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Spreker

▶ Tycho Schaaf

▶ Beleggingsspecialist bij LYNX 



Programma

▶ Weekopties 

▶ 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



Weekopties

▶ Sinds een paar jaar zijn in Amerika weekopties beschikbaar 

▶ Naast de maandelijkse expiratie op de 3e vrijdag van de maand, expireren 

weekopties iedere vrijdag

▶ Contractspecificaties zijn identiek aan die van maandopties

▶ Enorme toename van de volumes in de afgelopen jaren

▶ Met name in de periode rond de kwartaalcijfers zijn weekcijfers een populair 

instrument



Weekopties



Implied volatiliteit

▶ De implied volatiliteit (IV) van opties toont de verwachte beweeglijkheid 

van de onderliggende waarde tot expiratiedatum

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

▶ De IV neemt toe richting de bekendmaking van cijfers

▶ Per afloopdatum en uitoefenprijs verschilt de IV



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



Opties Apple

▶ Voor opties Apple die kort na de cijfers expireren, is de implied volatiliteit het 

hoogst.



Implied volatiliteit

▶ Profiteren van de hoge volatiliteit door dure, kortlopende opties te 

verkopen

▶ Afdekken door bijvoorbeeld langer lopende opties te kopen

▶ Een mening over de cijfers is niet noodzakelijk

▶ Een realistische verwachting van de beweeglijkheid wel!



Netflix



Netflix



Netflix



Uitslagen in het verleden…



Hoeveel beweging prijst de markt in?

▶ Kijk daarvoor vlak voor de cijfers naar de kortst lopende at-the-money straddle.

▶ € 4,10 / € 93 = 4,4% beweging 



ASML

▶ Voor ASML ligt dit percentage op basis van historische uitslagen rond de 4,5%...



Kwartaalcijfers

▶ 20 oktober – Microsoft

▶ 25 oktober – Apple

▶ 27 oktober – Alphabet

▶ 27 oktober – Twitter

▶ 1 november - Tesla

▶ 2 november - Facebook

▶ https://www.lynx.nl/kennis/kwartaalcijfers-jaarcijfers/

https://www.lynx.nl/kennis/kwartaalcijfers-jaarcijfers/


Strategieën

▶ Kort schrijven, lang kopen

▶ Geen mening over de cijfers

▶ Inspelen op een specifiek koersbeweging 

▶ Mening over de cijfers



Profiteren van hoge volatiliteit

▶ 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 Apple 115 put 28 oktober Verkoop Apple 112 put 28 oktober

Koop Apple 115 put 18 november Koop Apple 110 put 18 november



IBM zakt weg na cijfers 

▶ Double Calendar Spread 



Positie IBM (Masterclass 6 oktober) 

▶ Double Calendar Spread 



Apple

▶ Wat verwacht u van de koersreactie (niet de cijfers)? Drie smaken…

▶ UP

▶ DOWN

▶ UNCHANGED



Apple - $ 118



Apple 



Apple – Een daling? Richting $ 113/$114?



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



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



Inspelen op een daling van de AEX-index

▶ Wees voorzichtig met het kopen van puts

▶ Risico tegenover alle optiegrieken, grote investering



Resultaat 28 oktober
Koers           P&L Calendar Spread Diagonal Spread Butterfly

$ 100 - $ 500 - $ 1.850 - $ 450

$ 105 0 - $ 1.250 - $ 450

$ 110 + $ 1.250 + $ 250 - $ 450

$ 115 + $1.600 + $ 1.750 + $ 550

$ 120 + $ 100 + $ 350 - $ 450

$ 125 - $ 750 - $ 250 - $ 450



Voorzichtig met…

▶ Het kopen van korte opties

▶ ‘Overtuigd’ zijn van een koersbeweging

▶ Aangaan van grote posities



Vragen?

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


