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• Theorie Basis / Spreads
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• Advanced I 
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• Advanced II
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• Risicomanagement Portefeuille

Optiestrategieën Opbouw cursus



• Basis strategieën

• Long Put / Long Call

• Short Put / Short Call

• Covered Call

• Spreads

• Credit Put / Call Spread

• Debit Put / Call Spread

• Calendar Spread

• Ratio Back Spread

Optiestrategieën – Webinar 1 Basic  & Spreads



1. Hefboom

2. Markt efficiëntie

3. Kosten efficiëntie

4. 24/7 Bescherming

5. Flexibiliteit

6. Nieuwe trading dimensies



Hefboom

Opties bieden de mogelijkheid om met een relatief kleine investering een hoog rendement te maken

Markt efficientie
Alle beschikbare informatie zit in principe in de prijs van opties verwerkt

Kosten efficientie
Met een lagere investering dan bijv. aandelen kan je hetzelfde doel bereiken

24/7 bescherming
Een put optie biedt altijd bescherming, terwijl een stoploss bij een gap opening soms onvoldoende is

Nieuwe trading dimensies

Aandelen hebben 2 trading dimensies: de onderliggende waarde en het dividend. Met opties kan je ook 
handelen op tijdswaarde en volatiliteit.



Optiebeurs

Optiebeurs

Koper

Call 

Koper

Put

Schrijver

Call 

Schrijver

Put 

Ontvangt de premie

Gaat leveringsplicht aan

Ontvangt de premie

Gaat afnameplicht aan

Betaalt premie

Betaalt premie

Ontvangt het recht tot koop

Ontvangt het recht tot verkoop

Call optie

Put optie



Calloptie kopen
De koper van een call-optie heeft het recht om honderd aandelen te kopen tegen een van tevoren afgesproken koers (prijs) gedurende een 
bepaalde looptijd (tot expiratiedatum). Wanneer de koper van een calloptie gebruik maakt van dit recht, heet dit het uitoefenen of exercisen
van de optie. Om dit recht te kopen betaalt de koper een prijs (optiepremie). Deze premie komt toe aan de verkoper (schrijver) van de 
calloptie.

Calloptie schrijven
De verkoper (schrijver) van een calloptie heeft de plicht om honderd aandelen te verkopen tegen een van tevoren afgesproken koers (prijs) 
gedurende een bepaalde looptijd (tot expiratiedatum). De schrijver van de calloptie ontvangt premie (optiepremie) van de koper voor het 
risico dat hij loopt. 

Putoptie kopen

De koper van een putoptie heeft het recht om honderd aandelen te verkopen tegen een van te voren afgesproken koers (prijs) gedurende 
een bepaalde looptijd (tot expiratiedatum). Als de koper van een putoptie gebruik maakt van dit recht, heet dit het uitoefenen van de optie. 
Voor dit recht betaalt de koper van de putoptie een premie (prijs). De verkoper (schrijver) ontvangt deze optiepremie. De verkoper van de 
putoptie heeft de plicht om 100 aandelen te kopen tegen de van te voren afgesproken koers indien de koper van de putoptie ditverzoekt.

Putoptie schrijven
De verkoper (schrijver) van een putoptie heeft de plicht om honderd aandelen te kopen tegen een van tevoren afgesproken koers(prijs) 
gedurende een bepaalde looptijd (tot expiratiedatum). De schrijver van de putoptie ontvangt premie (optiepremie) van de kopervoor het 
risico dat hij loopt. 



Intrinsieke waarde
De intrinsieke waarde van een optie kan worden berekend met behulp van de koers van de onderliggende waarde en de 
uitoefenprijs van de optie. 

Intrinsieke waarde Call: Koers onderliggende waarde - Uitoefenprijs 

Intrinsieke waarde Put: Uitoefenprijs - Koers onderliggende waarde  

Dividend
Bij een aandeel krijgt u dividend wanneer een onderneming winst maakt. U heeft geen recht op winstdeling wanneer u een optie 
bezit. Wanneer een aandeel ex-dividend gaat heeft dit een negatief effect op het eigen vermogen van het bedrijf. Door deze 
waardedaling waarderen beleggers het aandeel lager en daalt de koers. 

Rente
De markt rente heeft ook invloed op de optieprijs. Daarbij wordt gekeken naar de rente die verkregen kan worden op een 
obligatie. Een stijging van de rente heeft een positief effect op de (verwachte) groei van aandelen. Echter heeft het een negatief 
effect op de toekomstige kasstromen van het bedrijf in kwestie. Echter is het eerste effect vaak sterker en betekent het dat een
renteverhoging een positief effect heeft op de prijs van een calloptie en een negatief effect heeft op de prijs van een putoptie. In 
de praktijk gaat een stijgende rente echter wel vaak gepaard met dalende aandelen koersen. 



Koers aandeel

Optie Uitoefenprijs

Expiratie datum

Dividend

Rente

Implied Volatility

Optie 
prijs



• Historische volatiliteit

– “Veranderlijkheid” van onderliggende waarde gebaseerd op 
historische koersen over een bepaalde tijd

• Geïmpliceerde (implied) volatiliteit

– Huidige veranderlijkheid van de onderliggende waarde die tot 
uitdrukking komt in de wijzigingen van de optie prijs



Historische Volatiliteit

Zoals eerder aangegeven heeft de volatiliteit/beweeglijkheid van de onderliggende waarde invloed op de premie van 
een optie. Bij de historische volatiliteit wordt er gekeken naar de beweeglijkheid van de afgelopen periode op basis van 
historische logaritmische rendementen. Veel handelaren gebruiken deze waarden als leidraad voor het inschatten van 
de beweeglijkheid in de aankomende periode. Daarbij gaan ze er vanuit dat de beweeglijkheid overeenkomsten zal 
vertonen met de periode daarvoor. 

Geïmpliceerde (implied) Volatiliteit
Dit is de volatiliteit die wordt bepaald aan de hand van het Black & Scholes model. Het Black & Scholes model is een 
formulier die doormiddel van variabelen de volatiliteit meet welke in de optieprijs is berekend. Dit zijn de bekende 
variabelen als: looptijd, rente, etc. Met deze formule kan berekend worden of opties onder of overgewaardeerd zijn. 
Bijvoorbeeld: Wanneer het model na het invullen van alle variabelen een optiepremie geeft die lager is dan de actuele 
optiekoers in de markt kan worden geconcludeerd dat de optie overgewaardeerd is. 











Uitleg

De VIX index, of Volatility Index, geeft de verwachting van de markt over de volatiliteit voor de komende dertig 
dagen aan. De index berekent dit aan de hand van de geïmpliceerde volatiliteit van een grote selectie opties 
van een index. De VIX index wordt ook wel de angstmeter genoemd. Hoe hoger de VIX staat, des te meer angst 
er in de markt is. 
Wanneer de VIX in waarde toeneemt, stijgt de angst en kan men anticiperen op een daling van de markt. Als 
de VIX in waarde afneemt neemt het pessimisme af en kan en stijging van de markt worden verwacht. 

Waarden

De gemiddelde waarde van de VIX ligt rond de 20. Een waarde van 10 of lager kan worden beschouwd als 
extreem laag. Waarden boven de 30 geven aan dat de volatiliteit hoog is. 



Slot Gemiddelde Deviatie Kwadraat / 5-1 Wortel (SD)

28-jan 392,23 388,94 3,29 10,80

29-jan 389,33 388,94 0,39 0,15

30-jan 389,61 388,94 0,67 0,44

31-jan 386,85 388,94 -2,09 4,38

3-feb 386,70 388,94 -2,24 5,04

Totaal 20,81 5,20 2,28

Standaard Deviatie √254
(aantal handelsdagen per jaar)

Historische volatiliteit

(jaarlijks)

2,28 15,94 36,34%



1. Kies een bepaalde periode, vb. 5 dagen
2. Bereken van elke dag de afwijking (deviatie) van het 

gemiddelde
3. Neem hier het kwadraat van
4. Deel dit door het aantal dagen -1
5. Bereken hier de wortel van; dit is de standaard deviatie (SD) 

op dag basis
6. Volatiliteit op jaarbasis: vermenigvuldig de SD met de wortel 

van het aantal handelsdagen per jaar









De delta van een optie geeft aan in welke mate de waarde van een optie verandert wanneer de koers van de 
onderliggende waarde wijzigt. De delta is dus de ratio van verandering van de prijs van het derivaat ten 
opzichte van een prijsverandering van de onderliggende waarde.

De delta van een optie wordt als volgt berekend:

Delta = verandering optiepremie x 100 / koersverandering onderliggende waarde

Delta meet dus de gevoeligheid van de optiepremie voor een verandering in de onderliggende waarde. Bij een 
calloptie is de delta altijd nul of positief. Voor een put geldt dat een delta altijd negatief of nul is. Een calloptie 
wordt immers meer waard wanneer de onderliggende waarde stijgt (positieve reactie) en een putoptie daalt in 
hetzelfde geval (negatieve reactie).



1. De delta heeft niets te maken met de kans op uitoefening op 
expiratie

2. Call opties hebben een delta tussen 0 en 1

3. Put opties hebben een delta tussen 0 en -1

4. De onderliggende waarde (aandeel) heeft een delta van 1

5. ATM opties hebben een delta rond de 0,5

6. Alle opties expireren met een delta van 0 of 1.

7. Een call en put optie met dezelfde uitoefenprijs en dezelfde 
looptijd hebben samen een delta van 1





Bij een stijgende volatiliteit zullen alle optie delta’s richting de 0,5 gaan.



Hoe langer de looptijd, hoe 
lastiger het is om de richting 

van de onderliggende waarde te 
bepalen.





• De gamma (Γ) meet in welke mate de delta van een optie 
varieert bij een beweging in de onderliggende waarde. Het is 
de afgeleide van de delta. De gamma geeft aan in welke 
mate een handelaar, die zijn positie deltaneutraal wil 
houden, zijn hedge moet aanpassen bij bewegingen in de 
onderliggende waarde.

• De Gamma van een call en put met dezelfde uitoefenprijs en 
dezelfde expiratie zijn altijd gelijk.



In de grafiek ziet u dat de delta verandert naarmate de optie meer of minder intrinsieke waarde krijgt. De mate 
waarin de delta verandert als dat ook met de onderliggende gebeurt, wordt uitgedrukt door de gamma. De 
gamma is dus eigenlijk de afgeleide van de delta. Hoe meer de gamma in waarde toeneemt, hoe groter de 
reactie van de delta van een optie bij een prijsverandering van de onderliggende waarde. De gamma is het 
hoogste voor opties die at the money zijn en welke een zeer korte looptijd hebben (dus vlak voor expiratie). De 
gamma berekent u als volgt:

Gamma = verandering delta / verandering koers onderliggende waarde 







ATM opties hebben 
altijd de hoogste 

gamma. Hoe meer 
ITM of OTM, hoe 
lager de gamma.



• De vega geeft aan wat de gevoeligheid is voor veranderingen 
in de verwachte volatiliteit. Als de vega van een optie 2 is, 
dan houdt dat in dat de optie 2 euro meer waard wordt als 
de verwachte volatiliteit één procent verandert

• De vega is geen Griekse letter, maar "ν" wordt gebruikt als 
aanduiding. Soms wordt ook de Griekse 
letter kappa gebruikt als alternatief.



Hoe langer de looptijd, hoe meer onzekerheid er is over het resultaat 
van de optie -> grotere onzekerheid -> hogere vega



Één van de belangrijkste prijsbepalende factoren van de optie is de volatiliteit. Wanneer de 
volatiliteit van de onderliggende waarde van een optie wijzigt, heeft dit consequenties voor de 
optiepremies. Als de volatiliteit stijgt neemt de onzekerheid over het toekomstig koersverloop 
toe en zal dus ook de optiepremie stijgen. De waarde waarmee de optiepremie verandert 
wanneer de volatiliteit van de onderliggende waarde wijzigt, wordt uitgedrukt door met vega. 

Vega= verandering optiepremie / verandering volatiliteit





• De theta (Θ) geeft aan in welke mate een optie minder 
waard wordt naarmate de tijd verstrijkt. De theta wordt 
uitgedrukt in waardevermindering van een optie per dag.





De premie van een optie bestaat uit tijdswaarde en intrinsieke waarde. De tijdswaarde, of ook wel 
verwachtingswaarde, wordt minder naarmate de looptijd verstrijkt. Er is namelijk steeds minder tijd voor de 
koers om zich te ontwikkelen en de zekerheid waarmee kan worden gesteld of een optie al dan niet zal worden 
uitgeoefend wordt steeds groter naarmate de tijd verstrijkt. De verwachtingswaarde zal dan ook naar beneden 
accelereren naarmate de expiratiedatum nadert. Een kwantitatieve maatstaf voor dit verschijnsel is de theta
van een derivaat. Dit is de verandering in de waarde van de derivaat ten opzichte van de tijd. 

Theta = verandering optiepremie / verandering in tijd

Stel dat de waarde van een optie per handelsdag met € 0,20 afneemt. Indien de theta per dag wordt gegeven, 
is deze derhalve -0,20. Meestal wordt de theta echter per jaar bepaald. Een jaar telt 260 handelsdagen. De 
theta is te bepalen als - 0,20 / 260 = -0.00769. Per dag die verstrijkt daalt de optiepremie dus met 0, 00769 in 
waarde. 







ATM opties hebben de hoogste theta en deze neemt af bij meer ITM of 
OTM opties. ATM opties hebben de meeste tijdswaarde te verliezen.





Optiestrategieën – Basic  & Spreads

Long Call

Onderliggende waarde

re
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Strategie Beweging Debit / Credit Type

Long call  Debit Offensief

Delta (gamma) Theta Vega

+ - + laag

IV
Optie Grieken

Een long call houdt in dat er één call gekocht wordt. Bij het kopen van een 

call wordt er geanticipeerd op een stijging van de waarde van de 

onderliggende waarde. Hierbij werkt het tijdsverloop (theta) tegen je in.  

Ook is deze strategie gevoelig voor het dalen van de implied volatility, het 

kan daarom gunstig zijn te kopen in een lage IV periode. 

Long call 



• Doel

profiteren van een stijging van de onderliggende waarde binnen een bepaalde tijd

• Mogelijkheden

Als je een calloptie bezit heb je drie mogelijkheden:
– Verkoop optie voor expiratie
– Uitoefenen optie voor expiratie   Verschil Type Amerikaanse opties (Aandelen) Type Europees (AEX Index opties)
– Optie waardeloos laten expireren

Probleem: timing / te weinig tijd /Hopen en weglopende tijdswaarde in opties

• Redenen om een call optie te kopen

- Hefboom (leverage)

- Beperken risico

- Uitstellen koop aandeel

- Trading



Optiestrategieën – Basic  & Spreads

Short Call

Onderliggende waarde

re
n

d
em

en
t

0

Strategie Beweging Debit / Credit Type

Short Call  → Debit Offensief

Delta (gamma) Theta Vega

- + - hoog

 

Short Call 

Optie Grieken
IV

Bij een short call wordt er een call optie verkocht, hierbij is de aanname 

dat de koers van de onderliggende waarde zijwaarts tot lager zal bewegen. 

Bij een short call zien we tegengestelde bewegingen bij de optiegrieken. 

Tijdsverloop en een daling van de implied volatility werken in het 

voordeel bij het schrijven van een optie. 
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Long Put
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Strategie Beweging Debit / Credit Type

Long Put  Debit Offensief

Delta (gamma) Theta Vega

- - + laag

 

Long Put

Optie Grieken
IV

Een long put profiteert van een daling in de onderliggende waarde. Omdat 

het om een gekochte optie gaat leidt de stijging van de volatiliteit tot een 

stijging van de optiepremie. Ook bij een gekochte put is de theta impact 

negatief. 



• Doel

profiteren van een daling van de onderliggende waarde binnen een bepaalde tijd

• Mogelijkheden

Als je een putoptie bezit heb je drie mogelijkheden:

– Verkoop optie voor expiratie

– Uitoefenen optie voor expiratie

– Optie waardeloos laten expireren

Probleem: te weinig tijd en weglopende tijdswaarde in opties

Redenen om een put optie te kopen

- Hefboom (leverage)

- Beperken risico

- Bescherming van een bestaande long positie

- Trading



Short Put

Onderliggende waarde
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Short Put → Credit Offensief

Delta (gamma) Theta Vega

+ + - hoog

 

Short Put

Optie Grieken
IV

Een geschreven put heeft baat bij een stijgende koers van de 

onderliggende waarde. Bij een geschreven put wordt premie ontvangen 

voor de mogelijke verplichting aandelen te verkopen tegen de 

uitoefenprijs. De geschreven put optie heeft baat bij het weglekken van 

tijdswaarde en een daling van de Implied volatility, dit wordt aangegeven 

door de optiegriek: vega.



Covered Call
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Strategie Beweging Debit / Credit Type

Covered Call  → Credit Defensief

Delta (gamma) Theta Vega

- + - Hoog

De Covered Call strategie dient ter bescherming van onderliggende 

aandelen welke onderdeel zijn van een (lange termijn) 

aandelenportefeuille. De ontvangen premie verlaagt de gemiddelde 

aanschafwaarde en beperkt het negatieve resultaat van de positie bij een 

daling van de aandelen koers. Wanneer de onderliggende waarde voorbij 

de uitoefenprijs expireert is het mogelijk dat de onderliggende stukken 

verkocht moeten worden. 

Covered Call

Optie Grieken
IV
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Debit Call Spread
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Strategie Beweging Debit / Credit Type

Debit Call Spread  Debit Offensief

Delta (gamma) Theta Vega

+ - + Laag

De debit call spread bestaat uit een combinatie van een gekochte call optie 

en een geschreven call optie. De afstand hiertussen is de spread en  geeft 

de maximale winst op expiratie aan. Per saldo gaat het om een strategie 

waar gekocht wordt. Het weglopen van tijd uit de optiepremie is dus 

negatief maar wordt deels gecompenseerd door de geschreven call optie 

welke een hogere uitoefenprijs heeft. 

Debit Call Spread

Optie Grieken
IV



• Waarom Call Spread in plaats van Call?

• Lagere investering minder risico

• Iets minder gevoelig voor tijdswaardeverlies

• Nadeel 

• Maximale rendement pas bereikt op expiratie

• Aandachtspunt

• Hefboom van investering minimaal factor drie
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Credit Call Spread
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Credit Call Spread  → Credit Defensief

Delta (gamma) Theta Vega

- + - hoog

 

De geschreven call optie wordt afgedekt door een gekochte call optie. 

Hierdoor is het maximale verlies beperkt. De strategie heeft baat bij een 

zijwaarts tot lager koersverloop van de onderliggende waarde. Bij het 

innemen van de strategie is een hogere implied volatility gunstig. Een 

daling van de volatiliteit resulteert in een premie welke naarmate de 

volatiliteit zakt lager wordt. 

Credit Call Spread

Optie Grieken
IV
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Debit Put Spread
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Debit Put Spread  Debit Offensief

Delta (gamma) Theta Vega
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Bij een debit put spread wordt uitgegaan van een neerwaartse beweging 

van de onderliggende waarde. De strategie bestaat uit een gekochte put 

optie. De aanschaf van deze optie wordt deels gefinancierd door de 

verkochte put. Zowel de Delta als de Theta hebben een negatieve invloed 

op de waarde van deze strategie.

Debit Put Spread

Optie Grieken
IV
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Credit Put Spread
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Credit Put Spread → Credit Defensief

Delta (gamma) Theta Vega

+ + - hoog

 

Een geschreven put heeft baat bij een stijgende koers van de 

onderliggende waarde. Bij een geschreven put wordt premie ontvangen, 

daar tegenover staat de mogelijke verplichting aandelen te verkopen 

tegen de uitoefenprijs. 

Credit Put Spread

Optie Grieken
IV
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Calendar Spread
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 → Credit Defensief
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Een calendar spread bestaat uit een geschreven call optie en een gekochte 

call optie. De expiratiedatums van beide opties wijken van elkaar af, de 

geschreven optie loopt korter dan de gekochte optie. 

Op deze manier loopt de premie van de kortlopende optie binnen terwijl 

de langlopende optie een relatief groot deel van de tijdswaarde behoudt.

Calendar Spread

Optie Grieken
IV



• Waarom een diagonale call backspread ?
• Profiteren van Theta(tijdswaarde)
• Beperkt risico 

• Aandachtspunten:
• Toepassen in stijgende of zijwaartse markt
• Kiezen uitoefenprijzen op basis van visie 
• In uptrend Long call + short call, beide OTM
• In zijwaartse markt beide calls meer ATM
• Verhouding van looptijd short call:long call = 1:3

– Bijv. op woensdag schrijven op de vrijdag erna, kopen 1 week later
– Aanpassen positie op het moment dat short call in the money raakt afhankelijk van resterende 

looptijd en visie


