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Complexe beleggingsproducten
(opties, warrants, futures)
Afgeleide producten zijn complexe financiële instrumenten waarvan de eigenschappen en de waarde bepaald
worden door de eigenschappen en de waarde van onderliggende activa, meestal een grondstof, obligatie, aandeel,
valuta of index.
Door een afgeleid product te kopen geniet de belegger een hefboomeffect. Hij kan immers een even grote winst
boeken als bij een rechtstreekse belegging in de onderliggende waarde, maar met een veel kleiner kapitaal, aangezien de waarde van het afgeleide product maar een fractie van de waarde van de onderliggende activa voorstelt. Dankzij de afgeleide producten kunnen beleggers veel hogere winsten boeken in verhouding tot de belegde
bedragen.
Een ander kenmerk van de afgeleide producten is de vaste vervaldag. Dat betekent dat wanneer de onderliggende
waarde het verhoopte resultaat niet behaalt vóór de eindvervaldag van het afgeleide product, dit zijn volledige
waarde kan verliezen.
De belangrijkste vormen van afgeleide producten zijn opties, warrants en futures.
De optie is een beleggingsinstrument dat voor allerlei doeleinden kan worden gebruikt: zich indekken tegen een
risico, een extra rendement boeken, speculeren op de stijging of daling van allerlei activa, zoals grondstoffen, rentetarieven, wisselkoersen, aandelen, indexen ... Een verhandelbare optie is een recht dat de koper ervan de mogelijkheid biedt (dus zonder verplichting) om een bepaalde hoeveelheid van een onderliggende waarde te kopen
(call) of te verkopen (put) tegen een vooraf vastgelegde prijs (uitoefenprijs) gedurende een welbepaalde periode,
op een vervaldag (Europese optie) of altijd (Amerikaanse optie). De ”premie” of ”premium” is de prijs die de koper
van de optie aan de verkoper betaalt. De verkopers van opties zijn gebonden aan de beslissing van de kopers en
moeten de verplichtingen in hun contract nakomen. De koper en verkoper van een verhandelbare optie mogen de
optie onafhankelijk van elkaar vóór de eindvervaldag (sluiting van de positie) doorverkopen of terugkopen. Als de
optie wordt aangehouden zonder ze uit te oefenen, heeft ze op de eindvervaldag geen waarde meer.
De warrant is een financieel instrument dat de houder ervan het recht verleent om een onderliggende waarde
te verhandelen tegen een vooraf vastgelegde prijs (uitoefenprijs) gedurende een welbepaalde periode. De onderliggende waarde van een warrant is een aandeel, index, aandelenkorf, wisselkoers, rentevoet ... We maken een
onderscheid tussen ”call warrants” die recht geven om de onderliggende waarde te kopen (anticiperen op een
stijging) en ”put warrants” die recht geven om de onderliggende waarde te verkopen (anticiperen op een daling).
Wanneer een belegger een warrant koopt, heeft hij twee mogelijkheden: de warrant op de beurs doorverkopen of
hem uitoefenen, dus de onderliggende waarde kopen (call warrant) of verkopen (put warrant). In de praktijk gaat
de voorkeur uit naar een terugbetaling in contanten (de emittent betaalt rechtstreeks het verschil tussen de koers
op de eindvervaldag en de uitoefenprijs) in plaats van een materiële levering van effecten.
De future is een termijncontract waarbij twee partijen zich ertoe verbinden om een bepaalde hoeveelheid financiële producten te kopen (de ene partij) en te verkopen (de andere partij) tegen een prijs die wordt vastgelegd op
het ogenblik dat het contract wordt aangegaan. De levering tegen de gelijktijdige betaling van de overeenkomstige
kapitalen vindt plaats op een vooraf bepaalde latere datum. Elke termijntransactie wordt aldus gekenmerkt door
een tijdsinterval tussen het aangaan van het contract en de uitvoering ervan. Op de einddatum kan de future
worden afgewikkeld, ofwel door de materiële levering van de onderliggende waarde, ofwel door de uitbetaling
in contanten van het verschil tussen de prijs waartegen het contract werd aangegaan en de koers waartegen de
verrichting wordt afgewikkeld. Futures hebben hoofdzakelijk betrekking op de volgende financiële instrumenten:
beursindexen, korven met roerende waarden, valuta’s, rentetarieven, rendementen, grondstoffen en handelsgoederen.
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Voordelen

Nadelen

➞ Afgeleide producten geven beleggers de mogelijkheid om alle of een deel van de activacategorieën
in hun portefeuille volledig of gedeeltelijk in te
dekken wanneer de activa waaruit de portefeuille
bestaat een sterk negatief verloop kunnen hebben.
➞ Dankzij hun hefboomeffect kunnen de afgeleide producten speculeren op een forse kortetermijnwinst.
➞ Met afgeleide producten is een zeer dynamisch
beheer van de posities in de portefeuille mogelijk.

➞ Beursgenoteerde afgeleide producten zijn meestal
standaardproducten om een efficiënte handel
mogelijk te maken. De onderliggende waarde stemt
niet altijd helemaal overeen met de waarde die
de belegger wil indekken. Een dekking op maat is
mogelijk, maar dan wel ten koste van de liquiditeit
van het product.
➞ Gezien de grote risico’s die eraan zijn verbonden,
zijn de afgeleide producten bestemd voor ervaren
beleggers die de werking van die financiële instrumenten begrijpen en het marktverloop op de voet
volgen.
➞ Aan verrichtingen in afgeleide producten kan een
zware administratieve follow-up verbonden zijn.

Risico’s
Aan afgeleide producten zijn doorgaans grote risico’s verbonden. Ze zijn dus eerder bestemd voor ervaren
beleggers en niet-professionele beleggers doen er goed aan praktische kennis over die producten te verwerven
voor er gebruik van te maken.
Opties versterken de op- en neerwaartse schommelingen van de onderliggende activa, dat is het zogenaamde
hefboomeffect. Opties houden dus een groot risico in, dat tot een aanzienlijk en in theorie soms onbeperkt kapitaalverlies kan leiden.
Warrants bieden een sterk hefboomeffect en zijn bijgevolg zeer volatiele en risicovolle financiële instrumenten.
Als ze niet het verwachte resultaat boeken, kan het belegde bedrag volledig verloren gaan.
Net als aan de opties is er aan de futures een groot risico op verlies verbonden, dat hoger kan zijn dan het
belegde beginkapitaal.

Test uw
Testez
kennis
vosover
connaissances
complexe beleggingsproducten
sur les actions

Weet u dat ...
✒ een call optie u gedurende een bepaalde periode het recht geeft een effect te kopen tegen een bepaalde prijs?
✒ een put optie u gedurende een bepaalde periode het recht geeft een effect te verkopen tegen een bepaalde prijs?
✒ u via opties, futures en andere afgeleide producten hogere winsten kan boeken dan wanneer u rechtstreeks in
het onderliggende zou beleggen en dit met een veel lagere geldinleg (hefboomeffect)?
✒ wanneer de verwachte evolutie van het onderliggende niet plaatsvond tijdens de looptijd, u de volledige inleg
kunt verliezen?
✒ deze oplossingen bedoeld zijn voor beleggers met kennis van zaken die de evolutie op de markten op de voet
opvolgen?

Meer weten over complexe beleggingsproducten?
Lees onze informatiebrochure financiële instrumenten op onze site
www.bnppparibasfortis.be/sparenenbeleggen > MiFID > Meer weten over MiFID.
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