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Let op: de onderstaande tekst is geschreven op 21 november 2018. Het beleggingsidee is niet
meer van toepassing.
Introductie
American Airlines is een bekende luchtvaartmaatschappij voor zowel passagiers als vrachtverkeer. Het bedrijf
heeft een vloot van 948 vliegtuigen en vliegt op 350 bestemmingen in ongeveer 50 landen. De resultaten van
het derde kwartaal in 2018 toonden aan dat het maken en vasthouden van een consistente winst nog steeds
een lastige klus is voor een luchtvaartmaatschappij. Technisch gezien vertoont de grafiek tevens zwakte,
waardoor het interessant is om in te spelen op een verdere daling.
Onze visie
De winst van American Airlines in het derde kwartaal van 2018 daalde met meer dan 48% ten opzichte van
dezelfde periode in 2017. De luchtvaartmaatschappij schreef de daling van de winstgevendheid vooral toe
aan de scherpe stijging van de brandstofprijzen. Het bedrijf zei dat het hierdoor langzamer zal groeien. Daarbij
wil het onrendabele vluchten verminderen. Natuurlijk spelen de olieprijzen een grote rol in de winstgevendheid
van de vliegmaatschappij, maar er spelen meer problemen voor American Airlines. Het belangrijkste is dat de
economie lijkt af te koelen, wat een negatief effect kan hebben op het aantal reizigers en de ticketprijzen.
Natuurlijk hoeft dit niet waar te zijn, maar het kan op korte termijn genoeg angst veroorzaken onder beleggers,
bovenop de huidige marktcorrectie, om American Airlines verder te laten dalen. Voor dit beleggingsidee
bekijken we de grafiek en zien we een duidelijke neerwaartse trend. Onlangs is aan het herstel een einde
gekomen en het aandeel lijkt klaar voor een nieuwe tik naar beneden.
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Beleggingsidee
Om de komende weken te profiteren van een mogelijk nieuwe daling, lijkt het ons interessant om een
Butterfly combinatie in te nemen. De huidige koers ligt rond de $ 35,55 en we verwachten een daling van
circa 10% richting de $ 32. Met deze strategie willen we dat American Airlines expireert tussen een specifieke
bandbreedte. De kosten van deze strategie zijn meestal laag en de potentiële winst is hoog. Tegelijkertijd is
de slagingskans van een butterfly lager, wat dit wel een redelijk risicovolle strategie maakt. Voor deze
transactie kopen we 2 DEC 21'18 29 PUT voor $ 0,26 en 2 DEC 21'18 35 PUT voor $ 1,56. Tegelijkertijd
verkopen we 4 DEC 21'18 32 PUTS voor $ 0,70. De totale kosten voor deze combinatie zijn $ 110 2x (100
x $ 0,55). Als American Airlines op 18 december expireert tussen $ 29,55 ($ 29 + $ 0,55) en $ 35,45 ($ 36 $ 0,55), is deze strategie winstgevend. Aangezien we een daling van American Airlines verwachten, zou het
perfect zijn als de aandelenkoers op de expiratie datum rond de $ 32 staat. Op die prijs zouden we onze
maximale winst van $ 490 (2 x ($ 300 - $ 55)) bereiken. Zoals je kunt zien, kenmerkt de butterfly strategie
zich als een strategie met een lage investering en een hoog rendement. Natuurlijk is de kans dat American
Airlines precies op $ 32 expireert klein. Onze potentiele winst is echter groot en ons potentiële verlies, onze
investering van $ 110, is in verhouding klein.
Disclaimer
Waar in deze uiting wordt gesproken over opties willen wij u graag wijzen op het volgende. Opties zijn
risicovolle producten en vereisen kennis, beleggingservaring en een hoge risicoacceptatie. Om deze reden
adviseert LYNX u, vooraf goed te laten informeren over de werking en risico’s van dit financiële instrument.
Dit beleggingsidee vormt geen beleggingsadvies, maar moet worden beschouwd als een algemene
beleggingsaanbeveling. De belegger dient te beoordelen of dit beleggingsidee geschikt is op basis van zijn
kennis, ervaring en beleggingsdoelstellingen. De vermelde maximale winst en verlies zijn exclusief
transactiekosten. Beleggen kent risico’s. U kunt uw inleg verliezen.
Let op: resultaten in het verleden bieden geen garantie voor in de toekomst.
Ga direct naar het Ideeëncentrum in LYNX Basic.
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