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AEX Call 500 dec. 2022



• Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van de AFM. Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

Het Beleggingsinstituut noch betrokken medewerkers van Het Beleggingsinstituut kunnen voor de juistheid en volledigheid van de genoemde

feiten, gegevens, meningen, verwachtingen, financiële gevolgen en uitkomsten daarvan instaan. Het Beleggingsinstituut geeft geen garantie of

verklaring omtrent juistheid en volledigheid van ter beschikking gestelde informatie, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Het

Beleggingsinstituut aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van

bedoelde informatie.

• Het Beleggingsinstituut verleent geen beleggingsadvies in de betekenis van de Wet op het financieel toezicht en de in de Markets in Financial

Instruments Directive (MiFID) opgenomen begrippen. Het Beleggingsinstituut voert evenmin vermogensbeheeractiviteiten uit. Voor

beleggingsadvies of vermogensbeheer dat is toegesneden op uw individuele situatie en de toetsing op geschiktheid en passendheid van uw

beleggingen dient u zich te richten tot uw eigen beleggingsadviseur of vermogensbeheerder.

• Het Beleggingsinstituut adviseert U nadrukkelijk om eerst contact op te nemen met uw beleggingsadviseur vooraleer posities in de financiële

markten aan te gaan. Het Beleggingsinstituut aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde

winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of

acties ondernomen naar aanleiding van informatie in deze publicatie of andere publicaties van Het Beleggingsinstituut. De uitsluiting van

aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van directeuren of medewerkers van Het Beleggingsinstituut, waaronder personen die zijn

betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal.





Vervang aandelen AEX portefeuille door het kopen van een Call en parkeer Cash  

Kopen Call 500   dec. 2022   premie € 58   ( € 5.800 )    //  i.p.v. € 55.800 in mandje aandelen AEX      

Voordeel 

1. Volg de stijging van de AEX index    

2. Zekerheid  90 % cash 

3. Risico maximaal 10%    5 jaar looptijd !

4. Bij daling AEX blijft investering waarde houden i.v.m. looptijd en stijging volatiliteit

5. Profiteer nu van extreem lage volatiliteit   

Nadeel 

geen dividend



Extra aankoop:    
Kopen Call 600   dec. 2018   € 4,80   (extreem lage volatiliteit 10,8%)

Let op:  
Verkoop voor de zomer; kans op 100 % rendement bij een stijging van de AEX naar 580.

Motto: profiteer ervan nu het nog kan





Long NOKIA
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• 1000 keer zo snel

• Minder wachttijd

• Nodig voor Internet of Things

• Alles connected

• Proef bij Olympics in Zuid-Korea



● WPA nu 0,28-0,30 (K/w 13)

● Netto kaspositie € 2,7 miljard

● Dividend 5%

● Koersdoel: € 6 - 6,50





Long Platinum





• Platina, laag door ‘diesel-effect’, maar nodig voor fuel-cells

• Prijs lijkt nu uitgebodemd

• PPLT-ETF is het beste instrument voor platina-investering







Long SPLV
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• SPLV bestaat uit de 100 minst volatiele aandelen van 

de S&P 500 Index

• Selectie op basis van de gerealiseerde volatiliteit over 

de afgelopen 12 maanden

• Ruim een kwart minder volatiliteit dan de index

• Bij alle historische dalingen van meer dan 10%, forse 

risico reductie

• Minder risico en meer rendement ofwel meer 

verdienen door minder te verliezen

S&P500 en SPLV rendement 1993 – 2017 (geïndexeerde waarde tot 31-12-2017)



SPLV versus S&P500: 10 beste maanden en 10 slechtste maanden 





Long Ahold





• Koersreactie nieuws Amazon overdreven

• Onderwaardering 20% t.o.v. sectorgenoten

• Aandeleninkoop in 2018

• Dividendrendement  3,5%

• Vrije kasstroom 2018 € 1.7 miljard

• Synergievoordelen fusie € 550 miljoen

• Overnamekandidaat langere termijn



Ahold Bonusaanbieding

Call 25  dec 2021  premie € 0,70 



Bonus aankoop :    
Kopen Call 25 dec. 2021   € 0,70   

Let op:  
Verkoop bij 100 % rendement bij stijging aandeel naar € 21.







Long Flow Traders









Winst en dividend ‘15-’17



Opnieuw een rustig

beursjaar?

• ca. € 0,80- 1,00 per aandeel

• 3% dividend



Of geen rustig beursjaar





Long Cobalt





• Kobalt is nodig voor Tesla-revolutie (batterijen)

• Dreigt een tekort aan fysiek kobalt

• Enige instrument voor fysieke kobalt-investering







AEX Optie constructie

Tip 2 – Rob Stuiver



• Koop Put AEX Dec 22 600 voor EUR 142   (delta 72)

• Verkoop Put AEX Dec 18 700 voor EUR 161   (delta 97)

• Agio EUR 19

• Ieder jaar in december de kortlopende put optie doorrollen

• Opbrengst doorrollen ca EUR 20 agio x 4 jaar = EUR 81

• Totale opbrengst optieconstructie is ca EUR 100

• Bij AEX in 2022 <600 speel je quite

• Elk punt boven de 600 is winst

• Dividend niet goed ingeprijsd in de langere optieseries 

• Per saldo upside naar hogere beurskoersen (gratis call optie)

• Rente risico

• Dividend risico
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De technologiesector wordt in 
2018 wederom de grote winnaar

André Brouwers vs Nico Inberg





Uranium aandelen blijven
interessant voor beleggers

Rob Stuiver vs Willem Middelkoop





De Chinese schuldenberg
is een tikkende tijdbom

Rob Stuiver vs Nico Inberg





Bitcoin is een bubbel

André Brouwers vs Willem Middelkoop




