
Disclaimer

De informatie in deze uiting is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als

beleggingsaanbeveling. Deze aanbeveling is opgemaakt door LYNX en/of derden en sluit niet aan bij uw persoonlijke

financiële situatie, uw kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstelling en/of - horizon en uw risicoprofiel en/of -tolerantie.

U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of deze belegging voor u passend is, in relatie tot uw

financiële situatie en uw beleggingsdoelstellingen. De financiële instrumenten bevatten natuurlijk risico’s die kunnen

resulteren in verlies, waardoor deze instrumenten en/of strategie niet voor iedere belegger geschikt is. Daarbij geldt dat

de waarde van de beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw totale verlies kan aanzienlijk hoger zijn dan uw totale inleg. LYNX raadt u aan

om deze aanbeveling niet op te volgen wanneer u de financiële instrumenten, de specifieke productkenmerken en de

bijbehorende risico’s niet volledig begrijpt. De beloning van de auteur staat niet direct of indirect in relatie met zijn/haar

standpunten of ideeën. Ondanks het feit dat LYNX alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden

van deze pagina’s, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan LYNX niet instaan voor de

juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de informatie die in de uiting wordt beschreven

kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Daarbij is deze uiting geen rekening gehouden met transactiekosten.



Beleggingsidee van de maand

Dinsdag 29 oktober

Bear Spread: Scorpio Tankers (STNG)



Spreker

Algemeen

Introductie

Visie

Beleggingsidee

Ideeëncentrum

▪ Beleggingsspecialist 

▪ Werkzaam bij LYNX sinds juni 2018

▪ Voorheen werkzaam als technisch analist bij Tostrams & IEX

▪ Morning Calls en artikelen op: www.lynx.nl/kennis

Justin Blekemolen
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• Stel uw vraag in de chat

• Bekijk de Masterclass terug in het archief

• U ontvangt een e-mail met de uitzending
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• Opgericht in 2009 en sinds 2010 verhandelbaar op NYSE 

• Scorpio Tankers heeft een internationale leidinggevende positie in de 

scheepvaartindustrie 

• 124 product tankers

• Verhuurt schepen voor vervoer van olieproducten
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• Tarieven voor crude oil tankers schieten de lucht in

• Verwachting is dat de tarieven voor product tankers zullen 

volgen

• Leeftijd van schepen in de wereld is fors toegenomen

Dun orderboek voor nieuwe product schepen

• IMO 2020 – nieuwe regelgeving 

Wat gebeurt er in de scheepvaartindustrie?
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Visie Bedrijf

• Kwalitatief goed schepen

• Meer schepen dan concurrenten

• Gemiddelde leeftijd schepen: 3,7

• Tarieven herstellen, maar nog onder langjarige gemiddeldes 

• Hogere tarieven hebben hefboomwerking op vrije kasstroom
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Totale kosten:         $ 2,60

$ 3,10

$ 0,50
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Alternatieve mogelijkheden om in te spelen op dezelfde visie

• Aandelen kopen

• Losse call kopen

• Losse put schrijven
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Het LYNX Ideeëncentrum

• Inspiratie en educatie voor beleggers

• Meerdere beleggingsideeën per week

• Ontvang e-mails na elk nieuw beleggingsidee

• Volg een beleggingsidee met één druk op de knop
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Het LYNX Ideeëncentrum

Bent u klant bij LYNX? 

Activeer e-mailnotificaties van beleggingsideeën via:

www.lynx.nl/aanmelden-idee

http://www.lynx.nl/aanmelden-idee


T: +31 (0) 20 261 48 20

E: j.blekemolen@lynx.nl 
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