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Spreker

▶ Tycho Schaaf

▶ Beleggingsspecialist bij LYNX 



Programma

▶ Introductie CFD’s

▶ CFD’s handelen bij LYNX

▶ Aanbod CFD’s

▶ Kosten

▶ Margin

▶ Live handelen



Algemeen

▶ Uw vragen kunt u direct in de chat stellen

▶ Waar mogelijk/relevant probeer ik deze direct te behandelen, anders 

ontvangt u na afloop per e-mail een antwoord.

▶ De Masterclass is achteraf online terug te zien in het archief.



Educatie – LYNX archief



Wat zijn CFD’s

▶ Een CFD is een contract tussen twee partijen (koper/verkoper) waar het 

verschil (difference) verrekend wordt tussen de waarde van een onderliggend 

product bij aankoop en bij verkoop. Aan het eind van de dag wordt het verlies & 

winst afgerekend.

▶ Het contract wordt afgesloten tussen de belegger en de CFD-provider

▶ Het is de bedoeling dat een CFD de waardeontwikkeling van de onderliggende 

waarde volgt, inclusief dividenduitkeringen en “corporate actions”. 



Weetjes/Feiten CFD’s

▶ Derivaat (beleggingsinstrument dat zijn waarde ontleent aan de waarde van 

een onderliggende waarde zoals een aandeel of index)

▶ Probeert de koersontwikkeling van de onderliggende waarde te volgenOTC

verhandeld (niet via de beurs, maar direct tussen twee partijen)

▶ Geen transactietaks/stamp duty

▶ Geen Pattern Day Trade (PDT) rule

▶ Geen tijdswaarde

▶ Geen expiratie, dus je hoeft niet door te rollen

▶ Long/Short

▶ Hefboom  marginrekening



Corporate Actions – Index CFD’s

▶ Aandelendividend  cashbetaling/ontvangst verrekend met de 

CFD.

▶ Index CFDs worden niet aangepast voor corporate actions van 

bedrijven die deel uitmaken van de index. Dergelijke acties worden 

direct op indexlevel aangepast.



Aanbod

▶ Er zijn alleen CFDs met aandelen of indices als onderliggende 

waarde. Als de onderliggende waarde een index is, dan wordt de CFD 

geprijsd aan de hand van de future.

1

2

3

4

5

6

Aandelen CFD’s (ong. 3.800 producten)

Index-CFDs (13 producten)

Valuta

Obligaties

Futures

Grondstoffen

CFDs

Beschikbaar

N.A.

https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=products&p=cfd


Kosten

▶ Transactiekosten

▶ Spread

▶ Borrow fees

▶ Financieringskosten



Margin

▶ Aandelen CFD’s hebben lagere margin verplichtingen dan aandelen. 

▶ Grote hefboom mogelijk

▶ Hefboom index CFD’s ongeveer gelijk aan onderliggende futures



CFD koersen - Indices



CFD koersen - Aandelen

▶ De quotes zijn identiek aan de SMART-routed quotes van het onderliggende 

aandeel.

▶ LYNX biedt Direct Market Access (DMA).



Vragen?

▶ Bereikbaar per e-mail: t.schaaf@lynx.nl


