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Persbericht 
 

Amsterdam, 13 januari 2017 

 

Meer dan 7.500 kijkers tijdens het 6e beleggersdebat van 

LYNX 
 

Op 12 januari organiseerde LYNX voor de zesde keer het grootste online 

beleggersdebat van Nederland op Beursplein 5. Onder leiding van Tycho Schaaf 

kwamen vier beleggingsexperts samen om hun vooruitzichten op het beursjaar 

2017 kenbaar te maken. In totaal keken 7.751 beleggers naar het debat. 

 

Zie bijgaand persbericht van LYNX  

  

Over LYNX  

 

LYNX is dé specialist in online beleggen en na Binck/Alex de grootste online broker van 

Nederland. Klanten van LYNX kunnen met het bekroonde handelsplatform op alle 

belangrijke financiele markten ter wereld beleggen tegen extreem lage tarieven. Van 2009 

tot en met 2012 is LYNX door het onafhankelijke beleggersmagazine Beleggers Belangen 

uitgeroepen tot beste en goedkoopste broker van Nederland. 

 

LYNX is sinds 2007 actief op de Nederlandse markt en heeft naast haar hoofdkantoor in 

Amsterdam vestigingen in Belgie, Duitsland en Tsjechië. 

 

Persvoorlichting: 

Tycho Schaaf 

T  020 6251524  

E  t.schaaf@lynx.nl  
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Meer dan 7.500 kijkers tijdens het 6e beleggersdebat van 

LYNX 
 

Op 12 januari organiseerde LYNX voor de zesde keer het grootste online 

beleggersdebat van Nederland op Beursplein 5. Onder leiding van Tycho Schaaf 

kwamen vier beleggingsexperts samen om hun vooruitzichten op het beursjaar 

2017 kenbaar te maken. In totaal keken 7.751 beleggers naar het debat. 

Zorgt Trump ervoor dat 2017 het jaar van de Amerikaanse aandelen wordt? Of kunt u dit 

jaar toch beter kiezen voor goud? Beleggingsexperts Karel Mercx van Beleggers Belangen, 

André Brouwers van het Beleggingsinstituut, Cees Smit van For Tomorrow en Nico Inberg 

van IEX legden elkaar het vuur na aan de schenen.  

Dé gouden tips voor 2017 

De experts gaven ieder twee tips over het komende beursjaar. De kijker bepaalde middels 

een live poll wat zij van de tip vonden. Karels tip over ‘VanEck vectors Gold Miners ETF’ 

werd het best gewaardeerd door de kijkers. Ook de experts waren het eens met zijn visie 

op dit unieke beleggingsproduct.   

Gedenkwaardige Battles  

Na de tips werden twee analisten in een battle oog in oog gezet om hun opinie over 

verschillende stellingen te verdedigen. De meningen waren verdeeld en er werd flink 

gediscussieerd. 

De grote winnaar van het debat; Nico Inberg  

Welke analist vond het publiek het meest overtuigend? André kwam als beste battler uit de 

bus maar uiteindelijk gaven de tips van Nico de doorslag. Zijn tip over het aandeel 

ArcelorMittal werd goed ontvangen door de kijkers.  

Al met al hebben de beleggers waardevolle tips voor 2017 gegeven en het is zeker de 

moeite waard om het beleggersdebat terug te kijken. In een extra LYNX Masterclass geven 

zij nog een derde tip voor het komende beursjaar. 

https://www.lynx.nl/kennis/masterclass/
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De 8 tips uit het LYNX Beleggersdebat 

Hieronder vindt u de tips uit het debat. Voor een toelichting en argumentatie kunt u hier 

het debat terugkijken. 

Cees Smit, For Tomorrow 

 Koop First Solar  

 Koop GoPro  

André Brouwers, Het Beleggingsinstituut 

 Koop AEX Call dec 2021 uitoefenprijs 400 

 Koop Lyxor UCITS ETF Daily Double Short BTP 

Karel Mercx, Beleggers Belangen 

 Short WTI-olie - DB Crude Double Short 

 Koop VanEck Vectors Gold Miners ETF 

Nico Inberg, IEX 

 Koop ArcelorMittal  

 Koop Fugro 

https://www.lynx.nl/kennis/debat/
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