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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
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• A. Missie

• B. Beschouwing markten

• C. Gasgeven of Uitstappen (GGOU)

• 1: Aandelen

• 2: Low Volatility

• 3: Low Volatility en geschreven opties

• 4: Long Calls

• D. Is Low Volatility te duur?



De missie… het verdubbelen van uw vermogen

• Missie is om eens per 3 jaar te verdubbelen 

• Dit betekent dat we een rendement van 26% per jaar 
nodig hebben…

• … wat grofweg overeenkomst met 13% per jaar bij een 
hefboom van x2

• Het rendement van 13% kunnen we realiseren door 
naast aandelen alternatives en opties toe te voegen aan 
de portefeuille
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Missie Markten GGOU Low Volatility te duur?

Uitgangspunten verwachte rendementen per jaar

Beleggen in rustige en saaie aandelen (conservatives)

Kopen van Alternatives

Optiestrategieën 

Totaal

Schrijven van call opties op de normale index

8%

Rendement

Σ

-/-%

2%

2%

12%

Risico

Hefboom x2 20-30%

De totale portefeuille wordt 
met een hefboom van x2 

belegd, door geld te lenen in 
de optiemarkt 



De aandelenmarkten bewegen sinds januari 2018 nagenoeg zijwaarts…

Aandelenmarkten

• Het jaar 2019 is tot dusver een goed aandelenjaar…

• … echter staan de beurzen sinds januari 2018 stil..

• Wel zijn de markten in Q4 2018 fors gecorrigeerd met bijna 20% 

wereldwijd…

MSCI World (2014-2019)
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… terwijl de obligatiemarkten kampen met alsmaar dalende rentes…

Obligatiemarkten

• EUR Rente is volledige verdwenen

• Rente Nederlandse staat inmiddels -0.5% negatief voor 10-jaars 

obligaties

• Huidige beleid ECB zorgt voor langdurig lage rentes

• Verwachting op basis van rente futures is dat de rente de komende 

5 jaar onder het 0-punt zal blijven

• Dividenden aandelen wereldwijd rond de 2.5%

Yield 10-jaars Nederlandse Staat (2014-2019)
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… rendementsvooruitzichten voor obligaties zijn dan ook beperkt

Obligatiemarkten

• Research laat zien dat er over de afgelopen 100 jaar een hoge 

correlatie bestaat tussen de huidige yield op 10-jaars obligaties en 

de toekomstige returns…

• Voor verwachte 5-jaars rendementen is de correlatie 0.87

• Voor verwachte 10-jaars rendementen is de correlatie 0.95

• Met de huidige negatieve yield op Europese obligaties lijken de 

verwachten rendementen voor obligaties zeer beperkt
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#1: Aandelen: Gasgeven of Uitstappen?

Aandelen

• De beurs verslaan door timing is bijna onmogelijk

• Historisch gezien waren er in de afgelopen 10.000 handelsdagen 

slechts 90 dagen echt cruciaal (0,9%)…

• …dus niet/wel belegd zijn zorgt uiteindelijk of je succesvol bent of 

niet als belegger..

• Om flinke dalingen te vermijden werkt het 200-daags gemiddelde 

wel aardig als hulpmiddel

S&P 500 (2005-2019)
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#2: Low Volatility aandelen zijn minder risicovol dan ‘normale aandelen’… 
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Rendement: Wereldmix aandelen versus Wereldmix Low Volatility aandelen 1998 – 2018 (20 jaar)
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#2: …en dalen minder diep tijdens correcties: “Winning by not losing”

13

Drawdown: Wereldmix aandelen versus Wereldmix Low Volatility aandelen 1998 – 2018 (20 jaar)
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#3: Een defensieve optiestrategie reduceert het risico verder… 
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Rendement: Wereldmix aandelen, Wereldmix Low Volatility aandelen en Wereldmix Low Volatility aandelen met geschreven calls 1998 – 2018 (20 jaar)
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#3: …wat de verliezen verder beperkt tijdens beursdalingen
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Drawdown: Wereldmix aandelen, Wereldmix Low Volatility aandelen en Wereldmix Low Volatility aandelen met geschreven calls 1998 – 2018 (20 jaar)
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#3: De strategie zorgt voor ca 50% risicoreductie met goed rendementsperspectief
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Wereldmix Wereldmix Low Volatility Wereldmix Low Volatility 
en geschreven calls

Rendement per jaar 4,9% 8,4% 8,7%

Volatiliteit 15,3% 10,6% 8,0%

Sharpe 0,32 0,79 1,08

Marktrisico 100% 70% risico 50% risico



#4: Kopen van lange call opties is relatief goedkoop vanwege de lage rente

Opties

• Door de combinatie van lage rente en hoge dividenden, zijn lange call 
opties in Europa aantrekkelijk en goedkoop

• Na de recente daling van de rente in Amerika worden lange call opties in 
Amerika ook aantrekkelijk

• Mooie rendementen bij een normale of goede beursontwikkeling

• De investering is beperkt

• Risico beperkt zich tot de betaalde premie
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Is Low Volatility te duur?
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Historische outperformance SPLV vs S&P500 (12-maands rolling) en verwachte outperformance SPLV vs S&P500 (3-maands rolling) 1973-2019
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Is Low Volatility te duur?
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Historische outperformance SPLV vs S&P500 (12-maands rolling) en verwachte performance SPLV vs S&P500 (3-maands rolling) 1973-2019
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Conclusie
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• Timing is heel lastig, of je wel of niet belegd bent bepaald uiteindelijk of je een succesvol belegger bent

• Low Volatility aandelen blijven een belangrijke bouwsteen in de aandelenportefeuille vanwege de demping in dalende markten

• Het schrijven van call opties in combinatie met Low Volatility aandelen biedt verdere risicoreductie in dalende markten met goede 
rendementsperspectieven

• Lange call opties zijn goedkoop en een mooie aanvulling op de portefeuille



Interesse gewekt voor het VOC Fonds of het RBA Fonds?

VOC Fonds

• 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)

• Schrijf je in voor onze nieuwsbrief op: 
www.vocbeleggen.nl

RBA Fonds

• Het RBA Fonds: Rustig Beleggen in Aandelen

• Wereldwijd beleggen in Low Volatility aandelen                              
a

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

• Participeren vanaf 1 participatie (EUR 100)

• www.rbafonds.nl
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http://www.vocbeleggen.nl/
http://www.rbafonds.nl/
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