




1. Analyse huidige markt

2. Lange termijn grafieken

3. Koers/winst alles is te duur

4. Strategie AEX optimistisch/neutraal/pessimistisch 

5. Trade AEX eindejaar  

6. Strategie Verizon

7. Strategie Apple

8. Strategie Netflix



















• Niets is goedkoop

• Obligaties bieden geen diversificatie

• Groei aandelen/sterke balans aandelen zijn duurder dan ooit tevoren

• Aandelen lijken goedkoop afgezet tegen de rente

• Lage rente duwt geld richting aandelen (risico)

• Kopen om te kopen (Tina)

• Spaarders gaan harder sparen  (risico op deflatie) 

• ETF beleggen levert een risico op: blind kopen van een index

• Wat groot is wordt groter en duur is wordt duurder

• Concentratie risico (Hotel California)



• Risico avers omdat er geen rente is  (lijkt een tegenstelling)

• Polarisatie neem toe in aandelenmarkt en maatschappij

• Crowded trades omdat alternatieven ontbreken

• Alle beleggingen lijken op elkaar  iedereen zit dezelfde kant op risico bij omslag

• Diversificatie bij indices is sterk afgenomen (tech bepaalt index)

• Centrale banken politiek / Fiscale stimulering (risico op inflatie)

• Blue wave in U.S. levert risico op inflatie en hogere rente



















AEX strategie 





AEX strategie 



















• AEX 545 

• Zijwaarts tot lager  -5%/0/+5%    

• Kopen Call 600 maart €7,50

• Verkopen Call 575 december €7,25 



• AEX 545 

• Zijwaarts tot hoger   0/+5%/10%

• Ratio 

• Kopen Call 600 maart €7,50  (2x)

• Verkopen Call 575 december €7,25 (1x)



• AEX 545 

• lager -10%

• Kopen Call 600 maart €7,50

• Verkopen Call 575 december €7,25

• Kopen Put maart 400  € 4  



• AEX 545 

• Brede range

• Kopen Call 600 maart €7,50  (12x)

• Verkopen Call 575 december €7,25  (8x)

• Kopen Put maart 400  € 4  (3x)











QW Quadrupple whitching day



Stabiel rendement







Verizon











Apple





Simulatie







Netflix







• Optie theorie en waardering: intrinsieke waarde, 
tijdswaarde, rente, dividend, volatiliteit

• Optie grieken gebruiken in de praktijk: Delta, Gamma, Theta
etc.

• Uitleg van diverse optie strategieën

• Selectie van actuele strategieën in combinatie met een 
analyse van aandeel of index.

Optie online bootcamp € 125,- | Abonnees slechts € 99,-

• Vuistregels voor het opzetten en managen van een strategie

• Actuele voorbeeld optie strategieën

• Behandelen van persoonlijk ingestuurde vragen

• Evaluatie van ingenomen strategieën

• Beheer en mutatie van optieposities

• Wanneer gebruik je welke optiestrategie

Geschikt voor:

• Iedereen die kennis en ervaring heeft met het handelen in opties
• Iedereen die nog meer toepassingsmogelijkheden wil ontdekken
• Iedereen die beter wil begrijpen wanneer welke strategieën worden toegepast

Online trainingsdagen:

• 4 november 19:00 – 20:30 uur

• 11 november 19:00 – 20:30 uur

• 18 november 19:00 – 20:30 uur

• 25 november 19:00 – 20:30 uur

* Opnames zijn na live sessie beschikbaar


