
Disclaimer

De informatie in deze uiting is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies en moet daarom worden
gezien als beleggingsaanbeveling. Deze aanbeveling is opgemaakt door LYNX en/of derden en sluit
niet aan bij uw persoonlijke financiële situatie, uw kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstelling
en/of -horizon en uw risicoprofiel en/of -tolerantie. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een
juiste beoordeling of deze belegging voor u passend is, in relatie tot uw financiële situatie en uw
beleggingsdoelstellingen. De financiële instrumenten bevatten natuurlijk risico’s die kunnen
resulteren in verlies, waardoor deze instrumenten en/of strategie niet voor iedere belegger geschikt
is. Daarbij geldt dat de waarde van de beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw totale
verlies kan aanzienlijk hoger zijn dan uw totale inleg. LYNX raadt u aan om deze aanbeveling niet op
te volgen wanneer u de financiële instrumenten, de specifieke productkenmerken en de bijbehorende
risico’s niet volledig begrijpt. De beloning van de auteur staat niet direct of indirect in relatie met
zijn/haar standpunten of ideeën. 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 die in de uiting wordt beschreven kunnen derhalve geen
rechten worden ontleend. Daarbij is deze uiting geen rekening gehouden met transactiekosten.



De drie tips van
Nico Inberg



✓ In jonge jaren partner Optiver

✓ Fundamentele analyse

Introductie Nico Inberg

✓ 25 jaar beurservaring

✓ Winnaar Gouden Stier 2017

• 1993-2002 Optiver

• 2003-2012 Cebulon

• 2012-2016 Beurswijzer.com

• 2016-2020 IEX Premium

• 2020- De Aandeelhouder.nl 



✓ Transformatie naar Pakketten

✓ Veel hogere efficiency

✓ Dividend stabiel tot hoger op €0,30

✓ Dividendrendement 8%

PostNL: Levert 8% dividend af



✓ Herstel track record

✓ Koersdoel €6

✓ Van een mislukte overname van Sandd…

✓ Naar bijna 8% dividend

PostNL: Bezorgt komende jaren 8% dividend



✓ FlowTraders:

✓ #nr 1 marketmaker in Crypto’s

✓ Verrassende cijfers Q4

✓ Structureel hogere winst

✓ Cijfers op 20 april: verrassing!

✓ Mei-juni calls

✓ ITM call: geen rente, pariteit

Optietip: verdienen aan de bitcoin mania



Panne met Tesla



✓ EV-Europa: Tesla ingehaald

✓ Apple begint

✓ Chinese concurrentie

✓ Winst door subsidies



* To the Moon * : +1700%
Signs of Mania: Tesla Shares Enter Ludicrous Mode

1700%



Massaal calls kopen: Tesla = Gamestop?



Weer aan het werk: Game over?
TSLA Price Target: $50 By Jan 2022

Launch Pad



Tech, tech, tech, tech en nog een tech



Chaos op de beurs



Bitcoin mania



10 jaars rente in de VS



Hamsteren met Ahold

✓ Uitstekend 2020

✓ USA 60% = Amazon dreiging

✓ Online 

✓ Waarde in Europa

✓ Verborgen waarde BOL.COM



Hamsteren met Ahold



De AandeelHouder.nl

Plus Abonnement

Wekelijks beursmagazine



SPAC- ESG Core Investments

*Nikola Motors, Draftkings en CM.COM ook via de SPAC

✓ Waarom?

✓ Alternatief voor cash wellicht

✓ Let op de voorwaarden

✓ Opwaarts potentieel mogelijk hoog



Orange Belgium: Hoger bod

✓ Bod van €22 van moeder Orange

✓ Hedge fund ligt dwars

✓ Analisten verwachten hoger bod

✓ Verborgen waarde door zendmasten



Bpost: Waarom niet zelfde pad als PostNL?

✓ Sterke groei e-commerce

✓ Amerikaanse dochter begint te lopen

✓ Koers nog niet van zijn plaats

✓ Stevig wantrouwen door 

mismanagement

✓ Ook met neus in boter gevallen



De AandeelHouder.nl

Plus Abonnement

Wekelijks beursmagazine
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