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MASTERCLASS LYNX – Meer halen uit Turbo’s

› Tycho Schaaf, LYNX

› Christophe Cox, 

Commerzbank Beursproducten

› Turbo’s & opties: de karakteristieken

› Handelsstrategieën: opties versus Turbo’s

› Optie en Turbo combinaties 

› Concrete handelsideeën 

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 Turbo’s 

in een beleggingsportefeuille 

› Ervaring beleggen 

› Beleggingshorizon 

› Risico bereidheid 

› Financiële situatie 

› Andere beleggingsposities 

Hefboomproducten

Beleggingsportefeuille 



Turbo’s
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Turbo’s

› Eigenschappen:  

› Financieringsniveau 

› Stop loss-niveau 

› Ratio 

› Minimum verhandelbare hoeveelheid: één stuk 

› Commerzbank (L/P) 

verzorgt liquiditeit (market-maker) 

* 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

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 

› Aandachtspunten: 

› Hefboom 

› Stop loss-niveau 

› Type Turbo 

› Classic, BEST of Limited 

› Risico / rendement: 

› Financieringskosten, spread, Gap Risk premium

› Stop loss-niveau versus mogelijke restwaarde  
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Royal Dutch Shell 



8

Royal Dutch Shell 

Classic Turbo BEST Turbo Limited Turbo
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Turbo’s RDSA

› Maak gebruik van de ISIN code van de onderliggende Turbo om deze toe te voegen aan het LYNX handelsscherm.



Portfolio strategieën
Portfolio leverage - Portfolio Hedge - Capital protection  



11

Portfolio leverage

1000 €

2000 €

1000 €
1300 €

2000 € 2000 €

700 €

AEX: 400 punten AEX: 400 punten AEX: 440 punten AEX: 360 punten

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



12

Portfolio leverage – Turbo 

1000 €
BEST Turbo 

hefboom 3

Financieringsniveau 

op 264 punten 

Prijs = 13,60 euro 

(ratio 10) 

73 stukken (992,8 €)

BEST Turbo 

Financieringsniveau 

op 264 punten 

Prijs = 17,60 euro 

(ratio 10) 

73 stukken 

(1284,8 €)

BEST Turbo 

Financieringsniveau 

op 264 punten 

Prijs = 9,60 euro 

(ratio 10) 

73 stukken 

(700,8 €)

AEX: 400 punten AEX: 400 punten AEX: 440 punten AEX: 360 punten

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

› Kies een hefboom uit die u 

schikt.

› Selecteer een 

stoplossniveau dat ruim 

onder de huidige koers ligt.

› Creëer op een eenvoudige 

en effectieve manier 

‘leverage’ op een 

onderliggende waarde.
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Turbo Long AEX 

› Koersverloop AEX 

Turbo Long in de 

afgelopen 6 maanden.

› Grote fluctuaties 

tussen dieptepunt en 

hoogtepunt van de 

AEX.

› Komt uiteraard door de 

hefboom

› Voor beleggers met 

een sterke maag…



15

Turbo Long AEX 

› Koersontwikkeling 

AEX-index en Turbo 

Long AEX zijn 

overeenkomstig.

› Hefboom fluctueert 

mee met de 

koersontwikkeling 

van de AEX.
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Portfolio Hedge

1000 €

100 €

1000 € 900 €

200€

1100 €

EUR/USD: 1,10 EUR/USD: 1,10 EUR/USD: 0,99EUR/USD: 1,21

* In deze voorbeelden worden kosten en fiscaliteit buiten beschouwing gelaten.
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Portfolio Hedge

Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4

EUR/USD 1,15 1,09 1,15 1,21 1,15

Aandelen positie in $ 1 150 $   1 150 $    1 150 $    1 150 $    1 150 $    

Aandelen positie in € 1 000 €   1 050 €    1 000 €    950 €    1 000 €    

Positie Turbo in € 100 €   50 €    100 €    150 €    100 €    

Totaal 1 100 €   1 100 €    1 100 €    1 100 €    1 100 €    

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

BEST Turbo EUR/USD (Long)
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Afdekken EUR/USD

› Afdekken valutarisico euro/dollar
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Afdekken EUR/USD



20

Afdekken EUR/USD
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Capital protection 

10 000 €
9 000 €

1000 €

2250 €

9 000 € 9 000 €

AEX: 400 punten AEX: 400 punten AEX: 500  punten AEX: 300 punten

* In deze voorbeelden worden kosten en fiscaliteit buiten beschouwing gelaten.
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Capital protection 

10 000 €

BEST Turbo, hefboom 5

Financieringsniveau 

320 punten 

Prijs = 8 euro (ratio 10) 

125 stukken 

(1000 €) 

risico vrije investering

(9000 €) 

BEST Turbo 

Financieringsniveau 

320 punten 

Prijs = 18 euro (ratio 10) 

125 stukken 

(2250 €) 

risico vrije investering

(9000 €) 

BEST Turbo 

Financieringsniveau 

320 punten 

Prijs = 0 euro (ratio 10) 

125 stukken 

(0 €) 

risico vrije investering

(9000 €) 

AEX: 400 punten AEX: 400 punten AEX: 500  punten AEX: 300 punten

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

11 250 euro

9 000 euro



Opties 
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Kenmerken van een optie

› Een optie geeft het recht om op de vervaldag (= afloopdatum) 

› een vooraf bepaalde hoeveelheid (100x) van een onderliggende waarde 

te kopen (Call) of te verkopen (Put) 

› tegen een voorafbepaalde prijs (= uitoefenprijs) 

=> voor dit recht wordt een premie betaald (prijs optie bij aankoop) 

› Op de vervaldag kunt u de optie uitoefenen bij een positieve intrinsieke waarde van de optie: 

› Intrinsieke waarde Call optie = (Koers onderliggende waarde – Uitoefenprijs) 

› Intrinsieke waarde Put optie = (Uitoefenprijs – koers onderliggende waarde) 
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Kenmerken van een optie

› Voor de vervaldag van een optie:

=> de prijs van een optie = Intrinsieke waarde + Tijdswaarde 

› De tijdswaarde is de waarde die wordt toegekend aan de kans 

dat de optie op vervaldag een bepaalde intrinsieke waarde heeft 
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Prijsvorming van een optie

› Prijs optie is afhankelijk van verschillende parameters: 

› Prijsvorming van een optie haalt oorsprong uit Black & Scholes

› In deze formule komen verschillende « Grieken » naar voor: 

Delta, Omega, Gamma, Theta, Vega, Rho 

Beweging van 

de invloedfactor:

Prijs 

Call optie

Prijs 

Put optie

Prijs onderliggende waarde + + -

Uitoefenprijs + - +

Impliciete volatiliteit + + +

Resterende looptijd + + +

Rente + + -

Dividenden + - +
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Opties bij LYNX
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Profiteer van tijdswaarde - Theta

› De theta heeft betrekking op het verlies aan tijdswaarde



Kenmerken Opties & Turbo’s 
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Opties versus Turbo’s 

Optie (Classic) Turbo BEST Turbo Limited Turbo

Afloopdatum? Ja Nee Nee Ja

Hefboom? Variabel Variabel Variabel Variabel

Stop loss-niveau? Nee Ja Ja Ja

Waarde bepaling? Complex Transparant Relatief Complex Relatief Complex

Verwachte dividenden? Verwerkt in prijs Verlaging Fin.

& S/L Niveau 

Verlaging Fin.

& S/L Niveau 

Verwerkt in prijs

Tijdswaarde? Ja Nee Nee Nee

Gap Risk Premie? Nee Marginaal Ja Ja

Impact volatiliteit? Sterk Zeer zwak Zwak Zwak

Liquiditeit? Markt Commerzbank Commerzbank Commerzbank

Handelsuren

Euronext Amsterdam?

9u00 – 17u30 8u00 – 18u30 8u00 – 18u30 8u00 – 18u30



Handelsideeën optie / Turbo combinaties 
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De Delta van opties versus Turbo’s 

› De Delta (Δ) geeft aan met hoeveel euro het product verandert 

als de onderliggende waarde één euro stijgt 

› Turbo’s worden ook wel « Delta 1 » producten genoemd 

- De absolute performance van de onderliggende waarde 

wordt lineair verwerkt (aangepast voor ratio & wisselkoers) 

- Een Turbo Long op AEX-index (ratio 10) 

stijgt 10c voor elke 1pnt stijging AEX-index 

- De Delta is constant 

› Bij opties evolueert de Delta in functie van de veranderingen 

van de marktvariabelen ( voornamelijk koersbewegingen 

onderliggende waarde) 

D
e
lt
a

Prijs onderliggende waarde 

Delta optie, looptijd 6 maanden 

en uitoefenprijs van 50 euro 
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Inspelen op de « Grieken » 

› Met een Turbo/optie combinatie kan een Delta neutrale positie worden opgebouwd  

› Zo kan er bij opties worden ingespeeld op de veranderingen van de «Grieken» 

› Inspelen op een lage volatiliteit 

› Aankoop van een optie call + aankoop Turbo Short 

› “Tijdswaarde” verdienen 

› Call optie schrijven op een aandeel/index + Turbo Long op aandeel/index kopen 
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Koop Turbo long + Verkoop Calls

› De volatiliteit is in de afgelopen 

dagen sterk opgelopen nu de 

beurzen hard onderuit zijn 

gegaan

› Opties zijn hierdoor een stuk 

duurder geworden

› Kans op een herstelbeweging 

lonkt

› Koop Turbo long + verkoop calls
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Koop Turbo long + Verkoop Calls

› Door hoge volatiliteit zijn de 

optiepremies toegenomen in de 

afgelopen dagen.

› Meer verwachtingswaarde, dus 

groot verlies aan tijdswaarde.

› Op zoek naar kortlopende opties.
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Koop Turbo long + Verkoop Calls

› Op zoek naar de opties die geschikt zijn…

› In dit geval verwachten we een herstel, dus verkopen we bijvoorbeeld de AEX call 440 die deze 

vrijdag afloopt. Optimale resultaat bij expiratie op uitoefenprijs!
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Koop Turbo long + Verkoop Calls

› Call 440 levert ongeveer € 1,30 aan premie op.

› AEX-index noteert rond de 433/434.

› Delta bedraagt 0,215, dus iedere punt stijging van de AEX-index ‘kost’ theoretisch € 21,50 per 

geschreven calloptie.

› Verlies aan tijdswaarde is ruim € 40 per dag.

› Let op margin voor schrijven opties!
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Koop Turbo long + Verkoop Calls

› Koop BEST Turbo Long als 

dekking tegen de short 

callopties.

› Let op stoplossniveau, voorkom 

dat de positie wordt uitgestopt 

i.v.m. gaprisk.

› 100 delta’s AEX = 1.000 Turbo’s

› Dynamisch hedgen
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Koop Turbo long + Verkoop Calls



40

Koop Turbo long + Verkoop Calls

› Koop 1.000 AEX Turbo Long stoploss

421 voor € 1,40.

› Verkoop 5 calls AEX 440 voor € 1,30.

› Dit voorbeeld blijft ‘statisch’.

› Doel = delta rond de 0 te houden  bijv. 

hedgen wanneer delta -/+ 200 bedraagt.

› Koop/verkoop Turbo’s of opties.

AEX-index Resultaat 

Turbo’s

Resultaat 

opties

Totaal

420 - € 1.400 € 650 - € 750

422 - € 1.200 € 650 - € 550

424 - € 1.000 € 650 - € 350

426 - € 800 € 650 - € 150

428 - € 600 € 650 € 50

430 - € 400 € 650 € 250

432 - € 200 € 650 € 450

434 € 0 € 650 € 650

436 € 200 € 650 € 850

438 € 400 € 650 € 1050

440 € 600 € 650 € 1250

442 € 800 - € 350 € 450

444 € 1.000 - € 1.350 - € 350
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Turbo Long + Put optie 

› Put Optie Shell 16/09/2016  21,00 

› BEST Turbo Long Shell S/L 17,26 

17,26 €
(Financieringsniveau)

5,65 € (Turbo)

Shell: 

23 euro 

1,00 € (optie)

6,65 € 

* In deze voorbeelden worden kosten en fiscaliteit buiten beschouwing gelaten.
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Turbo Long + Put optie 

› Put Optie Shell 16/09/2016  21,00 

› BEST Turbo Long Shell S/L 17,26 

17,26 € 
(Financieringsniveau)

Shell: 

17,26 euro 

3,74 € (optie) 3,74 €
(-43,7%)

0 € (Turbo) 

* In deze voorbeelden worden kosten en fiscaliteit buiten beschouwing gelaten.
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Turbo Long + Put optie (+ 5 maanden)  

› Put Optie Shell 16/09/2016  21,00 

› BEST Turbo Long Shell S/L 17,26 

17,27 €
(Financieringsniveau)

12,73 € Turbo) 

Shell: 

30 euro 

12,73 €
(+92%)

* In deze voorbeelden worden kosten en fiscaliteit buiten beschouwing gelaten.
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Turbo Long + Put optie (+ 5 maanden)  

› Put Optie Shell 16/09/2016  21,00 

› BEST Turbo Long Shell S/L 17,26 

17,26 € 
(Financieringsniveau)

Shell: 

23 euro 

5,70 €
(-14,28%)

5,70 € (Turbo)

0 € (optie)

* In deze voorbeelden worden kosten en fiscaliteit buiten beschouwing gelaten.
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Turbo RDSA + Put
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Turbo RDSA + Put

› Dekking aan de onderkant 

› Dividend speelt geen rol, zit verwerkt in de Turbo

› Gaprisico ligt volledig bij Commerzbank!
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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 

Vraag & antwoord 

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 2015. Alle rechten voorbehouden. 

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

