedaald sinds medio 2018

• Winkelcentra in zwaar weer

• Online concurrentie neemt toe





Macy’s – Value Beleggen

• Macy’s gooit roer om

• Uitstekende app en website

• Kostenbesparingen

• Winkelervaring verbeterd

• Artificial intelligence

• Store-pick up



Macy’s – Value Beleggen

• Sterke vrije kasstroom

• Aantrekkelijke waardering K/W 7,5

• Vastgoedportefeuille $21 miljard

• Dividendpercentage +6%   

Beleggingsidee – Aankoop aandelen



Electronic Arts – Long/Short

• Game-markt exponentieel gegroeid

• Ruim 2 miljard gamers

• Marges verbeterd

• Correctie biedt koopkans

• Technische trade

Beleggingsidee – Aankoop aandelen





Netflix - Optiestrategie

• 140 miljoen betalende abonnees

• Beurswaarde $156 miljard

• Schuld van $10 miljard

• 60% gestegen sinds eind 2018

• Concurrentie neemt toe

• Amerikaanse markt verzadigd

• Extreem hoge K/W van 133 





Netflix - Optiestrategieën

Beleggingsidee – Put Spread

Koop 1x NFLX 2019JUN'21 PUT 325 voor $13,60

Verkoop 1x NFLX 2019JUN'21 PUT 300 voor $8,60

Totale investering = $500



Netflix - Optiestrategieën



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
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