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Let er bij het openen van een nieuwe rekening op, dat alle documenten in order zijn. Bij sommige 
banken/brokers is een speciale overeenkomst nodig voor het handelen in opties en/of het schrijven 

van opties. Zo moet bijvoorbeeld bij Lynx de trading permissions voor het handelen met opties 
aangevinkt zijn. Neem voor de zekerheid contact op met je broker en vraag of het met jouw rekening 

mogelijk is om index opties te schrijven. 
 

Voor het volgen van de systemen kan het handig zijn om gebruik te maken van real time 
koersinformatie. Hoe later na het ontvangst van de email de order wordt aangemaakt, hoe groter de 

kans dat de limietprijs is veranderd. Hoe je de koersdata bij Lynx kunt aanvragen lees je hier: 
https://service.lynx.nl/account/realtime-koersdata-toevoegen/. Voor de AEX indexopties heb je de 

Euronext Basic Bundle nodig. Voor de Eurostoxx50 de Eurex Core. 
 

Met real time koersinformatie kan de order dan worden ingelegd op de bied (bid) prijs +0.02 cent voor 
de AEX of +0.10 voor de Eurostoxx50. In de meeste gevallen wordt de order dan direct uitgevoerd. 

 

Beleggers bij Lynx/Interactive Brokers: voor de AEX index valt de borg/margin op de 3de vrijdag van de 
maand niet automatisch vrij. De opties moeten dan voor de expiratie teruggekocht worden voor €0.01 

per optie om een nieuwe positie in te kunnen nemen. Bij gebruik van de link van Lynx hoef je niets 
extra’s te doen en is dit automatisch geregeld.  
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Het weekbericht ziet er als volgt uit: 
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Algemene informatie over opties vind je hier. 

 

Uitleg weekbericht 

 
1. Verkoop (schrijven) 

 
Verkoop (schrijven): We openen een positie en doen een transactie op de beurs. Bij elke optietransactie zijn 
twee partijen betrokken: een koper en een schrijver. Wie een optie koopt, verkrijgt een recht. Daar staat iemand 
tegenover die een verplichting aangaat, de schrijver van de optie. Het grote verschil tussen het kopen of 
verkopen (schrijven) van opties is dat je bij het kopen van opties premie koopt en dat je bij het schrijven premie 
ontvangt, waarbij dus wel een risico bestaat dat de tegenpartij, dus de koper, zijn optie kan uitoefenen als de 
optie op expiratie waarde heeft. 
 

2. Looptijd 
 
Dit is de periode waarop het advies betrekking heeft. Voor het AEX Weekoptie Systeem en het Eurostoxx50 
Weekoptie Systeem schrijven we op vrijdag een weekoptie die expireert op de vrijdag daarop. Het weekbericht 
wordt elke week op vrijdag tussen 16.30 en 17.00 verstuurd. Voor het AEX Dagoptie Systeem sturen we elke dag 
tussen 16.30 en 17.15 een mail. 
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3.  Call Put 
Er zijn twee soorten opties, te weten: calls en puts. 
 
Call: een call is een recht om een onderliggende waarde te kopen tegen een bepaalde prijs, binnen een bepaalde 
termijn. 
 
Put: een put is een recht om een onderliggende waarde te verkopen tegen een bepaalde prijs, binnen een 
bepaalde termijn. 
 
In de meeste gevallen moet je 2 orders inleggen, 1 met een call optie en 1 met een  put optie. 
 

4. Optieserie 
 
Opties met gelijke onderliggende waarde. Is er sprake van een andere uitoefendatum en-of uitoefenprijs dan 
hebben we een nieuwe optieserie. De weekopties van de AEX hebben de volgende series: AX1, AX2, AX3, AX4 en 
AEX. Dit geeft de weektermijn aan waarop de opties betrekking hebben. Voor de Eurostoxx50 is dat: OES1, 
OES2, OESX, OES4 en OMSX. Dagopties worden aangegeven met een A en dan het nummer van de dag. A10, A11 
enz. Zo is bijvoorbeeld A30, de 30ste van de maand. Is het een vrijdag, dan wordt de week- of maandnotering 
gebruikt. 
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5. Uitoefenprijs 
 
De uitoefenprijs van een optie is de prijs waartegen de koper van een call-optie de onderliggende waarde mag 
kopen, of waartegen de koper van een put-optie de onderliggende waarde mag verkopen. 
 
De uitoefenprijs van een optie wordt ook wel strike genoemd. 
 

6. Limietorder 
 
Middels een limiet order koopt/ verkoop je tegen een vooraf gestelde prijs. Deze prijs kun je zelf opgeven als 
“limietprijs”. Indien jouw prijs wordt bereikt, wordt er tot koop/verkoop overgegaan. Je zult nooit meer betalen 
(of minder ontvangen in geval van verkoop) dan de door jouw opgegeven limietprijs. 
 

7. Stoploss-order 
 
Met een stoploss-order kun je het punt aangeven waarop je jouw verlies wilt nemen. Hierdoor hoef je niet 
continu alle koersen te volgen. Wanneer de koers door de door jouw opgegeven stopprijs zakt (stijgt) wordt je 
verkooporder (kooporder) automatisch uitgevoerd tegen de dan geldende marktprijs. Het is momenteel niet 
mogelijk om gebruik te maken van een stoploss-order bij onder andere Saxo en DeGiro. 


