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MASTERCLASS LYNX – Factors 

› Tycho Schaaf, LYNX

› Christophe Cox, 

Commerzbank Beursproducten

› Factors

› Eigenschappen Factors

› Factors in de praktijk

› Handelsstrategieën

Het onderhavige document is geredigeerd uitsluitend voor informatieve doeleinden en bevat op geen enkele wijze een financieel, fiscaal, 
juridisch of ander advies. De informatie, grafieken, cijfers, meningen of commentaren die dit document bevat zijn gegeven uitsluitend op 
indicatieve titel en bevatten geen aanbod, aanleiding of uitnodiging tot aanschaf of verkoop van Beursproducten van Commerzbank. Het 
onderhavige document heeft geen enkele contractuele waarde. Commerzbank kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of 
schade direct of indirect voortvloeiend uit de bestudering of het gebruik van dit document. Als u de beursproducten van Commerzbank wenst 
aan te schaffen of meer informatie daarover wenst, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke financiële intermediair. 
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Commerzbank Beursproducten 

› Commerzbank is de grootste uitgever van beursgenoteerde 

beleggingsproducten in Europa met een jarenlange expertise 

› +180 000 beursgenoteerde beleggingsproducten in Europa 

op +1200 onderliggende waarden 

› Sinds 2006 aanwezig op de Nederlandse markt, 

sinds 2008 op de Belgische markt 

› Strategie van Commerzbank Beursproducten: 

› Groot aanbod producten (innovatie & diversiteit) 

› Competitieve prijzen 

› Services & Tools 

› Commerzbank Academy 

› Events: Seminars, Webinars, Turbo Chat, Week Forecast
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Gebruik van Factors

in een beleggingsportefeuille 

› Ervaring beleggen 

› Beleggingshorizon 

› Risico bereidheid 

› Financiële situatie 

› Andere beleggingsposities 

Hefboomproducten

Beleggingsportefeuille 



Factors
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De Factors van Commerzbank

› Beursgenoteerde beleggingsproducten genoteerd op Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs)

› Uitgegeven door Commerzbank AG 

› Beschikbaar op verschillende onderliggende waarden: 

aandelen, indices, valuta, edelmetalen & grondstoffen 

› Zowel voor een stijging (Long) als voor een daling (Short) van de onderliggende waarde 

› Deze producten hebben een hefboomeffect 

› Bedoeld voor actieve en ervaren beleggers die een kapitaalrisico accepteren
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Factors verhandelen 

› Elke Factor heeft een unieke ISIN code, bijvoorbeeld DE000CN6JHS5

Met deze code kunt u de Factor opzoeken bij uw bank of broker 

› Commerzbank (LP) verzorgt de liquiditeit door gedurende de handelsdag voortdurend 

koop- en verkooporders in het orderboek te plaatsen (08:00 – 18:30) 

› Commerzbank is market-maker en “maakt” de markt in haar uitgegeven beursproducten 

Volume Bied Laat Volume

600 1,99 LP 2,01 15 000

15 000 1,98 LP 2,02 750

200 1,96 2,04 300
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Factors: wat zijn ze?  

› Een Factor werkt net zoals een “ETF met een hefboom”
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21-4-2014 30-7-2014 7-11-2014 15-2-2015 26-5-2015 3-9-2015 12-12-2015 21-3-2016

Performance S&P 500, met en zonder hefboom

Hefboom 1 Hefboom 2 Hefboom 3 Hefboom 5
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Factors

› AEX heeft vandaag bewogen in een bandbreedte tussen de 430,75 en 438,25 punten.
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Factors AEX

› De AEX Factor met hefboom 15 heeft vandaag flink op en neer bewogen:
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AEX-index vs. iShares AEX ETF

› Koersbeweging ETF t.o.v. onderliggende waarde 
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AEX-index vs. AEX Factor 3x

› Koersbeweging Factor 3 t.o.v. onderliggende waarde AEX
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Eigenschappen van Factors? 

› Vaste hefboom 

› Geen afloopdatum 

› Aanpassingsmechanisme 



De vaste hefboom
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De vast hefboom van een Factor Long 5 

1% 5% -1%

-5%

X 5 X 5
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De vast hefboom van een Factor Short -5 

1%5%-1%

-5%

X -5 X -5
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De Factor 5 Long heeft de performance van de AEX future 

over een periode van 4 dagen met 5,55 vermenigvuldigd. 

Voorbeeld: Factor 5 Long op de AEX Future

Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Globaal rendement over deze periode

AEX future 400 409,2 414,11 422,81 429,15 7,28%

Factor Long 5 10 11,15 11,82 13,06 14,04 40,39%

2,3% 1,2% 2,1% 1,5%

11,5% 6% 10,5% 7,5%

Scenario 1

x 5,55

Disclaimer: De berekeningen in dit voorbeeld hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde met als doel de beschrijving van het mechanisme van het product. 

De gepresenteerde gegevens zijn exclusief kosten en de toepasselijke fiscaliteit.
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Voorbeeld: Factor 5 Long op de AEX Future

De Factor 5 Long heeft de performance van de AEX future 

over een periode van vier dagen met 4,82 vermenigvuldigd.

Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Globaal rendement over deze periode

AEX future 400 398,80 392,82 389,68 385 -3,69%

Factor Long 5 10 9,85 9,11 8,75 8,22 -17,78%

-0,3% -1,5% -0,8% -1,2%

-1,5% -7,5% -4% -6%

Scenario 2

x 4,82

Disclaimer: De berekeningen in dit voorbeeld hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde met als doel de beschrijving van het mechanisme van het product. 

De gepresenteerde gegevens zijn exclusief kosten en de toepasselijke fiscaliteit.
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De AEX Future stijgt, en zakt vervolgens terug naar het oorspronkelijke startniveau. 

De Factor heeft een negatieve performance neergezet. 

Disclaimer: De berekeningen in dit voorbeeld hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde met als doel de beschrijving van het mechanisme van het product. 

De gepresenteerde gegevens zijn exclusief kosten en de toepasselijke fiscaliteit.

Voorbeeld: Factor 5 Long op de AEX Future

Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Globaal rendement over deze periode

AEX-future 400 404 406,02 412,11 400 0 %

Factor Long 5 10 10,5 10,76 11,57 9,87 -1,31%

1% 0,5% 1,5% -2,94%

5% 2,5% 7,5% -14,70%

Scenario 3
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Performance AEX-index

15/02/2012 - 16/05/2016: 

+32%
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Performance Factor 3 Long op AEXF 

15/02/2012 - 16/05/2016: 

+115% (x3,59)
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Factors: startpunt vaste hefboom

› Op het einde van elke handelsdag herbalanceert de Factor

› Vanaf dit tijdstip wordt de intraday performance van de onderliggende waarde

genomen om de dagelijkse performance van de Factor te berekenen

› Dit tijdstip hangt af van de onderliggende waarde

(Ref. definitieve voorwaarden van het product): 

- AEX: 17u25 

- S&P 500: 22u00 

- Goud: 17u30

- Euro/USD: 17u30 
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Factors: herbalancering 

400 punten 405 punten 395 punten 410 punten 

10 euro 11,25 euro 8,75 euro 12,50 euro

Dag 1: 17u25 Dag 1: 18u30 Dag 2: 8u45 Dag 2: 10u30

+1,25% -1,25% +2,50%

+12,50% -12,50% +25,00%

AEX Future

Factor Long 10

AEX Future
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Scherpe daling AEX augustus 2015



Het aanpassingsmechanisme
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Het aanpassingsmechanisme 

› Geactiveerd bij een sterke ongunstige koersbeweging van de onderliggende waarde: 

- Een forse stijging van de onderliggende waarde voor de Shorts 

- Een forse daling van de onderliggende waarde voor de Longs

- Voorkomt het risico op deactivatie; niet op kapitaalverlies

- Zodra het mechanisme in werking treedt, wordt de performance van de onderliggende waarde 

berekend vanaf deze gebeurtenis, alsof het om een nieuwe handelsdag gaat.

Factor op de AEX Future hefboom 3 hefboom 5 hefboom 10 hefboom 15

Niveau aanpassingsmechanisme 15% 15% 9% 6%
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Factors: aanpassing niveau (-15%) 

100 euro 90 euro 85 euro 75 euro

10 euro 5 euro 2,5 euro 1,03 euro

Dag 1: 17u35 Dag 2: 8u30 Dag 2: 10u45 Dag 2: 15u30

-10 % -15% -25%

-50% -75%
-58,82%

Aandeel XYZ

Factor Long 5

Aandeel XYZ

-11,76%



De kosten 
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Factors: kostenstructuur 

› Investeerder betaalt: 

- Beheervergoeding: Management Fee

- Indekking kost: Gap Risk x hefboom 

› Factor AEX Future met een hefboom van 5: 

- 0,2% + 5 * 0,6% = 3,2% p.j. 

 Over de waarde van de Factor (niet over een financieringsniveau)

› Spread (verschil tussen aankoop- en verkoopkoers) 

› Andere kosten: transactiekosten, overige kosten broker, verschuldigde belastingen 
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Factors: Spread

› Hoe scherp is de spread van Factors?
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Factors: Spread

› Hoe scherp is de spread van Factors?

› Verschil tussen de bied- en laatprijs voor Factor met hefboom 15 bedraagt € 0,22

› Rekent u dit om naar de AEX-future, dan bedraagt de spread 0,20 punten.



Factors in de praktijk 
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Hoe aan de slag met Factors? 

Een belegger heeft een positieve visie op de AEX 
en verwacht dat deze de volgende handelsdagen gaat stijgen. 

- De belegger investeert €500 in een Factor Long met hefboom 5 op de AEX future

- De bied / laat koers van de Factor bedraagt: 0,4988 euro / 0,5000 euro

- De belegger koopt dus 1000 Factors tegen een laatprijs van €0,50

* De management fee en indekking kost zijn niet opgenomen in de berekening. De spread is slechts een indicatie.
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Hoe aan de slag met Factors? 

- Dag 1: de AEX future stijgt met 2%
De bied/laat koers van de Factor stijgt naar 0,5487 / 0,5499 (+10%) 
De positie van de belegger heeft een waarde van €548,7 

- Dag 2: de AEX future daalt met 1% 
De bied/laat koers van de Factor daalt naar 0,5213 / 0,5225 (-5%)
De positie van de belegger heeft een waarde van €521,3 

- Dag 3: de AEX future stijgt met 1,5% 
De bied/laat koers van de Factor daalt naar 0,5604 / 0,5616 (+7,5%)
De positie van de belegger heeft nu een waarde van €560,4 

- De belegger verkoopt de positie van 1000 Factors en ontvangt €560,4.

* De management fee en indekking kost zijn niet opgenomen in de berekening. De spread is slechts een indicatie.
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Is een Factor met een waarde van € 0,50 beter of goedkoper 

dan een Factor met een waarde van € 50? 

› Indien beide Factors dezelfde eigenschappen hebben (onderliggende waarde, hefboom en Long/Short), 
is de ene Factor niet goedkoper dan de andere Factor. 

› Als voorbeeld nemen we twee Factors Long op de AEX Future met een hefboom van 5. 

Er wordt € 500 geïnvesteerd. Dit kan als volgt gedaan worden: 

› 1000 stukken à €0,50 per Factor = € 500

› 10 stukken à €50 per Factor = € 500

› Vervolgens stijgt de AEX future met 1% waardoor de Factors met 5% stijgen. 

› De 1e Factor stijgt van €0,50 naar €0,525. De 1000 stukken zijn € 525 waard. 

› De 2e Factor stijgt van €50 naar €52,50. De 10 stukken zijn € 525 waard. 
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Is een Factor met een waarde van € 0,50 beter of goedkoper 

dan een Factor met een waarde van € 50? 

› Hoe zit het met de kosten? 

› De 1e Factor heeft een bied/laat van 0,4994 / 0,5006 

Bij aankoop/verkoop tegen deze koers wordt er dus een 

spread van 0,0012 x 1000 stukken of 1,20 € betaald 

› De 2e Factor heeft een bied/laat van 49,94 / 50,06 

Bij aankoop/verkoop tegen deze koers wordt er dus een 

spread van 0,12 x 10 stukken of 1,20 € betaald 
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Waarom heeft een AEX Factor de AEX future 

als onderliggende waarde? 

- De handel in een future, bijvoorbeeld op de AEX index kent ruimere handelstijden dan de fondsen binnen 

de AEX index zelf. Zo noteert de AEX future van 08:00 tot 22:00 uur.

- Daarnaast houdt de future rekening met uitgekeerde dividenden, 

deze zitten verwerkt in de prijs van een future contract. Hierdoor heeft een uitkering 

van een dividend geen invloed op de waarde van een Factor.
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Hefboomproducten 



Handelsstrategieën
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Handelsstrategieën met Factors 

Factor Long

Factor Short

Factor Long
+ Short

› Stijgende of dalende trend 

verwachting 

› Long + Short Factor 

› Vaste hefboom zorgt 

voor rendement op rendement: 

- Een koersdaling wordt afgevlakt

- Een koersstijging wordt versterkt

K
o
e
rs

 

Tijd
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Handelsstrategieën met Factors: LONG/SHORT 

› Factor Long 3 AEX Future: +178% sinds 21/12/2011 

› Factor Short -3 AEX Future: -91% sinds 21/12/2011 

› 50% Factor Long 3 + 50% Factor Short -3 AEX Future: +44% 
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Handelsstrategieën met Factors: Afdekken Portefeuille 

› Stel dat u een portefeuille heeft ter grootte van € 50.000 die is opgebouwd uit vijf verschillende aandelen

genoteerd op de AEX.

› De correlatie van deze portefeuille met de AEX-index is groot. Zakt de AEX met 2%, dan zakt de portefeuille 

ook met 2% en andersom.

› U wilt uw marktrisico afdekken wanneer de AEX onder de recente steun komt van 426 punten. 

› Wat te doen?
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Handelsstrategieën met Factors: Afdekken Portefeuille 

› Steun op de AEX-index rond de 426 punten. Bij neerwaartse doorbraak verslechtering van technisch beeld 

dus aantrekkelijk om portefeuille af te dekken.
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Handelsstrategieën met Factors: Afdekken Portefeuille 

› Koop nu 4.000 Factor’s met een hefboom van -10 op de AEX à € 1,30 

› Investering bedraagt € 5.200

› AEX daalt met 1%? Factor stijgt met 10%

› Waarde Factor neemt toe naar € 1,43

› Resultaat + € 520 (4.000 * € 0,13)

› Voordelen? Geen tijdswaarde/constante 

hefboom

Verschil AEX Portefeuille Factor -10x Totaal

-5% € 47.500 + € 2.600 € 50.100

-4% € 48.000 + € 2.080 € 50.080

-3% € 48.500 + € 1.560 € 50.060

-2% € 49.000 + € 1.040 € 50.040

-1% € 49.500 + € 520 € 50.020

0% € 50.000 - € 50.000

1% € 50.500 - € 520 € 49.980

2% € 51.000 - € 1.040 € 49.960

3% € 51.500 - € 1.560 € 49.940
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Handelsstrategieën met Factors: Afdekken Portefeuille 

› Positie aanhouden tot het bereiken van het volgende steunniveau. 
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Risico’s?  

› Toegelicht in de brochures 

› Uitgebreid beschreven in basisprospectus, eventuele supplementen en in de definitieve 

voorwaarden van elke uitgegeven product 

Belangrijkste risico’s: 

› Marktrisico (hefboomeffect) 

› Liquiditeitsrisico 

› Kredietrisico 

› Wisselkoers risico 
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Commerzbank Academy

Brochures 

Factsheets

Video’s 

Webinars

Leermodule 

Product pagina’s 

Vraag & antwoord 

Begrippenlijst

Hotline 
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Inschrijven nieuwsbrief Commerzbank

› Inschrijven nieuwsbrief Commerzbank Beursproducten 

Blijf op de hoogte van aankomende seminars & webinars, nieuwe producten of onderliggende waarden, 

updates van onze tools en services, informatie over onze producten en meer! 
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Ontdek ons op YouTube ! 

youtube.com/c/commerzbankbeursproducten
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Vraag & antwoord! 

Vragen, opmerkingen of suggesties: 

• Tel.: 0800 265 9000 (NL) 

• Mail: 

productinformatie@commerzbank.com 

• Direct feedback & call back via 

www.beurs.commerzbank.com 
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Disclaimer 

Alle producten genoemd in deze presentatie zijn uitgegeven in het kader van een basisprospectus dat 
gecontroleerd is door het BaFin en de definitieve voorwaarden van de producten alsook een Nederlandse 
samenvatting zijn beschikbaar bij Commerzbank of op www.beurs.commerzbank.com. 

De beursproducten zijn onderworpen en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Duitse recht, en 
kunnen onderworpen worden aan de wetten van de jurisdictie van het clearing systeem, zoals uiteengezet in de 
desbetreffende definitieve voorwaarden, beschikbaar op de website www.beurs.commerzbank.com. 

Het onderhavige document is geredigeerd uitsluitend voor informatieve doeleinden en bevat op geen enkele 
wijze een financieel, fiscaal, juridisch of ander advies. De informatie, grafieken, cijfers, meningen of 
commentaren die dit document bevat zijn gegeven uitsluitend op indicatieve titel en bevatten geen aanbod, 
aanleiding of uitnodiging tot aanschaf of verkoop van Beursproducten van Commerzbank. Het onderhavige 
document heeft geen enkele contractuele waarde. Commerzbank kan niet verantwoordelijk worden gehouden 
voor enig verlies of schade direct of indirect voortvloeiend uit de bestudering of het gebruik van dit document. 
Als u de beursproducten van Commerzbank wenst aan te schaffen of meer informatie daarover wenst, gelieve 
contact op te nemen met uw gebruikelijke financiële intermediair. 

© Commerzbank 2016. Alle rechten voorbehouden. 

http://www.beurs.commerzbank.com/
http://www.beurs.commerzbank.com/

