




Programma

• Vragen   kwartaalcijfers strategie?

1. Nieuwe trade ASML  U.S.A.

2. Openstaande posities  

3. Prosus Butterfly / Condor

4. AEX Diagonale Call (back) spread

5. Netflix scheve Condor

6. Apple Straddle long + Straddle short

7. Verizon Condor plus extra call

8. Baidu Butterfly plus  debet putspread

9. Nieuwe strategie Cisco

10.Cisco 5 poot / Cisco Collar strategie

11.Portfolio Hedge 3 varianten 

12.Portfolio Hedge Futures

13.Bonus strategie Turbo’s  Long /Short 



Beste André,

N.a.v. de optie bootcamp waarin regelmatig de call backspread werd besproken ben ik op zoek gegaan naar trades die hiervoor geschikt zijn.

Ik heb ook interesse in “event trades” en zag dat JWN (Nordstrom) dinsdag a.s. nabeurs met cijfers gaat komen, de implied volatility van de opties kort na 
deze datum zijn daardoor erg hoog.

Nu heb ik de volgende trade gedaan bij een koers van JWN op $21,35 en heb $0,02 ontvangen.

Het plan is om deze trade vast te houden tot de 2e helft van volgende week en dan alles te sluiten.

Nu lijkt dit een trade zonder risico en wel winstkansen, maar dat zou toch niet moeten kunnen?

Zit er een addertje onder het gras? 

De dividenduitkering is net geweest, dus de beide opties hebben betrekking een vergelijkbare koers.

Zelfs al stijgt de koers enorm en raken beide posities in-the-money, dan zal toch alleen al de intrinsieke waarde van de long optie al voldoende zijn om niet nat te gaan?

Met vriendelijke groet,

Jos van de Werken

























































Visie ?

Wat is een geschikte aanpassing nu? 





































AEX Aandelen portefeuille

Bepaal eigen risico percentage

Stel AEX 600  //  Belegger bezit €100.000 aandelenportefeuille AEX aandelen

Beta 1 portefeuille

5% eigen risico

AEX opties 1 punt €100

1 FTI Future = € 200 per AEX punt

600 punten X €200 = €120.000 waarde contract 



AEX Aandelen portefeuille

Bepaal Beta van index aandelen

Bepaal totale Beta van portefeuille

Bepaal eigen risico percentage

Stel AEX 600

Beta 1 portefeuille

5% eigen risico



AEX Aandelen portefeuille

OPTIE 1

Koop 

Put AEX maart 2021 600  €25  (2X)

Portefeuille €100.000

1 FTI Future = € 200 per AEX punt

600 punten X €200 = €120.000 waarde contract 



AEX Aandelen portefeuille

OPTIE 2

Short (verkoop) 1 FTI  600

Call AEX maart 2021 600  €25  (2X)

Portefeuille €100.000



AEX Aandelen portefeuille

OPTIE 3

Short (verkoop) 1 FTI  600

Call AEX maart 2021 640 €7 (8X)

Portefeuille €100.000

1 FTI Future = € 200 per AEX punt

600 punten X €200 = €120.000 waarde contract 



Bedankt voor het kijken!


