
Disclaimer

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

beleggingsaanbeveling. Deze aanbeveling sluit mogelijk niet aan bij uw persoonlijke financiële situatie, uw kennis en 

ervaring, uw beleggingsdoelstelling en/of – horizon en uw risicoprofiel en/of -tolerantie. Ook is geen rekening gehouden 

met transactiekosten. U bent zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of een belegging voor u passend is. Financiële 

instrumenten bevatten risico’s die kunnen resulteren in verlies, waardoor deze instrumenten niet voor iedere belegger 

geschikt zijn. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. LYNX raadt u aan om te 

beleggen in financiële instrumenten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. 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 op deze pagina kunnen daarom geen rechten worden ontleend.



Er is meer dan Macro!

Een ‘Macro-Sentiment-Waardering’ aanpak om de 
aantrekkelijkste beleggingscategorieën te vinden



Samen beleggen met True Insights
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Een raamwerk dat verder kijkt dan Macro
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•

•



Macro – Amerikaanse recessie ja of nee?



Macro – Yield Curve



Macro – Yield Curve – Connecting de dots



Macro – ISM Manufacturing



Macro – ISM Manufacturing – Connecting de dots



Macro – Federal Reserve



Macro – Federal Reserve – Connecting de dots



Sentiment – Fear & Frenzy - Introductie
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Sentiment – Fear & Frenzy Sentiment Index

KOPEN!
VERKOPEN!

•



Positionering – Introductie

?



Positionering – Aandelen vs. Obligaties



Waardering – Introductie

•

•

•



Waardering – Relatieve waardering



Waardering – Relatieve waardering – Emerging Markets



Waardering – Relatieve waardering – TINA is niet meer



De vertaalslag – Part I: Visies op beleggingscategorieën



De visie op Goud (1)



De visie op Goud (2)



De visie op Goud (3)



De visie op Goud (4)



De vertaalslag – Part II De Asset Allocatie



De vertaalslag – Part III De Portefeuilles



Samen beleggen met een bewezen raamwerk!

• Zien waarin de True Insights 

portefeuilles beleggen

• Zorgen voor goede spreiding

• Werken aan gedegen rendement

• Direct op de hoogte van 

veranderingen

• Vergoeding transactiekosten

• https://true-insights.net/

• jsblokland@true-insights.net

€ 250

https://true-insights.net/
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