
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.



LYNX Masterclass
Tips voor 2023

De Belegger



Analistenteam De Belegger





Thema ‘23: rente en inflatie



Quo vadis inflatie ?



Quo vadis inflatie ?



Waarde van het geld daalt pijlsnel (bis)



Negatieve reële LT-rente blijft, 
maar kansen wenken



Vastrentende tip: koop onder pari

▪

▪

▪



Recente uitgifte Staatsbon op 10 jaar: 3% bruto, 2,1% netto
Staatsbon op secundaire markt op >9 jaar: 3,1% bruto, 2,65% netto



Meer concurrentie voor aandelen



Aandelentips



Tip 1: HAL Trust

▪ BMG455841020



Tip 1: HAL Trust
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▪

▪

▪



Beursgenoteerde belangen

▪

▪

▪



Private equity
▪

▪

▪



Dividend: 5 EUR per aandeel

▪

▪

▪

▪



Mooie langetermijnbelegging
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▪

▪

▪

▪

▪

▪







Tip 2 : Gen Digital

▪ US6687711084



Tip 2: Gen Digital
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Balans en waardering

▪

▪

▪

▪

▪



Weg naar winstdoel 2025





Alternatief

▪

▪

▪ IE00BYPLS672



Tip 3 : Holdings !!

Kortingenkermis

Eurazeo 48%
Exor 43%
Italmobilare 43%
Porsche Auto Holding 47%

Bois Sauvage 38%
GBL 34%
Tubize 40%



Bois Sauvage

▪

▪

▪

▪

▪▪ BE0003592038
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