
PROFESSIONAL

Trade like a Pro!

Optiestrategieën  - Simulatie - Berekeningen - Koersinformatie 



Option Street Professional biedt de actieve optietrader het onmisbare gereedschap om in de financiële 

markten geld te verdienen met opties. Option Street is als optionele module geheel geïntegreerd in 

Wall Street Professional.  

Automatisch selecteren optimale optiestrategie
Option Street Professional kan razendsnel uit een scala van 

optiestrategieën de meest profijtelijke selecteren. Uiteraard wordt 

hierbij rekening gehouden met de door u verwachte koersbeweging 

van de onderliggende waarde. Option Street is standaard uitgerust 

met meer dan 20 optiestrategieën; van een eenvoudige Call kopen 

tot geavanceerde Butterfly en Condor strategieën. Uiteraard kunt u 

ook zelf een eigen strategie invoeren.  Ook het simuleren van opties 

in combinatie met futures en/of de onderliggende waarde behoort 

tot de mogelijkheden. In duidelijke schermen en grafieken worden 

de resultaten weergegeven. U kunt de resultaten tevens sorteren op 

verwachting, rendement, max. winst, max. verlies enz. Option Street 

houdt rekening met kosten, bied/laat spread en slippage.  

Het positieresultaat wordt grafisch weergegeven en kan op iedere 

datum worden berekend, waarbij ook de invloed van volatility en 

rente kunnen worden bestudeerd.    

Margin berekeningen
Zeer geavanceerd zijn de ingebouwde marginberekeningen die ook 

van ingewikkelde optieconstructies de benodigde margin perfect 

berekenen. U komt dus nooit voor verrassingen te staan. 

Geavanceerde volatility analyse
Zelfs ervaren optieprofessionals zullen versteld staan van de vele 

mogelijkheden om grafisch de (implied) volatility te analyseren. Zo 

kan het verloop van de implied volatility per afloopmaand en per 

uitoefenprijs grafisch in beeld worden gebracht. De implied volatility 

en call/put ratio kunnen zelfs met behulp van technische indicatoren 

worden geanalyseerd samen met de onderliggende waarde.    

Koersmonitor met unieke price-spread en time-
spread informatie
De volledig zelf instelbare optiekoersmonitor geeft een volledig 

matrix-overzicht over de markt en berekent razendsnel alle “grieken” 

en theoretische waarden. Uniek is de mogelijkheid om in één 

oogopslag en real-time de spread weer te geven tussen opties met de 

eerstvolgende uitoefenprijs en afloopmaand.  

Succesvol handelen in opties begint met Option 
Street Professional! 







STAP   maak een koersprognose van de onderliggende waarde

STAP   Bepaal een strategie met de strategie-wizard of laat alle 

strategieën doorrekenen 

STAP   Option Street berekent welke strategie het meest profijte-

lijk is. U kunt deze met de strategiesimulator verder analy-

seren en aanpassen



Standaard strategieën
 Call long

 Call short

 Call short gedekt

 Put long

 Put short

 Put long + aandelen

 Straddle long

 Straddle short

 Time spread call long

 Time spread call short

 Time spread put long

 Time spread put short

 Price spread call long

 Price spread call short

 Price spread put long

 Price spread put short

 Strangle long

 Strangle short

 Butterfly long

 Butterfly short

 Condor long 

 Condor short

Strategie analyse
 Automatisch de meest profijtelijke strategie berekenen  

 Strategie zelf samenstellen

 Strategiekeuze wizard 

 Delta neutrale strategieën

 Eigen posities bewaren

 Positiedetails met uitgebreid transactieoverzicht

 Marginberekening over totale strategie

 Berekening resultaat incl. kosten en slippage 

 Berekening met middenkoers of bied-laat

 Grafische weergave positie en “grieken”   

  Zeer uitgebreide strategiesimulatie en “What if” berekeningen 

Optiemonitor
 Layout volledig instelbaar

 Optiecalculator 

 Unieke price- en timespread berekening 

 Theoretische waarde volgens Black & Scholes

  Berekening Delta, Theta, Gamma, Rho, Vega en Equivalentie ratio

Volatility Analyse
 Historische volatility onderliggende waarde

 Implied volatility voor puts en calls

 Implied volatility per afloopmaand

  Grafische analyse implied volatility per afloopmaand en 

uitoefenprijs (volatility skew)  

 Historische implied volatillity van calls en puts 

  Volatility en Implied volatility kunnen als indicator in 

koersgrafiek worden geplaatst

  Volatility en Implied volatility kunnen met technische 

indicatoren worden geanalyseerd; ideaal voor volatility trading!

Overige mogelijkheden
 Transactiekostentabellen belangrijkste broker (zelf instelbaar) 

 Koppeling orderdesk broker (Binck) 

 Optieberekeningen houden rekening met dividend

 Dividend extrapolatie voor juiste berekening lange opties 

 Berekening call/put ratio en grafische weergave

 Volledige integratie met Wall Street Professional 

  Alle berekeningen worden real-time uitgevoerd met de laatst 

ingelezen koersen

Systeemeisen
Wall Street Professional geïnstalleerd. Minimaal 128 MB geheugen.

Volatility
Unieke mogelijkheid om zelf de 

volatility grafisch te analyseren in 

de koersgrafiek . Ook de call/put 

ratio is grafisch weer te geven.

Het verloop van de implied 

volatility per afloopmaand en 

uitoefenprijs (skew)  wordt hel-

der weergegeven

Optiemonitor
Optiemonitor is geheel zelf 

instelbaar en geeft de actuele 

marktsituatie van alle opties in 

een optiematrix.

Positie Details
Van iedere positie kunnen 

alle  transactiedetails worden 

getoond. U kunt dit laten bere-

kenen op iedere datum.
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Eris real-time datafeed 

TijdBeursmedia biedt via Internet een betrouwbare real-time koers- en nieuwsfeed aan onder de naam EuroBench 

Internet Streamer, kortweg Eris genaamd. Deze feed sluit naadloos aan op Wal Street Professional, zodat uw 

koersinformatie binnen Wall Street altijd real-time is. Keyword heeft veel ervaring met koersfeeds en kan u een goed 

advies op maat geven. Bovendien heeft het afsluiten van een Eris abonnement via Keyword voor u als voordeel dat 

er voor after sales en support altijd één aanspreekpunt is.

Geef op bijgaande antwoordkaart aan of u belangstelling heeft voor een betrouwbare real-time koersfeed. 

Binck effectenbank: De ideale broker voor Wall Street gebruikers
  

Binck effectenbank is een zeer voordelige Internetbroker met een uitstekende staat van dienst op het gebied van 

orderuitvoering. Maar Wall Street gebruikers hebben bij Binck helemaal een streepje voor, want u kunt vanuit dit 

softwarepakket direkt uw orders doorgeven aan de orderdesk van Binck.   

ELWAVE 7.0 voor geavanceerde Elliott Wave analyse

Elliott wave analyse mag zich in een groeiende populariteit verheugen. Het juist herkennen van patronen op 

basis van de steeds terugkerende Ellott cycli is echter niet eenvoudig. Het softwarepakket Elwave 7.0 van de 

firma Prognosis doet dit volautomatisch voor u. Het pakket geeft de korte en lange termijntrends aan en geeft 

ook concrete trading adviezen, inclusief entry en exit niveau’s. Met de unieke target zone functie worden de te 

verwachten koersbewegingen op een unieke manier weergegeven.

Elwave 7.0 is voorzien van een automatische real-time koppeling met Wall Street Professional.

Investment Coach Bert van Arkel

Bert van Arkel hoeft in Nederland al bijna geen introductie meer. Vele Wall Street gebruikers gingen reeds naar zijn 

seminars. En kwamen hier stuk voor stuk als betere beleggers weer uit te voorschijn. Deze seminars zijn intensieve 

trainingen waarbij gebruik wordt gemaakt van PC’s met Wall Street software. Het charisma en  de kennis van Bert 

maken e.e.a. niet alleen zeer leerzaam, maar zorgen ook 

dat het een bijzondere ervaring wordt. Wilt u ook een succesvolle belegger worden? Vraag dan meer informatie 

aan. 

Keyword Info Systems BV

Postbus 677

2600 AR  Delft

T (015) 262 49 40

F (015) 262 49 98

office@keyword.nl

www.keyword.nl

U kunt direct bestellen in onze on-line shopElwave 7.
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