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Programma

▶ Basis van indexopties

▶ Het belang van implied volatiliteit

▶ Handelsstrategieën



Algemeen

▶ Uw vragen kunt u direct in de chat stellen

▶ Waar mogelijk/relevant probeer ik deze direct te behandelen, anders 

ontvangt u na afloop per e-mail een antwoord.

▶ De Masterclass is achteraf online terug te zien in het archief.



Educatie – LYNX archief



Indexopties

▶ De naam zegt het al… onderliggende waarde is een index

▶ In Europa onder andere opties op de AEX, DAX, Euro Stoxx 50

▶ Indexopties zijn Europese stijl  cash settlement op expiratie

▶ Zeer liquide opties

▶ Vanavond de focus op AEX-indexopties



Indexopties wereldwijd



AEX-index opties

▶ De onderliggende waarde is het mandje aandelen van AEX-index

▶ De multiplier van de opties is 100 

▶ Expiratie van de maandopties vindt plaats op de derde vrijdag van de 

maand tussen 15:30 – 16:00 uur

▶ Uniek in Amsterdam: week- en dagopties zijn ook beschikbaar op de index



Berekening AEX-index



Implied volatiliteit

▶ De implied volatiliteit (IV) staat voor de verwachte beweeglijkheid van 

de onderliggende waarde tot expiratiedatum

▶ Hoe hoger de IV, des te duurder zijn de opties

▶ Toenemende onzekerheid leidt tot een toename van de IV

▶ De IV verschilt per uitoefenprijs en afloopdatum van een opties



Implied volatiliteit



Implied volatiliteit



Volatility Skew

▶ De onderliggende waarde is het mandje aandelen van AEX-index

▶ De multiplier van de opties is 100 

▶ Expiratie van de maandopties vindt plaats op de derde vrijdag van de 

maand tussen 15:30 – 16:00 uur

▶ Week- en dagopties zijn ook beschikbaar



Time Lapse Skew

▶ De onderliggende waarde is het mandje aandelen van AEX-index

▶ De multiplier van de opties is 100 

▶ Expiratie van de maandopties vindt plaats op de derde vrijdag van de 

maand tussen 15:30 – 16:00 uur

▶ Week- en dagopties zijn ook beschikbaar



AEX-opties & grieken

▶ De onderliggende waarde is het mandje aandelen van AEX-index

▶ De multiplier van de opties is 100 

▶ Expiratie van de maandopties vindt plaats op de derde vrijdag van de 

maand tussen 15:30 – 16:00 uur

▶ Week- en dagopties zijn ook beschikbaar



Implied volatiliteit

▶ Als je inspeelt op een daling, wil je graag vega long te zitten

▶ Door de skew van opties worden puts naarmate ze meer out-of-the

money zijn duurder, het omgekeerde geldt voor calls

▶ Call spread schrijven en put spread kopen is daarom prijstechnisch 

aantrekkelijker



Implied volatiliteit

▶ AEX = 445

AEX-calls november Premie

450 + 5 € 6,65

455 + 10 € 4,55

460 + 15 € 3,00

465 + 20 € 1,80

470 + 25 € 1,05

AEX-puts november Premie

440 -5 € 8,40

435 - 10 € 6,75

430 - 15 € 5,35

425 - 20 € 4,25

420- 25 € 3,30



Strategieën

▶ Profiteren van het verlies aan tijdswaarde

▶ Inspelen op een daling

▶ Overtuiging van prijsniveau



Strategieën? Heel veel smaken



Visie

▶ Om winst te maken met een optiepositie moet uw visie uitkomen

▶ Het verschilt per optieconstructies hoeveel ruimte u heeft om er ‘naast te 

zitten’  vergevingsgezindheid van positie

▶ Hoe korter de optie loopt, hoe minder ruimte u heeft om ‘mis’ te zitten

▶ Wees daarom voorzichtig met kortlopende opties! 

Denk ook vanuit ongelijk



Profiteren van het verlies aan tijdswaarde

▶ Het verlies aan tijdswaarde is het grootst bij kortlopende opties

▶ Naarmate expiratie dichterbij komt, wordt de theta groter

▶ Juist door de beschikbaarheid van dag/weekopties kan optimaal 

geprofiteerd worden van het verlies aan tijdswaarde



Profiteren van het verlies aan tijdswaarde

▶ Kort schrijven, lang kopen

▶ Theta positief, gamma negatief

▶ Strategie: Calendar Spread/Diagonal Spread



Profiteren van het verlies aan tijdswaarde

▶ Calendar Spread

▶ Het verkopen van een kortlopende optie en het kopen van een langer lopende optie 

waarbij de uitoefenprijzen gelijk zijn.

▶ Diagonal Spread

▶ Het verkopen van een kortlopende optie en het kopen van een langer lopende optie 

waarbij de uitoefenprijzen niet gelijk zijn

Calendar Spread Diagonal Spread

Verkoop AEX put 440 oktober Verkoop AEX put 435 oktober

Koop AEX put 440 november Koop AEX put 440 november
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Profiteren van het verlies aan tijdswaarde

▶ Calendar Spread
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waarbij de uitoefenprijzen niet gelijk zijn

Calendar Spread Diagonal Spread

Verkoop AEX put 440 oktober Verkoop AEX put 435 oktober
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Inspelen op een daling van de AEX-index

▶ Wees voorzichtig met het kopen van puts

▶ Risico tegenover alle optiegrieken, grote investering



Inspelen op een daling van de AEX-index (2)

▶ Combineer een gekochte put met een geschreven put  Bear spread/vertical

put spread

▶ Voor de geschreven out-of-the money put wordt relatief veel premie ontvangen

▶ Verlies aan tijdswaarde nu minimaal
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Inspelen op een daling van de AEX-index (2)
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Overtuiging van prijsniveau

▶ U verwacht dat de AEX-index volgende week vrijdag op 450 expireert?

▶ Koop een Butterfly!

▶ Risico tegenover alle optiegrieken, grote investering



Overtuiging van prijsniveau

▶ Kleine investering

▶ Grote potentiële winst

▶ Beperkt risico tegenover optiegrieken

▶ Op tijd verlies nemen is cruciaal
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Overtuiging van prijsniveau

▶ Kleine investering

▶ Grote potentiële winst

▶ Beperkt risico tegenover optiegrieken

▶ Op tijd verlies nemen is cruciaal



Vragen?

▶ Bereikbaar per e-mail: t.schaaf@lynx.nl


