
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











































• Ondergewaardeerd aandeel

• Koers/Winst is 11 en laag in vergelijking met sector     

• Inkoop eigen aandelen 

• Dividend rendement 4%

• Goede kasstroom

• Omzet 60% V.S (valuta)

• Online platform / verborgen waarde

• Bol.com  4.3 mrd omzet groei 30/40%  (multiple 2)

• IPO en Overname fantasie

• Bonus Tip  Call 28 dec. 2023 € 0,65  (bij € 2 stijging aandeel = koerswinst 100%)













• Hoge economische groei

• Demografie is gunstig (jonge bevolking)

• Midden klasse groeit sterk (consumenten)

• Rente kan nog dalen  

• Verbetering kredietkwaliteit

• Beperkte schulden in vergelijking met ontwikkelde landen





• Groei in de wereld komt komende jaren uit opkomende markten

• Verwachte groei  ….%   versus ….% ontwikkelde landen

• Koers Winst verhouding   K/W 16        ( S&P 500 K/W 36 )

• Schulden zijn 63% van GDP  de helft lager dan in ontwikkelde markten

• (die hebben de schuld al goed ontwikkeld 123% GDP)







• Groei = dubbele 

• Schuld = de helft

• Waardering = 50% goedkoper

• In 2030 is de marktwaarde EM de helft van de Wereld index

• Institutionele beleggers moeten nog meer kopen dus stijgende koersen
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• Stap 1 Kopen call  profiteren van stijging

• Stap 2 Kopen put  bescherming bij daling

• Stap 3 Schrijven put en call  rendement maken in bandbreedte  













• Alternatief voor beleggers vanaf € 100.000

• Rendement onafhankelijk van stijgende beurs

• Stabiel rendement met zeer goed risico/rendement profiel

• Prognose rendement netto 10% gemiddeld per jaar
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NET PROFIT, NO REINVESTMENT



AUTOMATED 
QUANTITATIVE 
TRADING SYSTEM 

* P r o f i t  f r o m  t r a d i n g  t r e n d s  i n  f i n a n c i a l  m a r k e t s

Excellent risk/return 
Substantially better 
than probably any asset 
class!



Trading System Performance Summary

AVERAGE ANNUAL RETURN WITH LEVERAGE 3

19,9%
P e r i o d  2 0 0 8 - 2 0 2 0     

74% profit months / 26% loss months

13,4 % Maximum drawdown  
Maximum monthly  drawdown  - 9,4%

No negative years

2008-2017 backtest simulation  2018-2020 live 

results
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