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Spreker

▶ Tycho Schaaf

▶ Beleggingsspecialist bij LYNX 



Programma

▶ Opties

▶ Grieken

▶ Delta, gamma, vega, theta

▶ Volatiliteit

▶ Tools in het LYNX Handelsplatform

▶ OptieTrader

▶ ComboTrader

▶ Risk Navigator

▶ Probability Lab

▶ Strategy Lab



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



Waardering van opties

▶ De waarde van opties wordt bepaald door een aantal veranderlijke factoren:

▶ De koers van de onderliggende waarde

▶ De looptijd van de optie

▶ De uitoefenprijs van de optie

▶ De rentestand

▶ De verwachte dividenden

▶ De hoogte van de verwachte volatiliteit

▶ Opties op indices worden geprijsd aan de hand van de futurekoers!



Waardering van opties

▶ Callopties Apple maart 2017

▶ Apple = $ 135,30 – 29 dagen tot expiratie

Strike Premie Delta Gamma Vega Theta

130 $ 6,25 0.80 0.04 0.11 -0.03

135 $ 2,75 0.54 0.06 0.15 -0.04

140 $ 0,95 0.25 0.05 0.12 -0.03



Waardering van opties

▶ Delta  De delta geeft de gevoeligheid van opties weer voor de prijsverandering in de 

onderliggende waar de van één punt.

▶ Gamma  De gamma geeft weer in welke mate de delta van een optie varieert bij een 

beweging in de onderliggende waarde van één punt.

▶ Vega  De vega geeft weer wat de gevoeligheid is voor veranderingen in de implied

volatiliteit.

▶ Theta  De theta geeft weer in welke mate een optie minder waard wordt naarmate de tijd 

verstrijkt.



▶ Twee verschillende soorten volatiliteit zijn te onderscheiden binnen het Lynx 

handelsplatform:

▶ Historic Volatility (HV)

▶ Implied Volatility (IV)

Volatiliteit



▶ Volatiliteit wordt binnen het handelsplatform weergegeven als percentage.

▶ De historische volatiliteit geeft weer hoe bewegelijk een effect is geweest 

in een bepaalde periode (30 dagen). Dit is de gerealiseerde volatiliteit.

▶ De implied volatility geeft weer wat de verwachte bewegelijkheid van een 

effect is tot afloopdatum van het contract.

Volatiliteit



Historische volatiliteit



Implied volatility



Historic Volatility



Implied volatility

▶ Vuistregel over de implied volatiliteit is als volgt:

▶ Volatiliteit neemt toe als de beurs naar beneden gaat en neemt af als de beurs 

stijgt. Meer angst zorgt voor een hogere volatiliteit en hiermee worden opties 

duurder.

▶ Long opties  Long Gamma  Long Vega  Short Theta



Implied volatility

▶ De implied volatility wordt weergegeven als percentage. Dit percentage geeft de 

verwachte beweging van de onderliggende waarde weer tot afloopdatum van de 

opties.

▶ IV /√256 = verwachte beweging voor één dag

 √256 = 16



Implied volatility



Implied volatility



Implied volatility



Implied volatility

IV 16% 24% 32% 40% 48%

Dag 1% 1,5% 2% 2,5% 3%



Tools in het LYNX Handelsplatform

▶ OptieTrader

▶ ComboTrader

▶ Risk Navigator

▶ Probability Lab

▶ Strategy Lab



Vragen?

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


