Basis Informatie Document - CFD op aandelen
Doel
Dit document is om u te voorzien van de noodzakelijke basisinformatie voor dit specifiek investeringsproduct en moet niet gezien worden als
marketingmateriaal. Het is een wettelijke vereiste om deze informatie te geven om u duidelijk inzicht te geven in de aard van het product en risico,
kosten, potentiële winsten en verliezen behorende bij dit product en u de mogelijkheid te geven dit product te vergelijken met andere aangeboden
producten.
Contract for difference (“CFD”) op aandelen worden aangeboden door Admiral Markets UK Ltd. (hierop volgend “AM”, “wij” en “ons”), een onderneming
geregistreerd in England and Wales onder Companies House – registratie nummer 08171762. Admiral Markets UK Ltd. is geautoriseerd en gereguleerd
door de Financial Conduct Authority (FCA) – registratienummer 595450. Het geregistreerde kantoor voor Admiral Markets UK Ltd. is: 16 St. Clare Street,
London, EC3N 1LQ, United Kingdom. Bereikbaar onder tel: +442077264003 of kijk ook op www.admiralmarkets.com voor meer informatie.
Dit document was voor het laatst aangepast op 1 augustus 2018.
U staat op het punt een product te kopen dat zeer geavanceerd is en mogelijk moeilijk te begrijpen.

Wat Is het Product?
Type A contract for difference (“CFD”) is een hefboom contract die wordt aangegaan met AM op beider verzoek. Het stelt de investeerder in staat te
speculeren op het stijgen of dalen van de koersen in een onderliggende aandeel.
Een investeerder heeft de mogelijkheid om de CFD te kopen (buy of ook wel genoemd “lang gaan”) in een poging te profiteren van stijgende aandeel
prijzen; of om de CFD te verkopen (to sell of ook wel “short gaan” genoemd) om te profiteren van dalende aandeel prijzen. CFD prijzen worden afgeleid
van het onderliggende aandeel. Bijvoorbeeld, als een investeerder lang gaat op de ABC Company CFD en de prijs van de onderliggende ABC Company
stijgt, zal de waarde van de CFD ook toenemen. Op het moment dat het contract is afgesloten zal AM aan de investeerder betalen het verschil tussen de
waarde van sluiten van het contract en de waarde van het moment van openen van het contract met andere woorden de winst van de investeerder. Aan
de andere kant als een investeerder een lange positie heeft en de prijs van het onderliggende aandeel daalt zal ook de waarde dalen van de CFD – en
aan het eind van het contract zal de investeerder aan AM het verschil betalen tussen de waarde van sluiten van het contract en de waarde van het
moment van openen van het contract. Aandelen CFD’s moeten altijd financieel worden afgehandeld en kunnen niet worden afgerond door het leveren
van fysieke goederen of andere asset(s). CFD hefbomen hebben ook een vergrotend effect op zowel winsten als verliezen.

Doelstellingen
De doelstelling van een de CFD is om de investeerder in staat te stellen een grotere blootstelling te geven door middel van een hefboom aan de effecten
van de prijsbeweging van de onderliggende cryptocurrency (dit kan zowel omhoog als omlaag), zonder de noodzaak om de onderliggende
cryptocurrency daadwerkelijk te moeten kopen of verkopen. De blootstelling is “gefinancierd” aangezien de CFD enkel een klein voorschot van de
genoteerde waarde van het contract vooraf als initiële marge vereist en dit is een van de belangrijkste factoren van handelen met CFDs.
VOORBEELD: Als een belegger 2000 CFD-eenheden koopt die elk één enkel aandeel vertegenwoordigen, met een initiële marge van 20% en een
onderliggende aandelenkoers van USD 5,0, dan bedraagt de initiële investering USD 5,0 x 1,0 x 2000 x 20% = USD 2.000. Het effect van leverage, in dit
geval 1: 5 (1/20%), heeft geleid tot een notionele waarde van het contract van USD 5,0 x 2.000 = USD 10.000.
Dit betekent dat voor elke punt verandering (een verandering van 0,01) in de prijs van het onderliggende aandeel de waarde van de CFD met USD 20
verandert. Als de belegger bijvoorbeeld lang gaat en de markt in waarde stijgt, wordt een winst van 20,0 USD gemaakt voor elke punt stijging op die
markt. Als de markt echter in waarde daalt, wordt voor elk punt dat de markt in waarde daalt, een verlies van USD 20,0 gemaakt. Tegenovergesteld, als
een belegger een short positie aanhoudt, wordt een winst gemaakt in lijn met eventuele dalingen op die markt en een verlies bij eventuele stijgingen.
Een aandelen CFD heeft geen vooraf bepaalde einddatum en is dan ook open-ended. De duur van de het houden van een positie is aan de investeerder
om te bepalen en afhankelijk van de handelsstrategie, stijl en verwachte uitkomst – er is geen geadviseerde looptijd.
Automatisch sluiten van een CFD kan gebeuren als een investeerder nalaat extra fondsen te storten wanneer dit nodig is om aan de marge
verplichtingen te voldoen bij een negatieve prijsontwikkeling. Dit gebeurd waneer de waarde van de rekening (equity) afneemt tot een bepaald
percentage van het initiële marge bedrag. AM behoudt de mogelijkheid om zelfstandig een CFD contract te beëindigen als het stelt dat de voorwaarden
van de overeenkomst zijn gebroken.

De beoogde Retail Investeerder
Dit product is bedoeld voor investeerders die al begrip en ervaring hebben met het omgaan met hefboom producten. In het algemeen zullen
investeerders alvorens verplichtingen aan te gaan al begrijpen hoe prijzen van CFDs worden bepaald, een goed inzicht hebben in het concept van
marges en hefbomen en bewust zijn dat verliezen groter kunnen zijn dan de gedane stortingen. Ook zullen ze het risico/winst verhouding van het
product begrijpen in verhouding tot aandelenhandel. Het is tevens vereist dat investeerders beschikken over passende financiële middelen om de
mogelijkheden te kunnen dragen van een verlies die mogelijk groter is dan het initieel geïnvesteerde bedrag.
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Wat zijn de potentiële risico’s en opbrengsten?
Risiko Indicator
De risico indicator gaat ervan uit dat het niet mogelijk kan zijn om de CFD te kopen of te verkopen op de gewenste prijs vanwege marktvolatiliteit of
dat u mogelijk de koop of verkoop van de CFD op een prijs doet die een significante invloed heeft op de uitbetaling.

Lager Risico

Hoger Risico

De risico indicator hierboven is een samenvatting van het niveau van risico dat dit product heeft in verhouding tot andere producten. Het laat zien hoe
groot het risico is op mogelijk verlies vanwege marktbewegingen of omdat we niet de mogelijkheid hebben om te betalen.
We hebben dit product gecategoriseerd als 7 van 7, wat de hoogst mogelijke risico klasse is. Dit waardeert een mogelijk verlies vanwege toekomstige
prestaties als zeer hoog.
CFDs zijn gefinancierde hefboom producten die, vanwege bewegingen in de onderliggende markt snel verliezen kunnen genereren. Verliezen kunnen
hoger zijn dan de geïnvesteerde bedragen en kunnen het noodzakelijk maken extra gelden te storten. Er is geen bescherming voor het kapitaal tegen
marktrisico, kredietrisico of liquiditeitsrisico.
Let op valutarisico. Het is mogelijk dat CFDs worden gekocht of verkocht in een valuta die anders is dan op uw handelsrekening. Het uiteindelijke
bedrag dat wordt ontvangen hangt dan af van de wisselkoers van de beide valuta. Dit risico is niet meegewogen in de bovengenoemde risico indicator.
Zoals genoemd kan in sommige situaties verlangt worden dat u extra stortingen doet om de opgelopen verliezen te betalen, en dit betekent dat het
totale verlies significant hoger kan zijn dan het tot dan geïnvesteerde bedrag. Marktsituaties kunnen ervoor zorgen dat de gedane CFD transactie op
aandelen gesloten is op een minder voordelige prijs, wat een significant invloed kan hebben op de hoogte van de resultaten die je ontvangt. We
behouden ons het recht voor om een open CFD posities te sluiten in het geval de minimum vereiste marge niet beschikbaar is, wanneer je schulden hebt
uitstaan aan AM, of in het geval je marktregelgeving overtreed. Dit proces kan automatisch gedaan worden.
Er is geen bescherming voor toekomstige marktontwikkelingen, en men kan dus gedeeltelijk of de gehele investering verliezen. In het geval we niet
kunnen betalen wat verschuldigd is kan de gehele investering verloren worden. Echter kan de consumentenbescherming (zie ook de sectie Wat gebeurt
er als Admiral Markets UK Ltd. niet kan uitbetalen?) in werking treden. De risico indicator hierboven houdt geen rekening met deze bescherming.

Mogelijke te behalen resultaten
De scenario’s genoemd in deze paragrafen zijn er om de mogelijke resultaten te laten zien van een investering. Het is aan te raden om deze te
vergelijken met andere producten. Deze scenario’s zijn een inschatting van toekomstige ontwikkelingen gebaseerd op data uit het verleden die
weergeven hoe de waarde van de investeringen kunnen fluctueren en zijn zeker geen exacte indicator. Resultaten die kunnen worden behaald hangen af
van marktprestaties en hoe lang de CFD positie wordt aangehouden. De Stress Scenario laat zien wat mogelijk is onder extreme marktsituaties en houd
geen rekening met de mogelijkheid of we dit kunnen betalen.
De volgende aannames zijn gebruikt om de scenario’s in Table 1 te maken:
Aandelen CFD (intradag)
Aandeel openingsprijs:

P

5

Handels volume:

TS

2 000

Marge %:

M

20 %

Marge Vereisten (USD):

MR = P x TS x M

2 000

Genoteerde waarde van de positie
(USD):

TN = MR / M

10 000

Table 1
LANG
Performance
scenario

Sluitingsprijs
(bied)

Prijsverandering

Winst/ verlies
(USD)

KORT
Performance
scenario

Sluitingsprijs
(laat)

Prijsverandering

Winst/ verlies
(USD)

Gunstige

5.075

1.5 %

150

Gunstige

4.925

-1.5 %

150

Gematigde

5.025

0.5 %

50

Gematigde

4.975

-0.5 %

50

Ongunstige

4.925

-1.5 %

-150

Ongunstige

5.075

1.5 %

-150

Stress

4.750

-5.0 %

-500

Stress

5.250

5.0 %

-500
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De cijfers zijn inclusief alle kosten van het product. Als deze producten u zijn verkocht door derden of derden hebben u geadviseerd over dit product kan
het zijn dat de cijfers niet inclusief de kosten die u aan hen verschuldigd bent zijn. Uw fiscale situatie, die mogelijk uw opbrengsten kan veranderen is
ook geen rekening mee gehouden.

Wat gebeurt er als Admiral Markets UK Ltd. niet kan uitbetalen?
In het geval dat AM niet in staat is om aan haar financiële verplichtingen richting u te doen, kunt u de waarde van uw investering verliezen. Echter AM
houd alle gelden van retail cliënten gescheiden van het eigen kapitaal (segregated accounts) in overeenstemming met de UK FCA’s Cliënt Asset regels.
AM doet mee met de in het UK Financial Services Compensation Scheme (FSCS) die daaronder vallende investeringen tot GBP 50,000 dekking geeft.
Natuurlijke personen vallen onder de FSCS voorwaarden en kleinere ondernemingen kunnen mogelijk ook hieronder worden gerekend. Over het
algemeen vallen grotere ondernemingen niet onder de FSCS. Voor meer informatie kijk bij www.fscs.org.uk.

Wat zijn de kosten?
Handelen met een CFD op aandelen moet u rekenen op de volgende kosten:
Deze tabel laat de verschillende types kosten en hun betekenis zien
Eenmalige
instap- of
uitstapkosten

Spread

Het verschil tussen de koopprijs (“offer price”) en de verkoop(“bid price”) wordt de spread genoemd. Deze
kosten zijn er bij het openen en sluiten van een positie.

Valuta wissel
kosten

Elke betaling, gerealiseerde winst of verlies, aanpassingen, kosten die in een valuta anders dan de
basisvaluta van uw account is zal worden omgezet naar de basisvaluta van uw account door gebruik te
maken van de mediaanprijs van de desbetreffende valutaparen op het trading platform, waar de the
mediaanprijs is berekend als (offer price - bid price) / 2.

Eenmalige
instap- of
uitstapkosten

Commissie

Een commissie wordt in rekening gebracht op een per-trade basis op aandelen CFD producten. Voor meer
details kijk op de C
 ommissies sectie van onze website.

Lopende kosten

Dividend
aanpassingen

Aandelen CFD's zijn onderhevig aan aanpassingen die de dividenduitkeringen op de onderliggende
aandelen weerspiegelen. Uw account wordt gecrediteerd bij het aanhouden van een longpositie (kopen) of
wordt gedebiteerd bij het aanhouden van een shortpositie (verkopen) voor het juiste bedrag op de
ex-dividenddatums van de onderliggende aandelen, als u voor het einde van de looptijd een CFD op een
aandeel heeft geopend tijdens de dagelijkse handelssessie op de dag voorafgaand aan dergelijke
ex-dividenddatum.

Lopende kosten

Dagelijkse
kosten

Kosten worden elke nacht in rekening gebracht voor het aanhouden van de positie. Dit betekent hoe langer
je de positie aanhoudt hoe hoger de kosten.

Incidentele
kosten

Distributie
kosten

Het kan zijn dat we een gedeelte van onze spread en commissies en of accountkosten delen met anderen
alsook een distributeur die u als klant heeft geïntroduceerd.

Hoe lang moet ik de positie houden en kan ik eerder mijn geld eruit halen?
Zoals eerder genoemd hebben deze producten geen geadviseerde looptijd of annuleringsperiode en daarom ook geen annuleringskosten. Openen en
sluiten van een CFD op aandelen kan op elk moment gedurende markt openingsuren. Let op dat het aanhouden van aandelend CFDs voor langere tijd
aanzienlijke kosen met zich mee dragen.

Waar kan ik eventueel een klacht indienen?
Als u ontevreden bent over een aspect van de service die u heeft ontvangen van Admiral Markets UK Ltd., kunt u in eerste instantie, contact opnemen
met onze Client Management Team: telefonisch : +31(0) 85 888 0467; email: compliance.uk@admiralmarkets.com; of per brief naar: Admiral Markets
UK Ltd., 16 St. Clare Street, London EC3N 1LQ, United Kingdom. Als u het gevoel heeft dat uw klacht niet afdoende is opgelost kunt u een klacht indienen
bij de Financial Ombudsman Service (FOS). Kijk op www.financial-ombudsman.org.uk voor meer informatie. U kunt zich ook richten tot de European
Commission’s Online Dispute Resolution Platform, waarschijnlijk zullen zij echter weer verwijzen naar de FOS.

Other Relevant Information
Als er een vertraging is tussen het moment van het plaatsen van een order en de uitvoering hiervan kan het zijn dat er een prijsverschil kan zijn. Zorg
ervoor dat de internetverbinding voldoende is voor online trading. De algemene voorwaarden en beleid sectie op onze website beschikt over meer
informatie over uw account.
Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de voorwaarden en het beleid die van toepassing zijn op u en uw account. Onze contractvoorwaarden geven
verder inzicht op het handelen van CFD op aandelen. U kunt deze vinden op het trading platform en op onze website: w
 ww.admiralmarkets.nl.
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