
DEFINITIE

Derivaten of afgeleide producten zijn financiële instrumenten waarbij vandaag wordt bepaald onder welke

voorwaarden in de toekomst een product zal worden gekocht of verkocht. De waarde van deze contracten hangt af van

de evolutie van de referentieactiva (onderliggende activa). De meest courante onderliggende activa zijn aandelen, obligaties,

grondstoffen, vreemde valuta, rentevoeten en indexen.

DE VERSCHILLENDE TYPES

Er bestaan twee grote families van derivaten:

Klassieke derivaten: De tegenpartijen verbinden zich ertoe om

de onderliggende waarde te kopen of verkopen en de betaling

gebeurt op de vervaldag. We onderscheiden drie types:

▪ Beursgenoteerde termijncontracten (futures): een future of

termijncontract is een gestandaardiseerd contract dat wordt

verhandeld op een georganiseerde markt (cf. verklarende

woordenlijst). Dit contract staat toe om een vastgelegde

hoeveelheid van een bepaald product (de onderliggende

waarde) te kopen of verkopen door een prijs (strike) af te

spreken op een toekomstige datum.

▪ Onderhandse contracten (forwards): steunen op dezelfde

principes als futures (de aankoop of verkoop van een

vastgelegde hoeveelheid van een onderliggende waarde

waarbij men zich verbindt om een vastgelegde prijs te betalen

op een toekomstige datum) maar deze contracten zijn flexibeler

aangezien de partijen kunnen onderhandelen over alle

eigenschappen van het contract (prijs, vervaldag, hoeveelheid,

type onderliggende waarde, …).

▪ Swap-contracten: contract dat een uitwisseling van

geldstromen vastlegt tussen twee partijen op een vooraf

bepaald tijdstip. De onderliggende activa kunnen heel

gevarieerd zijn (aandelen, obligaties, grondstoffen, vreemde

valuta, rentevoeten en indexen).

Voorwaardelijke derivaten of opties:

▪ Opties: Een optie is een contract dat de koper ervan de

mogelijkheid, maar niet de verplichting, geeft om de

onderliggende waarde te kopen of verkopen op een

toekomstige datum tegen een overeengekomen prijs. De

transactie gaat door als de koper beslist om zijn optie uit te

oefenen.

De verkoper van de optie is echter verplicht om de

onderliggende waarde te kopen of te verkopen als de koper

beslist om zijn optie uit te oefenen op de afgesproken datum en

tegen de afgesproken prijs.

Opties kunnen over-the-counter of op een georganiseerde

markt verhandeld worden (cf. verklarende woordenlijst).

Er bestaan 2 soorten opties: plain vanilla opties en exotische

opties.

DERIVATEN
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FOCUS OP BELANGRIJKE STRATEGIEËN

VOOR PLAIN VANILLA OPTIES

De koper van een plain vanilla optie heeft de mogelijkheid om

een onderliggende waarde te kopen (call) of te verkopen (put)

gedurende een vooraf bepaalde periode (bij Amerikaanse

opties) of op een vervaldag die is vastgelegd in de

voorwaarden van het contract (bij Europese opties).

EUROPESE PLAIN VANILLA OPTIES:

BELANGRIJKSTE STRATEGIEËN

De koper van een koopoptie rekent op een stijging van de

onderliggende waarde. Als deze waarde stijgt tot boven de

overeengekomen prijs, dan kan hij zijn optie uitoefenen en

winst maken. Als de onderliggende activa echter dalen tot

onder de overeengekomen prijs, zal hij er geen baat bij

hebben om zijn optie uit te oefenen en zal hij een verlies lijden

dat overeenkomt met de premie die hij aanvankelijk heeft

betaald voor de aankoop van de optie.

De verkoper van een koopoptie rekent op een daling van de

onderliggende waarde. Als deze waarde daalt tot onder de

overeengekomen prijs, dan zal de koper er geen baat bij

hebben om zijn optie uit te oefenen, en zal de verkoper een

winst behalen die gelijk staat aan de premie die hij

aanvankelijk heeft geïnd bij de verkoop van de optie. Als de

onderliggende activa echter in waarde stijgen tot boven de

overeengekomen prijs, dan kan de koper zijn optie uitoefenen

en zal de verkoper verplicht zijn om hem de onderliggende

activa te verkopen en verlies te lijden.

De koper van een verkoopoptie rekent op een daling van de

onderliggende waarde. Als deze waarde daalt tot onder de

overeengekomen prijs, dan zal hij zijn optie kunnen uitoefenen

en winst maken. Als de onderliggende activa echter in waarde

stijgen tot boven de overeengekomen prijs, dan zal de koper

er geen baat bij hebben om zijn optie uit te oefenen en zal hij

een verlies lijden dat overeenkomt met de premie die hij

aanvankelijk heeft betaald voor de aankoop van de optie.

De verkoper van een verkoopoptie rekent op een stijging van

de onderliggende waarde. Als deze waarde stijgt tot boven de

overeengekomen prijs, dan zal de koper er geen baat bij

hebben om zijn optie uit te oefenen en zal de verkoper een

winst maken die overeenkomt met de premie die hij heeft

ontvangen bij de verkoop van de optie. Als de waarde van de

onderliggende activa echter daalt tot onder de

overeengekomen prijs, dan kan de koper zijn optie uitoefenen

en zal de verkoper verplicht zijn om de onderliggende activa

van hem af te kopen en een verlies te lijden.
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DERIVATEN BETER BEGRIJPEN

Derivaten werden oorspronkelijk gebruikt om zich in te dekken

tegen risico’s, waardoor de risico’s werden overgedragen naar

beleggers die beter in staat waren om deze te dragen. Vandaag

worden deze producten ook ingezet als onderdeel van een

beleggingsstrategie. Het risico van deze producten hangt dus af

van de onderliggende waarde en de context waarin ze worden

gebruikt. Als derivaten worden gebruikt om de portefeuille in te

dekken, verminderen ze het risico verbonden aan de

onderliggende waarde. Worden ze echter gebruikt om te

speculeren, dan neemt de belegger een risico op de

onderliggende waarde. Een belegging in derivaten is vooral

geschikt voor ervaren beleggers.

Het hefboomeffect is een essentieel mechanisme bij derivaten.

Dit is de coëfficiënt waarmee uw winsten worden vermenigvuldigd

als uw verwachtingen correct blijken te zijn. Bijvoorbeeld: als het

hefboomeffect van een derivaat gelijk is aan drie, stelt het u in

staat om het drievoud te verdienen van de aankoopprijs van de

onderliggende waarde (bv: een aandeel). Maar dit hefboomeffect

vermenigvuldigt ook uw verliezen bij een daling van de

onderliggende waarde. Hoe groter het hefboomeffect, hoe groter

het risico.

Het is dus mogelijk dat derivaten niet geschikt zijn voor

retailcliënten. De initiële transactiekosten betaald door de

belegger kunnen enkel teruggewonnen worden via de eventuele

winsten die gerealiseerd worden op het moment dat het product

opnieuw wordt verkocht door de belegger of op de vervaldag.

RISICO’S

▪ Risico op kapitaalverlies: deze producten zijn blootgesteld

aan marktrisico’s verbonden aan de volatiliteit en de evolutie

van de onderliggende waarden. Ze kunnen een

hefboomeffect bevatten, waardoor het risico op verlies groter

wordt. Het risico op kapitaalverlies is groot en kan zelfs de

initiële belegging overstijgen. Sommige van deze producten

kunnen voortijdig stopgezet worden en hun waarde geheel of

gedeeltelijk verliezen vóór de vervaldatum. Verkoopstrategieën

voor opties kunnen de verkoper van een optie blootstellen aan

risico’s op ongelimiteerd kapitaalverlies.

▪ Kredietrisico, liquiditeitsrisico, renterisico, wisselkoersrisico en

hefboomeffect (cf. verklarende woordenlijst).

▪ Het is mogelijk dat de performance van een derivaat slechts

gedeeltelijk de performance van de onderliggende waarde

weerspiegelt. Als de belegger bijvoorbeeld call-opties verkoopt

en de onderliggende waarde daalt sterk, dan zullen zijn

winsten beperkt zijn tot de premie die hij initieel heeft

ontvangen. Omgekeerd geldt wel dat zijn verliezen onbeperkt

kunnen zijn wanneer de onderliggende waarde sterk stijgt.

▪ Als een cliënt opties wil verkopen, dan moet hij daarvoor

liquide middelen of effecten immobiliseren (rentedragende

zekerheden), zodat hij zijn verbintenissen kan nakomen als de

koper zijn optie uitoefent. In dat geval zal de verkoper ofwel de

onderliggende waarden moeten aanleveren, ofwel zal hij deze

moeten kopen.

▪ Voor bepaalde derivaten vereist de bank een

zekerheidsovereenkomst ter compensatie van de belegging in

de vorm van een percentage van het geïnvesteerde nominale

bedrag. Dit percentage kan variëren naarmate de marktwaarde

van het product schommelt gedurende zijn levensduur. Als dit

percentage stijgt, dan wordt de cliënt gevraagd om liquide

middelen of bijkomende effecten bij te storten (margin call).

BEURSGENOTEERDE DERIVATEN IN DE

VORM VAN ROERENDE WAARDEN

• Warrants: roerende waarden die recht geven op de aan- of

verkoop van financiële activa, onder vooraf bepaalde

voorwaarden betreffende prijs en duur. Deze roerende

waarden worden uitgegeven door financiële instellingen die

instaan voor de verdeling en de notering ervan.

• Turbo’s: roerende waarden die toestaan om te beleggen

met een hefboomeffect op een onderliggende waarde en

om de variaties hiervan te versterken, zonder deze

onderliggende waarde zelf te moeten bezitten. Bij een turbo

call kan men profiteren van de stijging van de onderliggende

waarde; bij een turbo put van de daling. In tegenstelling tot

een warrant, heeft een turbo een grens (barrière) die vóór

de uitgifte wordt bepaald door de emittent. Als de koers van

de onderliggende waarde deze barrière bereikt of

overschrijdt, wordt de turbo gedesactiveerd en gaat de

initiële belegging volledig verloren.

FOCUS OP EXOTISCHE OPTIES

Exotische opties zijn derivaten met meer complexe eigenschappen

dan plain vanilla opties.

De winsten of verliezen van de belegger of de afhandeling van de

transactie hangen af van de variatie van de onderliggende

waarden zoals vastgesteld op één of meerdere vooraf bepaalde

data en op basis van de volgende parameters:

• Boven- of ondergrens van de optie (barrière): opwaarts of

neerwaarts, op vervaldatum of wanneer de onderliggende

waarde een bepaalde drempel bereikt (barrièreopties).

• Mandjes met verschillende onderliggende waarden (opties

op een mandje van onderliggende activa) waarbij de

waarde van het product fluctueert in functie van de

schommelingen van de onderliggende waarden.

• Mandjes met verschillende opties (optiemandjes) waarbij

de waarde van het product fluctueert in functie van de

performance van de onderliggende opties en dus van de

schommelingen van de onderliggende waarden van deze

opties alsook van de nabijheid van de vervaldatum.

• Referentiekoers: komt overeen met het gemiddelde van de

slotkoersen over een bepaalde periode (bij Aziatische opties)

aan de hand waarvan een definitieve koers of uitoefenprijs

wordt bepaald.

• Betalingsdrempel: vanaf dit punt ontvangt de belegger het

nominale bedrag integraal, ofwel op de vervaldag ofwel op het

moment dat de onderliggende waarde deze drempel bereikt

(digitale opties).

Sommige exotische derivaten combineren meerdere van

bovengenoemde mechanismen.

VOORDELEN

▪ Derivaten zijn financiële instrumenten die worden gebruikt

als strategie om een portefeuille in te dekken.

▪ Derivaten worden gebruikt als strategie om een portefeuille

te diversifiëren.

▪ OTC-derivaten kunnen nauwkeurig aangepast worden aan

de beleggingsstrategie van de cliënt.
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VERKLARENDE WOORDENLIJST

Hefboomeffect: Een belegging in complexe producten (derivaten,

alternatief beheer, private equity, etc …) kan een hefboomeffect

inhouden. Als een belegging een hefboomeffect inhoudt, dan stijgt

de effectieve blootstelling aan de prijsevolutie van de

onderliggende waarde. Een significant hefboomeffect kan de

waarde van de belegging fors doen schommelen. Het

hefboomeffect kan de belegger blootstellen aan verliezen die groter

zijn dan zijn initiële belegging als de onderliggende waarde sterk

zou dalen.

Kredietrisico: De belegger loopt het risico dat de tegenpartij, de

emittent of de borgsteller (risico voor de terugbetaling op vervaldag

van het product of de betaling van termijnen tijdens de levensduur

van het product als de tegenpartij of de emittent en de borgsteller

niet in staat zijn om hun verbintenissen na te komen) zijn belofte

niet kan nakomen of dat de kredietwaardigheid van de emittent of

de borgsteller daalt (risico voor de waardering van het product).

Liquiditeitsrisico: Bepaalde uitzonderlijke marktomstandigheden

kunnen een negatief effect hebben op de liquiditeit van het product,

en kunnen het zelfs volkomen illiquide maken. Het liquiditeitsrisico

is een risico voor de waardering van het product en een risico op

verlies, wat de doorverkoop van het product onmogelijk kan maken.

Bepaalde producten zijn omwille van hun eigenschappen minder

liquide dan andere (bv. producten die slechts weinig worden

verhandeld op de financiële markten, voornamelijk OTC-markten,

of niet-frequente waarderingen) en houden een hoog

liquiditeitsrisico in.

Strike: De « strike » is de uitoefenprijs van een derivaat en komt

overeen met de prijs waartegen de onderliggende waarde kan

worden gekocht (call) of verkocht (put). Deze prijs ligt contractueel

vast en kan niet worden aangepast gedurende de levensduur van

het contract.

Renterisico: Het risico op schommelingen in de waardering van

geïndexeerde producten of producten die verbonden zijn aan

rentevoeten.

Wisselkoersrisico: Beleggingen in producten die genoteerd

staan in een andere munt dan deze van de belegger kunnen

onderhevig zijn aan wisselkoersschommelingen, wat kan leiden tot

een stijging of daling van de waarde van de beleggingen.

Marktrisico: Het risico op schommelingen van de waardering van

een product door marktomstandigheden, bv. de globale

performance van bedrijven of de marktperceptie ten aanzien van

bepaalde economische of politieke factoren.

Risico op kapitaalverlies: Het geïnvesteerde bedrag is niet

gegarandeerd want het wordt beïnvloed door de financiële

markten en maakt gebruik van technieken en financiële

instrumenten die onderhevig zijn aan schommelingen. Dit kan

zowel winsten als verliezen genereren.

OTC-markt: Een OTC-markt is een markt waarop rechtstreeks

transacties worden afgesloten tussen de koper en de verkoper. Dit

houdt een tegenpartijrisico in. De kenmerken van de transactie

worden vrij onderhandeld tussen de twee partijen, wat meer

flexibiliteit toelaat maar ook minder transparantie op het vlak van

prijszetting in vergelijking met de georganiseerde markt.

Aangezien de contracten op maat worden gemaakt, is het

moeilijker om zich eruit terug te trekken, wat de belegger blootstelt

aan een groter liquiditeitsrisico.

Georganiseerde markt: Op een georganiseerde markt worden

transacties uitgevoerd via een clearinginstelling. De kopers en

verkopers komen niet rechtstreeks met elkaar in contact: de

clearinginstelling fungeert als tussenpersoon tussen de kopers en

de verkopers, en zorgt voor een goed verloop van de volledige

transactie. Op die manier wordt het tegenpartijrisico vermeden.

Alvorens over te gaan tot eender welke transactie of beleggingsadvies, moet uw private bankier uw kennis en expertise op het

vlak van financiële instrumenten evalueren, evenals uw beleggingsdoelstelling, uw risicobereidheid en uw patrimoniale situatie.

BELANGRIJKE WAARSCHUWING

Dit document wordt louter ter informatie verschaft en heeft geen enkele contractuele waarde. De inhoud ervan is niet bedoeld als beleggingsdienst en

vormt geen beleggingsadvies noch eender welk aanbod van producten of diensten vanwege Société Générale Private Banking. Dit document is geen

gepersonaliseerde aanbeveling en vormt geen beleggings-, juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies. De belegger dient contact op te nemen met

zijn persoonlijke fiscaal adviseur om na te gaan welke fiscale behandeling op hem van toepassing is en welke aangifteverplichtingen hij heeft.

Informatie over resultaten uit het verleden vormt geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Dit document steunt op bronnen die Société

Générale Private Banking NV betrouwbaar acht en kan gewijzigd worden zonder voorafgaande inlichting. Société Générale Private Banking NV kan

niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onjuistheid, onvolledigheid of oneigenlijk gebruik van deze informatie of voor eender welke

beslissing die op basis van deze informatie werd genomen door de belegger. Dit document is vertrouwelijk. Het is uitsluitend bestemd voor de persoon

aan wie het werd overhandigd en mag niet worden overgemaakt aan, noch ter kennis worden gebracht van, derden, noch mag het in zijn geheel of

gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Société Générale Private Banking NV. Alvorens de belegger

inschrijft op een beleggingsdienst of financieel product, dient hij kennis te nemen van alle gedetailleerde informatie hieromtrent (prospectus,

regelgeving, document met essentiële beleggersinformatie, term sheet, contractuele voorwaarden van de beleggingsdienst), in het bijzonder over de

risico’s die aan de dienst of het product zijn verbonden.

Dit document werd verdeeld in België door Société Générale Private Banking NV, een Belgische kredietinstelling naar Belgisch recht, die

gecontroleerd wordt door en onder het toezicht staat van de Nationale Bank van België (NBB) en van de Autoriteit voor Financiële Diensten en

Markten (FSMA) en onder het prudentieel toezicht staat van de Europese Centrale Bank (ECB). Société Générale Private Banking NV staat bij de

FSMA geregistreerd als verzekeringsmakelaar onder het nummer 61033A. De maatschappelijke zetel van Société Générale Private Banking NV is

gevestigd te Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent en staat geregistreerd in het rechtspersonenregister van Gent onder het btw-nummer BE

0415.835.337. Meer details zijn op verzoek verkrijgbaar of zijn terug te vinden op www.privatebanking.societegenerale.be.
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