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▶ De ‘arme man’s gedekte call’

▶ Basis van mijn portfolio

▶ 1. Putspreads schrijven op RUT soms in combinatie met Bearish Butterflies

▶ 2. Schrijven van putspreads op indices/grote namen

▶ 3. Bearish butterflies op RUT

▶ 4. Opportunities



Educatie - LYNX Masterclasses



De ‘arme man’s gedekte call’

▶ Een bekende strategie is het schrijven van gedekte calls. Dit genereert 

extra inkomen en het biedt een klein beetje bescherming bij een daling.

▶ In de huidige markt zijn de optiepremies zo laag dat dit schrijven eigenlijk 

geen zin meer heeft.

▶ Wat nu?



De ‘arme man’s gedekte call’

▶ Koop een langlopende (in US meestal 2 jaar verder) ITM call (delta > 75) 

en schrijf hierop een korte OTM call (delta 25/30).

▶ Voordeel hiervan is dat je margin drastisch wordt verlaagd. Neem bijv. 

Walmart (WMT).

▶ 100 aandelen kosten $ 7,300 maar 1 jan 2018 60 Call kost $1.400!



De ‘arme man’s gedekte call’ (2)

▶ Deze strategie is met name geschikt voor aandelen/ETF's met een 

lage volatiliteit en hoge liquiditeit omdat de opbrengsten maximaal zijn 

als er weinig beweging is

▶ in de onderliggende. Blue chips zoals Wal-Mart (WMT), Wells Fargo 

(WFC), Coca Cola (KO), Microsoft (MSFT) etc.

▶ Erg interessant voor kleinere accounts!



Aanpassingen – 3 soorten

▶ Theoretisch voorbeeld: het aandeel staat $ 76 

▶ Koop de jan’18 70 call voor $ 10.00

▶ Verkoop de mei 80 voor $ 1.50



Aanpassingen (1) – Stijging naar $ 82

▶ Verlies op de geschreven 80 call is ($ 2 - $ 1.50) $ 0.50

▶ Winst op jan 70 call (stel delta 70-75) ongeveer $ 4.50

▶ We kopen de short call terug en schrijven een juni 85 call

▶ Ideale beweging voor onze positie

▶ Als onze long call een delta krijgt > 90 dan rollen we deze omhoog naar 

delta 75/80 en zo locken we ook profits in.



Aanpassingen (2) – Daling naar $ 70

▶ Koop short call terug (als 80% van de oorspronkelijke premie eruit is) 

▶ Verkoop mei (of juni) 76 call

▶ De gekochte call staat natuurlijk in de min maar de delta daalt naar 

beneden en de implied vola zal stijgen waardoor deze call ook iets minder 

hard daalt.

▶ Opnieuw evalueren wat je van de positie vindt als het nog verder zakt.

▶ Uiteraard niet fijn voor de positie maar nog wel te overzien en met hogere 

vola kunnen we ook meer premie bij elkaar harken



Aanpassingen (3) – Beweging tussen de $ 70 - $ 82

▶ Roll de short call net voor expiratie verder weg (en eventueel omhoog) 

naar bijv. jun 82 call 

▶ Onze positie staat uiteraard in de plus



Extra…

▶ Als de koers flink is gestegen en overbought is kun je ook kiezen om een 

ATM call te schrijven i.p.v. OTM.

▶ Als hedge kun je ook een langlopende ITM put kopen en kortlopende OTM 

put schrijven!



Voorbeeld Wal-Mart (WMT)

Stock/call Originele koers Huidige koers Prijs verkochte call Closing prijs

Wal-Mart $ 58.85 $ 68.22

Jan’18 45 call $ 15.10 $ 23.35

Feb’16 60 call $ 1.42 $ 4.00

Apr’16 65 call $ 1.40 $ 3.70

Jun’16 70 call $ 1.14 $ 1.35

Aug’16 72,5 call $ 1.46 $ 1.81

Okt’16 75 call $ 1.50

TOTAAL $ 6.92 $ 10.86

Wal-Mart dus 16% gestegen en deze strategie haalde $8.25 - ($10.86 - $6.92) 

$3.94 = $4.31 op. Dit is bijna 30% tov de aankoop van $15.10



Voorbeeld Wal-Mart (WMT)



Waarom deze strategie?

▶ Omdat we weten dat we een significant statistisch voordeel kunnen creëren

▶ We kunnen geld verdienen terwijl we tegelijkertijd het risico van onze overall 

portfolio verlagen

▶ We kunnen geld verdienen in een opgaande, neergaande (niet te hard) en 

zijdelings bewegende markt



Basis van mijn portfolio

▶ 1. Putspreads schrijven op RUT soms in combinatie met Bearish Butterflies

▶ 2. Schrijven van putspreads op indices/grote aandelen (zoals Apple,Google etc.) 

▶ 3. Bearish butterflies op RUT

▶ 4. Opportunities



1. Vaste strategie met ongeveer de helft van de portfolio!

Putspreads schrijven op RUT soms in combinatie met Bearish Butterflies

▶ 60/70 DTE verkoop ik 4x 30 punten putspread, shortstrike ongeveer 10 delta

▶ Credit ongeveer $2,50

▶ Stoploss bij $2,50 verlies

▶ Sluit helft vd positie als RUT 80 punten omhoog is

▶ Add een BearishButterfly 50 punten wijd, short strike 20 punten onder koers

▶ Scale max 2x in

▶ Sluit alle BB als koers< laagste long strike



1. Vaste strategie met ongeveer de helft van de portfolio!



1. Putspread short met BB



2. Schrijven van putspreads op indices en aandelen zoals Google, 
Apple etc.

▶ Wacht op correctie in uptrend of grotere correctie richting technische    

steun/reversal candle

▶ Schrijf kortlopende putspread, short put delta 25/30

▶ Stoploss bij slot onder low 

▶ Profit bij 40% vd premie 



2. Schrijven van putspreads op indices en aandelen zoals Google, Apple etc.



3 Bearish Butterflies op RUT/SPX – (scaling in 3x max)

Entry Regels:

▶ We zetten de BBF op als RUT minimaal 80 punten is gestegen. Ongeveer 60 DTE.

▶ Short strike ongeveer 25 punten onder de ATM en de strikes 50 punten van elkaar. 

▶ Elke 20 punten stijging van de RUT zetten we een nieuwe BBF op (scaling in) met de 

shortstrike 20 punten boven de vorige BBF shortstrike.

▶ Profit target : 25% maar als je 21 Days To Expiration (DTE) bent 10% van je geplande 

kapitaal. Je geplande   kapitaal is het max bedrag dat je nodig hebt om 3 x BBF op te zetten. 

Dit is ongeveer $5000. Hoe hoger de vola des te goedkoper de BBF!

▶ Stop loss : -25%.

▶ We sluiten de positie altijd 10 DTE



3 Bearish Butterflies op RUT/SPX – (scaling in 3x max)

▶ Wacht op correctie in uptrend of grotere correctie richting technische 

steun/reversal candle

▶ Schrijf kortlopende putspread, short put delta 25/30

▶ Stoploss bij slot onder low 

▶ Profit bij 40% vd premie 

1x BBF Russell 2000



3 Bearish Butterflies op RUT/SPX – (scaling in 3x max)

▶ Wacht op correctie in uptrend of grotere correctie richting technische 

steun/reversal candle

▶ Schrijf kortlopende putspread, short put delta 25/30

▶ Stoploss bij slot onder low 

▶ Profit bij 40% vd premie 

2x BBF Russell 2000



3. Bearish Butterflies op RUT/SPX – (scaling in 3x max)

▶ Wacht op correctie in uptrend of grotere correctie richting technische 

steun/reversal candle

▶ Schrijf kortlopende putspread, short put delta 25/30

▶ Stoploss bij slot onder low 

▶ Profit bij 40% vd premie 

3x BBF Russell 2000



4. Opportunities

▶ Double flies

▶ Timespreads

▶ Trade i.v.m. cijfers fonds



Vragen?


