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Overview of TOM MTF and TOM Smart Execution

MAAK GEBRUIK VAN VOLATILITY -

HANDELS IDEEËN 



SPREKERS
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MOGELIJKHEDEN OPTIES

‘Opties vergroten het instrumentarium voor de belegger’

 Hefboom (ideeën met hoge overtuiging)

 Tijdwaarde verkopen (ontvang risico/verzekeringspremie)

 Short-posities

 Uitdrukken visie op macro-economie (index- & sector-opties)

 Uitdrukken van een visie op prijs ‘verloop’ (niet alleen prijs ’target’)

 Uitdrukken van een visie op beweeglijkheid (ongeacht richting)



‘Volatility verschilt in significantie per type belegger’

Participanten in de optie-handel kunnen grofweg in twee categorieën worden geplaatst:
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VOLATILITY ALS 

1. Directionele handelaar/belegger: belangrijkste 

variabele = delta

“Wat gaat de koers van het aandeel doen?”

• Visie op richting van aandeel

• Gebruikt volatility als duur/goedkoop afweging

2. Volatility handelaar/belegger: belangrijkste 

variabele = vega + gamma

“Gaat implied volatility omhoog en/of komen er 

schokevents in de markt?”

• Visie op richting volatility

• Zorgt voor efficiënte prijsstelling van opties
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OPBOUW VAN EEN IDEE
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OPBOUW VAN EEN IDEE



Top-down:

 Breng algemene macro-economische situatie in kaart

 Impact op sectoren, currencies, commodities? 

 Visie analisten/strategisten?

 Verloop van koersen & implied volatilities?

 Kies instrument/strategie

Bottom-up:

 Screening (David Dreman criteria..)

 Prijs-target en timing

 Corporate actions, earnings en andere binaire events?

 Macro-economische invloeden?

 Kies instrument/strategie
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OPBOUW VAN EEN IDEE
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HEFBOOM IDEE: ING GROEP

Screening: Doorbraak koerstop

begin februari

Prijstarget: overzicht van analisten bij 

grootbanken 
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HEFBOOM IDEE: ING GROEP (2)

Prijstarget: overzicht van analisten bij grootbanken 
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HEFBOOM IDEE: ING GROEP (3)

Macro-economische invloeden:

• ECB: geen deposit rate-cuts meer

• Nieuw Quantitative Easing support voor banken

• BofA Merrill Lynch: Overweight Bank Sector

geel: koers, paars: realised volatility, blauw: implied volatility

Instrument/Strategie: 1. is volatility duur/goedkoop? 2. Skew: verhouding volatilities van puts versus calls? 
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HEFBOOM IDEE: ING GROEP (4)

Instrument/strategie keuze: 

• 1. koop netto volatility 2. maak gebruik van ‘dure’ puts

• 1x2 Bull Collar: Verkoop 1 Jun 9 put & Koop 2 Jun 11.5 calls op nul of beter
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HEFBOOM IDEE: ING GROEP (5)

Resultaat:

• Strategie op ‘zero-cost’

• Worst-case: Long ING op 9 EUR

• Vanaf 11,5 EUR: 2x performance van ‘gewoon aandeel kopen’

9 eur 11.5 eur



‘Risico perceptie van de markt vertaalt zich in implied volatilities’

Macro analyse: Nadert rally uit februari haar einde? Wat was de driver?

13

MACRO/VOLATILITY IDEE
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MACRO/VOLATILITY IDEE (2)

Macro analyse: Wat was de driver?



Huidige risico’s in de markt:

 Schuldenlast van Olie/Gas industrie, emerging markets

 Deflatie 

 Centrale Banken geen ammunitie meer

 IMF verlaagt groei-voorspellingen met 0.2% voor 2016/17
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MACRO/VOLATILITY IDEE (2)

Waarderingen en richting:
 Aandelen op relatief hoge waarderingen
 USD structurele stijging (einde QE en einde olie-

import)



16

MACRO/VOLATILITY IDEE (3)

Volatility ziet er 

goedkoop uit.. 

 AEX Koers

 Hist. volatility

 Impl. volatility
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MACRO/VOLATILITY IDEE (4)

Instrument:

 Volatility is goedkoop, koop AEX April 430/455 Strangle voor EUR 6.15.

(Index ref 437.18)

 Ik kies bewust voor put met hogere delta dan de call

B/E 461.15 eur

B/E 423.85 eur



Aegon:
 Hoge Beta van 1.25 

(elasticiteit tav de index)

 Heeft de sector dit jaar met 
5% outperformed

 Meest recent advies van 
een analyst was een 
downgrade (Jefferies), 
hoewel over het algemeen 
analysten positief zijn.

 Fundamentals ogen duur
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BEARISH STOCK IDEE (1)

Aegon

Insurance sector

5% outp.



Timing: volgende kwartaal-resultaat
aankondiging is 12 Mei…

Track record van de prijsbeweging op 
aankondigings dagen is slecht….
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BEARISH STOCK IDEE (2)

Volatility: ook hier ziet het er 
redelijk goedkoop uit..



Kies voor put spread of 1x2 put spread:

 Jun 4.4/3.8 Put Spread = 17 cent (ref: 4.64)

 Jun 4.4/3.8 1x2 Put Spread = 11 cent 

 Risico 1x2: je wordt long Aegon op 3.8 eur
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BEARISH STOCK IDEE (3)


