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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

▶ Terugblik transacties vorige webinar

▶ Bullmarkt en lage volatiliteit?

▶ Opzetten nieuwe trades



LYNX Ideeën-

centrum



VORIGE TRADES

▶ BrokenWingButterfly (BWB) op de SPX

▶ Koop Bearish Butterfly op de Russell2000 (RUT) 

▶ Verkoop callspread Tesla



-



-













▶ Op 12-9 Oct 400-405 callspread Tesla geschreven op $0.76

▶ Tesla zat tegen weerstand rond $385 dus bij slot daarboven, positie 

sluiten

▶ Op 25-10  de spread teruggekocht op $0,18





▶ RUT was in korte tijd 70 punten gestegen

▶ Ik koop de Oct 1350-1400-1450 butterfly (39 DTE) voor $13,60

▶ Stoploss bij -$500 en take profit vanaf +$1000











▶ Rond 1450 ligt mijn stoploss maar RUT is 100 punten omhoog in 1 streep en 

tegen belangrijke weerstand dus ik hou positie aan

▶ Op 27 sep komt Trump met belastingverlaging en RUT schiet 28 punten 

omhoog en positie staat op -$1100 

▶ Max loss is $1360 dus ik nog $260 verliezen en als RUT nog hard naar beneden 

gaat heb ik nog een kans (risk/reward)



▶ Op 3 Oct staat RUT 1510 en koop ik de 1430-1480-1530 fly voor $11,30

▶ Op 30 Oct met RUT op 1490 verkoop ik de fly voor $19,60







Bullmarkt en lage volatiliteit??

▶ Buy the dips. Wacht op minimaal 2 rode candles en koop pas als de high van de 

vorige candle wordt uitgenomen (als teken dat trend keert). Let op steun/weerstand!

▶ Schrijf put (spreads). Let op volatiliteit!

▶ Schrijf ATM straddle en koop aandeel. Agressief!

▶ Koop 3 poot (sell put en buy callspread). Erg agressief!!







Russell 2000: september vs. november

▶ ATM straddle 30 DTE $ 33,70 vs $ 52,50 !!!!!!!







SPX verkoop putspread elke week!!

▶ 1 trade per week en dus max 4 in totaal (weeklies)

▶ Verkoop een 20 punten wijde putspread 30 DTE voor ongeveer $1

▶ Open elke week een nieuwe trade na een downmove en als je nog geen trade 

geopend hebt voor vrijdag dan open je die vrijdag!

▶ Delta van de shortstrike ligt rond de 9 (ongeveer 100pnt otm)

▶ Plaats een Good Till Cancel (GTC) op $0,20

▶ Stoploss ligt op $3 (stop limit @ 3,05 GTC OCO)

▶ Sluit ook altijd in expiratieweek

▶ Gem 13 dagen in de trade en 20-25% per jaar



Nieuwe trades

▶ Apple : sell put(spread). $165 is steun!

▶ Sell SPX (weekly) putspread (2480-2460)

▶ Facebook (FB) sell putspread







▶ FB is uitgebroken boven de weerstand op $175 en heeft daarna een 

milde correctie laten zien richting de $175

▶ Ik denk dat FB de komende weken nog zal stijgen (in ieder geval niet 

onder de $175 zal zakken).

▶ Ik verkoop de Dec 177,5/172,5 PS op $1,35


