


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.
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OCI – €17,50 (15/1: €18,25)
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OCI: Kunstmest (nitraat & methanol)

• €17,50

• Aandelenkoers gedaald

oorzaak:

1. Daling kunstmestprijzen

2. Stevige investeringen

3. Fabrieken draaiden op halve kracht
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OCI: maar liefst 5 potentiële ‘drivers’  

1. Matige prestaties verdisconteerd in koers

management: ‘significante verbetering’  vanaf Q4 2019

2. Aandeel laag gewaardeerd: K/W 11

3. Balanswaarde $7,5mrd : beurswaarde OCI €4mrd

4. Bod op Methanol-tak $4 mrd : verkoop?

5. Investeringen gedaan: oogsten vanaf 2020

6. …



OCI – koerspotentieel +40%  (€26)
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Berkshire Hathaway (B) - $227 

(15/1 $225)

TIP 2
Jim Tehupur ing
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Berkshire Hathaway: saai is goed

1. Meebeleggen met de beste belegger(s) 

2. Wereldwijd gespreid

3. Spotgoedkope fondsmanager

4. 19% annualised return

Nog te koop met korting
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Berkshire Hathaway $225 : value for money
Per aandeel

1. Onderliggende posities* $470mrd $195

2. Kaspositie: $132mrd $55____

waarde ~$600mrd $250

Share buybacks zullen koers stuwen
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Price is what you pay … 
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Price is what you pay …

Value is what you get 
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Berkshire Hathaway: saai is goed

1. Geico
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Berkshire Hathaway: saai is goed

1. Geico

2. BNSF Railway



Berkshire Hathaway (B) - $227

TIP 2
Jim Tehupur ing



Galapagos €190 (15/1)
Filgotinib, €88 cash, Pipeline

TIP 3
Jim Tehupur ing

• Koop Call GLS Dec’20 180 (kooprecht) - €30

• Schrijf Call GLS Dec’20 240 (Leveringsplicht) + €9

• Schrijf Put GLS Dec’20 180 (afnameplicht) + €20

Investering: €1

Maximale winst: +€59 (GLPG >240) 



Optietip 3: Galapagos (wind in de rug)



Galapagos: GrafiekVolatiliteit



Galapagos €235 (13/2)
Filgotinib, €88 cash, Pipeline

TIP 3
Jim Tehupur ing

• Koop Call GLS Dec’20 180 (kooprecht) +€64

• Schrijf Call GLS Dec’20 240 (Leveringsplicht) -€27

• Schrijf Put GLS Dec’20 180 (afnameplicht) -€9

Waarde per 13/2: €28



Fases in biotech



• Maart 2019: overtuigende resultaten Filgotinib

• Juli 2019: partnership met Gilead Sciences

• 10-jarige deal

• Direct €4,5 miljard cash

• Gilead naar 22% aandelen (was 13%) tegen €140

• Gilead krijgt exclusieve verkooprechten buiten Europa

• Kaspositie: €90 per aandeel

• Mid 2020: FDA approval? Commercialisatie Filgotinib

• Pipeline: 1690,  1972

• -MOR106

Galapagos – €235



Markt in 2020

4 november



2020: het jaar van Trump
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2020 

• Rente blijvend laag

• Aandelen kunnen verder 

omhoog bij lage rente

• Europese aandelen 

ondergewaardeerd



2020: cash is trash



€2.000.000.000.000





2020



Op het verkeerde been

Suleyman, wil je hier een chart van de AEX 
over 1 jaar neerzetten met vola?
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• Koop Call OCI Sep ’20 16,00 (kooprecht) -€2,60

• Schrijf Call OCI Sep ‘20 20,00  (leveringsplicht) +€1,20

• Schrijf Put OCI Sep ‘20 14,00 (afnameplicht) +1,40

Optiepositie OCI: €17,50



• Koop Call OCI Sep ’20 16,00 (kooprecht) -€2,60

• Schrijf Call OCI Sep ‘20 20,00  (leveringsplicht) +€1,20

• Schrijf Put OCI Sep ‘20 14,00 (afnameplicht) +1,40

Netto investering: €0,00

Maximale winst: €4.00

Evt aankoopprijs OCI: €16,00

Optiepositie OCI: €17,50
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Fugro: €10,50



Fugro: Grafiek Volatiliteit
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Fugro: bankconvenanten naar achtergrond

• Desinvestering(en)

• Verbetering schuldpositie

• -Lopende rechtszaak

• Groei orderboek (=10%)

• Sterke verbetering marge (8-9%)

• Omzet 2023: €2 miljard

• EBIT 2023: €200mln = €2,35/aandeel



• Direct bericht bij kansen in de markt

• Concrete investment cases

• Echte portefeuilles

Meekijken met Professionals



Disclaimer
• Deze publicatie met het (eventueel) daarin verwoorde besluit is gebaseerd op de huidige opinie van de opsteller. Een opinie is geen feitelijke verklaring. De publicatie kan evenwel door derden worden opgevat als een beleggingsaanbeveling. 

ProBeleggen is de uitgever van deze publicatie. De opsteller is als onafhankelijk analist verbonden aan ProBeleggen. 

• De publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien ProBeleggen noch de opsteller inzicht heeft in de 
individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Aan de publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. De opsteller en ProBeleggen garanderen niet dat de inhoud van de publicatie juist en volledig is en aanvaarden geen 
aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan.

• Bij de totstandkoming van de publicatie is, voor zover mogelijk, gebruik gemaakt van informatie uit betrouwbare bronnen. Hieronder valt informatie van desbetreffende uitgevende instelling, (koers)informatie van datavendors, analistenrapporten 
alsmede relevante markt- en sectorinformatie. De opsteller heeft deze informatie geïnterpreteerd bij de totstandkoming van zijn opinie en kan daarbij eveneens aannames hebben gebruikt. Indien aannames van de opsteller materieel afwijken, kan 
dat gevolgen hebben voor de waarde van het onderliggende financieel instrument. 

• De gehanteerde waarderingsmethode is over het algemeen gebaseerd op fundamentele analyse. Bij fundamentele analyse kijkt de opsteller onder andere maar niet uitsluitend naar de jaarrekening, de bedrijfsdoelstellingen, kwaliteit management, 
rendementen op het toevertrouwde kapitaal en de waardering. Maatstaven die onder ander gebruikt worden voor de waardering zijn koers-winstverhouding, ev/ebitda, ev/sales, kasstroomrendement en boekwaarde.

• Het kan voorkomen dat een opsteller uitsluitend gebruik maakt van technische analyse of een combinatie tussen fundamentele en technische analyse. Bij technische analyse kijkt de opsteller naar trends in het koersverloop van het betreffende 
financiële instrument en tracht hij/zij daarin historische patronen te ontwaren.

• De opinie heeft geen specifieke geldigheidstermijn, aangezien feiten en omstandigheden met betrekking tot het financieel instrument en de uitgevende instelling kunnen wijzigen. De frequentie van eventuele bijstellingen van de opinie zijn daar 
mede van afhankelijk. De publicatie is niet vooraf aan de uitgevende instelling bekend gemaakt ter afstemming en voorkoming van feitelijke onjuistheden.

• ProBeleggen heeft geen belang in het financieel instrument of een belangenconflict ten aanzien van de uitgevende instelling. De opsteller kan belang hebben, nemen of afbouwen in het financieel instrument van de uitgevende instelling, waarop de 
publicatie betrekking heeft. Indien de uitgevende instelling een marktkapitalisatie van meer dan € 1 miljard heeft, wordt verondersteld dat de publicatie geen invloed heeft op de koers en mag de opsteller direct na het publiceren ervan handelen in 
het financieel instrument. Indien de marktkapitalisatie van de uitgevende instelling lager is dan € 1 miljard, zal de opsteller na het publiceren ten minste twee uur wachten, voordat hij/zij mag handelen in het financieel instrument.

• Beleggingen in financiële instrumenten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

• Algemeen

• Probeleggen.nl is een initiatief van de besloten vennootschap ProBeleggen B.V. (hierna: ProBeleggen B.V.). ProBeleggen B.V. is statutair gevestigd te Bussum en houdt kantoor aan de Brediusweg 19. ProBeleggen B.V. staat ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 34253246. De diensten die ProBeleggen B.V. aanbiedt via Probeleggen.nl houden geen beleggingsadvies in. Derhalve is geen vergunning vereist van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zoals opgenomen in de 
Wet op het financieel toezicht (Wft). Op initiatief van ProBeleggen B.V. vindt periodiek overleg plaats met de AFM over de dienstverlening van ProBeleggen B.V. Aanbevelingen van de AFM worden zorgvuldig overwogen en zo nodig verwerkt in de 
besluitvorming van ProBeleggen B.V. ProBeleggen B.V. heeft tevens intern maatregelen getroffen om iedere vorm van marktmisbruik tegen te gaan.
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