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Thales van Milete (ca. 625-545 voor Christus). Grieks
filosoof en onderhandelaar

Smartengeld
De bedragen die worden
uitgekeerd voor immateriële
schade zijn in Nederland
veel lager dan in andere
landen
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Bij financiële schandalen valt steevast de term derivaten. Meestal is dat ten onrechte. Het derivaat kan
helpen bij het beheersen van de risico’s of het verhogen van het rendement.

Het oudst bekende voorbeeld stamt uit de zesde eeuw voor het begin van onze
jaartelling. De Griekse filosoof Thales — oorspronkelijk afkomstig uit de stad
Milete, aan de westkust van Turkije — werd alom gerespecteerd als een van de
Zeven Wijzen. Hij was een groot filosoof en wiskundige, die zijn tijd ver vooruit
was.

Maar hij werd ook beschimpt. Filosofen zouden geen geld kunnen of willen
verdienen. Labbekakken waren het. Om die stelling te pareren huurde Thales,
voordat duidelijk was dat de olijfoogst van dat jaar gigantisch zou zijn, alle
olijfpersen in het land. Het kostte hem zijn hele vermogen. Maar in de
oogstmaand van dat jaar was de vraag naar olijfpersen enorm. Thales verdiende
een fortuin, niet aan de boomgaard met olijfbomen of aan de handel in olijven,
maar op de rechten om zijn gehuurde olijfpersen te mogen gebruiken. Hij
verhandelde die rechten. Thales van Milete was de eerste derivatenhandelaar.
Opties zijn daarmee ouder dan de Via Appia Antica.

Optiebeurs

We slaan 2500 jaar over: in 1978 kwam er in Nederland een aparte optiebeurs
met verhandeling van gestructureerde contracten. Vanwege die
gestandaardiseerde opzet zijn ze tussentijds, dooreen en in combinatie verhandelbaar. Maar de laatste jaren is beleggen met
opties onder particuliere beleggers minder populair geworden. De belegger die met een relatief kleine investering wil
speculeren op een stijging van een aandeel (calloptie) of op een daling (putoptie) kiest tegenwoordig eerder voor een turbo,
sprinter of speeder in respectievelijk de ‘long’- of in de ‘short’-variant. Beleggen in turbo’s lijkt aantrekkelijker dan in opties
vanwege het ontbreken van de tijds- of verwachtingswaarde (het verschil tussen de huidige koers en de mogelijke waarde op

einddatum). Het is een vrij simpel product. ‘Je koopt in feite gefinancierde aandelen’, zegt Sander Meijers, van Meijers
Weijerman Vermogensbeheer. ‘Ze worden uitgegeven door een financiële instelling en die onderhoudt ook de markt.’ Een van
de minpunten is de onherroepelijke stoploss-limiet. Vooral bij volatiele beurzen, zoals die van afgelopen maandag -— de
openingskoers van de AEX-index was 4% lager, maar daarna steeg de beurs weer, bijna in een rechte lijn — kan dat tegen de
belegger werken. Het leidt tot een gedwongen tussentijdse verkoop. Enkele uren of dagen later kan de positie weer
winstgevend zijn, maar de belegging in de turbo is dan al afgewikkeld.

Opties kennen geen automatische verkoop. Die lopen tot de afgesproken
einddatum. Het kan gebeuren dat zij tussentijds geen waarde hebben, om vlak voor
de afloopdatum toch nog winst op te leveren, met name in wispelturige markten.
Maar er is meer. Het voordeel van beleggen met opties is dat je ook als tegenpartij
kan optreden van iemand die een koersstijging of -daling verwacht. Je kóópt geen
opties, maar gaat ze ‘schrijven’. Je koopt daarmee geen recht, maar gaat een plicht
aan: om aandelen te verkopen in het geval van een geschreven calloptie of te kopen
bij een geschreven put. De uiteindelijke verkoopprijs (bij een call) of koopprijs (bij
een put) van het aandeel ligt van tevoren vast. Het geeft zekerheid voor de eigenaar
(call) of toekomstige eigenaar (put). Voor die verplichting om aandelen te leveren

(call) of te kopen (put) ontvangt de ‘schrijver’ de optiepremie, een ‘gratis’ opbrengst waardoor het rendement hoger wordt.
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Grieks 'nee' plaatst Europa voor dilemma Varoufakis stapt op Tumult op markten verwacht na Grieks nee

(call) of te kopen (put) ontvangt de ‘schrijver’ de optiepremie, een ‘gratis’ opbrengst waardoor het rendement hoger wordt.
Turbo’s kennen die mogelijkheid niet.

Beleggingsconstructies

Jim Tehupuring van Probeleggen is, net als Meijers, een groot voorstander van opties. Hij gebruikt dit instrument, en dan
vooral het schrijven, in bijna elke beleggingsconstructie. ‘Allereerst bepaal ik natuurlijk in welk aandeel ik wil beleggen. Maar
wanneer die beslissing genomen is, kijk ik ook naar opties, naar de premie en looptijd. Vooral bij beweeglijke aandelen, zoals
momenteel ING en TomTom, kies ik ervoor om opties te schrijven. De minimaal te ontvangen premie moet circa € 0,40 per
optie zijn, ook vanwege de kosten. Verder kies ik looptijden tot maximaal zes maanden. Een enkele keer iets langer’, zegt
Tehupuring. Een vuistregel bij opties is dat een koper beter de langere periodes kan kiezen en de schrijver de kortere, omdat
de tijdswaarde zich altijd tegen de koper keert. Een minimum-optiepremie hanteren doet Tehupuring ook om, wanneer de
waarde vanwege het verstrijken van de looptijd lager wordt, de geschreven optie terug te kopen. Dat doet hij wanneer de
optieprijs nog maar 10% bedraagt van de ontvangen premie. Wanneer de koers onder de € 0,10 ligt, worden er bij een
‘closing’-transactie namelijk vaak geen transactiekosten gerekend. Meijers gebruikt vooralsnog alleen kortlopende 1-
maandsopties om extra cashflow uit de aandelenportefeuille te halen. ‘Wij selecteren aandelen uit de AEX, de Duitse DAX en
de Franse CAC40. We kiezen bedrijven die over de gehele wereld zakendoen en een stabiel dividendbeleid kennen.
Maandelijks wordt de optieportefeuille opnieuw opgezet; daarbij streven we naar een gemiddelde maandpremie van 1,5% tot
2,0%. Verder blijven we alert op anomalieën in de markt. Zo deed recentelijk een Ahold “at-the-money”-call -— waarbij de
uitoefenprijs van de optie gelijk is aan de huidige aandelenkoers -— € 0,30 aan premie, terwijl de looptijd nog slechts een week
was. Op deze manier genereer je extra cashflow uit je bezit, en daar draait het toch allemaal om.’
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en huizenmarkt.

Huib Koel   

Lees alle artikelen van Huib Koel

http://fd.nl/ondernemen/1110173/opiniepeilingen-kleine-meerderheid-van-grieken-zegt-nee
http://fd.nl/beurs/1110196/varoufakis-stapt-op
http://fd.nl/beurs/1110179/tumult-op-markten-verwacht-na-grieks-nee
http://fd.nl/auteur/huib-koel
http://fd.nl/auteur/huib-koel
http://fd.nl/auteur/huib-koel
mailto:huib.koel@fd.nl
http://fd.nl/auteur/huib-koel

