
 

  

Key Information Document – Obligatie CFD 

Obligatie 

Doel 

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

marketingmateriaal worden beschouwd. Het is een wettelijke verplichting om deze informatie te verstrekken om u te helpen de aard, risico's, 

kosten, potentiële 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 obligatie wordt aangeboden door Admiral Markets Cyprus Ltd. ("AM", "wij" of "ons"), een bedrijf 

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

maatschappelijke zetel van Admiral Markets Cyprus Ltd. is: 2 Dramas, 1st floor, 1077  Nicosia Cyprus  Bel  +357 22222046 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 om een product te kopen dat zeer geavanceerd is en mogelijk moeilijk te begrijpen is. 
 

Wat is dit product? 

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

te speculeren op stijgende of dalende prijzen in een toekomstig contract voor een onderliggende obligatie. 

 

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

of om de CFD te verkopen (of "short" te gaan) om te profiteren van dalende obligatieprijzen. Cfd-prijs is afgeleid van die van de 

onderliggende obligatietoekomst. Als een belegger bijvoorbeeld long de Duitse Bund CFD is en de prijs van de onderliggende 

obligatietoekomst stijgt, zal de waarde van de CFD op zijn beurt stijgen. Zodra het contract is afgelopen, betaalt AM de investeerder het 

verschil tussen de eindwaarde van het contract en de openingswaarde van het contract, d.w.z.  de winst van de investeerder. Aan de andere 

kant, als een belegger long is en de prijs van de onderliggende obligatietoekomst daalt, zal de waarde van de CFD ook 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. 

CFD's die verwijzen naar de onderliggende toekomstige obligatieprijs hebben een vooraf gedefinieerde vervaldatum - met de datum waarop 

het contract automatisch wordt gesloten. Obligatie CFD's moeten altijd financieel worden afgewikkeld  en kunnen niet worden afgewikkeld 

door de fysieke of leverbare afwikkeling van andere activa. CFD leverage heeft ook een vergrotend effect op zowel winsten als verliezen. 

Doelstellingen 

Het doel van de CFD is om een belegger in staat te stellen een hefboomblootstelling te verkrijgen tegen de waarde van de onderliggende 

obligatietoekomst (of die nu naar boven of naar beneden is), zonder dat de onderliggende toekomst of het samenstellende actief 

daadwerkelijk hoeft te worden gekocht, verkocht of anderszins overgedragen. De blootstelling wordt hefboomwerking omdat de CFD slechts 

een klein deel van de notionele waarde van het contract vereist om vooraf als initiële marge te worden neergezet en is een van de 

belangrijkste kenmerken van de handel in CFD's. Als een belegger bijvoorbeeld 2,0 CFD's koopt, die elk 1 onderliggende obligatiefutures 

vertegenwoordigen, met een initiële marge van 20% en een onderliggende obligatieprijs van $ 10.000, is de initiële investering $ 10.000 x 

2,0 x 1,0 x 20% = USD 4.000. Het effect van hefboomwerking, in dit geval 1:5 (1 / 20%) heeft geresulteerd in een notionele waarde van het 

contract van $ 20.000 (2,0 x $ 10.000). Dit betekent dat voor elke 1 punt verandering in de prijs (d.w.z. een verandering met 0,01) van de 

onderliggende markt, zodat de waarde van de CFD verandert met $ 0,02. Als de belegger bijvoorbeeld lang is en de markt in waarde stijgt, 

wordt er een winst van $ 0,02 gemaakt voor elke 1 puntsverhoging in die markt. Omgekeerd, als de markt in waarde daalt, zal een verlies 

van $ 0,02 worden geleden voor elk punt dat de markt in waarde daalt. Aan de andere kant, als een investeerder een shortpositie heeft, 

wordt een winst gemaakt in overeenstemming met eventuele dalingen op die markt en een verlies voor eventuele stijgingen daar. 

 

Een toekomstige CFD op een obligatie heeft een vooraf gedefinieerde vervaldatum. De duur van de holdingperiode is naar goeddunken 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 optreden als een belegger er niet in slaagt om extra fondsen te storten om aan de margevereiste te 

voldoen als gevolg van een negatieve prijsbeweging. Dit gebeurt wanneer de waardering (eigen vermogen) van een rekening daalt tot een 

bepaald percentage van het initiële margebedrag. Voordat een obligatie CFD verloopt, krijgen beleggers de mogelijkheid om het volgende 

contract voor de eerste maand te verhandelen - bijvoorbeeld, voordat een contract van november wordt gesloten, biedt AM een 

decembercontract. AM behoudt ook de mogelijkheid om een cfd-contract eenzijdig te beëindigen wanneer het van oordeel is dat de 

voorwaarden van het contract zijn verbroken. 

De beoogde retailbelegger 

Dit product is bedoeld voor beleggers die al een begrip en eerdere ervaring hebben in het omgaan met hefboomproducten. Gewoonlijk 

zullen kapitaalbeleggers, voordat ze zich binden, al begrijpen hoe de prijzen van CFD's worden afgeleid, een duidelijk begrip hebben van 

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

het risico-/beloningsprofiel 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 aanvankelijk geïnvesteerde bedrag te dragen.

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

verliest als gevolg van marktbewegingen of omdat we u niet 

kunnen betalen. 

 

We hebben dit product beschouwd als 7 van de 7, wat het 

hoogst mogelijke risico is klas. Dit becijfert 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 geïnvesteerde bedrag overschreiden en 

kunnen daarom het storten van extra middelen vereisen. AM 

biedt retailbeleggers bescherming tegen rekeningtekorten , 

volgens het beleid inzake de bescherming van negatieve 

rekeningbalansen. Er zijn echter geen middelen om uw 

kapitaal te beschermen tegen marktrisico, kredietrisico of 

liquiditeitsrisico. 

 

Wees je bewust van valutarisico' s. Het is mogelijk om CFD's te kopen of te verkopen in een valuta die verschilt van de basisvaluta van uw 

rekening Het uiteindelijke bedrag dat u in ruil daarvoor kunt ontvangen, is afhankelijk van de wisselkoers tussen de twee valuta's. Dit risico 

is niet meegenomen in de risico-indicator die u hierboven kunt zien. Zoals gezegd, kan het in sommige omstandigheden nodig zijn om 

verdere betalingen te doen om eventuele verliezen te betalen, wat betekent dat het totale verlies dat u kunt lijden het geïnvesteerde bedrag 

kan overschreiden. 

 

De omstandigheden in de markt kunnen betekenen dat uw CFD-handel op een obligatie 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 minimale marge behoudt die vereist is, als u schulden heeft bij AM of als u de marktregels overtrad. Dit proces kan 

worden geautomatiseerd. 

 

Toekomstige marktprestaties zijn niet beschermd tegen, dus u kunt een deel of uw gehele investering verliezen. Als we u niet kunnen 

betalen wat verschuldigd is, kunt u uw hele investering 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 beleid voor bescherming van 

negatieve rekeningsaldo's. De risico-indicator die u hierboven kunt zien, houdt geen rekening met deze beveiligingen. 

Prestatiescenario's 

De scenario's die in deze sectie worden beschreven, zijn ontworpen om u te laten zien hoe uw investering 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 de 

toekomstige prestaties op basis van eerdere bewijzen over hoe de waarde van deze investering kan variëren en zijn geenszins een exacte 

indicator. Elk rendement dat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de CFD vasthoudt. Het stressscenario geeft aan 

wat u kunt ontvangen in extreme marktomstandigheden en houdt geen rekening met een situatie waarin we u niet kunnen betalen. 

 

De volgende veronderstellingen zijn gebruikt om de scenario's in tabel 1 te maken: 

 

 
 

Obligatie CFD (intraday 

aangehouden) 

 

Openingsprijs obligatie: P 10,000 

Handelsgrootte (per CFD): TS 2 

Marge: M 20% 

Margevereiste (USD) MR = P x TS x M 4,000 

Notionele waarde van de transactie (USD) TN = MR / M 20,000 

 

 

 

 

 

 

 

Lager risico Hoger risico 

De risico-indicator gaat ervan uit 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 moet kopen of verkopen tegen een 

prijs die aanzienlijk van invloed is op hoeveel u 

terugkrijgt. 

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
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Tabel 1 
 

LONG 

Performance 

scenario 

Slotkoers 

(bod) 

Prijs 

wijziging 

Winst/ 

verlies 

(USD) 

SHORT 

Prestatiescenario 

Slotkoers 

(laat) 

 
Prijswijziging 

Winst/ 

verlies 

(USD) 

Gunstig 10,150 1.5% 300 Gunstig 9,850 -1.5% 300 

Gematigd 10,050 0.5% 100 Gematigd 9,950 -0.5% 100 

Ongunstig: 9,850 -0.5% -300 Ongunstig: 10,150 1.5% -300 

Stress 9,500 -1.5% -1,000 Stress 10,500 5.0% -1,000 

 

De getoonde cijfers omvatten alle productkosten. Als u dit product door iemand anders bent verkocht of  als u door een derde partij over 

dit product bent geadviseerd, bevatten deze cijfers geen kosten die u mogelijk aan hen moet betalen. Ook uw persoonlijke belastingsituatie, 

die van invloed kan zijn op hoeveel u er voor terugkrijgt, wordt hier niet mee in aanmerking genomen. 

 

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

Als AM niet in staat is om aan haar financiële verplichtingen jet, kunt u de waarde van uw investering verliezen. AM scheidt echter alle 

fondsen van retailklanten van zijn eigen geld, in overeenstemming met de CySEC-regels.  AM neemt ook deel aan het Investor Compensation 

Fund (ICF), dat in aanmerking komende investeringen tot EUR 20.000 dekt. Particulieren komen in aanmerking voor de ICF-regeling en 

kleinere bedrijven kunnen ook in aanmerking komen.  Over het algemeenzijn grotere ondernemingen uitgesloten van deICF-regeling. Zie 

meer in ons  bedrijfsinformatiedocument. 

 

Wat zijn de kosten? 

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

 

Deze tabel toont de verschillende soorten kostencategorieën en hun betekenis 
 

 
 
 

Eenmalige in- 

of uitstap 

kosten 

 
Spread 

Het verschil tussen de koopprijs ("biedprijs") en de verkoopprijs ("vraagprijs") wordt de spread 

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

 
Valuta 

omrekening 

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

luiden in een andere valuta dan de basisvaluta van uw account, worden geconverteerd naar de 

basisvaluta van uw account met behulp van de mediane prijzen van toepasselijke FX-paren in het 

handelsplatform, waarbij de mediane prijs wordt berekend als (biedprijs - biedprijs) / 2 

Bijkomende 

kosten 

 
Distributie 

kosten 

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

andere personen, waaronder een distributeur die u mogelijk heeft geïntroduceerd. 

 

Hoe lang moet ik het vasthouden en kan ik vroeg geld opnemen? 

Zoals hierboven vermeld, hebben deze producten geen aanbevolen bewaartermijn, noch annuleringsperiode en dus geen 

annuleringskosten. Het openen en sluiten van een CFD op een obligatie kan op elk moment tijdens de markturen worden gedaan. 

Hoe kan ik klagen als dat nodig is? 

Als u ontevreden bent over enig aspect van de service die u door Admiral Markets Cyprus Ltd. wordt aangeboden, 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 informatie vindt u op onze website sectie over  

Klachtenafhandeling. 

 

U kunt ook verwijzen naar het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie. 

 

Andere relevante informatie 

Als er een vertraging is tussen het moment dat u uw bestelling plaatst en het moment waarop deze wordt uitgevoerd, kan uw bestelling niet 

worden uitgevoerd tegen de prijs die u 

verwacht. U moet ervoor zorgen dat uw internetverbinding voldoende sterk genoeg is voordat u gaat handelen. Het gedeelte Documenten 

en beleid van onze website bevat belangrijke informatie over uw account. U moet ervoor zorgen 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 onderliggende obligatie. Deze zijn te 

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