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MASTERCLASS LYNX – Turbo’s 

› Tycho Schaaf, LYNX

› Christophe Cox, 

Commerzbank Beursproducten

› Eigenschappen Turbo’s

› Verschillende soorten Turbo’s

› Turbo’s in uw beleggingsportefeuille

› Praktijkvoorbeelden 

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



Turbo’s 
Classic, BEST, Limited 
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De Turbo’s van Commerzbank

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

› Uitgegeven door Commerzbank AG 

› Beschikbaar op +350 onderliggende waarden: 

aandelen, indices, valuta, grondstoffen, edelmetalen, obligaties & volatiliteit

› 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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Hefboomwerking van een Turbo  

› De hefboom versterkt de bewegingen van 

de onderliggende waarde

› Een hefboomproduct zal dus sneller bewegen dan 

de onderliggende waarde

› Een Long Turbo heeft een positieve hefboom

› Een Short Turbo heeft een negatieve hefboom 
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Kenmerken Turbo’s 

› Elke Turbo heeft een unieke ISIN code, bijvoorbeeld DE000CM8MGY6 

› Met deze code kunt u het product 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

500 2,99 LP 3,01 10 000

10 000 2,98 LP 3,02 250

150 2,96 3,04 100
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Turbo’s bij LYNX 
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Gebruik van Turbo’s 

in een beleggingsportefeuille 

› Ervaring beleggen 

› Beleggingshorizon 

› Risico bereidheid 

› Financiële situatie 

› Andere beleggingsposities 

Hefboomproducten

Beleggingsportefeuille 



(Classic) Turbo 
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Analyse 1 – ING Turbo Long

› ING Turbo Long € 9,56

› Ratio 1

› Stoploss onder vorige low

› Sentiment banken verbetert

› Positief sentiment beurzen
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De werking: Financieringsniveau

› Het financieringsniveau:

› Het financieringsniveau is het gedeelte van de onderliggende waarde dat Commerzbank voor u financiert 

› Hierover betaalt u financieringskosten 

Illustratie: Financieringsniveau Turbo Long

Financieringsniveau

Investering: 1,98 €

11,12 €

9,14 €
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De werking: Stop loss-niveau

› Het stop loss-niveau: 

› De Turbo wordt gedeactiveerd op het moment dat de koers van de onderliggende waarde het stop loss-niveau bereikt

› Dit zorgt ervoor dat u nooit méér kunt verliezen dan uw initiële inleg

› Enkel gedurende de handelstijden van de onderliggende waarde

Illustratie: Stop loss-niveau Turbo Long

Investering: 1,98 €

Stop loss-niveau: 9,56 €

11,12 €

9,14 €

Financieringsniveau
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Een prijsstijging / prijsdaling

› Wat als de onderliggende waarde stijgt met 2 euro?

› Uw investering stijgt met 2 euro 

› Wat als de onderliggende waarde daalt met 2 euro? 

› Het stop loss niveau wordt geraakt,

de positie wordt afgewikkeld

Financieringsniveau

Investering: 3,98 €

12,12  €

9,14 €

Stop loss-niveau: 281 €

Financieringsniveau

Maximale restwaarde: 0,42

9,12 €

9,14 €

Stop loss-niveau: 9,56 €* In deze voorbeelden worden kosten en fiscaliteit buiten beschouwing gelaten.
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Turbo long BESI

› BESI Turbo Long € 18,63

› Ratio 10

› Sterke opgaande trend
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De ratio van een Turbo 

› De Ratio: 

› De ratio is een deelfactor, en geeft een Turbo een hogere, of juist lagere waarde

› De ratio van een Turbo maakt het product toegankelijker om te verhandelen

› Er zijn 100 Turbo‘s nodig om éénmaal de absolute performance te volgen 

Illustratie: Turbo Long met ratio 100

Financieringsniveau

1/100e van de investering: 2,5 €

3000 €

2750 €
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Waarom heeft een Turbo een ratio? 

› Een belegger wil 400 euro investeren 

Illustratie: Turbo Long zonder ratio

Financieringsniveau

Investering: 250 €

3000 €

2750 €

Illustratie: Turbo Long met ratio 100 

Financieringsniveau

1/100e van de investering: 2,5 €

3000 €

2750 €

Oftewel 1 stuk voor 250 euro 

Oftewel 2 stukken voor 500 euro  

400 euro / 2,5 euro per stuk 

= 160 stukken* In deze voorbeelden worden kosten en fiscaliteit buiten beschouwing gelaten.
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De hefboom van een Turbo

› De verhouding van de Turbo (aangepast voor ratio) t.o.v. onderliggende waarde 

› Geeft aan hoeveel sneller een Turbo beweegt t.o.v. zijn onderliggende waarde

Financieringsniveau

Investering: 20 €

100 €

80 €

Illustratie: Turbo Long zonder ratio

Illustratie: Hefboom Turbo Long

Prijs onderliggende waarde: 100 € 100 €

20 €
5  

Investering: 

20 €
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De hefboom van een Turbo

› Een hefboom verandert in functie van de bewegingen van de onderliggende waarde

Financieringsniveau

Investering: 40 € (+100%)

120 €

(+20%)
80 €

Illustratie: Turbo Long zonder ratio

Illustratie: Hefboom Turbo Long

Prijs onderliggende waarde: 120 € 120 €

40 € 
3 

Investering: 

40 €
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Visie AEX – index 

› AEX hikt tegen weerstand

› 450 punten is niveau

› Doorbraak of terugval?

› Turbo Short – Stop 455

› Turbo Long – Stop 440
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AEX-index – Long (2)

› BEST Turbo Long AEX 439,36

› AEX = 449,74

› Ratio 0.1

› Hoge hefboom!
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AEX-index – Short (3)

› BEST Turbo Short AEX 456,71

› AEX = 449,87

› Ratio 0.1

› Hoge hefboom!
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AEX-index

0

100

200

300

400

500

600

4-1-2010 4-1-2011 4-1-2012 4-1-2013 4-1-2014 4-1-2015 4-1-2016

AEX



24

AEX-index met Financiering
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AEX-index met Financiering
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Intrinsieke waarde Turbo (ratio 10)
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Fitbit – Bodemproces voltooid?

› Koers Fitbit behoorlijk afgestraft

› Bodem lijkt gezet, herstel gaande

› Koop Turbo Long met stoploss

rond de vorige bodem ($ 12,5)?
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Fitbit – Bodemproces voltooid? (2)

› U vindt de Turbo’s op Fitbit op de website van Commerzbank of in 

het LYNX handelsplatform:
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Fitbit – Bodemproces voltooid? (3)

› Koop Turbo Long stop loss $ 11,90 

› Verschil financieringsniveau/stop loss

niveau minimaal

› Lage hefboom
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Turbo in euro, onderliggend in dollar? 

› De Turbo’s van Commerzbank noteren in euro, 

de onderliggende waarde kan in een andere valuta noteren

› Prijsbewegingen van de vreemde munt t.o.v. euro 

hebben dus een impact op de prijsvorming van een Turbo: 

- Stijgt de vreemde munt, 

dan wordt uw investering in euro meer waard

- Daalt de vreemde munt, 

dan wordt uw investering in euro minder waard 

› Om de intrinsieke waarde van een Turbo Long te berekenen, 

gebruiken we de volgende formule: 
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Intrinsieke waarde berekening Turbo 

17,50 dollar – 11,16 dollar 

--------------------------------------

1 X 1,1382 euro/dollar
= 5,57 euro  

* In deze voorbeelden worden kosten en fiscaliteit buiten beschouwing gelaten.
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Philips Turbo Long 

› Philips zoekt bovenkant van 

trading range op.

› Dubbele bodem heeft stand 

gehouden.

› Gepositioneerd om te 

profiteren van verdere 

stijging aandelenmarkten

› 16 mei dividend € 0,80
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Philips Turbo Long (2)
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Dividend uitkering? 

Illustratie: voor dividend

Investering: 3,00 €

Stop loss-niveau: 4,80 €

Financieringsniveau

4,50 €

7,5 €

Illustratie: na dividend van 0,20 euro 

en gelijk blijvende koers 
Investering: 3,00 €

Stop loss-niveau: 4,60 €

Financieringsniveau

4,30 €

7,30 €

* In deze indicatieve voorbeelden worden kosten of belastingen buiten beschouwing gelaten.



36

Turbo short ASML

› Koers ASML loopt tegen 

weerstand aan rond de € 90

› Zeer speculatief in verband 

met cijfers ASML

› Risico van grote gap voor 

uitgever

› Koop met korte stoploss
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Turbo short ASML (2)

› Let op de spread van de Turbo en het 

onderliggende aandeel!
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De Turbo Short 

› Commerzbank verkoopt onderliggende waarde

› Financieringsniveau = opbrengst verkoop onderliggende waarde + inleg 

Illustratie: Turbo Short

Investering: 25 €

Stop loss-niveau: 319 €

300 €

325 €

Financieringsniveau

* In deze indicatieve voorbeelden worden kosten of belastingen buiten beschouwing gelaten.
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Een prijsstijging / prijsdaling

› Wat als de onderliggende waarde daalt met 25 euro?

› Uw investering stijgt met 25 euro 

› Wat als de onderliggende waarde stijgt met 25 euro? 

› Het stop loss niveau wordt geraakt,

de positie wordt afgewikkeld

Investering: 50 €

Stop loss-niveau: 319 €

275 €

325 €

Financieringsniveau

* In deze indicatieve voorbeelden worden kosten of belastingen buiten beschouwing gelaten.

Maximale 

restwaarde: 6 €

Stop loss-niveau: 319 €

325 €

325 €

Financieringsniveau
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Turbo BEST Long Nasdaq

› Turbo BEST LONG Nasdaq

› Ratio 1:100

› Stoploss = financieringsniveau

› Geen restwaarde

› Hoge hefboom, zeer speculatief!
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Turbo BEST Long Nasdaq (2)



BEST & Limited Turbo
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BEST / Limited Turbo?  

* S/L = Stop loss-niveau 

* F/N = financieringsniveau

BEST / Limited Turbo: 

(Classic) Turbo: 

S/L

Financieringsniveau

F/N

Intrinsieke waarde

Financieringsniveau

SL = FN* Gap Risk Premie

Intrinsieke waarde

* In deze indicatieve voorbeelden worden kosten of belastingen buiten beschouwing gelaten.
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GAP – risk? 

BEST / Limited Turbo:

Financieringsniveau

SL = FN* Gap Risk Premie

Intrinsieke waarde

Maandag om 17u30

4,90 €

* In deze indicatieve voorbeelden worden kosten of belastingen buiten beschouwing gelaten.

4,25 €
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GAP – risk? 

BEST / Limited Turbo: 

Financieringsniveau

SL = FN* Gap Risk Premie

Intrinsieke waarde

Financieringsniveau

SL = FN*

Maandag om 17u30

GAP

Dinsdag om 9u00

4,90 €

3,70 €

* In deze indicatieve voorbeelden worden kosten of belastingen buiten beschouwing gelaten.

4,25 €
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Best Turbo Long Intel - GAP Risk 

› Long BEST Turbo Intel $ 29,79

› Intel komt nabeurs met cijfers

› Risico GAP Risk ligt grotendeels 

bij uitgever

› Upside blijft volledig intact

› Zeer speculatief

› Geen restwaarde bij uitstoppen
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BEST Turbo versus Limited Turbo 

› BEST (=Barrier Equals STrike) Turbo 

- Geen afloopdatum

- Financieringsniveau / stop loss-niveau dagelijks aangepast

- Prijs BEST Turbo = Intrinsieke waarde + Gap Risk Premie 

› Limited Turbo 

- Afloopdatum 

- Financieringsniveau & stop loss-niveau onveranderd gedurende looptijd 

- Prijs Limited Turbo = Intrinsieke waarde + Gap Risk Premie  
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De verschillende soorten Turbo’s 
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Classic, BEST of Limited? 
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Classic, BEST of Limited? 

(Classic) Turbo: 

S/L 95 dollar

F/L 91,5 dollar 

Prijs: 1,28 euro

Hefboom: 7,34

BEST Turbo: 

S/L 91,5 dollar 

F/L 91,5 dollar

Prijs: 1,32 euro

Hefboom: 7,12

Limited Turbo: 

S/L 91,5 dollar

F/L 91,5 dollar

17/06/2016

Prijs: 1,33 euro

Hefboom: 7,06 
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Wat kunt u met Turbo’s doen?  

› Dynamische accenten aanbrengen in een beleggingsportefeuille 

› Versneld inspelen op prijsbewegingen van een onderliggende waarde 

› Méér doen met minder geld door hefboom 

› Of juist risico’s afdekken 

› Euro/dollar, Olie, Rente 

› Gemakkelijk toegang verkrijgen tot verschillende 

onderliggende waarden 

› (Kost) efficiënt beleggen 
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Kosten & risico’s?  

› Toegelicht in de brochures 

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

voorwaarden van elke uitgegeven product 

Belangrijkste kosten: 

› Financieringskosten

› Spread (verschil tussen 

bied- en laatkoers) 

› Transactiekosten 

› Andere kosten

Belangrijkste risico’s: 

› Marktrisico 

(hefboomeffect) 

› Liquiditeitsrisico 

› Kredietrisico 

› Wisselkoers risico 
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Commerzbank Academy

Brochures 

Factsheets

Video’s 

Webinars

Leermodule 

Product

pagina’s 

FAQ’s 

Hotline 
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Handelen met Commerzbank & LYNX
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Handelen met Commerzbank & LYNX

› Commerzbank Turbo’s beschikbaar in LYNX Basic:
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Schrijf u gratis in! 

Turbo Daily & Evening Update per mail 

Dagelijkse mailing voor- en nabeurs met analyses en de 
actualiteit op de financiële markten 

Het Strike magazine per post of mail 

Nieuws, analyses, updates, belangrijke data, product overzicht 

Update Turbo Chat 

Nieuwsbrief Commerzbank Beursproducten 

Seminars & webinars, nieuwe producten 
of onderliggende waarden, updates over onze tools 
en services, informatie over onze producten en meer! 

Uitgifte nieuwe beursproducten 

De aanbevelingen van 4-Traders.com 

Aan- en verkoop aanbevelingen op onze beursproducten 

http://facebook.com/CommerzBeurs
http://facebook.com/CommerzBeurs
https://twitter.com/Commerz_Beurs
https://twitter.com/Commerz_Beurs
https://www.youtube.com/channel/UCJn7Kbph0oqaBOLZcEjBeUQ
https://www.youtube.com/channel/UCJn7Kbph0oqaBOLZcEjBeUQ
https://www.linkedin.com/company/commerzbank-beursproducten
https://www.linkedin.com/company/commerzbank-beursproducten
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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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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 2015. Alle rechten voorbehouden. 

http://www.beurs.commerzbank.com/
http://www.beurs.commerzbank.com/
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Tips & Weetjes

› Verkoop een Limited Turbo voor de vervaldatum zodat u de GAP Risk premie terug krijgt en u sneller over uw geld beschikt. 

Weeg dit echter af tegen de transactiekosten.

› Kijk voor een prijsindicatie van een Turbo altijd in het orderboek waar u de bied/laat koers kunt zien. Baseer u niet op de 

laatste koers waartegen het product is verhandeld!  

› Laat u niet leiden door hoge verhandelde volumes op een bepaalde Turbo. U weet immers niet of het om aankopen of 

verkopen gaat van het product. 

› Volg uw posities goed op! Hoe hoger de hefboom van een Turbo, hoe beter u deze moet opvolgen. 

› Bij de minste onduidelijkheid over de werking van een product raden wij u aan om contact op te nemen met de uitgever van 

het beursproduct!  


