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De informatie in deze uiting is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies en moet daarom worden gezien 
als beleggingsaanbeveling. Deze aanbeveling is opgemaakt door LYNX en/of derden en sluit niet aan bij uw 
persoonlijke financiële situatie, uw kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstelling en/of -horizon en uw 
risicoprofiel en/of -tolerantie. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of deze 
belegging voor u passend is, in relatie tot uw financiële situatie en uw beleggingsdoelstellingen. De 
financiële instrumenten bevatten natuurlijk risico’s die kunnen resulteren in verlies, waardoor deze 
instrumenten en/of strategie niet voor iedere belegger geschikt is. Daarbij geldt dat de waarde van de 
beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw totale verlies kan aanzienlijk hoger zijn dan uw totale inleg. LYNX 
raadt u aan om deze aanbeveling niet op te volgen wanneer u de financiële instrumenten, de specifieke 
productkenmerken en de bijbehorende risico’s niet volledig begrijpt. De beloning van de auteur staat niet 
direct of indirect in relatie met zijn/haar standpunten of ideeën. Ondanks het feit dat LYNX alle 
zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina’s, en daarbij gebruik 
maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan LYNX niet instaan voor de juistheid, volledigheid en 
actualiteit van de geboden informatie. Aan de informatie die in de uiting wordt beschreven kunnen derhalve 
geen rechten worden ontleend. Daarbij is deze uiting geen rekening gehouden met transactiekosten
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Uw sprekers van vanavond

• Rob Stuiver

• Fund Manager VOC Fonds & RBA Fonds

• Blogger VOCBeleggen.nl

• Suleyman van Landewijk

• Accountmanager LYNX
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Algemeen

• Uw vragen kunt u direct in de chat stellen

• Waar mogelijk 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
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Inhoud van vandaag

6

De markt verslaan op 4 verschillende manieren:

Geen zeer 
risicovolle aandelen

AEX plus dividenden Index plus 
optiestrategie

VIX-futures

#1 #2 #3 #4



#1: Geen zeer risicovolle aandelen

Index

• De S&P500 Index bestaat uit de 500 grootste bedrijven van de 
Amerikaanse beurs

• De S&P500 Index heeft over de periode 1991-2019 een gemiddeld 
jaarlijks rendement van 10,1% met een Sharpe-ratio van 0,58

• De aandelen in deze index verschillen veel van elkaar, sommigen 
bewegen veel en sommige weinig

• Deze index is lastig te verslaan doormiddel van timing….. ik doe het iets 
anders..

S&P500 Total Return Index (1991-2019)
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De getoonde index betreft een total return index, d.w.z. dat dividenden zijn meegenomen in de rendementen. Data is afkomstig uit Bloomberg met de volgende ticker: S&P500 Index = SPXT Index

Manier 1 Manier 2 Manier 3 Manier 4

S&P500: gem. 10,1% 
p.j.
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#1: Geen zeer risicovolle aandelen

High beta

• De aandelen in de S&P500 index vormen de basis voor meerdere ETF’s, 
zoals bijvoorbeeld de SPLV en de SPHB

• De SPHB is de S&P500 High Beta ETF, deze ETF volgt de S&P500 High 
Beta Index

• De S&P500 High Beta Index bevat de 100 meest bewegelijke aandelen 
van de S&P500

• Alhoewel deze aandelen risicovoller zijn dan het gemiddelde aandeel in 
de S&P500, brengen ze niet meer rendement op, namelijk ‘slechts’ 
gemiddeld 9,1% per jaar. De Sharpe-ratio daarbij is 0,29

• Wat nou als ik deze bewegelijke aandelen uit de S&P500 Index 
verwijder…

S&P500 High Beta Total Return Index (1991-2019)
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De getoonde index betreft een total return index, d.w.z. dat dividenden zijn meegenomen in de rendementen. Data is afkomstig uit Bloomberg en heeft de volgende ticker: S&P500 High Beta Index = SPH5BIT
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SPHB: gem. 9,1% p.j.
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#1: Geen zeer risicovolle aandelen

De getoonde indices betreffen total return indices, d.w.z. dat dividenden zijn meegenomen in de rendementen. Data is afkomstig uit Bloomberg en hebben de volgende tickers: SPHB = SP5HBIT Index en S&P500 = SPXT Index.
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S&P500 Total Return Index en S&P500 zonder high beta aandelen (1991-2019)  

Manier 1 Manier 2 Manier 3 Manier 4

Combinatie: gem. 9,9% p.j. met een 
Sharpe-ratio van 0,65
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SPXT 1,25 * SPXT - 0,25* SPHB

Door de meest bewegelijke 
aandelen uit de S&P500 te halen 
stijgt de Sharpe-ratio naar 0,65! 



#2: AEX plus dividenden

Strategie

• Om de AEX te verslaan gebruik ik een simpele AEX-tracker, AEX-futures
en een putoptie op de AEX

• Met deze strategie maak ik gebruik van een putoptie waarbij de 
dividenden te laag zijn ingeprijsd, dat wil dus zeggen dat deze optie 
eigenlijk te goedkoop is

• Koop als basis een AEX-tracker

• Koop een putoptie op de AEX met een strike van 700 en een expiratie in 
dec-2023. Deze optie kost €190

• Koop een AEX-future, de prijs van deze future is lager dan de index 
waarde omdat dividend en rente zijn ingeprijsd. Deze future rol ik elke 3 
maanden door
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Manier 1 Manier 2 Manier 3 Manier 4

Basis Prijs
- AEX-tracker €599

Extra Prijs
▪ AEX dec-2023 700 Put €190
▪ AEX-future €595 

Deze posities gaan het extra 
rendement genereren



#2: AEX plus dividenden

Opbrengst strategie Opbrengsten doorrollen AEX-futures
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Manier 1 Manier 2 Manier 3 Manier 4
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Totale opbrengsten EUR 95

• Het doorrollen van de future levert mij zo’n 23 punten per jaar op door 
de ingeprijsde dividenden en de rente. In totaal is dat 95 punten

• Door de putoptie kan ik altijd mijn AEX positie verkopen voor 700 
punten. In dit geval is mijn opbrengst: 

• Elke punt van de AEX boven de 700 in December 2023 is winst

• Samen met de AEX-tracker, versla ik dus de markt doordat de combinatie 
van futures doorrollen en een putoptie mij extra rendement geven

€700 + € 95 – €595 – €190 = €10

Putoptie + 
doorrollen 
future

Kosten strategie



#3: Index plus optiestrategie

Strategie Payoff diagram van de short strangle
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Manier 1 Manier 2 Manier 3 Manier 4

• Een short strangle optiestrategie gebruiken om extra rendement te 
generen naast een S&P500 tracker

• Een short strangle is een optiestrategie waarbij een put- en calloptie 
worden geschreven met verschillende uitoefenprijzen maar wel met 
dezelfde expiratiedatum

• Profiteren van optiepremies omdat put- en callopties te duur zijn en dat 
komt door de Variance Risk Premium (VRP)

• Op korte termijn zit het risico in grote beursbewegingen

• De short strangle heeft een weging van 20 delta naast de S&P500-tracker 
(100 delta)



#3: Index plus optiestrategie
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S&P500 Total Return Index + short strangle optiestrategie (1996-2018)  

Manier 1 Manier 2 Manier 3 Manier 4

De getoonde indices betreffen total return indices, d.w.z. dat dividenden zijn meegenomen in de rendementen. Data is afkomstig uit Bloomberg en heeft de volgende ticker: S&P500 = SPXT Index. Short strangle resultaten zijn gebaseerd op eigen onderzoek.

SPXT: gemiddeld 8,3% p.j. met een Sharpe-
ratio van 0,56.

Combinatie: 9,2% p.j. met een Sharpe-ratio 
van 0,60.
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Het toevoegen van de short 
strangle optiestrategie zorgt 
voor een hoger rendement.



#4: VIX-futures

Strategie
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Manier 1 Manier 2 Manier 3 Manier 4

• VIX-futures gebruiken om de S&P500 Index te verslaan

• In plaats van dat ik $100.000 beleg in de S&P500 Index, beleg ik nu 
$50.000 in de S&P500 Index en verkoop ik voor $10.000 aan VIX-futures

• De beweging van de VIX-index is ongeveer vier keer zo groot als de 
S&P500, ofwel een bèta van -4. 

• Ik hou een veiligheidsmarge aan en zet de bèta op -5, daardoor hoef ik 
maar voor $10.000 aan VIX-futures te verkopen om een exposure te 
krijgen van $50.000.

• In totaal heb ik dus een exposure van $100.000 en heb ik nog $50.000 
cash over om als reserve aan te houden

In mijn laatste blog op www.vocbeleggen.nl/kenniscentrum heb ik hier 
meer over geschreven

http://www.vocbeleggen.nl/kenniscentrum


#4: VIX-futures
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S&P500 Total Return Index & combinatie van SP&500 Total Return index en short VIX-futures (2007-2019)  

Manier 1 Manier 2 Manier 3 Manier 4

De getoonde indices betreffen total return indices, d.w.z. dat dividenden zijn meegenomen in de rendementen. Data is afkomstig uit Bloomberg en hebben de volgende tickers: S&P500 = SPXT Index en VIX returns zijn gebaseerd op de ticker SPVXSTR Index.

SPXT: gem. 8,2% p.j. met een Sharpe van 0,41

Combinatie: gem. 12,9% p.j. met een Sharpe-
ratio van 0,89. 
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SPXT $50.000 SPXT & short $10.000 VIX-futures

Het gebruik van VIX-futures zorgt 
voor een Sharpe-ratio die 2x zo 
hoog is: 0,89 versus 0,41!



Conclusie

• Met het vermijden van high beta aandelen kan je een hogere Sharpe-ratio behalen

• Door het uitvoeren van een dividendstrategie bovenop een aandelenstrategie kan je een extraatje verdienen

• Het toevoegen van een short strangle optiestrategie op de S&P500 naast het volgen van de S&P500 zorgt voor een hoger rendement en een hogere 
Sharpe-ratio

• Door een deel van aandelen te vervangen door short VIX-futures kan het rendement verhoogd worden
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Interesse gewekt voor het VOC Fonds?
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Rendement van de VOC Strategie over de period 2014-2019. Getoonde rendementen zijn voor performance fee.

De getoonde rendementen betreffen rendementen voor performance fee. De rendementen voor Januari 2017 zijn behaald in de privé portefeuille van Rob Stuiver.
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Start VOC Fonds

Rendementen in deze periode zijn gebaseerd op de resultaten van de 
privé portefeuille van de fund manager.

VOC Strategie: 
286%



Interesse gewekt voor het VOC Fonds of het RBA Fonds?

VOC Fonds RBA Fonds
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• Het VOC Fonds: Verdubbelen met Opties en Conservatives

• Wereldwijd beleggen in Low Volatility aandelen, Alternatives
en Optiestrategieën.

• Hogere risico’s vanwege een hefboom

• Participeren vanaf EUR 100.000 (met EUR 300.000 vrij 
vermogen)

• Het RBA Fonds: Rustig Beleggen in Aandelen

• Wereldwijd beleggen in Low Volatility aandelen                

• Risico’s deels afgedekt door het schrijven van call opties

• Participeren vanaf 1 participatie (EUR 100)

www.rbafonds.nlwww.vocfonds.nl

http://www.rbafonds.nl/
http://www.vocfonds.nl/
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De informatie in deze uiting is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies en moet daarom worden gezien 
als beleggingsaanbeveling. Deze aanbeveling is opgemaakt door LYNX en/of derden en sluit niet aan bij uw 
persoonlijke financiële situatie, uw kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstelling en/of -horizon en uw 
risicoprofiel en/of -tolerantie. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of deze 
belegging voor u passend is, in relatie tot uw financiële situatie en uw beleggingsdoelstellingen. De 
financiële instrumenten bevatten natuurlijk risico’s die kunnen resulteren in verlies, waardoor deze 
instrumenten en/of strategie niet voor iedere belegger geschikt is. Daarbij geldt dat de waarde van de 
beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw totale verlies kan aanzienlijk hoger zijn dan uw totale inleg. LYNX 
raadt u aan om deze aanbeveling niet op te volgen wanneer u de financiële instrumenten, de specifieke 
productkenmerken en de bijbehorende risico’s niet volledig begrijpt. De beloning van de auteur staat niet 
direct of indirect in relatie met zijn/haar standpunten of ideeën. Ondanks het feit dat LYNX alle 
zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina’s, en daarbij gebruik 
maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan LYNX niet instaan voor de juistheid, volledigheid en 
actualiteit van de geboden informatie. Aan de informatie die in de uiting wordt beschreven kunnen derhalve 
geen rechten worden ontleend. Daarbij is deze uiting geen rekening gehouden met transactiekosten

Disclaimer


