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Introductie

• Euronext, ABN AMRO, RBS, BNP Paribas

• Hoofd Beleggersdesk bij IEX



Actief vs passief

• 62% van de Europese
fondsen heeft de laatste 3 
jaar de markt niet verslagen.

Bron: splglobal.com



Actief vs passief

• Hoe langer, hoe groter het 
verschil; over een periode
van 10 jaar is dat
percentage 83%.

Bron: splglobal.com



Mijn portefeuille

• Ook ‘cash’, geen obligaties

• Afhankelijk van beleggingshorizon, 
vizie, risicobereidheid, voorkeuren.

ETF's 55,0%

Individuele aandelen 35,0%

Turbo's & opties 5,0%

Goud 4,5%

Crypto 0,5%

Korte(re) 
termijn

Lange(re) termijn



Zelf portefeuille opbouwen

• Lage kosten – ETF’s

• Individuele aandelen voor
accenten, voorkeuren en kansen.

• Eventueel beleggingsfondsen voor 
specifieke thema’s

• Breed gespreid

• Periodiek (maandelijks) beleggen

• Grotendeels lange termijn

• Dat wist u al, maar doet u het ook?



Thema’s in 2022: Inflatie

▪ Hoogste inflatie sinds decennia

▪ Het wapen tegen inflatie is een
hogere rente….



Centrale banken

• Klinkt wellicht saai, maar crucial voor marktrichting in 2022



Peak inflatie?

▪ Is de hoge inflatie toch tijdelijk?

▪ Inflatie ≠ prijsniveau



Rente

▪ 10-jaars Duitse rente dit
jaar weer positief

▪ Maar:

▪ Als rentes blijven
stijgen…

▪ Inflatie



2022: een comeback van “value”?

Groei +290%

Waarde +140%



Je hebt “growth” en “growth”…

▪ Met name verlieslatende
groeibedrijven worden nu hard 
geraakt door stijgende rente
en toegenomen onzekerheid



Grondstoffen / Oekraïne

▪ Post-corona hausse

▪ Klimaat

▪ Cijferseizoen interessant



ESG

▪ Environmental, Social, 
and Governance

▪ Meer of minder?

▪ Putin versnelt
transitie



China

▪ Vastgoed

▪ Corona

▪ Tech

▪ “Decoupling” China – V.S. 



Short gaan?

• In ieder geval niet te lang of te ‘groot’

• Puts schrijven / kopen

• Toch maar wat cash aanhouden

• Ook redenen om positief te blijven!

• Belangrijk cijferseizoen: let op ‘Rusland’, supply chain, inflatie/grondstoffen en vooruitzichten



IEX Premium

• Ga naar iex.nl/lynx voor meer informatie of klik zo op de “call to action”



En natuurlijk een tip…

• Risicovol!

• Bayer

• Overname Monsanto in 2018 bleek kat in de zak vanwege ‘Roundup-dossier’

• Mogelijk splitsing in drie divisies: agricultuur, farma en consumer health

• Koers 67,30 euro (19 April), YTD +41%. 

• Koers/winst verhouding nu ~9x; ALS ‘Roundup’ dossier wordt gesloten, is een k/w van 15 
reëel .
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