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Sprekers

▶ Tycho Schaaf

▶ Beleggingsspecialist bij LYNX 

▶ Bas Snelders

▶ Market Maker



Programma

▶ LYNX Ideeëncentrum

▶ Terugblik transacties vorige webinar

▶ Tradingrange, WAT NU?

▶ Nieuwe transacties

▶ Verkoop putspread Tesla

▶ Tradingrange RUT trade

▶ Verkoop putspread Kraft Heinz



LYNX Ideeëncentrum… live!



Terugblik Trades eigen portfolio

▶ RUT jul 1250-1220 PS verkocht $2,51 en gesloten $0,58

▶ RUT aug 1290-1260 PS verkocht $2,29, nu $1,25

▶ Paar x poging om lage butterfly te kopen omdat RUT tegen weerstand

zat maar is (nog) niet gelukt. 



Terugblik trades april –
www.lynx.nl/kennis

http://www.lynx.nl/kennis


Terugblik Trades 

▶ Marriot verkoop Jul 97,50 put $0,75 stoploss $1,50 

▶ SPX koop BWB aug 2430-2390-2340 $3,0  Lazy Trade!





▶ Op 29/6 dook Mar onder de steun op 100 > close put $1,25 













TRADINGRANGE WAT NU?

▶ Sell Callspread/putspread bij top/bodem range

▶ Sell Iron condor

▶ Koop (Broken Wing)Butterfly





Sell callspread/putspread

▶ Zodra je bij steun of weerstand komt verkoop je een spread met de delta van de 

short strike op ongeveer 25

▶ Bij slot onder of boven de range sluit je de spread

▶ Leg meteen een close order in op 30% van de spread (dus 70% verdampt)





Sell iron condor

▶ Zodra je in midden range zit verkoop je een call- en putspread boven en onder de 

range.

▶ Bij slot onder of boven de range sluit je de spread

▶ Leg meteen een close order in op 30% van de spread (dus 70% verdampt)

▶ Je haalt meer premie op (tegen dezelfde margin) maar dat heeft natuurlijk een prijs 

want je zit meer gamma short en moet dus elke dag goed opletten!





Koop (BW) Butterfly

▶ Zodra je bij top zit koop je een Butterfly met short strike paar % daaronder.

▶ Stop loss bij ruim slot boven de range of onderkant tent afhankelijk van deltapositie

▶ Kunt hiermee procentueel behoorlijk scoren







Trades voor vandaag

▶ Putspread Tesla

▶ Rangetrade RUT

▶ Sell putspread Kraft Heinz





Verkoop putspread Tesla

▶ Tesla is gezakt naar onderkant trendkanaal en vindt steun bij 290-300

▶ Flinke optiepremies vanwege snelle daling

▶ Tesla heeft 2 aug cijfers

▶ Verkoop putspread met expiratie 28 juli



Tradingrange RUT trade

▶ RUT zit al 6 maanden in tradingrange.

▶ Live kijken wat de beste “optie” is.







Verkoop putspread Kraft Heinz 

▶ KHC is gezakt naar onderkant Kelt channel en er is belangrijke steun op $80

▶ Ik wil de aug 80-75 putspread verkopen voor $0,85

▶ Margin is $415 dus potentieel rendement 85/415 = 20%



Vragen?


