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Sprekers

▶ Tycho Schaaf

▶ Beleggingsspecialist bij LYNX 

▶ Bas Snelders

▶ Market Maker



Masterclass Archief

▶ LYNX Ideeëncentrum

▶ Terugblik transacties vorige webinar

▶ Tradingrange, WAT NU?

▶ Nieuwe transacties

▶ Verkoop putspread Tesla

▶ Tradingrange RUT trade

▶ Verkoop putspread Kraft Heinz



Programma

▶ LYNX Ideeëncentrum

▶ Terugblik transacties vorige webinar

▶ Tradingrange, WAT NU?

▶ Nieuwe transacties



LYNX Ideeën-

centrum



Terugblik Trades

▶ Verkoop Aug 80-75 putspread in KraftHeinz op $0.70

▶ Verkoop Iron condor RUT, 1460/170 CS en 1340/1330 PS op $2.75 

▶ Koop BWB SPX aug 2430-2390-2340 op $3,0 (stond al op)





▶ Op 26/7 met de spike door de $90 is de putspread gesloten op $0.20

▶ Margin was $430, rendement $70 dus rendement is 16%

KraftHeinz
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▶ Op 4 aug de condor gesloten op $0.25

▶ Margin was $725, rendement $250 dus 34% 

Russell 2000 (RUT) 



















▶ Profit is $ 475

▶ Margin begon op $2600 maar was op het einde ongeveer $6000

▶ Gem. $4500 margin en profit van $465 dus 10% rendement

S&P 500 (SPX) 



Koers flink gedaald en vola omhoog, wat nu?

▶ Verkoop putspread of iron condor (al besproken)

▶ Koop Butterfly met shortstrike boven de huidige koers
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▶ Ik koop de 1440/1390/1340 fly en betaal $16,50

▶ Ik neem winst bij + 50% en bij 100%

▶ Stoploss bij 30% (of nog 1 lagere butterfly bijkopen)
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▶ Dichter bij expiratie en grote short delta positie

▶ Hoe lock je winst in en hou je potentie?

▶ Rol je upper longs naar beneden
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▶ Nieuwe trades

▶ BrokenWingButterfly (BWB) op de SPX

▶ Koop bearish butterfly op RUT

▶ Sell Callspread Tesla ?



-



-



-


