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Speel kort op de bal met 
de Spotlight Opties van 
Euronext
Meer dan ooit vereist het beheer van uw portefeuil-
le een dynamische aanpak. ‘Buy and hold’ is niet langer een 
garantie voor succes en rendement. Macro-economische en 
geo-politieke ontwikkeIingen, belangrijke nieuwsfeiten en 
events, schommelingen in de olie – of goudprijzen … beïn-
vloeden de aandelenposities van de particuliere belegger. 
Deze zoekt de voorbije jaren steeds meer naar beleggingsin-
strumenten die een dynamisch beheer mogelijk maken. Dit 
verklaart het groeiend succes van afgeleide producten. Met 
een beperkte investering laten zij beleggers toe om accenten 
te leggen, te anticiperen op en profiteren van koersbewegin-
gen of zich net te beschermen tegen koersdaling. 

Het leeuwendeel van de volumes in afgeleide producten 
concentreert zich op de korte termijn. Analyses tonen dat 
de helft van de optieposities op aandelen in de Brusselse en 
Amsterdamse markt een looptijd hebben van 1 of 2 maanden. 
Voorts zoeken particuliere beleggers meer en meer naar di-
versificatie van hun portefeuille en beleggingsmogelijkheden 
in aandelen van middelgrote en kleine ondernemingen, re-
cente beursnoteringen, onderliggende waarden uit andere re-
gio’s en beleggingscategorieën.

Om te beantwoorden aan de noden van de belegger, lan-
ceerde Euronext in juli een nieuw segment voor Spotlight Op-
ties. Spotlight Opties zijn opties met een korte looptijd op on-
derliggende waarden die verhoogde aandacht genieten van 
de beleggers. De redenen hiervoor kunnen zeer uiteenlopend 
zijn: de onderneming is pas genoteerd aan de beurs, is actief 
in een sector die ‘booming’ is, de markt verwacht een belang-
rijke impact op de aandelenkoers door externe marktontwik-
kelingen, er is speculatie omtrent overnames, productlancerin-
gen, etc. 

Via de lancering van Spotlight Opties kunnen beleggers 
hierop inspelen in de transparante, gereglementeerde han-
delsomgeving van Euronext met de bescherming tegen te-
genpartijrisico en garantie van de goede afloop van de trans-
actie door centrale ‘clearing’ via LCH.Clearnet SA. 

Door de combinatie van ondersteuning door liquiditeits-
verschaffers enerzijds en de promotie en educatie door Spon-
soring Brokers anderzijds, richt het nieuwe segment voor 
Spotlight Opties zich op de ontwikkeling van nieuwe optie-

klassen, die geïntroduceerd worden op basis van vraag uit 
de markt. Euronext kan, bij grote belangstelling, de Spot-
light Opties laten uitgroeien tot ‘volwassen’ optieklassen met 
looptijden tot 12 maanden. 

Het Belgische B&Btrading en de Ierse market marker Sus-
quehanna zorgen voor de liquiditeit en afficheren bied- en 
laatkoersen op basis waarvan de belegger kan handelen door 
middel van markt- of limietorders. Bolero engageert zich als 
Sponsoring Broker en biedt extra informatie en educatie over 
de Spotlight Opties voor de particuliere belegger. 

Momenteel biedt Euronext Spotlight Opties op 12 aan-
delen: Ablynx NV, Cardio3, Telenet, EVS, Euronav op de 
Brusselse en Telegraaf Media Groep, Euronext, Sligro Food 
Group, Exact Holding, Accell, Altice en BE Semiconductor 
Industries op de Amsterdamse derivatenmarkt. 

Zowel voor defensieve als dynamische beleggers bieden 
Spotlight Opties interessante mogelijkheden om hun porte-
feuille te diversifiëren. Afhankelijk van hun verwachtingen 
over de koersbeweging, kunnen beleggers putopties kopen 
om zich te beschermen tegen koersdalingen, via het schrijven 
van calls een extra rendement genereren of via call- of put-
opties profiteren van beweging en volatiliteit. Dat de handel 
in Spotlight Opties indirect mogelijks een positieve impact 
heeft op de liquiditeit van de genoteerde ondernemingen is 
een bijkomende plus. 

Voor meer informatie kunnen beleggers terecht op de 
website van Euronext (www.beurs.be/spotlight-opties).
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Beleggen

http://www.beurs.be/spotlight-opties
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