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Sprekers

▶ Tycho Schaaf

▶ Beleggingsspecialist bij LYNX 

▶ Youri Sleutel

▶ Beleggingsspecialist bij LYNX 



Programma

▶ Achtergrond Amerikaanse verkiezingen

▶ Verwachtingen

▶ Strategieën



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



Hillary vs. Trump



Meest bizarre Amerikaanse campagne ooit

▶ Mexicaanse muur

▶ Beledigingen: kandidaten, moslims, vrouwen, Trump-stemmers, etc.

▶ Pussygate

▶ Emailgate I

▶ Emailgate II

▶ Heel veel leugens…



Historisch perspectief 



Effecten financiële markten



Effecten financiële markten



Effecten financiële markten



Effecten financiële markten



Effecten financiële markten



Voorspellingen

▶ Analisten…  

▶ OF?

▶ Toch liever de bookies



Voorspellingen

▶ Analisten:

▶ JP Morgan  2.150

▶ Barclays  +2/3%



Voorspellingen

▶ Analisten:

▶ Citibank  -5%

▶ Barclays  -10%



Voorspellingen

▶ Bookies geven Trump bijna geen kans…



Wat kunt u verwachten?

▶ Kijk naar de volatiliteit van opties

▶ De at-the-money straddle is een indicatie van de verwachte beweeglijkheid

▶ ES = 2.140 punten



Volatility Skew



Volatility Skew



Wat komt hierna?

▶ Italiaanse referendum – 4 december

▶ Rentebesluit Fed – 14 december



All-time highs weer in zicht?



NASDAQ was leading… 



Strategieën

▶ II) Europa vs. VS

▶ II) Profiteren van hoge volatiliteit

▶ III) Healthcare/Biotech



Strategie I

▶ Overwinning Clinton betekent sterkere dollar

▶ Zwakke euro positief voor Europese markten

▶ Europese aandelen achtergebleven op VS

▶ Long Europa?



Strategie I



Strategie I
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Strategie I



Strategie II

▶ Volatiliteit is nu hoog, al is deze sterk afgenomen in de laatste twee dagen.

▶ Opties zijn (nog) duur, na de verkiezingen wordt het waarschijnlijk snel 

‘kalmer’ op de markten.

▶ Interessant om nu nog ‘dure’ opties te verkopen?



Strategie II



Strategie II

▶ Opties zijn nog duur, na de verkiezingen wordt het waarschijnlijk snel 

‘kalmer’ op de markten.

▶ Interessant om nu nog ‘dure’ opties te verkopen?

▶ ES put 2125 Calendar spread (-nov/+dec) à $ 12,50  



Strategie II



Strategie III

▶ Clinton wilt farmaceutische bedrijven aanpakken.

▶ Extreme prijsstijgingen zijn klaar. 

▶ Short healthcare of biotech?



Strategie III



Spannende strijd?

▶ Wie wint? 05:00 uur weet u meer…

▶ Gaat Trump de uitslag accepteren?

▶ Genoeg kansen voor u als belegger! 



Enjoy the show!


