
WEEKOPTIES OP ETFs  

ETF’s behoren wereldwijd tot de snelst groeiende 
beleggingsinstrumenten. Met het groeiende succes van ETF’s, 
neemt ook de vraag naar extra handelsmogelijkheden en 
risicobeheer toe. Opties op ETF’s beantwoorden aan die vraag. 
Opties op ETF’s bieden dezelfde mogelijkheden voor risicobeheer en portefeuille-
optimalisatie als individuele aandelenopties; met fysieke levering van de ETF’s bij 
uitoefening. Zij combineren de voordelen van diversificatie, eigen aan ETF’s, met 
de flexibiliteit van opties. 

Opties op ETF’s bieden beleggers, zeker wanneer ze al in ETF’s beleggen, een 
efficiënte manier om het risico van hun ETF-belegging te beperken of om het 
rendement te verhogen. 

Euronext introduceert opties op enkele van de meest verhandelde ETF’s en biedt 
via één enkele transactie de mogelijkheid in te spelen op regionale en mondiale 
marktbewegingen. 

De introductie van weekopties op ETF’s vervolledigt het bestaande aanbod. 
Weekopties bieden bijkomende handelsmogelijkheden en dit levert enkele 
specifieke voordelen op: 

 � Speel in op nieuwsfeiten en verwachte koersbewegingen

– Beperk het risico tot de premie voor 2 weken looptijd

 � Handel dezelfde strategieën als de standard optiecontracten maar dan vier keer 
per maand

– Bijkomende mogelijkheden om weekopties tegen maandopties te handelen

– Afgezien van de looptijd zijn de contractspecificaties gelijk aan maandopties

 �  Weekopties hebben in vergelijking met maandopties: 

– een hoge Theta: profiteer extra van een versnelde afname van de tijdswaarde 
bij het naderen van de expiratiedatum

– een hoge Gamma: de relatief lage premie van weekopties zorgt voor een sterk 
hefboomeffect; bij een geringe procentuele beweging in het onderliggende 
aandeel is al een aantrekkelijk rendement te genereren. 

Fast Facts:
Wat zijn weekopties op ETF’s? 
Elke vrijdag loopt een weekoptie af; wat 
meer flexibiliteit biedt voor wie handelt 
in opties.  

Voor wie zijn opties op ETF’s geschikt?  
Opties op ETF’s bieden beleggers 
de mogelijkheid het risico van hun 
ETF-portefeuille te beheersen of het 
rendement te optimaliseren. 

Waarom handelen in weekopties  
op ETF’s? 
Weekopties op ETF’s bieden extra 
handelsmogelijkheden voor korte-
termijnstrategieën. 

Welke zijn de kenmerken 
van weekopties op ETF’s?  

 � Looptijd van 2 weken; van 
vrijdag tot vrijdag

 � Een korte looptijd betekent 
een relatief lage premie en 
een sterker hefboomeffect

 � Handelssymbolen starten 
met een cijfer gevolgd  
door twee letters: 1**, 2**, 
4** en 5**

 � De nummer in het 
handelssymbool geeft aan 
op welke vrijdag van de 
maand het contract afloopt

 � Er is geen contract met 
symbool 3** aangezien 
de standaard maandoptie 
afloopt op de derde vrijdag 
van de maand

 � Clearing via  
LCH.Clearnet S.A.  

 � Liquidity Providers 
afficheren bied- en 
laatkoersen gedurende  
de handelsdag 

 � Handel zowel via het 
centraal order boek als 
door middel van de   
Large-in-Scale Faciliteit
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Disclaimer
Deze publicatie is louter informatief en vormt geen beleggingsadvies. Deze publicatie wordt aangeboden zoals ze is zonder enige waarborg of garantie van welke aard dan ook. Hoewel 
de nodige aandacht werd besteed aan de opstelling van de inhoud, geeft Euronext geen garantie met betrekking tot de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de informatie in deze 
publicatie. Euronext kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van, het vertrouwen op of het handelen 
ten gevolge van de verstrekte informatie. De inhoud van deze publicatie of informatie waarnaar in deze publicatie wordt verwezen vormt in geen geval de basis voor enig contract. 
Het ontstaan van rechten en verplichtingen met betrekking tot financiële producten die worden verhandeld op beurzen die worden geëxploiteerd door dochterondernemingen van 
Euronext is volledig afhankelijk van de van toepassing zijnde regels van de marktexploitant. Euronext omvat Euronext N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen. Informatie met 
betrekking tot merken en intellectuele eigendomsrechten van Euronext is beschikbaar op de volgende website: www.euronext.com/terms-use. 

Contract Specificaties: weekopties op ETF’s
 HANDELSSYMBOOL 1**, 2**, 4**, 5**
CONTRACTGROOTTE 100 Aandelen
HANDELSEENHEID 100
NOTERINGSEENHEID 1
MUNT Euro
OPTIE PREMIE Premie x handelseenheid
MINIMUM PRIJSINTERVAL € 0.01
WHOLESALE SERVICES Large-in-scale facility 
EURONEXT MARKET Amsterdam 
HANDELSTIJDEN Central order book 09:06 – 17:30 CET

Large-in-scale facility 07:00 – 18:30 CET
OPTIE-STIJL Amerikaans
LOOPTIJD Van de vrijdag twee weken voor de afloopdatum tot de afloopdatum 
LAATSTE HANDELSDAG Handel stopt om 17:30 CET op de vrijdag voor het betreffende contract, hetzij de eerste, tweede, 

vierde of vijfde vrijdag van de afloopmaand
SETTLEMENT Fysieke levering van 100 aandelen via het settlement systeem van LCH.Clearnet S.A.
HANDELSALGORITME Het centrale orderboek gebruikt een prijs-pro-rata-handelsalgoritme. Met dit algoritme krijgen 

orders met de beste prijs (hoogste bieding, laagste lating) prioriteit. Wanneer er meerdere orders 
zijn met de beste prijs, krijgen deze orders gelijke prioriteit en wordt inkomende handel verdeeld 
over deze orders in verhouding met hun ordergrootte.

CLEARING ORGANISATIE LCH.Clearnet S.A.
Merk op: deze specificaties kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen.

Het aanbod aan weekopties op ETF’s van Euronext   

OPTIE NAAM 

HANDELSSYMBOOL

ONDERLIGGENDE WAARDE1 ISIN-CODE

Laatste handelsdag
Eerste vrijdag 
van de maand 

Tweede vrijdag 
van de maand

Vierde vrijdag 
van de maand

Vijfde vrijdag 
van de maand 

EUE WEEKOPTIE 1EU 2EU 4EU 5EU iShares EURO STOXX 50 UCITS  
ETF (Dist) IE0008471009

IME WEEKOPTIE 1IC 2IC 4IC 5IC iShares MSCI Europe UCITS  
ETF (Dist) IE00B1YZSC51

IEM WEEKOPTIE 1IG 2IG 4IG 5IG iShares MSCI Emerging Markets  
UCITS ETF (Dist) IE00B0M63177

IJP WEEKOPTIE 1IJ 2IJ 4IJ 5IJ iShares MSCI Japan EUR Hedged  
UCITS ETF IE00B42Z5J44

ISF WEEKOPTIE 1IZ 2IZ 4IZ 5IZ iShares Core FTSE 100 UCITS  
ETF (Dist) IE0005042456

ISS WEEKOPTIE 1IS 2IS 4IS 5IS iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) IE0031442068

IWR WEEKOPTIE 1IW 2IW 4IW 5IW iShares MSCI World UCITS  
ETF (Dist) IE00B0M62Q58

1  Het gebruik van de naam van de index is noodzakelijk als referentie naar de onderliggende waarde en de prijsevolutie van het Financieel Instrument. Deze indices zijn mogelijk 
geregistreerd als handelsmerk door derden. De Financiële Instrumenten van Euronext worden niet gesponsord, ondersteund, verkocht of gepromoot door deze derde partijen.


