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OPTIE HANDLEIDING 
SAXO – EUROSTOXX50 
WEEKOPTIE SYSTEEM 
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Realtime koersinformatie aanvragen 
(eenmalig) 

Ga naar https://www.home.saxo/ 

1. Druk op ‘Login’ 
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2. Druk op ‘Inloggen’ 



©ElkeWeekGeld.nl          4 
 

 

  

3. Vul gebruikersnaam 
en wachtwoord in. Druk 
daarna op ‘INLOGGEN’ 
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4. Klik hier 
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5. Voer de ontvangen 
code in en druk op 
‘Verifiëren’ 

6. Druk op ‘Sluiten’ 
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7. Druk op het poppetje en daarna 
op ‘Koersabonnementen en 
nieuwsdiensten’ 
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8. Druk op ‘Futures en opties’ 

9. Druk op ‘Abonneren’ en vul 
daarna de persoonsgegevens in 
en druk op ‘ABONNEREN’ 
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Optieorder inleggen 
Ga naar https://www.home.saxo/ 

 

1. Druk op ‘Login’ 
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2. Druk op ‘Inloggen’ 

Het is bij SaxoInvestor 
niet mogelijk om voor 

opties een stop loss 
order in te leggen. 
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3. Vul gebruikersnaam 
en wachtwoord in. Druk 
daarna op ‘INLOGGEN’ 
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4. Klik hier 
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5. Voer de ontvangen 
code in en druk op 
‘Verifiëren’ 

6. Druk op ‘Sluiten’ 
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7. Voer in het zoekveld de 
optieserie in (OES1, OES2, 
OMSX of OESX, OES4 of 
OES5 en klik op het 
zoekresultaat 
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8. Druk op ‘6’ en 
verander naar ‘Alle’ 
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9. Klik op de betreffende periode 
(deze stap is alleen van toepassing 
wanneer er voor de optieserie 
‘OMSX of OESX’ is gekozen) 
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10. Zoek de 
uitoefenprijs (zie 
het weekbericht) 
en klik op de 
bied(verkoop) prijs 
van de put optie 
(aan de linkerkant 
staan de call 
opties)  
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11. Klik hier (eenmalig) 

12. Klik hier (eenmalig) 
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13. Doe de test en klik op 
‘Versturen’ (eenmalig) 
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14. Doe de test (eenmalig) 
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15. Klik op ‘Versturen’ (eenmalig) 

16. Klik op ‘Sluiten (eenmalig) 
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17. Vul het aantal contracten in 

19. Klik op ‘Verkoop’ 

18. Vul de prijs in (zie weekbericht) 
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20. Klik op 
‘Bevestigen’ en 
herhaal stap 10, 17-
20 voor de call optie.  


