




Dag André,

mooie tip van jou vorige week; short straddle AEX weekopties op woensdag.

Het is een variant op mijn strategie met weekopties, die ik op maandag

met AEX-weekopties doe. Ik speel in op de koersfluctuaties met de taktiek

van het doorrollen en bij het innemen van de posities leg ik (Binckbank)

een geavanceerde order put en call in als beveiliging/dekking. Het is de stoploss

naar boven of beneden.

Mijn vraag A: hoe wordt het risico van jouw strategie afgedekt (zo kortlopend, slechts drie dagen in positie)?

Mijn vraag B: gebruik jij stoploss? Wat doe jij om het risico van jouw

woensdag-strategie zo klein mogelijk te houden?

Groet, Sjaak Reulen



Beste André en Tom,

Dank voor de leerzame cursus tot nu toe. Mooi om in zo’n korte tijd toch weer zoveel nieuwe informatie op te doen.

Het innemen van een positie lukt me ondertussen redelijk. Wat ik lastig vind is het aanpassen van de positie als de 
koers zich anders ontwikkeld dan bij het innemen van de positie bedacht.
Denk bijvoorbeeld aan de onlangs ingenomen butterfly op Prosus. De koers is nu weliswaar teruggezakt, maar ging 
toch veel harder omhoog dan vooraf bedacht.
Hoe stuur je in zo’n geval goed bij?

Alvast bedankt, succes en tot woensdag.

Groeten,
Dick van der Hout











Dag Andre,

Zoals je weet krijg ik zondags je markupdate en zit ik ook bij de optie bootcamp momenteel via beide abonnementen

Ik heb bijna al je cursussen al eens gevolgd, zoals o.a. destijds met o.a. onze Belgische oud directeur van Fortis die toen we met ons allen naar het casino gingen aan het eind van de week en toen hij heel snel de 
winst van zijn goud optie zag verdampen.

Deze cursussen brachten ons op een hoger niveau maar desondanks doe ik weer mee om de opgebouwde kennis te onderhouden en/of uit te breiden.

Zou jij de onderstaande constructie eens tegen het licht willen houden en jouw visie hierop willen geven door dit a.s. zondag eens te behandelen als vraag van de week

Het lijkt of je maximaal maar €98 kunt verliezen waar een eventuele winst tegenover staat van ¼ €502 dus een risk reward van 5,12. Kan je nu met zo een constructie toch de mist ingaan?

Ik ben namelijk bang dat bijvoorbeeld doordat de vola (plots bij een tegenlopende beurs c.q. beurscrasch) heel snel omhoog zal gaan en dan lijkt me dat nu in geprijsde vola flink tegen je in gaat lopen of gaat 
dit dan toch 1 op 1 mee.

ABN verkoop put 16 op dec 2021 met een bescherming van een gekochte put 2021 op 10. Het lijkt te mooi om waar te zijn en vaak is het dat dan ook.

De gemelde winst en verlies is een combinatie van de gekochte Put en verkochte Put. Om de berekening te volgen moet eigenlijk beide Puts afzonderlijk bekijken. ( zie december 21 put spread)

De geschreven Put 16 ( ontvangen € 7,50) geeft een maximale winst van € 750,= als de koers op expiratie boven de € 16 staat, je word niet aangewezen en kun je de € 7,50 premie houden dus € 750,= winst

Echter op het moment dat de koers onder de € 16 staat kun je aangewezen worden en moet je 100 aandelen ABN tegen een koers van € 16 afnemen. Je hebt € 750,= aan premie ontvangen dus ze kosten je 
maar 1.600 – 750 = € 850,=

Maar stel dat op het zelfde moment ABN bankroet gaat en ABN niets meer waard is ben de € 850,= ook kwijt. Dus op de geschreven put is de max verlies € 850,=

Maar met de gekochte Put 10 ( betaald € 2,48 = € 248,=) heb je een recht gekocht om 100 aandelen ABN voor € 10 te verkopen. Dus bij verkoop van de 100 tegen € 10 = ontvang je € 1.000 – 248 = € 752,=

Dus maximaal verlies in deze constructie is max verlies in geschreven put € -850,= plus het ontvangen verzekeringsgeld uit de koop Put van € +752 Is -850 + 752= € 98,=

Als laatste de vraag is het überhaupt wel verstandig om zo een lange constructie nu aan te gaan?

Met vriendelijk groet

Willy van den Bergh







































Bedankt voor het kijken!


