
Geen verdere koersstijging
verwacht? Schrijf callopties!

DoorHuib Koel

Dehogere optieprijzen
zien er aantrekkelijk uit,
vooralwanneer udenkt
dat de beurskoers op
zijn top is.

D
ebeurs staathoog, to-
renhoogvolgenssom-
migen.Debeurswaarde-
ring vandeaandelen is
het afgelopen jaarflink
opgelopen.Begin febru-

ari kregenenkelebeleggershoogtevrees
enverkochten.Debeursvloer trildeeven
alsdevloer ineenGroningsewoning tij-
denseengasbeving.Het,nogniet volledi-
ge,herstel vandekoersengingsnel.Maar
het signaalwasoverduidelijk.Misschien
ishet tijdomdebakens te verzettenen
uwbeleggingsstrategieaan tepassen
doormiddel vanhet instrumentopties?

Callopties zijnderivaten,beleggings-
productenmeteenhefboom. Jekunter-
meegokkenengeldwinnenof verlie-
zen,maar jekunt zeookgebruikenom
jeportefeuillemeer rendement tege-
ven.Dat laatstedoe jedoorhetkooprecht
vandeaandelen (decalloptie) te verko-
pen.Daarvoorontvang jedeoptiepremie.
Of jedeaandelenop termijnookdaad-
werkelijkmoet verkopenhangt vande
koersontwikkelingaf. Stijgthet aandeel
verder,danworden jeaandelen ‘opge-
vraagd’.Dekoper vandeopties ‘callt’.Hij
of zijwil jouwaandelenwelkopen tegen
deprijsdie jij van tevorenhebtafgespro-
ken (deuitoefenprijs). Ligtdeaandelen-
koersopdeeinddatumlager,dankoopt
hij of zij jouwaandelenniet.Deoptieein-
digtwaardeloos.Voor jougeenprobleem:
jehebt jegeldalontvangen.Deontvan-
genpremie verhoogthet rendementop je
aandelen.En jekuntde transactieherha-
len.Dat isdebeoogdestrategie.

Maar isdit ookverstandig? JimTehu-
puringvanProBeleggen is voorstander
vaneenbeleggingsportefeuillemetop-
ties.BijProBeleggen ishij bijna vier jaar

geledenbegonnenmet€25.000.Al zijn
transacties —aandelenkopenenverko-
pen,opties verkopenensomsweer terug-
kopen—deelthijmet zijn volgers.Vorig
jaarwas lastig. Zijnportefeuillewasop1
januari 2017€33.248,40waard.Enop31
december stonder€34.876,66opde tel-
ler.Eennettorendement van4,9%, inclu-
sief allekosten.

‘Hetuitgangspuntbijbeleggen is
mijns inziensnietwinstmaximalisatie,
maar risicoreductie’, zegtTehupuring.
‘Vanuitdatperspectief alleenalben ik
eengroot voorstander vancalls schrijven
(jargonvoor verkopen, red.) opaande-
lendie je inbezithebt.Komtdeverwach-
te stijgingniet, danheb jeweldepremie
verdiend. Jekansopeengoedresultaat is
simpelweggroter.Hetnadeel vandestra-
tegie isdat je ingeval vaneengrotekoers-
stijgingopeengegevenmomentdaar-
vannietmeerprofiteert.Veelbeleggers
kunnendatmentaalniet aanenhebben
hetgevoeldat ze ietsmissen.Endatklopt
ook,want jehadmeerkunnenverdienen.

In2017heb ik zelf eengrootdeel van
destijginggemist, doordatdewinst in
aandelen tenietwerdgedaandoor verlie-
zenopgeschrevencalls.Daarbij kwam
ooknogeensdatoptiesweinigoplever-
denvanwegede lage volatiliteit.Dubbel
nadeligdus.Veelbeleggerskrijgendan
spijt vanhunbeslissing. Ikwijtdat aan
hebzuchtenkortzichtigheid.Teneer-
stemoet jebepalenwat jedoelstelling is.
Zelfbeleg ik vooreen rendement van8%
op jaarbasis. Positiesdiemij 15%kunnen
opleverenzijn voormijdanook ruimvol-
doende,omdat je je zoook foutievebe-
leggingenkuntpermitteren.Overigens

dek ikneerwaartse risico’sookveelvuldig
af.Wantalheb jenogzo’ngoedevisie, als
beleggerdoe jeookaltijdaankopendie
in verlies eindigen.Daarbovenop ishet
vanbelangeen langerehorizon tehan-
teren.Wanneer jehistorischkijkt,weet
jedatkoersstijgingenvan15%op jaarba-
siskunnenvoorkomen,maargeenszins
representatief zijn voorgemiddelde ren-
dementen. Sterkernog: indeafgelopen
twintig jaar eindigdedeAEX in25%van
degevallenmet verlies. Ik vindhetdaar-
omniet ergomindegoede jarenmin-
der te verdienen, indewetenschapdat in
middelmatigeof slechtebeursjarende
performancewaarschijnlijkbeter is.

Daarbij zijnernog tweezakenwaarvan
je jebewustmoet zijn.Teneerstedathet
achteraf altijdbeterhadgekunden ten
tweededatwanneermenopties indepor-
tefeuille gaat toepassendit extrakennis,
vaardigheiden tijdkost. In2018hebben
degeschrevenopties inmijnportefeuille
overigensalwaarde toegevoegd.DeAEX
staatdit jaaropeenverlies van3,5%. Ik
stanuopruim1%-puntminder verlies.’

‘Nietdoen’, zegt Jos vanHeese,die
werkzaamisbijAssetMeasurement,dat
instrumentenontwikkelt voorfinancië-
le adviseursenvermogensbeheerdersom
hunklantenbeter tekunnenadviseren.
‘Beleggen inaandelen is een langeter-
mijninvestering.Alsdemarkt langzaam
daalt,werktde strategie vancallopties
schrijvenprima.Alsdemarkt langzaam
stijgtook.Het risicokanzo inbepaalde
situatiesgedemptworden.Maarwanneer
debeurs ineensterkomhooglopend
meerjarig trendkanaal zit,mis je veel ren-
dement.Enaangezienerniemand isdie
goedkanvoorspellenhoedemarkt zich
ontwikkelt, ben ikgeenvoorstander.’

VanHeesegeeft terondersteuning
vanzijn visie eengrafiekvandeBXM,
een indexwaarinde resultatenvan ‘out-
of-the-moneycalls’ (callswaarbij deuit-
oefenprijshoger ligtdandekoers van
hetaandeel) schrijvenopdebrede
S&P500-indexwordenmeegenomen.
Van2009 tot enmet2013washet lucra-
tief omopties te schrijven.Daarnableef
dieBXM-indexachterbij deS&P500-in-
dex. ‘Vergeetnietdat aandelenrisicone-
menopde lange termijnaltijdbeloond
wordt’, steltVanHeese.

Deze week werd bekend dat de
Europese toezichthouder binaire
opties gaat verbieden. Binaire opties
zijn 'alles-of-nietsgokjes' met een
zeer korte looptijd (bijvoorbeeld 10
minuten), tussentijdse optiehandel
is niet mogelijk. De hier beschreven
optieconstructie is niet mogelijk met
binaire opties.

Binaire opties is gokken

‘Beleggen is niet
winstmaximalisatie
maar risicoreductie.
Het schrijven van
opties past daarbij’
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