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Introductie

▶ Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX 

▶ Werkzaam bij LYNX vanaf 2007

▶ Handelservaring in aandelen, opties & futures

▶ Columnist www.dft.nl en schrijver van blogs en morning call op www.lynx.nl

▶ Twitter: @TychoSchaaf

▶ Schrijver optieboekje “Succesvol beleggen met opties”



Programma

▶ Samenvatting “Opties handelen: de basis – deel 1”

▶ Samenvatting “Opties handelen: implied volatility – deel 2”

▶ Opties handelen in verschillende markten

▶ Risk Navigator: de risico’s van uw posities



LYNX Masterclass Archief



Optiemaanden bij LYNX



Waardering van opties

▶ Callopties AEX december 2015

▶ AEX = 467  nog 43 dagen tot expiratie

Strike Premie Delta Gamma Vega Theta

455 € 19,10 0.63 0.011 0.60 -0.138

465 € 12,85 0.51 0.013 0.64 -0.140

475 € 7,90 0.37 0.012 0.60 -0.128



Waardering van opties

▶ Delta  De delta geeft de gevoeligheid van opties weer voor de prijsverandering in de onderliggende 

waar de van één punt.

▶ Gamma  De gamma geeft weer in welke mate de delta van een optie varieert bij een beweging in de 

onderliggende waarde van één punt.

▶ Vega  De vega geeft weer wat de gevoeligheid is voor veranderingen in de implied volatiliteit.

▶ Theta  De theta geeft weer in welke mate een optie minder waard wordt naarmate de tijd verstrijkt.



▶ Twee verschillende soorten volatiliteit zijn te onderscheiden binnen het Lynx 

handelsplatform:

▶ Historic Volatility (HV)

▶ Implied Volatility (IV)

Volatiliteit



▶ Volatiliteit wordt binnen het handelsplatform weergegeven als percentage.

▶ De historische volatiliteit geeft weer hoe bewegelijk een effect is geweest in een 

bepaalde periode (30 dagen). Dit is de gerealiseerde volatiliteit.

▶ De implied volatility geeft weer wat de verwachte bewegelijkheid van een effect is 

tot afloopdatum van het contract.

Volatiliteit



Historische volatiliteit



Implied volatility



Historic Volatility



Implied volatility

▶ Vuistregel over de implied volatiliteit is als volgt:

▶ Volatiliteit neemt toe als de beurs naar beneden gaat en neemt af als de beurs stijgt. 

Meer angst zorgt voor een hogere volatiliteit en hiermee worden opties duurder.

▶ Long opties  Long Gamma  Long Vega  Short Theta



Implied volatility

▶ De implied volatility wordt weergegeven als percentage. Dit percentage geeft de 

verwachte beweging van de onderliggende waarde weer tot afloopdatum van de opties.

▶ IV /√256 = verwachte beweging voor één dag

 √256 = 16



Implied volatility



Implied volatility



Implied volatility



Implied volatility
IV 16% 24% 32% 40% 48%

Dag 1% 1,5% 2% 2,5% 3%



Strategieën

▶ Wanneer u een optiepositie inneemt, kunt u zichzelf de volgende punten 

afvragen:

▶ Verwacht u een stijgende, neutrale of dalende markt?

▶ Delta & Vega

▶ Binnen welke periode verwacht u dat het koersdoel bereikt wordt?

▶ Theta

▶ Hoeveel risico bent u bereid te nemen?

▶ Risk/Reward!



Strategieën – Stijgende markt
▶ Long calls

▶ Short puts

▶ Long vertical call spread

▶ Long call butterfly

Delta Gamma Vega Theta

Long Long Long Short

Delta Gamma Vega Theta

Long Short Short Long

Delta Gamma Vega Theta

Long Neutraal Neutraal Neutraal

Delta Gamma Vega Theta

Long Neutraal Neutraal Neutraal



Strategieën – Stijgende markt



Strategieën – Stijgende markt



Strategieën – Stijgende markt

▶ Calls januari 2016, ATC - € 15,95

Uitoefenprijs Optiepremie calls

15 € 2,20

16 € 1,65

17 € 1,22

18 € 0,90

19 € 0,62

20 € 0,44

21 € 0,30



Stijgende markt – Vertical call spread

▶ Koop 10 calls januari’16 uitoefenprijs 17 à € 1,22

▶ Verkoop 10 calls januari’16 uitoefenprijs 20 à € 0,44

▶ Totale kosten zijn € 0,78 per vertical call spread

▶ De grieken bij deze positie zijn als volgt:

Delta Gamma Vega Theta

239 23 9 -4



Strategieën – Vertical call spread



Strategieën – Stijgende markt (2)



Strategieën – Stijgende markt (2)



Strategieën – Stijgende markt (2)



Strategieën – Stijgende markt (2)

▶ XNL calls november’15, AEX - 466

Uitoefenprijs Optiepremie calls

465 € 6,35

470 € 4,00

475 € 2,35

480 € 1,25

485 € 0,64

490 € 0,32

495 € 0,15



Stijgende markt – Call butterfly

▶ Koop 10 XNL calls november’15 uitoefenprijs 470 à € 4,00

▶ Verkoop 20 XNL calls november’15 uitoefenprijs 480 à € 1,25

▶ Koop 10 XNL calls november’15 uitoefenprijs 490 à € 0,32

▶ Totale kosten zijn € 1,82 per long call butterfly

▶ De grieken bij deze positie zijn als volgt:

Delta Gamma Vega Theta

82 -4 -32 1



Stijgende markt – Call butterfly

▶ P&L Expiratie 20 november

Stand AEX P&L

465 -€ 1.820

470 -€ 1.820

475 € 3.180

480 € 8.180

485 € 3.180

490 -€ 1.820

495 -€ 1.820



Strategieën – Call butterfly



Strategieën – Dalende markt
▶ Long puts

▶ Short calls

▶ Long vertical put spread

▶ Long put butterfly

Delta Gamma Vega Theta

Short Long Long Short

Delta Gamma Vega Theta

Short Short Short Long

Delta Gamma Vega Theta

Short Neutraal Neutraal Neutraal

Delta Gamma Vega Theta

Short Neutraal Neutraal Neutraal



Strategieën – Dalende markt



Strategieën – Dalende markt



Strategieën – Dalende markt

▶ Puts november 2015, FB - $ 80,65

Uitoefenprijs Optiepremie puts

60 $ 0,70

65 $ 1,25

70 $ 2,20

75 $ 3,65

80 $ 5,70

85 $ 8,40



Dalende markt – Ratio put spread

▶ Koop 10 FB puts november’15 uitoefenprijs 75 à $ 3,65

▶ Verkoop 20 FB puts november’15 uitoefenprijs 65 à $ 1,25

▶ Totale kosten zijn $ 1,15 per ratio put spread

▶ De marginvereiste per ratio put spread bedragen $ 800

▶ De grieken bij deze positie zijn als volgt:

Delta Gamma Vega Theta

-55 -2 -48 5



Dalende markt – Ratio put spread



Dalende markt – Ratio put spread

▶ P&L Expiratie 20 november

Koers Facebook P&L

$ 50 -$ 6.850 

$ 55 -$ 1.150

$ 60 $ 3.850

$ 65 $ 8.850

$ 70 $ 3.850

$ 75 -$ 1.150

$ 80 -$ 1.150



Dalende markt – Ratio put spread



Dalende markt – Ratio put spread



Dalende markt – Ratio put spread



Strategieën - Dalende markt (2)



Strategieën - Dalende markt (2)



Dalende markt – Short call

▶ Calls iShares Russell 2000 ETF december’15 - $ 118,50

Uitoefenprijs Optiepremie calls

120 $ 2,00

121 $ 1,53

122 $ 1,14

123 $ 0,83

124 $ 0,60

125 $ 0,41



Dalende markt – Short call

▶ Verkoop 10 IWM calls december’15 uitoefenprijs 122 à $ 1,14 

▶ Totale opbrengsten zijn $ 1,14 per verkochte calloptie

▶ Vereiste margin per verkochte calloptie bedraagt $ 2.000

▶ De grieken bij deze positie zijn als volgt:

Delta Gamma Vega Theta

-298 -56 -139 27



Strategieën – Short call



Strategieën – Volatiele markt

▶ Long straddle/strangle

▶ Short straddle/strangle

Delta Gamma Vega Theta

Neutraal Long Long Short

Delta Gamma Vega Theta

Neutraal Short Short Long



Strategieën – Volatiele markt



Strategieën - Volatiele markt

▶ Koop 10 AAPL calls juli’15 uitoefenprijs 130 à $ 4,90

▶ Koop 10 AAPL puts juli’15 uitoefenprijs 130 à $ 3,35

▶ Totale kosten zijn $ 8,25 per long straddle

▶ Totale opbrengsten zijn $ 8,25 per short straddle

▶ Vereiste margin per verkochte straddle bedraagt $ 3.500

▶ De grieken bij de long straddle zijn als volgt:

Delta Gamma Vega Theta

145 76 407 -73



Volatiele markt – Long straddle



Volatiele markt – Long straddle



Volatiele markt – Short straddle



Volatiele markt – Straddle



Risk Navigator

▶ In de Risk Navigator vindt u terug wat uw daadwerkelijke posities zijn bij LYNX

▶ De posities in uw portefeuille worden weergegeven aan de hand van de 

optiegrieken

▶ U krijgt een P&L grafiek te zien van uw posities bij een bepaalde koers van de 

onderliggende waarde

▶ U kunt een stresstest uitvoeren aan de hand van een wijziging van de implied 

volatiliteit en de koers van de onderliggende waarde



Literatuur

Voornamelijk in het Engels…

▶ Option Volatility and Pricing

▶ Trading Option Greeks

▶ The Bible of Option Strategies



Call to Action

▶ Profiteer van de optiemaanden bij LYNX en ontvang € 500 optietegoed 

▶ Voor beleggers die nog geen klant zijn bij LYNX

▶ Schrijf mij in voor de LYNX Masterclass “Marktstructuur voor aandelenopties”

▶ Open de LYNX Masterclass Enquête



Vragen?

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

▶ Via Twitter: @TychoSchaaf

mailto:t.schaaf@lynx.nl

