
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.



Vooruitblik 2023:
met Justin Blekemolen



Programma

■

■

■

■



Slide van een jaar geleden: vooruitblik op 2022 

Bij aanhoudende inflatie en hogere rentes;

• Zullen obligaties in waarde dalen

• Lastig klimaat voor groei-aandelen (met veel schuld)

• Goud en zilver mijden

• Defensieve sectoren kunnen profiteren:

- Focus op inflatiebestendige aandelen

• Twee voorbeelden….



Slecht beursjaar voor aandelen

■

■

■



Big Tech daalde ‘pas’ in 2022



Don’t fight the Fed…



Maar ook voor obligaties..

■



Ook 60/40 portefeuille had het zwaar



Beleidsrente Fed



Beleidsrente ECB



Wat doet de Fed in 2023?



5% en niet verder?



Inflatie VS 



Inflatie eurozone



Verwachtingen bijgesteld



Zwakt de inflatie in 2023 verder af?

■

■

■



Consumer Price Index (CPI)



Olieprijs staat onder druk



Waar zijn beleggers bang voor?



Economische groei



Strategie voor 2023

■

■

■

■



Aandeel LVMH (MC)

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪



Sterke groei



Omzet per regio



Luxegoederen als belegging

▪

▪

▪

▪

▪



Aandeel LVMH (MC)

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪



Omzet

in miljarden

▪



Nettowinst

in miljarden

▪



Waardering

P/E ratio
price/earnings ratio



Aandeel American Express (AXP)

▪

▪

▪



Aandeel American Express (AXP)



Aantal klanten stijgt snel



Aandeel American Express (AXP)



Netto rentebaten



Wereldwijde reismarkt blijft groeien



Outlook



Waardering

▪

▪

▪

▪

▪

▪
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