
DEFINITIE 
Derivaten of afgeleide producten zijn financiële instrumenten in de vorm van een contract tussen een koper en een 
verkoper. Bij een dergelijk contract bepalen de partijen vandaag onder welke voorwaarden ze in de toekomst een product, 
gelinkt aan onderliggende activa, zullen kopen of verkopen. De waarde van derivaten hangt af van de evolutie van de 
onderliggende activa of indices tussen de begin- en einddatum van het contract.  

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 vervaldatum. 
We onderscheiden drie types:  

— Beursgenoteerde termijncontracten (futures): 
hebben als onderliggende waarde monetaire & 
financiële activa of grondstoffen. 

— Onderhandse contracten (forwards): hebben als 
onderliggende waarde dezelfde producten als 
futures, maar worden rechtstreeks verhandeld 
tussen de koper en de verkoper. 

— Swaps: uitwisseling van geldstromen tussen twee 
partijen, op een vooraf bepaald tijdstip.  

 
 Optionele derivaten (opties): de koper heeft de 

mogelijkheid (of de verplichting), om de 
onderliggende waarde te kopen of verkopen. Als de 
belegger bijvoorbeeld een “call optie” koopt heeft hij het 
recht, maar niet de plicht, om een aandeel te kopen 
tegen een vooraf bepaalde prijs. We onderscheiden drie 
types optionele derivaten:  

— Plain vanilla: de mogelijkheid om, gedurende een 
vastgelegde periode en tegen een vooraf bepaalde 
prijs, verschillende activa te kopen of verkopen.  

— Complexe opties: variant op vanilla opties, waaraan 
extra voorwaarden (bijvoorbeeld met boven- of 
ondergrens) gekoppeld zijn.  

— Warrants: derivaten uitgegeven door een  financiële 
instelling die instaat voor de verspreiding.  

RISICO’S 
 
Van derivaten wordt verondersteld dat ze de bestaande 
risico’s beter helpen te beheren, maar ze brengen op zich 
nieuwe risico’s met zich mee. Het risico hangt af van de 
onderliggende waarde en het gebruik dat men van de 
derivaten maakt. Als een derivaat wordt gebruikt om zich in 
te dekken, kan het risico beperkt zijn. Wordt het echter 
gebruikt voor speculatie, dan brengt het grote risico’s met 
zich mee. Beleggen in derivaten is enkel geschikt voor 
ervaren beleggers. Buiten de algemene risico’s 
(marktrisico, wisselkoersrisico, systemisch risico) houden 
derivaten nog andere specifieke risico’s in.  
 
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 een belegger meer 
verliest dan het geïnvesteerde kapitaal.  
 
Vervolgens is er ook een tegenpartijrisico. Dit houdt in dat 
de tegenpartij niet in staat is om zijn verplichtingen na te 
komen. Gestandaardiseerde termijncontracten en otc-
contracten, waarbij dit risico belangrijk is, zijn daarom enkel 
geschikt voor heel ervaren beleggers. 
 
De performance van een gestructureerd product is 
doorgaans niet op voorhand gekend, maar hangt af van 
een reeks vooraf bepaalde voorwaarden en van de evolutie 
van de onderliggende waarden.  
 

DE BELANGRIJKSTE NADELEN 
 
 Risico op kapitaalverlies, afhankelijk van de 

gekozen structuur. Het verlies kan groter zijn dan het 
geïnvesteerde kapitaal.  
 
 Tegenpartijrisico: het risico dat de tegenpartij niet in 

staat is om zijn verplichtingen na te komen. 
 
 Het risico dat de performance van de 

onderliggende waarde niet volledig wordt 
weerspiegeld in het afgeleid product. 

DERIVATEN 
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DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN 
 

 De mogelijkheid om zich te beschermen tegen een 
grote stijging of daling van de onderliggende 
waarde. 
 
  De mogelijkheid om een transactie uit te voeren die, 

omwille van verschillende redenen, ingewikkelder of 
duurder zou zijn mocht u rechtstreeks in de 
onderliggende waarde beleggen. 
 
  De mogelijkheid om enkel de optiepremies te 

investeren en niet de totale nominale waarde van het 
actief. Dit zorgt voor een sterk hefboomeffect.  
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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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