


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.

Waar in deze uitzending 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 opties.
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Disclosure

Spreker heeft in onderstaande fondsen wel/geen positie in portefeuille:
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Fonds Positie

Unibail-Rodamco Wel positie

ING Wel positie

Berkshire Hathaway Wel positie

SPLV Wel positie

Euro Stoxx 50 opties Wel positie



Rob Stuiver & Tycho Schaaf

Opties voor de korte en lange termijn 

Amsterdam, 12 februari 2019



Uw sprekers van vanavond

• Rob Stuiver

• Fund Manager VOC Fonds

• Blogger VOCbeleggen.nl

• Tycho Schaaf

• Beleggingsexpert 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
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• A. Tips en terugblik

• B. Drawdown grafieken, wat is het en waar gebruik je het voor?

• C. Lange call opties kopen

• D. Korte opties schrijven

• E. Tip van de dag



Terugblik tips #1: Unibail-Rodamco in de uitverkoop?

Unibail-Rodamco

• Stoppen we de komende 10 jaar met shoppen?

• Valt de pijn in de sector bij moderne winkelcentra op A-locaties met 

daarin veelal topmerken?

• Gaan rentelasten komende jaren hard oplopen?

• Was de overname van Westfield een miskoop?

• Vertrouwt u het 7,5% dividend niet?

• Of overheerst het negatieve sentiment onder beleggers… met een 

30% daling over 2018?

Unibail-Rodamco koersverloop 2013 - 2018

8

De spreker heeft positie in Unibail-Rodamco in zijn portefeuille. 

Tips & terugblik Drawdown grafieken Opties kopen Opties schrijven Tip van de dag



#1: Unibail-Rodamco heeft een sterk track record…

Unibail-Rodamco

• Solide en brede portefeuille met A-locatie vastgoed

• Historisch track record van stijgende huur

• Waarde van onderliggende assets/onroerend goed boven 

EUR 200 per aandeel

• Hoog en stabiel dividend rendement

• Lage gemiddelde rentelasten van 1,4%

• Lage loan-to-value ratio

• Sinds de top in 2017 ca 40% gecorrigeerd

• Door de hoge volatiliteit kan het een mooie kandidaat zijn 

om calls te schrijven op je stukken

Unibail-Rodamco gemiddelde omzetstijging klanten
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De spreker heeft positie in Unibail-Rodamco in zijn portefeuille. 

Tips & terugblik Drawdown grafieken Opties kopen Opties schrijven Tip van de dag



Terugblik tips #2: Profiteren van het koersherstel van ING Groep?

ING Groep

• Koop Call DEC 22 strike 10 voor €1,35

• Geen last van snel verdampende tijdswaarde

• Koers eind 2017 €15,32 en nu €9,8

• ING is in 2018 bijna 40% gecorrigeerd

• Profiteren van koersherstel in de komende jaren

• Optie kan in potentie verdubbelen komend jaar… … ondersteund 

door een K/W van rond de 7 á 8

ING Groep koersverloop 2013 - 2018
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De spreker heeft positie in ING Groep in zijn portefeuille. 

Tips & terugblik Drawdown grafieken Opties kopen Opties schrijven Tip van de dag



Terugblik tips #3: Berkshire Hathaway

• Iedere belegger kent Warren Buffet…

• … slechts enkele beleggen in Berkshire Hathaway

• Sublieme belegger sinds 1965 

• Sinds 1990 grote collectie aan bedrijven opgebouwd en sterke 

verzekeringsportefeuille

• USD 100 mrd aan free float als gratis geld om mee te beleggen

• Buffet koopt eigen aandelen in op dips in de beurskoers van 

Berkshire…

• ... gezien z’n prijsbewustheid is dat een sterk teken dat de waarde 

van alle losse onderdelen richting USD 250 gaat

Berkshire Hathaway koersverloop 2013-2018
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De spreker heeft positie in Berkshire Hathaway in zijn portefeuille. 

Tips & terugblik Drawdown grafieken Opties kopen Opties schrijven Tip van de dag



De drawdown grafiek: Low Volatility zakt minder diep en herstelt sneller

Drawdown grafiek MSCI World vs SPLV (1998-2018) Toelichting
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De spreker heeft positie in SPLV in zijn portefeuille. 

• De drawdown grafiek geeft inzicht in het 

neerwaarts risico

• Het is een grafische weergave van de daling 

van de koerstop van een index tot de bodem 

en de weg weer terug omhoog

• In de weergegeven grafiek is de MSCI World 

afgezet tegen de SPLV (Low Volatility)

• Hier zien we duidelijk dat Low Volatility

aandelen minder hard dalen en eerder een 

nieuwe top neerzetten dan de MSCI World

Tips & terugblik Drawdown grafieken Opties kopen Opties schrijven Tip van de dag
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De drawdown grafiek van afgelopen jaar…

De spreker heeft positie in SPLV in zijn portefeuille. 
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Drawdown grafiek MSCI World en de SPLV (2018 – 2019 februari) 

Tips & terugblik Drawdown grafieken Opties kopen Opties schrijven Tip van de dag
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De drawdown grafiek van het VOC Fonds en RBA Fonds van afgelopen jaar

De spreker heeft positie in SPLV in zijn portefeuille. 
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Drawdown grafiek VOC Fonds (enkelvoudig), RBA Fonds, MSCI World en de SPLV (2018 – 2019 februari) 

Tips & terugblik Drawdown grafieken Opties kopen Opties schrijven Tip van de dag
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Het kopen van lange call opties

Euro Stoxx 50 Index (1993-2018) Toelichting
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• Door de combinatie van lage rente en hoge 
dividenden, zijn lange call opties in Europa 
aantrekkelijk en goedkoop

• Met name na de recente stijging op de Europese 
beurzen is de implied volatility erg laag 

• Mooie rendementen bij een normale of goede 
beursontwikkeling

• De investering is beperkt

Tips & terugblik Drawdown grafieken Opties kopen Opties schrijven Tip van de dag



… is relatief goedkoop op Europese Indices vanwege de lage rente

Euro Stoxx 50 Index (1993-2018) Voorbeeld
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De spreker heeft positie in Euro Stoxx 50 opties in zijn portefeuille. 

• Je koopt de Euro Stoxx 50 Index Call DEC 2022 
op strike 3000

• De premie die je betaalt is EUR 250,-

• De komende vier jaar is het rendement boven de 
3000 punten voor jou

• De huidige koers van de Euro Stoxx 50 is 3150 en 
daarmee staat de call 150 punten In-The-Money

• Daarmee hoeft de Euro Stoxx 50 maar 1% per jaar 
te stijgen, en 4% dividend goed te maken, om al 
break-even te draaien. 

Tips & terugblik Drawdown grafieken Opties kopen Opties schrijven Tip van de dag



Optiestrategieën: de short strangle als aanvulling op de portefeuille

Short Strangles toegelicht

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

• Inspelen op een beperkte beweging waarbij het minder uitmaakt of de 
onderliggende waarde stijgt of daalt

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

• Studies laten zien dat short strangles gemiddeld 10% rendement kunnen 
hebben, met een volatiliteit van 5% en een Sharpe van 1,3 

• Op korte termijn zit het risico in grote beursbewegingen

Lange termijn rendementen Short Strangle Strategie (Parametric, 2016)1
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1. https://www.cboe.com/institutional/pdf/parametric-volatility-risk-premium-and-financial-distress-2016-ca.pdf

Toelichting werking Short Strangle

Tips & terugblik Drawdown grafieken Opties kopen Opties schrijven Tip van de dag

https://www.cboe.com/institutional/pdf/parametric-volatility-risk-premium-and-financial-distress-2016-ca.pdf


Optiestrategieën: de iron condor als aanvulling op de portefeuille

Iron Condor toegelicht

• Een iron condor is in de basis een short strangle en daarnaast koop je nog 
een put (die iets lager ligt dan de geschreven put) en een call (die iets 
hoger ligt dan de geschreven call)

• Inspelen op een beperkte beweging waarbij het minder uitmaakt of de 
onderliggende waarde stijgt of daalt

• De risico’s van een iron condor zijn veel lager dan de short strangle
omdat je het risico naar boven en naar beneden hebt afgedekt

• Studies laten zien dat iron condors gemiddeld 6,6% rendement kunnen 
hebben, met een volatiliteit van 7,1% en een Sharpe van 0,9 

• Op korte termijn zit het risico in grote beursbewegingen

Lange termijn rendementen Iron Condor strategie (CBOE, 2019)1
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1. http://www.cboe.com/products/strategy-benchmark-indexes/butterfly-condor-indexes/cboe-s-p-500-iron-condor-index-cndr

Toelichting werking Iron Condor

Tips & terugblik Drawdown grafieken Opties kopen Opties schrijven Tip van de dag

STRATEGIE
1 MAAND

5 / -20 delta
RESULTATEN 

Gem. Jaar return 6,6%
St. Deviatie 7,1%
Sharpe 0,93

http://www.cboe.com/products/strategy-benchmark-indexes/butterfly-condor-indexes/cboe-s-p-500-iron-condor-index-cndr


Optiestrategieën: de OTM short put als aanvulling op de portefeuille

Short put toegelicht

• Een OTM short put is het schrijven van een put optie op een Out-of-the-
Money niveau van ca 2% tot 5% ten opzichte van de huidige koers van de 
index

• Inspelen op een stijgende of zijwaarts beweging (of kleine daling) van de 
index

• Op korte termijn zit het risico in grote beursbewegingen naar 
bewegingen maar je hebt wel ca 2%-5% remweg naar beneden (los van 
de ontvangen premie)

• Studies laten zien dat OTM short put gemiddeld 4-5% rendement kan 
hebben, met een volatiliteit van 7-9% en een Sharpe van 0,6

Lange termijn rendementen OTM Put Strategie (VOCBeleggen, 2019)1
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Toelichting werking Short Put

Tips & terugblik Drawdown grafieken Opties kopen Opties schrijven Tip van de dag

1. Gebaseerd op intern onderzoek op basis van optiedate van de S&P 500 1996 – 2017.

STRATEGIE
2 MAAND 3 MAAND

2% OTM 5% OTM 2% OTM 5% OTM
RESULTATEN 

Gem. Jaar return 5,5% 4,5% 5,2% 4,4%
St. Deviatie 8,7% 6,9% 8,7% 7,0%
Sharpe 0,63 0,66 0,60 0,62



Tip van de dag:
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De spreker heeft positie in Unibail-Rodamco, ING Groep en Berkshire Hathaway in zijn portefeuille. 

• Unibail-Rodamco

• ING Groep

• Berkshire Hathaway

Tips & terugblik Drawdown grafieken Opties kopen Opties schrijven Tip van de dag



Conclusie
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• Drawdown grafieken helpen om inzicht te krijgen in het neerwaarts risico en herstel 

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

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

• Het schrijven van opties op de korte termijn (short strangle / iron condor / OTM put) geeft op de lange termijn extra rendement



Interesse gewekt voor het VOC Fonds of het RBA Fonds?

VOC Fonds

• VOC Fonds: beleggen met een hefboom

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

• Hogere risico’s vanwege een hefboom

• Participeren vanaf EUR 100.000

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

VOC Fonds

• 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 EUR 10.000

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

