
Disclaimer

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.
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Hoe speelt u met technische analyse in op nieuwe 

beleggingskansen? 

Inclusief 3 beleggingsideeën
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Het LYNX Beleggingsteam

▪ Educatie en inspiratie voor beleggers

▪ www.lynx.nl/idee

http://www.lynx.nl/idee


Algemeen

▪ Stel uw vraag in de chat

▪ Bekijk de Masterclass terug in het archief

▪ U ontvangt tevens een e-mail met de uitzending



Programma

▪ Het LYNX Beleggingsteam

▪ Hoe komt u tot een beleggingsidee?

▪ Fundamentele analyse & de werking van opties

▪ Technische analyse

▪ Beleggingsideeën:

▪ Boeing – Vertical Put Spread

▪ VanEck Vectors Gold Miners ETF – Call Opties kopen

▪ WoltersKluwer – Ratio Spread



Het LYNX Beleggingsteam - Aanpak

Dagelijks bespreken 
van de 

aandelenmarkten 

Gedurende overleg 
beleggingsideeën  

bespreken

Selectie van 
geschikte 

beleggingsideeën

Bepalen van de 
gepaste strategie

Order inleggen in het 
Ideeëncentrum 

Huidige posities 
continu monitoren



Het LYNX Beleggingsteam - Beleggingsstrategieën

▪ Value beleggen

▪ Aandelen & Opties

▪ Fundamentele analyse

▪ Lange termijn

▪ Long & Short

▪ Aandelen & Opties

▪ Fundamentele en technische analyse

▪ Korte & middellange termijn

▪ Optiestrategieën

▪ Optiecombinaties

▪ Hoge risk/reward

▪ Korte termijn
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Het LYNX Beleggingsteam - Inschrijven

▪ Wekelijks 4 nieuwe beleggingsideeën in het Ideeëncentrum

▪ Ontvang notificaties per e-mail en/of notificaties

▪ Interessant idee? Volg het beleggingsidee gemakkelijk met één klik 

of pas deze naar wens aan

▪ Wilt u zich inschrijven voor één of meerdere beleggings-

strategieën? Open onderstaande weblink:

▪ https://www.lynx.nl/aanmelden-idee

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


▪ Nieuws

▪ Analistenrapporten

▪ Screeners

▪ Eigen visie

▪ Overleg beleggingsteam

Hoe komt u tot een beleggingsidee? Fundamentele analyse

▪ Oriëntatiefase

▪ Analyse huidige 

situatie

▪ Analyse 

toekomstsituatie

▪ Waardering



▪ Vrije kasstroom

▪ Bezittingen

▪ Schulden

▪ Winstgevendheid

▪ ROI

Hoe komt u tot een beleggingsidee? Fundamentele analyse
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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

▪ In- en uitstapniveau bepalen

Hoe komt u tot een beleggingsidee? Fundamentele analyse

▪ Oriëntatiefase

▪ Analyse huidige 

situatie

▪ Analyse 

toekomstsituatie

▪ Waardering



▪ FA is een analysemethode om tot beleggingsideeën te komen of 

ideeën te evalueren

▪ FA is gebaseerd op waarderingen van bedrijven

▪ Open hier de Masterclass over fundamentele analyse

Fundamentele analyse

https://www.lynx.nl/kennis/masterclass/nieuwe-kansen-beleggingsideeen/


Werking van opties – Basis 

▪ Een optie is een afgeleid product (derivaat) en geeft het recht of 

plicht om een bepaald product tegen een vooraf vastgestelde prijs 

en tijdstip te kopen of te verkopen. 

▪ De waarde van een optie is voornamelijk gebaseerd op de koers 

van de onderliggende waarde, de looptijd van het optiecontract en 

de volatiliteit.



Werking van opties – Basis 

▪ Bij het handelen met opties zijn twee soorten beschikbaar: de 

calloptie en de putoptie. 

▪ Kopen: Om dit recht te verkrijgen betaal je een premie.
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Werking van opties – Basis 

▪ Payoff van gekochte calloptie
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▪ Payoff van gekochte putoptie
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▪ Payoff van geschreven putoptie



▪ Open hier de Masterclass over opties

Bekijk de masterclass over opties

▪ Sam Zwaan

▪ Wubbe Bos

https://www.lynx.nl/kennis/masterclass/nieuwe-kansen-markt-3-beleggingsideeen/


▪ Continu volgen van beurstrends middels grafieken

▪ Meer kunst dan wetenschap

▪ Nooit 100% zekere voorspellingen

▪ Belangrijk dat u altijd meerdere instrumenten tegelijk gebruikt

Hoe komt u tot een beleggingsidee? Technische analyse

▪ Introductie

▪ Werkt technische 

analyse?

▪ Waar kijkt een 

analist naar?



▪ Technische analyse geeft inzicht in het gedrag van de markt

▪ Self fulfilling prophecy?

▪ Psychologie

▪ Subjectief

▪ Risico management

Hoe komt u tot een beleggingsidee? Technische analyse

▪ Introductie

▪ Werkt technische 

analyse?

▪ Waar kijkt een 

analist naar?



▪ Trends

▪ Tijdshorizon

▪ Patronen

▪ Indicatoren

Hoe komt u tot een beleggingsidee? Technische analyse

▪ Introductie

▪ Werkt technische 

analyse?

▪ Waar kijkt een 

analist naar?



Opwaartse trendbeweging

▪ Hogere 

koerstoppen en 

hogere 

koersbodems



Zijwaartse trendbeweging

▪ Gelijke toppen 

en bodems



Neerwaartse trendbeweging

▪ lagere 

koerstoppen en 

lagere 

koersbodems



Technische patronen

▪ Hoofd- schouder

patroon



Technische patronen

▪ Bullflag

▪ Continuerings-

patroon 



Patronen

▪ Valse uitbraak



Patronen

▪ Fibonacci-

retracement

▪ 61,8% is golden 

ratio



Patronen

▪ Positieve 

divergentie van 

de RSI indicator



Boeing – Vertical Put Spread

▪ Introductie:

▪ Sector: Luchtvaart

▪ Koers sinds enkele maanden onder druk

▪ Boeing 737 Max vliegtuigen aan de grond

▪ Technisch gezien zwak, inspelen op daling



Boeing – Vertical Put Spread

▪ Visie:

▪ Vliegmaatschappijen missen inkomsten, doordat de Boeing 

737 MAX vliegtuigen aan de grond staan

▪ Deze maatschappijen eisen compensatie van Boeing

▪ Rechtszaken slachtoffers van crashes

▪ Kosten lopen op in miljarden

▪ Verwachte omzetdaling van 19%

▪ Grafiek bevind zich in een dalende trend



Boeing – Vertical Put Spread

Grafiek Boeing



Boeing – Vertical Put Spread

▪ Concreet beleggingsidee:

▪ Gekocht: BA 2019 07’19 PUT 345 (eenmaal)

▪ Geschreven: BA  2019 07’19 PUT 300 (eenmaal)

▪ → Vertical Put Spread

▪ Winst & verlies:

▪ Betaalde premie: $ 8,10 x 100 = $ 810

▪ We verliezen onze investering bij een koers boven de $ 345

▪ Onder een koers van $ 336,90 verdienen we $ 100 per punt



VanEck Vectors Gold Miners ETF – Kopen van Call opties 

▪ Introductie:

▪ VanEck Vectors Gold Miners ETF belegt 80% van vermogen 

in aandelen en certificaten van bedrijven in de 

goudmijnindustrie

▪ Newmont Goldcorp en Barrick Gold

▪ Turbulentie leidt vaak tot vlucht naar veilige havens

▪ Technisch gezien ziet het er positief uit



VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) – Kopen van Call opties 

Grafiek
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VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) – Kopen van Call opties 

▪ Visie:

▪ Goudprijs heeft dalende trend gebroken

▪ Dit duidt op een technische verbetering

▪ Zorgen over economie en handelsoorlog leidde tot 

dalende aandelenkoersen

▪ Wanneer turbulentie op de aandelenmarkten toeneemt, 

verwachten we een opwaartse uitbraak

▪ Opwaarts potentieel van 7%



VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) – Kopen van Call opties 

▪ Concreet beleggingsidee:

▪ Gekocht: GDX 201909’20 Call 20,50 (driemaal)

▪ Winst & verlies:

▪ Betaalde premie: $ 2,45 x 3 = $ 7,35 x 100 = $ 735

▪ We verliezen onze investering bij een koers onder de $ 20,50

▪ Boven een koers van $ 22,95 levert elke punt ons $ 300 dollar 

op



WoltersKluwer – Ratio Put spread

▪ Introductie:

▪ Grootste uitgeverij van Nederland

▪ Ontstaan door de fusie tussen uitgeverijen Kluwer en 

Wolters Samson.

▪ Levert informatie, software en tools aan uiteenlopende 

markten. 



WoltersKluwer – Ratio Put spread

▪ Visie:

▪ Aandelenkoers afgelopen 10 jaar voortdurend gestegen

▪ Omzet met 2,5% gedaald in 2018

▪ Relatief hoge Koers / Winstverhouding van 30

▪ Negatieve RSI divergentie

▪ Verwachting: correctie van de aandelen



WoltersKluwer – Ratio Put spread

Grafiek



WoltersKluwer – Ratio Put spread

▪ Concreet beleggingsidee:

▪ Gekocht: WKL 201908’16 PUT 62 (eenmaal)

▪ Geschreven: WKL  201908’16  PUT 56 (tweemaal)

▪ → Ratio Put spread

▪ Winst & verlies:

▪ Betaalde premie: € 105

▪ Break-even punten liggen op € 60,95 en € 51,05

▪ Hoog risico door extra geschreven PUT

▪ Maximale winst van € 495 (bij een koers van € 56)



Het LYNX Beleggingsteam - Inschrijven

▪ Wekelijks 4 nieuwe beleggingsideeën in het Ideeëncentrum

▪ Ontvang notificaties per e-mail en/of notificaties

▪ Interessant idee? Volg het beleggingsidee gemakkelijk met één klik 

of pas deze naar wens aan

▪ Wilt u zich inschrijven voor één of meerdere beleggings-

strategieën? Open onderstaande weblink:

▪ https://www.lynx.nl/aanmelden-idee/

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


Contact

W: www.lynx.nl

T: 0800 2030

E: j.blekemolen@lynx.nl 

E: e.peerdeman@lynx.nl 



Disclaimer

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
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