WAT ZIJN AFGELEIDE PRODUCTEN
(BIJVOORBEELD OPTIES, WARRANTS EN TURBO’S)?

Afgeleide producten zijn complexe financiële instrumenten waar- Opties worden verhandeld op een beursplaats, specifiek voor
van de eigenschappen en de waarde bepaald worden door de opties. De houder kan op deze beurs zijn optie doorverkopen aan
eigenschappen en de waarde van onderliggende activa, meestal iemand anders.
een grondstof, obligatie, aandeel, valuta of index.
Genoteerde afgeleide producten hebben een koersnotering en
kunnen dus op de financiële markten worden verhandeld.
Al deze producten worden gekenmerkt door een hefboomwerking. De hefboom zorgt ervoor dat een beperkte stijging of
daling van een onderliggende waarde resulteert in een relatief
grotere wijziging van de waarde van het afgeleid product. De
koersschommelingen van dergelijke producten kunnen dus zeer
belangrijk zijn.

WARRANT

Een warrant vertoont gelijkenissen met een optie. Een warrant
geeft het recht om op een bepaald moment in de toekomst
aandelen, andere effecten, … te verhandelen tegen een vooraf
vastgelegde prijs. Warrants die het recht geven om een bepaalde onderliggende waarde te kopen noemen we call warrants;
warrants die het recht geven om een bepaalde onderliggende
waarde te verkopen noemen we put warrants.
Maar er zijn ook belangrijke verschillen:

Kenmerken

■■ in tegenstelling tot een optie, die wordt verhandeld op een
beursplaats,
specifiek voor opties (optiebeurs), noteren warrants
De belangrijkste vormen van afgeleide producten zijn opties,
op
een
klassieke
beurs (zoals bijvoorbeeld Euronext).
warrants en turbo’s.
■■ warrants worden uitgegeven door een onderneming of door
OPTIE
een financiële instelling die warrants op bepaalde aandelen
Wie een optie koopt, krijgt het recht (niet de verplichting) om verhandelt in tegenstelling tot opties die uitgegeven worden
op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde termijn een door de optiebeurs.
onderliggende waarde te kopen (call optie) of te verkopen (put
■■ de uitoefenperiode van een warrant (de periode waarin de
optie) tegen een vooraf vastgelegde prijs (uitoefenprijs).
belegger zijn recht kan uitoefenen) van een warrant is meestal
De onderliggende waarde zijn de effecten of de goederen waarop de langer dan die van een optie.
optie betrekking heeft. Het kan gaan om aandelen of een aandelen- ■■ de voorwaarden voor de opties worden vastgelegd door de
index, maar ook om valuta’s, grondstoffen, obligaties enz.
optiebeurs en zijn sterk gestandaardiseerd. De voorwaarden

De houder van de optie kan zijn recht uitoefenen tot op de
vervaldag. Hij betaalt voor dit recht een optiepremie aan een
tegenpartij, de schrijver (uitgever) van de optie. Deze schrijver is
een andere belegger die er zich toe engageert om, in ruil voor de
optiepremie, de onderliggende waarde te kopen of te verkopen
tegen de vooraf vastgestelde prijs, als de houder van zijn recht
gebruik wil maken.

voor een warrant worden bepaald door de uitgevende financiële
instelling.

TURBO

Een turbo (ook bekend als speeder of sprinter afhankelijk van de
uitgevende financiële instelling) vertoont gelijkenissen met een
optie. Een turbo is eveneens een beursgenoteerd effect waarbij
U kunt een optie gebruiken voor allerlei doeleinden: uzelf u met een hefboom versneld kunt profiteren van een stijging of
indekken tegen een risico, een extra rendement boeken, specu- een daling van bepaalde onderliggende waarden, zoals aandeleren op de stijging of daling van allerlei activa, zoals grondstof- len, beursindexen, grondstoffen enz. Als u wilt inspelen op een
fen, rentetarieven, wisselkoersen, aandelen, indexen ...
stijging van de onderliggende waarde, koopt u een turbo long.
Als u een turbo short koopt, verwacht u een daling van de
onderliggende waarde.

Een belangrijk verschil met opties is de manier waarop de
hefboomwerking tot stand komt. Bij een turbo is dit mogelijk
doordat u slechts voor een beperkt deel in de onderliggende
waarde belegt. Het resterende bedrag wordt immers uitgeleend
door de financiële instelling die deze turbo op de markt brengt
(financieringsniveau). Met een turbo ontvangt u dus de volledige stijging of daling van een onderliggende waarde, maar u koopt
slechts een fractie van de onderliggende waarde. De hefboom
geeft aan hoeveel sterker de koers van de turbo zal wijzigen voor
elke wijziging van het onderliggende. Een turbo op de BEL20 met
een hefboom 5 betekent dat wanneer de BEL20 stijgt met 1%, de
waarde van de turbo met 5% zal stijgen.

Kosten en belastingen
Als u afgeleide producten koopt, houdt u best rekening met de
kosten en taksen die u moet betalen. Deze beïnvloeden immers
het rendement.

KOSTEN

Makelaarsloon: banken rekenen kosten aan om uw orders op de
markt uit te voeren.
Bewaarloon: om uw afgeleide producten op een effectenrekening te bewaren, rekenen de meeste banken kosten aan.

De turbo heeft in tegenstelling tot een optie geen vervaldag,
maar om te vermijden dat een klant meer kan verliezen dan zijn
inleg, is er wel steeds een stop loss niveau. Wanneer de koers BELASTINGEN
van de onderliggende waarde dit stop loss niveau bereikt, houdt Taks op beursverrichtingen (TOB): als u genoteerde afgeleide
producten koopt op de markt, moet u beurstaks betalen.
de turbo op te bestaan.
Door de grote hefboomwerking, zijn dit zeer risicovolle Speculatietaks: sinds 1 januari 2016 betaalt u speculatietaks op
producten, waarbij een kleine daling of stijging van de onderlig- bepaalde afgeleide producten wanneer u genoteerde afgeleide
producten verkoopt binnen een termijn van 6 maanden nadat
gende waarde snel tot heel grote verliezen kan leiden.
u ze hebt gekocht. De speculatietaks is niet van toepassing op
alle afgeleide producten; indien het onderliggende van een turbo
bijvoorbeeld een aandelenindex is, wordt er geen speculatietaks
geheven.
Aan afgeleide producten zijn doorgaans grote risico’s verbonden.
Ze zijn dus eerder bestemd voor ervaren beleggers. Nietprofessionele beleggers doen er goed aan praktische kennis over
die producten te verwerven voor ze er gebruik van maken.
Ga naar www.wikifin.be of lees onze Informatiebrochure financiële
■■ Opties versterken de op- en neerwaartse schommelingen van
instrumenten op onze website www.bnpparibasfortis.be.
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.

Risico’s

Meer weten over afgeleide producten?

■■ 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.
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■■ Ook turbo’s zijn zeer risicovol. In het beste geval realiseert u
met een turbo een veelvoud van de winst van de onderliggende
waarde; in het slechtste geval speelt u uw volledige inzet kwijt.

