
 

Doel 

Dit document is bedoeld om u essentiële informatie te verstrekken over dit specifieke beleggingsproduct en mag niet worden opgevat als 

marketingmateriaal. Het is een wettelijke vereiste om deze informatie te verstrekken om u te helpen de aard, risico's, kosten, mogelijke 

winsten en verliezen met betrekking tot dit product te begrijpen en om u in staat te stellen dit product te vergelijken met andere aangeboden 

producten.  

Contract for difference (“CFD”) op een Forex valutapaar (FX-paar) wordt aangeboden door Admiral Markets Cyprus Ltd. (“AM”, “wij” of “ons”), 

een bedrijf geregistreerd in Cyprus en gereguleerd door de Cyprus Securities en Exchange Commission (CySec) – licentienummer 201/13. 

De maatschappelijke zetel van Admiral Markets Cyprus Ltd. is: 2 Dramas, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus. Bel +357 22 222 046 of ga naar 

https://admiralmarkets.com/nl/?regulator=cysec voor meer informatie.  

 

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 08 april 2021. 

 

U staat op het punt een product te kopen dat zeer geavanceerd is en misschien moeilijk te begrijpen is. 

 

Wat Is Het Product?  

 

Type A contract for difference ("CFD") is een hefboomcontract dat op bilaterale basis met AM is aangegaan. Het stelt een belegger in staat 

te speculeren op stijgende of dalende prijzen in een onderliggende equity. 

 

Een belegger heeft de optie om de CFD te kopen (of "long" te gaan) in een poging om te profiteren van stijgende equity koersen; of om de 

CFD te verkopen (of "short" te gaan) om te profiteren van dalende equity koersen. De CFD prijs is afgeleid van de onderliggende equity. Als 

een belegger bijvoorbeeld long is op ABC Company CFD en de prijs van de onderliggende equity stijgt, zal de waarde van de CFD op zijn 

beurt stijgen. Zodra het contract is afgelopen, zal AM de belegger het verschil betalen tussen de slotwaarde van het contract en de 

openingswaarde van het contract, d.w.z. de winst voor de investeerder. Aan de andere kant, als een belegger long is en de prijs van de 

onderliggende equity daalt, zal de waarde van de CFD dalen - dus aan het einde van het contract zal de belegger AM het verschil betalen 

tussen de slotwaarde van het contract en de openingswaarde van het contract. Equity CFD’s moeten altijd financieel worden afgewikkeld en 

kunnen niet worden afgewikkeld door de fysieke of leverbare afwikkeling van equities. CFD-hefboomwerking heeft ook een vergrotend effect 

op zowel winsten als verliezen. 

 

De hefboomwerking die in alle CFD's is ingebouwd, heeft tot gevolg dat zowel winsten als verliezen worden vergroot. 

 

Doelen 

 

 

Het doel van de CFD is om een belegger in staat te stellen een hefboomblootstelling te verwerven aan de beweging in de waarde van de 

onderliggende equity (of dat nu naar boven of naar beneden is), zonder de noodzaak om de onderliggende equity daadwerkelijk te kopen, 

verkopen of anderszins over te dragen. Er wordt gebruik gemaakt van hefboomwerking, aangezien voor de CFD slechts een klein deel van 

de nominale waarde van het contract vooraf als initiële marge moet worden vastgelegd en dit een van de belangrijkste kenmerken is van het 

handelen in CFD's. Als een belegger bijvoorbeeld 2.000 CFD-eenheden koopt, die elk een enkele equity vertegenwoordigen, met een initiële 

marge van 20% en een onderliggende equity prijs van USD 5,0, zal de initiële investering USD 5,0 x 1,0 x 2,000 x 20% = USD 2,000 bedragen. 

Dit betekent dat voor elke verandering van één punt (d.w.z. een verandering met 0,01) in de prijs van de onderliggende eigen equity, de 

waarde van de CFD verandert met USD 20 Als de belegger bijvoorbeeld long is en de markt in waarde stijgt, wordt er een winst van USD 20 

gemaakt voor elke stijging van één punt in die markt. Aan de andere kant, als de belegger een shortpositie aanhoudt, zal er een verlies van 

USD 20 worden geleden voor elk punt dat de markt in waarde daalt.  

 

De CFD heeft geen vooraf gedefinieerde vervaldatum en heft daarom een open einde. De lengte van de aanhoudingsperiode is ter beoordeling 

van elke individuele belegger, op basis van hun handelsstrategie, stijl en beoogde uitkomst - er is geen aanbevolen lengte voor deze periode. 

 

Automatische sluiting van een CFD kan plaatsvinden als een belegger als gevolg van een negatieve koersbeweging geen extra geld stort om 

aan de marginvereiste te voldoen. Dit gebeurt wanneer de waardering (eigen vermogen) van een rekening daalt tot een bepaald percentage 

van het initiële margebedrag.  

 

De beoogde particuliere belegger 

Dit product is bedoeld voor beleggers die al kennis en ervaring hebben met het omgaan met hefboomproducten. Gewoonlijk zullen 

beleggers, voordat ze kapitaal vastleggen, al begrijpen hoe prijzen van CFD's worden afgeleid, een duidelijk begrip hebben van de concepten 

marge en hefboomwerking en het feit dat de deposito's van een rekening volledig verloren kunnen gaan. Ze moeten ook het risico-

/opbrengstprofiel van het product begrijpen in vergelijking met dat van aandelenhandel. Het is ook verplicht voor beleggers om over de 

juiste financiële middelen en het vermogen te beschikken om een verlies van het aanvankelijke geïnvesteerde bedrag te dragen. 

  

 

 

https://admiralmarkets.com/nl/?regulator=cysec


 

Wat zijn de potentiële risico's en rendementen?                                   Risico-indicator 

De risico-indicator is een samenvatting van het risiconiveau dat 

dit product heeft in vergelijking met andere producten. Het 

geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal 

verliezen vanwege marktbewegingen of omdat we u niet 

kunnen betalen. 

 

We hebben dit product beoordeeld als 7 uit 7, wat de hoogst 

mogelijke risicoklasse is. Dit beoordeelt de potentiële 

verliezen als gevolg van toekomstige prestaties van het 

product op een zeer hoog niveau.  

 

CFD's zijn hefboomproducten die door bewegingen binnen de 

onderliggende markt snel verliezen kunnen genereren. 

Verliezen kunnen het belegde bedrag optellen en daarom kan 

het nodig zijn om extra geld te storten. AM biedt bescherming 

aan particuliere beleggers tegen rekeningtekorten, volgens de 

Negative Account Balance Protection Policy. Er zijn echter geen 

middelen om uw kapitaal te beschermen tegen marktrisico, 

kredietrisico of liquiditeitsrisico.  

 

Houd rekening met het valutarisico. Het is mogelijk om CFD's te kopen of verkopen in een valuta die verschilt van de basisvaluta van uw 

account. Het uiteindelijke bedrag dat u ervoor terugkrijgt, is afhankelijk van de wisselkoers tussen de twee valuta's. Dit risico is niet 

meegenomen in de risico-indicator die u hierboven ziet. Zoals vermeld, kan het zijn dat u in sommige omstandigheden verdere betalingen 

moet doen om eventuele geleden verliezen te vergoeden, wat inhoudt dat het totale verlies dat u mogelijk oploopt, het totale belegde 

bedrag kan bedragen. 

 

De marktomstandigheden kunnen betekenen dat uw CFD-transactie op een equity wordt gesloten tegen een minder gunstige prijs, wat een 

aanzienlijke invloed kan hebben op het rendement dat u ontvangt. We behouden ons het recht voor om uw open CFD-contract te sluiten als 

u niet de vereiste minimummarge aanhoudt, als u schulden heeft bij AM of als u marktregels overtreedt. Dit proces kan worden 

geautomatiseerd. 

 

Toekomstige marktprestaties zijn niet beschermd tegen, dus u kunt uw investering geheel of gedeeltelijk verliezen. Als we u niet kunnen 

betalen wat u verschuldigd bent, kunt u uw volledige inleg verliezen. U kunt echter profiteren van een beleggerscompensatiefonds (zie de 

sectie "Wat gebeurt er als Admiral Markets Cyprus Ltd. u niet kan betalen") en, zoals vermeld, ook van het Negative Account Balance 

Protection Policy. De risico-indicator die u hierboven ziet, houdt geen rekening met deze beveiligingen. 

Prestatiescenario's 

 

De scenario's die in dit gedeelte worden beschreven, zijn bedoeld om u te laten zien hoe uw belegging zou kunnen presteren. Het zou een 

goede gewoonte zijn om ze te vergelijken met de relatieve scenario's van andere producten. Deze scenario's zijn een schatting van 

toekomstige prestaties op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze belegging kan variëren, en zijn in geen geval 

een exacte indicator. Alle rendementen die u ontvangt, zijn afhankelijk van hoe de markt presteert en hoe lang u de CFD aanhoudt. Het 

stressscenario geeft aan wat u in extreme marktomstandigheden kunt ontvangen en houdt geen rekening met een situatie waarin wij u niet 

kunnen betalen. 

 

De volgende aannames zijn gebruikt om de scenario's in Tabel 1 te creëren: 

 
 

Equity CFD (held intraday) 

 

Equity opening price: P 5 

Trade size (per CFD): T

S 

2,0

00 

Margin: M 20% 

Margin requirement (USD) MR = P x TS x M 2,0

00 

Notional value of the trade (USD) TN = MR / M 10,

000 

Table 1 
 

LONG 

Performance 

scenario 

Closing 

price 

(bid) 

Price 

chang

e 

Profit/lo

ss (USD) 

SHORT 

Performance 

scenario 

Closing 

price 

(offer) 

 
Price 

change 

 
Profit/loss 

(USD) 

Favourable 5.075 1.5% 150 Favourable 4.925 -1.5% 150 

Moderate 5.025 0.5% 50 Moderate 4.975 -0.5% 50 

Unfavourable: 4.925 -1.5% -150 Unfavourable: 5.075 1.5% -150 

Stress 7.750 -5.0% -500 Stress 5.250 5.0% -500 

Laag risico Hoog risico 

De risico-indicator geeft aan dat u uw CFD mogelijk 

niet kunt kopen of verkopen tegen de prijs die u 

wilde vanwege de volatiliteit van de markt of dat u uw 

CFD mogelijk moet kopen of verkopen tegen een 

prijs die een aanzienlijke invloed heeft op hoeveel u 

terugkrijgt. 
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De getoonde cijfers zijn inclusief alle productkosten. Als dit product aan u is verkocht door iemand anders, of als een derde partij u adviseert 

over dit product, zijn deze cijfers exclusief eventuele kosten die u aan hen moet betalen. Ook uw persoonlijke fiscale situatie, die van 

invloed kan zijn op hoeveel u ervoor terugkrijgt, wordt hier niet meegerekend. 

Wat gebeurt er als Admiral Markets Cyprus Ltd. niet kan uitbetalen? 

Als AM niet in staat is om aan haar financiële verplichtingen jegens u te voldoen, kunt u de waarde van uw belegging verliezen. AM scheidt 

echter alle fondsen van particuliere klanten van haar eigen geld, in overeenstemming met de CySEC-regels. AM neemt ook deel aan het 

Investor Compensation Fund (ICF), dat in aanmerking komende investeringen tot 20.000 EUR dekt. Particulieren komen in aanmerking voor 

de ICF-regeling en kleinere bedrijven kunnen ook in aanmerking komen. Over het algemeen zijn grotere bedrijven uitgesloten van de ICF-

regeling. Zie meer in ons Company Information. 

Wat Zijn de Kosten? 

Het handelen in een CFD op een onderliggende equity brengt de volgende kosten met zich mee: 

 

Deze tabel toont de verschillende soorten kostencategorieën en hun betekenis 
 

 
 
 

One-off 

entry of 

exit costs 

 
Spread 

Het verschil tussen de koopprijs (“laatprijs”) en de verkoopprijs (“biedprijs”) wordt de spread 

genoemd. Deze kosten worden gerealiseerd telkens wanneer u een transactie opent en sluit. 

 
Valuta kosten 

Alle contanten, gerealiseerde winsten en verliezen, aanpassingen, vergoedingen en kosten die 

zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de basisvaluta van uw account, worden geconverteerd 

naar de basisvaluta van uw account met behulp van de mediaanprijzen van toepasselijke FX-

paren op het handelsplatform , waarbij de mediane prijs wordt berekend als (laatprijs - 

biedprijs) / 2 

One-off 

entry of 

exit costs 

 
Commissie 

Voor sommige van onze FX-producten wordt per transactie een commissie in rekening 

gebracht. Ga voor meer informatie naar het gedeelte Commissie op onze website. 

 
Lopen

de 

kosten 

 
Dividend 

aanpassingen 

Equity CFD's zijn onderhevig aan cash aanpassingen die de dividenduitkeringen op de 

onderliggende equity weerspiegelen. Uw rekening wordt gecrediteerd bij het aanhouden van 

een longpositie (kopen) of gedebiteerd bij het aanhouden van een shortpositie (verkopen) voor 

het juiste bedrag op de ex-dividenddata van de onderliggende equity, als u een equity CFD 

hebt geopend vóór het einde van de dagelijkse handelssessie op de dag voorafgaand aan 

dergelijke ex-dividenddata. 

 

Lopen

de 

kosten 

Dagelijkse 

kosten 

Er wordt een vergoeding in rekening gebracht voor elke nacht dat uw positie wordt 

aangehouden. Dit betekent dat hoe langer u een positie vasthoudt, hoe meer het kost. 

Incidentele 

kosten 

 
Distributie 

kosten 

We kunnen van tijd tot tijd een deel van onze spread, commissies en andere accountkosten 

delen met anderen, inclusief een distributeur die u mogelijk heeft geintroduceerd.. 

Hoe lang kan ik het aanhouden en kan ik eerder gelden opnemen? 

Zoals hierboven vermeld, hebben deze producten geen aanbevolen bewaartermijn, noch opzegtermijn en dus ook geen opzegkosten. Het 

openen en sluiten van een CFD op een FX-paar kan op elk moment tijdens markturen worden gedaan. Houd er rekening mee dat het 

aanhouden van een CFD op een FX-paar voor een lange termijn aanzienlijke dagelijkse aanhoudingskosten met zich mee kan brengen. 

Hoe kan ik beklag doen mocht dat nodig zijn? 

Als u ontevreden bent over enig aspect van de services die Admiral Markets Cyprus Ltd. aan u levert, kunt u in eerste instantie telefonisch 

contact opnemen met ons Client Management Team: +357 22 222 046; per e-mail: compliance@admiralmarkets.com.cy; of schriftelijk: 

Admiral Markets Cyprus Ltd., 2 Dramas, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus. Meer details zijn te vinden op onze website over Complaints 

Handling. 

U kunt ook verwijzen naar het Online Dispute Resolution Platform van de Europese Commissie. 

 

Andere relevante informatie 

 

Als er een vertraging is tussen het moment waarop u uw order plaatst en het moment waarop deze wordt uitgevoerd, wordt uw order 

mogelijk niet uitgevoerd tegen de prijs die u had verwacht. U moet ervoor zorgen dat uw internetverbinding voldoende goed genoeg is 

voordat u handelt. Het gedeelte . The Documents and Policies section van onze website bevat belangrijke informatie over uw account. Zorg 

ervoor dat u bekend bent met alle voorwaarden en beleidsregels die van toepassing zijn op uw account. 

 

Onze contractspecificaties bevatten aanvullende informatie over het handelen in een CFD op een onderliggend equity. Deze zijn te vinden 

op het handelsplatform en op de website https://admiralmarkets.com/nl/?regulator=cysec. 

https://admiralmarkets.com/nl/start-trading/voorwaarden-overzicht?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/nl/start-trading/commissie?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/nl/start-trading/voorwaarden-overzicht?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/nl/start-trading/voorwaarden-overzicht?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/nl/start-trading/voorwaarden-overzicht?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/nl/?regulator=cysec

