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Educatie - LYNX Masterclasses



Programma

▶ LYNX Ideeëncentrum

▶ Terugblik transacties april

▶ Nieuwe transacties

▶ Verkoop putspread Goldman Sachs

▶ Lazy Trade – Broken Wing Butterfly S&P 500

▶ Tools for trading



LYNX Ideeëncentrum… live vanaf maandag!
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Terugblik trades april – www.lynx.nl/kennis

http://www.lynx.nl/kennis


Terugblik Trades april - Apple

▶ Apple ($140) verkocht 137 – 135 putspread (26-5 expiratie) op $0,54 

▶ Positie gesloten op ingelegde limiet op $ 0,10 (30% winst over margin)
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Terugblik Trades april - SPY

▶ SPY ($235) verkocht 230/239 strangle expiratie 28 april op $1,66

▶ Gesloten op limiet van $0,80
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Terugblik Trades april - Microsoft

▶ MSFT ($66) gekocht timespread 52,50 – 67,50 (jan19 / jun17) op $14,15. 

Jun 67,50 doorgerold naar jul 70 voor $0,75. 

▶ MSFT nu $72,50 jan 19 call 52,50 noteert $20,50 en juli 70 call noteert 

$3,50.

▶ Bijna weer tijd om door te rollen.
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Verkoop Put Credit Spread GS

▶ Goldman Sachs (GS) heeft steun van SMA 200 en niveau van $210.

▶ Verkoop juni 210/205 putspread (gisteren nog ongeveer $0,60 aan premie)

▶ Stoploss bij slot onder de $210



Verkoop Put Credit Spread GS



Lazy Trade 

▶ Broken Wing Butterfly (BWB) S&P 500 index

▶ Weinig bijsturen en bijna geen upside risk met goeie potentie aan de downside



Lazy Trade - BWB



Lazy Trade - BWB

▶ Upside: pas na 30 dagen en als koers > 30 punten boven long strike is

▶ Rol de long puts naar beneden om exp. lijn te liften

▶ Downside: als delta > +15, check P& en T+0

▶ Close en rol naar beneden als voldoende tijd is

▶ Als trade > 10% profit dan begin met afpellen

▶ 14DTE altijd exit



▶ Upside: pas na 30 dagen en als koers > 30 punten boven long strike is

▶ Rol de long puts naar beneden om exp. lijn te liften

▶ Downside: als delta > +15, check P& en T+0

▶ Close en rol naar beneden als voldoende tijd is

▶ Als trade > 10% profit dan begin met afpellen

▶ 14DTE altijd exit



▶ Upside: pas na 30 dagen en als koers > 30 punten boven long strike is

▶ Rol de long puts naar beneden om exp. lijn te liften

▶ Downside: als delta > +15, check P& en T+0

▶ Close en rol naar beneden als voldoende tijd is

▶ Als trade > 10% profit dan begin met afpellen

▶ 14DTE altijd exit



▶ Upside: pas na 30 dagen en als koers > 30 punten boven long strike is

▶ Rol de long puts naar beneden om exp. lijn te liften

▶ Downside: als delta > +15, check P& en T+0

▶ Close en rol naar beneden als voldoende tijd is

▶ Als trade > 10% profit dan begin met afpellen

▶ 14DTE altijd exit



▶ Upside: pas na 30 dagen en als koers > 30 punten boven long strike is

▶ Rol de long puts naar beneden om exp. lijn te liften

▶ Downside: als delta > +15, check P& en T+0

▶ Close en rol naar beneden als voldoende tijd is

▶ Als trade > 10% profit dan begin met afpellen

▶ 14DTE altijd exit



▶ Upside: pas na 30 dagen en als koers > 30 punten boven long strike is

▶ Rol de long puts naar beneden om exp. lijn te liften

▶ Downside: als delta > +15, check P& en T+0

▶ Close en rol naar beneden als voldoende tijd is

▶ Als trade > 10% profit dan begin met afpellen

▶ 14DTE altijd exit



▶ Upside: pas na 30 dagen en als koers > 30 punten boven long strike is

▶ Rol de long puts naar beneden om exp. lijn te liften

▶ Downside: als delta > +15, check P& en T+0

▶ Close en rol naar beneden als voldoende tijd is

▶ Als trade > 10% profit dan begin met afpellen

▶ 14DTE altijd exit



Tools voor Trading

▶ Chart setup

▶ SMA 50,100, 200 voor trendbepaling

▶ Keltner channels (10,2) voor in- uitstap
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Trendbepaling

▶ Als EMA 50 > SMA 100 is trend stijgend  Koop signaal

▶ Als EMA 50 < SMA 100 is trend dalend  Verkoop signaal

▶ LET op SMA 200! Vaak steun/weerstand

▶ Nieuwe 52 weeks high is erg sterk signaal



Low Risk Entry Point bepalen

▶ Keltner channels simpele/effectieve timing indicator

▶ Kun je gebruiken om entry en exit points te bepalen

▶ Geeft high probability koop/verkoop signalen

▶ Kun je ook gebruiken voor strike selectie

▶ Stelt je in staat aandelen te slecteren met herhalend en voorspellend patroon



Vragen?


