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Sprekers

▶ Tycho Schaaf

▶ Beleggingsspecialist bij LYNX 

▶ Bas Snelders

▶ Market Maker



Programma

▶ Introductie

▶ Bespreken trades

▶ Live handelen

▶ Iron Condor Trading Plan

▶ ING optiestrategieën



Educatie - LYNX Masterclasses



Trades

▶ NFLX Put Spread

▶ RUT Dubbele Butterfly

▶ SPX Call Spread
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Trades 21 april



Trades 21 april

▶ Volg de transacties van Bas op het 

LYNX Kennisportaal.

▶ Updates over de transacties worden 

hier gepost.



Iron Condor Trading Plan

▶ Wat is een Iron Condor?

▶ Combinatie van een geschreven call spread en een geschreven putspread 

met dezelfde strikewijdte

Optie Premie

Koop Put $ 35 $ 1

Verkoop Put $ 40 $ 1,50

Verkoop Call $ 50 $ 1,50

Koop Call $ 55 $ 1



Iron Condor Trading Plan

▶ Maximale verlies = [ opbrengsten – verschil strikes ]

▶ Marginvereiste = maximale verlies



Doel

▶ Een jaarlijks rendement van ongeveer 20% op benodigd kapitaal

▶ 10 van 12 maanden winstgevend handelen

▶ Grote verliezen VERMIJDEN!



Welke onderliggende?

▶ Indices

▶ S&P 500

▶ Nasdaq

▶ Russell 2000

▶ AEX

▶ Grote fondsen  Minimale waarde $ 50 (liefst vanaf $ 100)

▶ Apple

▶ Google

▶ Amazon

▶ Netflix



Edge van de Iron Condor

▶ 80% van de verhandelde OTM opties loopt waardeloos af

▶ Je hoeft maar 1x margin te storten



Entry Criteria Iron Condor

1) Delta van de short strike < 0.10

2) Voor een aandeel mogen er geen cijfers voor expiratie zijn

3) Voor een aandeel moeten de short strikes minimaal 15% van de huidige koers liggen en 

voor een index/etf minimaal 12%

4) Looptijd van de opties ongeveer 1 maand (als het korter is dan 2 weken dan gebruik je 

12% en 10% als minimum. 

5) Plaats de short call het liefst boven een weerstand en de short put onder een steun

6) Zorg dat je minimaal 4% premie per spread ontvangt

7) Kijk of er genoeg liquiditeit in de opties is en de open interest van de strikes



Entry Criteria Iron Condor – IWM $ 110



Entry Criteria Iron Condor – IWM $ 110



Exit Criteria Iron Condor

▶ Neem winst als 80% van de spread verdampt is

▶ Stoploss op 3x ontvangen premie van de (call- of putspread)



Optiestrategieën ING

▶ Financials zijn erg hard afgestraft de afgelopen dagen dus volatiliteit 

zeer hoog.

▶ Dat betekent extra sappige optiepremies!



Optiestrategieën ING
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Optiestrategieën ING



1) Schrijven kortlopende put

▶ Als u de stukken (met korting) in uw portfolio wil opnemen, dan kunt u 

er voor kiezen om bijv. een ING september 2016 put € 8,40 te schrijven.

▶ Hiervoor ontvangt u € 0,80 en dient u € 100 aan margin aan te houden.



1) Schrijven kortlopende put

▶ ING staat op september onder de € 8,40 en u krijgt de stukken geleverd. 

Hier heeft u dan € 7,60 voor betaald. U kunt er dan voor kiezen om direct 

een call te schrijven op uw stukken.

▶ ING staat op september expiratie boven de € 8,40 en de put loopt 

waardeloos af.

▶ U kunt u ervoor kiezen om dit nogmaals te doen net zolang tot u de 

stukken (tegen dan een hele grote korting) in uw bezit heeft. Vervolgens 

kunt u dit herhalen met het schrijven van calls op uw stukken.



2) Stukken ING kopen en langlopende strangle schrijven

▶ U koopt ING op € 8,60 en schrijft de december 2018 € 7/€ 10 strangle

op € 2,40

▶ U gaat t/m eind 2018 dividend ontvangen op uw stukken (€ 0,90 voor 

het gemak). De margin voor de geschreven put is € 100.



2) Stukken ING kopen en langlopende strangle schrijven

▶ U koopt ING op € 8,60 en schrijft de december 2018 € 7 put & € 10 

call voor € 2,40:



2) Stukken ING kopen en langlopende strangle schrijven

▶ Breakeven point: € 8,60 - € 3,30 = € 5,30 maar onder de € 7 verlies je 

2x dus € 6,15 is breakeven point.

▶ Max winst is ING op expiratie op € 10 of hoger.

▶ € 10 + € 3,30 - € 8,60 = € 4,70 / € 6,30 = 75%



2) Stukken ING kopen en langlopende strangle schrijven



3) Schrijf lange putspread en koop call

▶ U verkoopt de december 2018 putspread € 8 - € 6 op € 0,95 en koopt 

de december 2018 call € 10 op € 0,90.

▶ Totale investering is 0, wel een marginvereiste van € 100



3) Schrijf lange putspread en koop call

▶ Breakeven point tussen de € 8 en € 10

▶ Maximale verlies is op € 6 of lager. Verlies is dan € 200 = gelijk aan 

tweemaal de margin dus 200% verlies.

▶ Maximale winst is oneindig. Boven de € 10 winst maar vanaf € 11 heb je 

margin terugverdiend.

▶ Let op: je hoeft natuurlijk niet tot expiratie te wachten!



3) Schrijf lange putspread en koop call



Vragen?


