WAT ZIJN
GESTRUCTUREERDE
PRODUCTEN MET 100%
KAPITAALBESCHERMING
OP DE VERVALDAG?
Een gestructureerd product heeft net als een obligatie een vaste
looptijd en, als alles goed gaat, een kapitaalbescherming van
100%. Het rendement is daarentegen niet of slechts deels gegarandeerd. Als u een potentieel hoger rendement zoekt, moet u
vaak inboeten op de kapitaalbescherming.
Een gestructureerd product is samengesteld uit een combinatie
van verschillende financiële instrumenten, bijvoorbeeld opties
en obligaties. Over het algemeen worden de afgeleide producten
zoals opties gebruikt om een hoger rendement te halen. De obligaties daarentegen worden gebruikt om de terugbetaling van de
inleg op de eindvervaldag te garanderen.
Met een gestructureerd product combineert u de kapitaalbescherming op de eindvervaldag met de beweeglijkheid van de
financiële markten, zonder daar rechtstreeks in te beleggen.
De flexibiliteit van gestructureerde producten is enorm en de
verscheidenheid is dan ook groot.
Gestructureerde producten verschillen onderling door hun
rendementsmechanisme, hun onderliggende activa (aandelenkorf, beursindexen, grondstoffen, ...) of de vorm van hun winst
(vaste en/of variabele coupons, toegekende meerwaarde op de
vervaldag). Het is dan ook aanbevolen om, voordat u investeert,
de strategie die het gestructureerd product volgt door te nemen.
Zo bent u vertrouwt met de onderliggende waarden.
De gestructureerde producten kunnen in drie beleggingscategorieën opgedeeld worden: obligaties, fondsen en tak
23-verzekeringen. (Meer informatie over ieder afzonderlijk product vindt u terug in de specifieke infofiches). Een verschil met
deze afzonderlijke producten is dat gestructureerde producten
altijd een vaste looptijd en 100% kapitaalbescherming op de
eindvervaldag hebben.
Als een nieuwe gestructureerde obligatie wordt uitgegeven, kunt u gedurende een welbepaalde periode en tegen
een vaste prijs daarop intekenen op de primaire markt. Een

gestructureerde obligatie kopen na de uitgifteperiode of ze voor
de vervaldag verkopen, is mogelijk op de secundaire markt. De
aankoop- of verkoopprijs wordt dan bepaald door de koers van
de gestructureerde obligatie verminderd met de kosten.
Fondsen met gewaarborgd kapitaal zijn ook gestructureerde
producten. Deze fixfondsen, of fondsen met kapitaalbescherming, doen er alles aan om u op de eindvervaldag ten minste uw
inleg, de som die u er oorspronkelijk in had belegd, terug te
betalen.
De derde categorie gestructureerde producten zijn tak 23-verzekeringen met 100% kapitaalbescherming. Ze bieden u dezelfde
voordelen als een gewone tak 23-verzekering en combineren
dit met een bescherming van uw kapitaal op de eindvervaldag.

Kenmerken
De kenmerken zijn afhankelijk van het type gestructureerd product waarin u investeert. U vindt alle kenmerken in de infofiches.
Hieronder staat een overzicht van de kenmerken die specifiek
afhangen van het gestructureerd karakter van het product.
Looptijd: gestructureerde producten hebben altijd een vaste
looptijd. Op die manier weet u op het moment van aankoop hoe
lang u uw geld zal moeten missen.
Kapitaalbescherming: u geniet van een bescherming van uw
kapitaal op de vervaldag. Dat wil zeggen dat u uw kapitaal op
de vervaldag volledig terugkrijgt.
Zo’n bescherming kan ook een invloed hebben op uw rendement. Net als voor alle beleggingen geldt ook hier: hoe lager het
risico, hoe lager het rendement. De kapitaalbescherming geldt
daarnaast enkel op de eindvervaldag van het gestructureerd
product. Als u vroeger uitstapt dan de vooropgestelde datum,
geldt deze bescherming niet.

Risico’s
De risico’s zijn afhankelijk van het type gestructureerd product
waarin u belegt. U vindt alle risico’s in de respectievelijke infofiches. Hieronder staat een overzicht van de risico’s die specifiek
afhangen van het gestructureerd karakter van het product.
Wisselkoersrisico: een gestructureerd product in een vreemde
munt houdt een wisselkoersrisico ten opzichte van de euro in.
Telkens u een dergelijk fonds aan- of verkoopt worden uw euro’s
naar de vreemde munt omgewisseld (of terug). Het bedrag in
euro dat u bij verkoop ontvangt, kan door de wisselkoers lager
of hoger uitvallen dan het bedrag dat u oorspronkelijk belegd
hebt.
Liquiditeitsrisico: met het woord liquiditeit drukken we uit hoe
gemakkelijk een beleggingsproduct te kopen en verkopen is. Het
risico is hier aanzienlijk omdat er niet altijd een markt is om
gestructureerde producten te verhandelen. Als u vroeger wilt
uitstappen, is het mogelijk dat u een bedrag ontvangt dat onder
of boven de eigenlijke waarde van uw product ligt.
Kredietrisico: de kapitaalbescherming op de vervaldag is afhankelijk van de kredietwaardigheid van de partij die er zich toe
verbindt om het kapitaal op de eindvervaldag terug te betalen.
Bij gestructureerde obligaties is de emittent en de eventuele
garantiegever belangrijk. Bij een tak 23-financiële verzekering
is het aangewezen steeds na te gaan welke partij er zich toe
verbindt om op de eindvervaldag het kapitaal terug te betalen:
normaal gezien is er daarvoor geen enkele garantie. Ook bij
fixfondsen is er meestal geen garantie op de eindvervaldag.
Rendementsrisico: het kapitaal op de vervaldag is beschermd,
maar het rendement is niet zeker. Het is immers afhankelijk
van de evolutie van de onderliggende waarden. Laat u niet
verblinden door aantrekkelijke voorwaarden (bv. coupons). Er is
immers geen enkele garantie dat er een rendement zal worden
uitgekeerd. Schenk daarom voldoende aandacht aan de onderliggende producten die het rendement zullen bepalen.

Risico dat voortvloeit uit de samenvoeging van twee of meer
financiële instrumenten: de risico’s van ieder product afzonderlijk kunnen versterkt worden door de risico’s van de andere
producten die ermee gecombineerd worden. Zo kan het uiteindelijke risico groter zijn dan dat van elk afzonderlijk product.

Kosten en belastingen
Wanneer u een gestructureerd product koopt, houdt u best
rekening met de kosten en belastingen die u moet betalen.
Deze beïnvloeden immers het rendement van uw belegging.
Hieronder staat een overzicht van de kosten en belastingen
die specifiek afhangen van het gestructureerd karakter van het
product.
U vindt alle risico’s in de respectievelijke infofiches.

KOSTEN
Beheerskosten: in tegenstelling tot gewone obligaties betaalt
u bij gestructureerde obligaties ook een beheerskost. Deze
kost is ook van toepassing op gestructureerde fondsen en tak
23-verzekeringen. Meer informatie vindt u in de infofiche van de
basiscategorie.
Uitstapkosten: in tegenstelling tot de meeste klassieke fondsen
zijn er vaak ook uitstapkosten bij fixfondsen. Dit zijn kosten ten
voordele van het fonds. Zo worden de bestaande aandeelhouders beschermd bij sterke outflow.

Meer weten over gestructureerde producten?
Ga naar www.wikifin.be of lees onze Informatiebrochure
financiële instrumenten op onze website www.bnpparibasfortis.be.
Bepaalde passages uit deze kennisfiche werden overgenomen van
de site www.wikifin.be.
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Kapitaalgarantie: bij sommige gestructureerde producten
geniet u ook van een kapitaalgarantie. Dat wil zeggen dat een
derde partij, bijvoorbeeld een bank, zich garant stelt om uw
kapitaal terug te betalen op de vervaldag.

