
Disclaimer

De informatie in deze uitzending is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling tot
het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de spreker(s) staat niet direct of indirect in relatie met
hun standpunten of ideeën. Ondanks het feit dat LYNX alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het
samenstellen en onderhouden van deze pagina’s, en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar
geacht worden, kan LYNX niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden
informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor
eigen rekening en risico. Wij adviseren u om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de
risico’s niet begrijpt. Aan de informatie die tijdens de uitzending wordt besproken kunnen geen rechten
worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw totale verlies kan aanzienlijk hoger zijn dan
uw totale inleg.

Opties:
Waar in deze uiting wordt gesproken over opties willen wij u graag wijzen op het volgende. Opties zijn
risicovolle producten en vereisen kennis, beleggingservaring en een hoge risicoacceptatie. Om deze reden
adviseert LYNX u, vooraf goed te laten informeren over de werking en risico’s van deze financiële
instrumenten. U kunt deze informatie over de productkenmerken en risico’s vinden op de website van
LYNX.



Dinsdag 6 augustus 2019

Hoe vindt u nieuwe kansen in de markt? 

Inclusief 3 beleggingsideeën
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Het LYNX Beleggingsteam

▪ Educatie en inspiratie voor beleggers

▪ www.lynx.nl/idee

http://www.lynx.nl/idee


Algemeen

▪ Stel uw vraag in de chat

▪ Bekijk de Masterclass terug in het archief

▪ U ontvangt tevens een e-mail met de uitzending



Programma

▪ Het LYNX Beleggingsteam

▪ Hoe komt u tot een beleggingsidee?

▪ Fundamentele vs. technische analyse

▪ Werking van opties

▪ Beleggingsideeën:

▪ CBOE Global Markets : Langlopende Call Optie

▪ O’Reilly Automotive: Bull Spread

▪ ServiceNow: Optiecombinatie



Het LYNX Beleggingsteam - Aanpak

Dagelijks bespreken 
van de 

aandelenmarkten 

Gedurende overleg 
beleggingsideeën  

bespreken

Selectie van 
geschikte 

beleggingsideeën

Bepalen van de 
gepaste strategie

Order inleggen in het 
Ideeëncentrum 

Huidige posities 
continu monitoren



Het LYNX Beleggingsteam - Beleggingsstrategieën

▪ Value beleggen

▪ Aandelen & Opties

▪ Fundamentele analyse

▪ Lange termijn

▪ Long & Short

▪ Opties

▪ Fundamentele en technische analyse

▪ Korte & middellange termijn

▪ Optiestrategieën

▪ Optiecombinaties

▪ Complexe structuren

▪ Korte termijn
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Het LYNX Beleggingsteam - Inschrijven

▪ Wekelijks 4 nieuwe beleggingsideeën in het Ideeëncentrum

▪ Ontvang notificaties per e-mail en/of notificaties

▪ Interessant idee? Volg het beleggingsidee gemakkelijk met één klik 

of pas deze naar wens aan

▪ Wilt u zich inschrijven voor één of meerdere beleggings-

strategieën? Open onderstaande weblink:

▪ https://www.lynx.nl/aanmelden-idee/

https://www.lynx.nl/aanmelden-idee/


▪ Nieuws

▪ Analistenrapporten

▪ Screeners

▪ Eigen visie

▪ Overleg beleggingsteam

Hoe komt u tot een beleggingsidee? Fundamentele analyse

▪ Oriëntatiefase

▪ Analyse huidige 

situatie

▪ Analyse 

toekomstsituatie

▪ Waardering



▪ Vrije kasstroom

▪ Bezittingen

▪ Schulden

▪ Winstgevendheid

▪ ROI
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▪ Huidige concurrenten

▪ Toetredingsbarrières 

▪ Macht van afnemers

▪ Macht van toeleveranciers

▪ Alternatieve producten

▪ Marktverwachting

Hoe komt u tot een beleggingsidee? Fundamentele analyse

▪ Oriëntatiefase
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▪ Analyse 
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▪ Waardering



▪ Huidige situatie vs. toekomstige situatie

▪ Vergelijken met soortgelijke bedrijven

▪ In- en uitstapniveau bepalen

Hoe komt u tot een beleggingsidee? Fundamentele analyse

▪ Oriëntatiefase

▪ Analyse huidige 

situatie

▪ Analyse 

toekomstsituatie

▪ Waardering



▪ Continu volgen van beurstrends middels grafieken

▪ Meer kunst dan wetenschap

▪ Nooit 100% zekere voorspellingen

▪ Belangrijk dat u altijd meerdere instrumenten tegelijk gebruikt

Hoe komt u tot een beleggingsidee? Technische analyse

▪ Introductie

▪ Werkt technische 

analyse?

▪ Waar kijkt een 

analist naar?



▪ Technische analyse geeft inzicht in het gedrag van de markt

▪ Self fulfilling prophecy?

▪ Psychologie

▪ Subjectief

▪ Risico management

Hoe komt u tot een beleggingsidee? Technische analyse

▪ Introductie

▪ Werkt technische 
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analist naar?



▪ Trends

▪ Tijdshorizon

▪ Patronen

▪ Indicatoren

Hoe komt u tot een beleggingsidee? Technische analyse

▪ Introductie

▪ Werkt technische 

analyse?

▪ Waar kijkt een 

analist naar?



▪ FA en TA zijn analysemethoden om tot beleggingsideeën te komen 

of ideeën te evalueren

▪ FA is gebaseerd op waarderingen van bedrijven

▪ TA is gebaseerd op koersen (trends, volumes, indicatoren etc.)

▪ Beide principes combineren om visie vast te stellen

▪ Open hier de Masterclass over technische analyse

▪ Open hier de Masterclass over fundamentele analyse

Fundamentele vs. technische analyse

https://www.lynx.nl/kennis/masterclass/nieuwe-kansen-markt-beleggingsideeen-mrt2019/
https://www.lynx.nl/kennis/masterclass/nieuwe-kansen-beleggingsideeen/


Werking van opties – Basis 

▪ Een optie is een afgeleid product (derivaat) en geeft het recht om 

een bepaald product tegen een vooraf vastgestelde prijs en tijdstip 

te kopen of te verkopen. 

▪ De waarde van een optie is voornamelijk gebaseerd op de koers 

van de onderliggende waarde, de looptijd van het optiecontract en 

de volatiliteit.



Werking van opties – Basis 

▪ Bij het handelen met opties zijn twee soorten beschikbaar: de 

calloptie en de putoptie. 

▪ Kopen: Om dit recht te verkrijgen betaal je een premie.

▪ Verkopen: Voor deze plicht ontvang je een premie.



Werking van opties – Basis 

▪ Payoff van gekochte calloptie
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▪ Payoff van gekochte putoptie
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Koers

W
in

s
t/

v
e

rl
ie

s

▪ Payoff van geschreven calloptie
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▪ Payoff van geschreven putoptie



Werking van opties – Prijsstelling van opties

▪ Praktische prijsstelling:

▪ Marktwerking, oftewel prijs van opties worden 

vastgesteld via vraag en aanbod

▪ Meer onzekerheid op de markt → vraag en aanbod stijgen

▪ Praktisch

▪ Theoretisch



▪ Black-Scholes model:

▪ Prijs onderliggende waarde

▪ Uitoefenprijs

▪ Looptijd tot expiratie

▪ Enkel implied volatiliteit, oftewel de verwachte beweging is 

onbekend. 

▪ Via huidige optieprijs is derhalve de implied volatility te 

herleiden 

▪ Meer onzekerheid betekent een hogere implied volatility

Werking van opties – Prijsstelling van opties

▪ Praktisch

▪ Theoretisch

▪ Dividend

▪ Rente

▪ Implied volatitilty
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CBOE Global Markets: Koop Call optie 20 maart 2020

▪ Introductie:

▪ Sector: Beurzen

▪ Opgericht in 1973

▪ De eerste optiebeurs, Chicago Board Options Exchange 

▪ Aandeel is vanaf januari hersteld tot $ 117,50 nog altijd ver 

onder top van 2018 van $ 137,16



CBOE Global Markets: Koop Call optie 20 maart 2020



CBOE Global Markets: Koop Call optie 20 maart 2020

▪ Visie:

▪ Sterke marktpositie (VIX future, indexopties, aandelenopties)

▪ Schaalvoordelen

▪ Goede prestaties bij hogere volatiliteit

▪ K/W verhouding: 25,9

▪ Mogelijke overnamekandidaat



CBOE Global Markets: Koop Call optie 20 maart 2020

▪ Concreet beleggingsidee:

▪ Koop: CBOE 20’MRT 2020 CALL 100 

▪ Kosten: $ 19,65 ×100 = $ 1.965

▪ Vragen:

▪ Hoe ziet onze performance profile eruit?

▪ Wat is het voordeel en nadeel t.o.v. aandelen?

▪ Hoe wordt risico management toegepast?



CBOE Global Markets: Koop Call optie 20 maart 2020

▪ Payoff van gekochte calloptie
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O’Reilly Automotive: Bull Spread

▪ Introductie:

▪ Sector: Verkoop auto-onderdelen

▪ Opgericht 1957

▪ Marktkapitalisatie 28 miljard USD

▪ Nummer 1 in de VS



O’Reilly Automotive: Bull Spread



O’Reilly Automotive: Bull Spread

▪ Visie:

▪ O’Reilly is efficiënter dan de concurrentie

▪ K/V-verhouding: 21,7

▪ Marktaandeel blijven winnen 

▪ Autosector is cyclisch, onderhoud een stuk minder

▪ Herstel en verdere groei 



O’Reilly Automotive: Bull Spread

▪ Concreet beleggingsidee: Premie

▪ Gekocht: ORLY 15-11-2019 CALL $ 360 $28,60

▪ Geschreven: ORLY 15-11-2019 CALL $ 380 $17,80

▪ Betaalde premie: ($28,60 - $17,80 )× 100 = $ 1080,-

▪ Vragen:

▪ Hoe ziet onze performance profile eruit?

▪ Wat is het voordeel en nadeel van de combinatie?

▪ Hoe wordt risico management toegepast?



▪ Payoff van gekochte calloptie
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O’Reilly Automotive: Bull Spread



▪ Payoff van Vertical Call Spread
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O’Reilly Automotive: Bull Spread



O’Reilly Automotive: Bull Spread



ServiceNow: Optiecombinatie

▪ Introductie:

▪ Sector: Software

▪ Opgericht in 2003

▪ IT Service management

▪ California



ServiceNow: Optiecombinatie



ServiceNow: Optiecombinatie

▪ Visie:

▪ Overwaardering door hype rond SAAS

▪ 17 keer de omzet

▪ Koers is sterk opgelopen

▪ Inspelen op correctie



ServiceNow: Optiecombinatie

▪ Concreet beleggingsidee: Premie

▪ Gekocht: NOW 17-1-2020 PUT $ 270 $31,10

NOW 17-1-2020 CALL $ 330 $5,20

▪ Geschreven: NOW 17-1-2020 PUT $ 240 $17,50

NOW 17-1-2020 CALL $ 310 $9,05

▪ Premie: ($ 31,10 +  $ 5,20 - $17,50 - $9,05) x 100 = $ 975

▪ Vragen:

▪ Hoe ziet onze performance profile eruit?

▪ Wat is het voordeel en nadeel van de combinatie?

▪ Hoe wordt risico management toegepast?



▪ Payoff van Vertical Call Spread

Koers

W
in

s
t/

v
e

rl
ie

s

ServiceNow: Optiecombinatie

$260,25

$270 $310

$330

$240

▪ Geschreven: NOW 17-1-2020 PUT $ 240

Gekocht: NOW 17-1-2020 PUT $ 270

▪ Geschreven: NOW 17-1-2020 CALL $ 310

▪ Gekocht: NOW 17-1-2020 CALL $ 330



ServiceNow: Optiecombinatie



ServiceNow: Optiecombinatie



Werking van opties – Tools van LYNX

▪ OptieTrader

▪ ComboTrader

▪ Volatility Lab

▪ Performance Profile

▪ Probability Lab

▪ Risk Navigator

▪ Slimmer beleggen in opties met unieke tools

https://www.lynx.nl/kennis/masterclass/waarom-lynx-uniek-optiebroker/


Werking van opties – meer informatie

▪ Meer informatie over opties en optiestrategieën:

▪ https://www.lynx.nl/kennis/optiestrategieen/

▪ Succesvol beleggen met opties 

https://www.lynx.nl/kennis/optiestrategieen/
https://www.lynx.nl/media/ebooks/succesvol_beleggen_met_opties.pdf


Het LYNX Beleggingsteam - Inschrijven

▪ Wekelijks 4 nieuwe beleggingsideeën in het Ideeëncentrum

▪ Ontvang notificaties per e-mail en/of notificaties

▪ Interessant idee? Volg het beleggingsidee gemakkelijk met één klik 

of pas deze naar wens aan

▪ Wilt u zich inschrijven voor één of meerdere beleggings-

strategieën? Open onderstaande weblink:

▪ https://www.lynx.nl/aanmelden-idee/

https://www.lynx.nl/aanmelden-idee/


Contact

W: www.lynx.nl

T: 0800 2030

E: w.bos@lynx.nl 

E: t.straver@lynx.nl



Disclaimer

De informatie in deze uitzending is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling tot
het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de spreker(s) staat niet direct of indirect in relatie met
hun standpunten of ideeën. Ondanks het feit dat LYNX alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het
samenstellen en onderhouden van deze pagina’s, en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar
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eigen rekening en risico. Wij adviseren u om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de
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