




Beste,

De eerste webinar i.v.m. optie strategieën was boeiend en interessant!

Een vraagje over een vuistregel : u sprak over de "implied volatiliteit"de percentage te delen door 16 , en de uitkomst 
staat voor de dagelijks beweging ,

Dit dagelijks bewegingscijfer is dit uitgedrukt in procenten of punten hoeveelheid per dag?

Met vriendelijke dank

Erwin van brussel



Beste Andre, Tom,

Allereerst dank voor de interessante lessen. Ik wil alvast wel een paar vragen neerleggen en hopelijk kun je daar wat aandacht aan besteden, en wel:

· Ik begrijp nog steeds niet goed de term “doorrollen”, wanneer doe je dat nu en wat is daarvan het voordeel.

o Is dit niet gelijk aan het sluiten van een optie en een nieuwe nemen?

· Stel ik heb een strategie ingenomen en dat gaat fout, wat voor mogelijkheden heb ik dan om bij te sturen en hoe signaleer ik dat dan?

Met vriendelijke groet,

Engelbert Schuitemaker



• 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



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



Wanneer ingrijpen?

• Het wordt kritisch als de strike van de geschreven optie wordt bereikt

Scenario’s

• Daling: max risico vooraf bekend (investering)

– Zodra geschreven optie < 0,10 

• Alleen geschreven call sluiten

• Hele positie sluiten

• Sluit geschreven call en schrijf nieuwe call afhankelijk van premie

• Gelijk blijven: tijdswaarde moet z’n werk doen, niet ingrijpen

• Stijging binnen 1 dag ATM

– Geschreven call naar boven doorrollen (voorkom dat hij ITM wordt)

– Bestaande positie intact houden, nieuwe positie op hogere strikes (positie middelen)

– Positie gekochte call uitbreiden of OTM call bijkopen (delta’s bijkopen) 

– Hele positie sluiten

• Na 1 week ATM

– Hele positie sluiten (max winst bereikt)







Optiestrategieën – Basic  & Spreads

Long Call
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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 



Optiestrategieën – Basic  & Spreads

Short Call
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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. 



Optiestrategieën – Basic  & Spreads

Long Put
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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. 



Optiestrategieën – Basic  & Spreads

Short Put
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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.



Optiestrategieën – Basic  & Spreads

Covered Call
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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



Optiestrategieën – Basic  & Spreads

Debit Call Spread
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Debit Call Spread  Debit Offensief
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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



Optiestrategieën – Basic  & Spreads

Credit Call Spread
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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



Optiestrategieën – Basic  & Spreads

Debit Put Spread
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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



Optiestrategieën – Basic  & Spreads

Credit Put Spread

Onderliggende waarde
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Credit Put Spread → Credit Defensief
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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



Optiestrategieën – Basic  & Spreads

Calendar Spread
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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



Optiestrategieën – Basic  & Spreads

Strategie Beweging Debit / Credit Type

Straddle → Credit Offensief

Delta (gamma) Theta Vega

- + - hoog

 

Een strangle bestaat uit twee geschreven opties (één call  en één put)met 

eenzelfde uitoefenprijs. Voor beide opties wordt premie ontvangen, er wordt 

echter geen optie gekocht om het risico van de strategie te beperken. Deze 

strategie profiteert van een daling in de volatiliteit en wordt daarom bij voorkeur 

ingenomen wanner de IV hoog is. 

Straddle

Optie Grieken
IV

Straddle

Onderliggende waarde
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Strangle en Straddle

Strategieën long of short toepasbaar afhankelijk van visie

Long bij lage volatiliteit en verwachte stijging volatiliteit

Short bij hoge volatiliteit en verwachte daling volatiliteit

Belangrijk long straddle

Nadeel Bij long posities kwetsbaar voor Theta (tijdswaarde verlies)

Voordeel (flinke) beweging is goed ongeacht de richting

Winstnemen bepaal koersdoel vooraf



Strangle en Straddle

Strategieën long of short toepasbaar afhankelijk van visie

Long bij lage volatiliteit en verwachte stijging volatiliteit

Short bij hoge volatiliteit en verwachte daling volatiliteit

Belangrijk  short straddle

Nadeel risico ongedekte postie bij grote uitslag

Voordeel tijd doet zijn werk 

Winstnemen wacht niet op laatste dubbeltje



Optiestrategieën – Basic  & Spreads

Strangle

Onderliggende waarde
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Bij een strangle worden twee opties geschreven. Een geschreven call aan de 

bovenzijde en een geschreven put optie aan de onderzijde. De onderliggende 

waarde expireert bij voorkeur binnen de bandbreedte van deze twee aandelen. 

Voor beide gechreven opties wordt premie ontvangen, maar omdat de 

optiereeksen beide OTM zijn zal de premie lager zijn dan bij de straddle.

Strangle

Optie Grieken
IV



Butterfly: 
Laag risico in verhouding tot potentieel rendement
Naarmate de positie meer out of the money is lagere investering en 
interessanter qua risk/return ratio

Voordeel 
weinig management

Aandachtspunt
Wanneer neem je winst?



Optiestrategieën – Basic  & Spreads

Strategie Beweging Debit / Credit Type

Butterfly → Debit Defensief

Delta (gamma) Theta Vega

+ - + laag

Een Butterfly strategie speelt in op een beperkt herstel van een onderliggende 

waarde. De koers beweegt bij deze strategie bij voorkeur licht hoger wat zal 

leiden tot een hogere waarde in de gekochte call. Naast de gekochte call worden 

twee call opties geschreven. De geschreven call opties hebben een expiratieprijs 

boven de eerste gekochte call. Vervolgens wordt een vierde call opties gekocht 

met een expiratieprijs boven de twee geschreven call opties. bv. + 1 call 50, -/- 2 

call 55, +60 call 

Optie Grieken
IV

Butterfly Butterfly
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Optiestrategieën – Basic  & Spreads

Strategie Beweging Debit / Credit Type

Condor → Debit Defensief

Delta (gamma) Theta Vega

+ - + laag

 

De condor heeft baat bij een stijiging van de onderliggende waarde. De 

strategie bestaat uit een viertal opties, allereerst wordt een call optie 

gekocht en een call optie met een hogere uitoefenprijs geschreven, deze 

spread wordt vervolgens aangevuld met een geschreven en gekochte call 

optie, met elk een hogere uitoefenprijs.

Als voorbeeld is de volgende combinatie te noemen: 

+1 call 50, -/- 1call 55, + 1 call 60, -/- call 65.

Optie Grieken
IV

Condor

Condor Vierpoot 

Positie Long calloptie 

Short calloptie met een hogere uitoefenprijs en gelijke looptijd 

Short calloptie met een nog hogere uitoefenprijs en gelijke looptijd 

Long calloptie met een nog weer hogere uitoefenprijs en gelijke looptijd 

Doel Profiteren van koers binnen geringe bandbreedte 

Voordelen Rendement bij koers binnen geringe bandbreedte 

Nadelen Bij exacte koers iets lager rendement 

Toepassing Verwachting gelijkblijvende koers 

Aandachtspunt  

Profiel 

 
 



Condor: 
Short ATM opties en Long OTM opties

Voordeel 
Weinig management
Tijd doet zijn werk mits uitslagen binnen bandbreedte

Aandachtspunt
Wanneer neem je winst?
Ingrijpen bij bereiken B



Optiestrategieën – Advanced

Strategie Beweging Debit / Credit Type

Iron Condor → Credit Defensief

Delta (gamma) Theta Vega

- + - hoog

Een Iron Condor speelt in op een zijwaarts verloop van de onderliggende waarde. 

De koers heeft hier speelruimte naar boven en naar beneden. Door het schrijven 

van een put optie aan de onderkant van de bandbreedte, en het schrijven van een 

call optie aan de bovenkant, wordt tweemaal premie ontvangen. Beide zijde 

worden beschermt met een gekochte put en gekochte call optie. 

Iron Condor

Optie Grieken
IV

Iron Condor
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Optiestrategieën – Basic  & Spreads

Collar
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Een collar is een defensieve optiestrategie ter bescherming van 

onderliggende aandelen. De collar combineert aandelen met een 

geschreven call optie aan de bovenzijde, en een gekochte put optie aan de 

onderzijde van de huidige aandelenkoers. Op deze manier wordt de 

aandelen positie beschermt tegen een daling. Deze bescherming wordt 

(deels) gefinancieerd door de geschreven call optie. 

Collar

Optie Grieken
IV



Bedankt voor het kijken!


