Aan de slag gaan met opties

WHS opties gids
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Hedge bestaande posities.
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Globaal overzicht opties

Wat is een optie?

Een optie is een contract tussen een koper en een verkoper over
het recht tot kopen of verkopen van een onderliggend waarde
aan een specifieke prijs en op een voorafgesproken datum.

DAX

9500
100 punten

9400
Strike price

-10
+100
+90

Optie Premium
Optie resulterend in een short positie.

9500 -

9400

PUT Strike Price – Actuele Marktprijs

Volledige trade

Inspelen op een daling van de DAX in de komende weken. Opties maken het mogelijk
om dit scenario te traden door de aankoop van een PUT optie. Deze geeft u het recht
om te verkopen aan een bepaalde prijs bij verstrijken van de vervaldag. De prijs die men
voor dit recht betaalt, heet de « premie » of « premium ».
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Visuele weergave verloop opties

CALL

CALL

Profit & Loss

Evolutie winst/verlies na het VERKOPEN van Call of Put

Profit & Loss

Evolutie winst/verlies na het KOPEN van Call of Put

Onderliggende waarde

Onderliggende waarde
PUT

Profit & Loss

Profit & Loss

PUT

Onderliggende waarde

Onderliggende waarde
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Enkele strategiëen met opties

Onderliggende waarde

Verkopen van een CALL

Profit & Loss

Men
anticipeert op
een prijsdaling
tussen nu en
de vervaldag
van de optie.
Winst is
onbeperkt
terwijl het
maximale
verlies beperkt
is tot de
betaalde
premie.

Onderliggende waarde

Onderliggende waarde

Verkopen van een PUT

Kopen van een PUT

Men
anticipeert op
een
prijsstijging en
verkoopt
daarom een
PUT, waardoor
men een
premie
opstrijkt. Stijgt
de prijs
voldoende dan
verloopt de
plicht te
leveren.

Single vanilla
opties
Deze strategie werkt in
een specifieke richting.
Ofwel:
KOOPT met het recht en
betaalt men daarvoor de
premie ofwel:
VERKOOPT men het recht
en ontvangt men de
premie in ruil voor de
plicht die men aangaat.

Profit & Loss

Men
anticipeert op
een prijsdaling
en men
verkoopt een
CALL. In ruil
ontvangt men
de premie.
Daalt de
waarde
voldoende,
dan verloopt
de plicht te
leveren.

Bij het KOPEN is het risico
beperkt tot het verliezen
van de betaalde premie.
Bij het VERKOPEN zijn de
risico’s groter en
potentieel ongelimiteerd
als men de onderliggende
waarde niet in portefeuille
heeft.
Het betreft hier dus een
zuivere ‘directionele’ trade
aangezien men enkel wint
wanneer de markt
(onderliggende waarde)
een specifieke richting
uitgaat.

Profit & Loss

Men
anticipeert op
een
prijsstijging
tussen nu en
de vervaldag
van de optie.
Winst is
potentieel
oneindig
terwijl het
maximale
verlies beperkt
is tot de
betaalde
premie.

Profit & Loss

Kopen van een CALL

Onderliggende waarde
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Enkele strategiëen met opties
Strategie

Algemeen

Structuur

Vertical

Is een tweezijdige strategie waarbij
men simultaan beide zijden of
‘benen’ koopt/verkoopt op
hetzelfde valutapaar.
Het simultaan kopen en verkopen
noemt men een “spread”.
Vertical duidt op het feit dat de
spread is opgebouwd uit opties met
dezelfde vervaldag.

BULL SPREAD: Koop low
strike en verkoop high strike.
Zelfde vervaldag and
hoeveelheid
BEAR SPREAD: verkoop low
strike en koop high strike.

Met de straddle, koopt men zowel
een call als een put op dezelfde
onderliggende waarde, met
dezelfde strike en vervaldag.

Koop at the money CALL,
Koop at the money PUT

Neutraal

Verkoop at the money CALL,
Verkoop at the money PUT

Neutraal

Zelfde strike, hoeveelheid en
vervaldag.

Stabiele markt vooruitzicht

Koop out the money CALL,
Koop out the money PUT

Neutraal

Verkoop out the money CALL,
Verkoop out the money PUT

Neutraal

Gelijke Delta, zelfde
hoeveelheid en vervaldag.

Stabiele markt vooruitzicht

Straddle

Strangle

De strangle gelijkt op de straddle:
openen van zowel een call als een
put op hetzelfde valutapaar. Als
men beide opties koopt spreekt
men van een LONG strangle. Als
men beiden verkoopt spreekt men
van een short strangle. In beide
gebruikt men opties met dezelfde
vervaldag. Verschil met de straddle
is dat de put een lagere strike heeft
dan de call.

Zelfde vervaldag en
hoeveelheid.

Gebruik
Matig bullish

Matig bearish
Directionale trade met
minder blootstelling dan de
plain vanilla structuur.

Risk/Reward

Evolutie

Verlies beperkt tot betaalde
premie. Max. winst is aantal
pips tussen verschillende
strikes en de betaalde pips.
Verlies beperkt tot aantal
pips tussen verschillende
strikes minus ontvangen
pips. Max. winst is de geinde
premie.

Onderliggende
waarde

Verlies beperkt tot de
betaalde premie en winst is
potentieel oneindig.
Verlies is potentieel oneindig
en winst beperkt tot de som
van geinde premies.
Inkomsten genereren in een
trendloze markt met
afzwakkende volatiliteit.

Onderliggende
waarde

Verlies beperkt tot de
betaalde premies en winsten
zijn potentieel oneindig.
Verlies is potentieel oneindig
terwijl winsten max. de som
zijn van ontvangen premies.
Inkomsten genereren in een
trendloze markt met
afnemende volatiliteit..

Onderliggende
waarde

.
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Opties in het WHSFutureStation NANO
Eens u de nodige toelatingen van
WHS heeft om op uw rekening
Opties te handelen, zal een lege
folder “options” beschikbaar zijn
in de workspacebar. Door een
rechter muisklik op deze folder te
doen, kan een nieuwe optie
toegevoegd worden.

Dankzij het dialoog venster is het
heel eenvoudig om de gewenste
optie(s) te selecteren.
Klik op OK om de gekozen
parameters te valideren.

Van zodra gevalideerd, zal de
nieuwe optie verschijnen in de
folder ‘Options’. Deze kan nu
gebruikt worden zoals om het
even welk ander contract of
symbool binnen
WHSFutureStation NANO
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Options in CQG M

Opties verhandelen in CQG M is zeer
eenvoudig.
Belangrijk is te weten wat het symbool
is voor de specifieke optie die gewenst
is. Zoals in WHSFutureStation NANO
is het symbool voor de optie een
samenstelling uit de volgende
elementen:

•CALL(C) of PUT(P)
•CQG symbool v.d. underlying
•Expiratie maand en jaar
•Strike price

Codes voor de maanden:
Januari

F + jaar (bv. “14” voor 2014)

Februari

G + jaar

Maart

H + jaar

April

J + jaar

Mei

K + jaar

Juni

M + jaar

Juli

N + jaar

Augustus

Q + jaar

September

U + jaar

October
November

V + jaar
X + jaar

December

Z + jaar

CQG M biedt echter niet de
handige selectie tool zoals in
NANO. De inputs moeten
manueel ingevoerd te worden.
Om bijv. de quote te krijgen voor
de 9500 CALL op de FDAX met
expiratie in juni 2014 moet het
volgende ingevoerd worden:

.

C DCM149500

Opgelet:
De C of P voor Call of Put wordt
gevolgd door een“.”
De rest is aan elkaar, zonder
spaties of leestekens.

Om het juiste CQG symbool te
kennen, kan volgende tabel
gebruikt worden:
http://www.cqg.com/docs/symbols
.pdf
Om het symbool te weten voor de
gewenste maand, zie tabel links:
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FAQ
Q / Welk type rekening heb ik nodig om in opties te kunnen handelen?
CFDFX opties kunnen verhandeld worden via een CFDFX account. Om opties op de gecentraliseerde futures beurzen te kunnen handelen, dient u te beschikken over een Futures
rekening van het type CQG. Mogelijk moeten extra toelatingen vrijgegeven worden op uw account om toegang te hebben tot opties.
Q / Wat is een optie?
Een optie is een contact tussen een koper en een verkoper voor het recht een onderliggend financieel product te kopen of verkopen aan een specifieke prijs op een bepaalde
datum. Het onderliggende product(=underlying) kan een valutapaar, een index of een future zijn.
Q / Wat is een call en wat is een put?
Een call is een optie met het recht de underlying te kopen. Als een trader van mening is dat de prijs van de underlying zal stijgen, zou hij kunnen profiteren van die beweging door
een call te kopen. Een put is een optie dat het recht geeft een underlying te verkopen. Als een trader van mening is dat de prijs van de underlying zal vallen, zou hij kunnen
profiteren van die beweging door een put te kopen. In beide scenario’s zal de trader de houder worden, de persoon die het recht heeft de underlying te kopen of verkopen.
De verkoper wordt de schrijver van uw call of put en zei zijn daarmee gedwongen de voorwaarden van de optie te respecteren.
Q / Maar ik kan toch ook een call of put verkopen?
Dat klopt. In de voorgaande scenario’s koopt u, of gaat u long op een call of put.
Als u long op een call of put bent kunt u deze positie sluiten voor de expiratie door uw call of put te verkopen.

KOPER
VERKOPER

PUT
Recht te Verkopen
Verplicht te Kopen

CALL
Recht te Kopen
Verplicht te Verkopen

Q / Wanneer kan ik een optie handelen?
Afhankelijk van de beurs waarop ze verhandeld worden. Raadpleeg de officiële website van de beurs waarop de opties genoteerd zijn om de exacte handelsuren te kennen.
Q / Wat is de optie expiratie?
De expiratie datum is de datum in het optie contact wanneer de optie afloopt. Opgelet, expiratie staat niet noodzakelijk gelijk aan de uitvoeringsdag. Voor opties van het
Amerikaanse type, kan de uitvoering plaatsvinden gedurende de looptijd van de optie en niet (altijd) op de expiratie.
Voor het exacte moment van expiratie en de settlement na expiratie, raadpleeg de officiële website van de beurs.
Q / Kan ik een optie voor de expiratie uitoefenen?
Ja, in het geval van opties Amerikaanse stijl. Amerikaanse futures beurzen passen deze stijl meestal toe voor hun opties. Opties op de miniS&P future, zullen bijvoorbeeld in
Amerikaanse stijl zijn. Dit impliceert dat ze op om het even welk moment in de looptijd van de optie kunnen worden uitgeoefend worden. Op Europese beurzen is de Europese stijl
van opties courant. Uitoefenen en/of uitgeoefend worden kan hier alleen op de expiratiedag en indien de optie in the money afsluit. Op de CFDFX producten wordt de Europese stijl
toegepast.
Q / Wat is de strike van een optie?
De strike prijs is de specifieke prijs in het optie contract waaraan uw koop of verkoop van de underlying kan uitgeoefend worden.
Q / Kan ik iedere strike prijs kiezen?
Er zullen een aantal vaste strikes aangeboden worden. Strikes worden op geschikte intervallen geselecteerd binnen het waarschijnlijk bereik van de onderliggende waarde. Op
beursgenoteerde contracten zal het de beurs in kwestie zijn die de beschikbare strikes bepaald. Voor CFDFX contracten is het WHS zelf die deze bepaalt.
Q / Waarom verandert de premie kosten op mijn rekening?
Wanneer u een optie opent zult u merken dat de waarde van de premie in de loop der tijd veranderd. Vele factoren zouden een invloed kunnen hebben op de prijs van een optie: de
prijs van het onderliggende contract, rentevoeten, de strike prijs, volatiliteit en de hoeveelheid tijd tot de expiratie.
Q / Waarom heeft de expiratie datum invloed op de premie?
Tijdswaarde is een van de twee componenten in de premie van een optie. Wanneer een optie nog veel tijd heeft voordat deze vervalt, is de verwachting en kans dat de optie in-themoney vervalt groter.
Daarom hebben opties met veel tijd een hogere tijdswaarde. Als de optie dichterbij de expiratie komt zal de tijdswaarde vallen omdat er minder tijd over is voor die optie.
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Praktische voorbeelden
Opties en uitstaande posities in de onderliggende Futures in het WHSFutureStation NANO

Opties en uitstaande posities in de onderliggende Futures in het dagelijks rekeninguittreksel
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