


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.



Wie is….?



4

MARKTBEELD……NIET OF/OF MAAR EN/EN



5 RECESSIE… JA UND?

TUSSEN HOOP EN VREES: RENTE, BREXIT EN HANDELSOORLOG



Dilemma…





8 RECESSIE… JA UND?

CENTRALE BANKEN ÉN OVERHEDEN 
STIMULEREN OM HET HARDST. MAAR IS HET 

NOG NODIG?

MONEY, MONEY, MONEY



Met de trend mee



Gezondheid: Iedereen 100 
jaar



Klimaat: Elektriciteit



Ontspanning en vrije tijd



Technologie en innovatie



ETF ESPO – e- Sports 
Isincode: IE00BYWQWR46

Game on

TIP 1
NICO INBERG



Nico Inberg

• Enorme groei video-game industrie

• Wie zijn de winnaars?

• Koop ze allemaal



Nico Inberg



Ahold

Comeback van de supermarkt

TIP 2
NICO INBERG



Nico Inberg

• Hamsteren deels eenmalig, maar:

• Vaker thuiswerken

• Minder naar horeca

• Meer online

• Bol.com/Albert.nl



Nico Inberg

• Ahold:

• Dividend: 3,6%

• WPA: €1,90

• K/W: 11,8

• Aandeleninkoop 5%



FLOW TRADERS

ETF MASTERS

TIP 3
NICO INBERG



Beweging op de beurs:  
Niet (2017)                    Normaal                          Extreem (Feb’18/Mrt’20) 



Nico Inberg

Q1: €5,71 p.a.

Q2: €2,00

Q3: €0,75 

Q4: €0,50



Onrust op de beurs…

Rust in de portefeuille



GALAPAGOS

REUMAPIL KOMT ERAAN

TIP 4
NICO INBERG



Nico Inberg

Galapagos:

Uitslag reumapil H2

€88 per aandeel cash

Brede pijplijn



PROSUS

TECH MASTER

TIP 5
NICO INBERG



Beleggersdebat 2020

Nico Inberg

Prosus:

1. Tencent

2. Online food 

delivery

3. Betaaldiensten

4. Marktplaatsen



28 mei 2020

Nico Inberg



Nico Inberg

Sligro

Horeca weer open

Koers gehalveerd

15% omzetverlies
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