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BELEGGINGSPRODUCTEN

Deze kennisgeving biedt u informatie over de risico’s in verband met 
beleggingsproducten waarin u mogelijk wilt beleggen via IG Markets Limited. 
De zogenoemde ‘Contracts for Difference’ (CFD’s) worden aangeboden door 
IG Markets Limited via een CFD-rekening en de makelaarsdiensten worden 
aangeboden door IG Markets Limited via een handelsrekening (hierna elk apart 
een ‘rekening’ en tezamen ‘de rekeningen’ genoemd). In deze kennisgeving 
verwijzen we naar IG Markets Limited als ‘IG’,’we’ of ‘ons’.

Met onze makelaarsdiensten kunt u in een aantal producten beleggen, waaronder 
fysieke aandelen, ‘Exchange Traded Funds’ (ETF’s) en ‘Exchange Traded 
Commodities’ (ETC’s). Elk beleggingsproduct en elke beleggingsdienst houdt zijn 
eigen, specifieke risico’s in.

Deze kennisgeving biedt een algemene beschrijving van de risico’s van de 
producten waarin u kunt handelen, gokken of beleggen via uw IG-rekeningen, 
alsook een beschrijving van de door IG aangeboden diensten. Deze kennisgeving 
legt niet alle risico’s van beleggingsproducten uit of legt niet uit hoe deze risico’s 
een invloed hebben op uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u de risico’s 
grondig begrijpt voordat u een beslissing neemt om een CFD (hierna genoemd 
‘contract’) met ons aan te gaan of een instrument te kopen of te verkopen (hierna 
genoemd een ‘transactie’) via een handelsrekening. Indien u enige twijfel heeft 
over de risico’s van uw rekening, vraag dan professioneel advies.

Houd rekening met het volgende:

•   Fysieke aandelen die op een gereguleerde markt mogen worden verhandeld en 
bepaalde ‘Exchange Traded Funds’ zijn geen risicovolle financiële producten

•   ‘Exchange Traded Commodities’ en sommige ‘Exchange Traded Funds’  
worden wel als risicovol beschouwd en zijn voor talrijke leden van het publiek 
niet geschikt

•  ‘Contracts for Difference’ zijn uiterst risicovolle financiële producten, die voor 
talrijke leden van het publiek niet geschikt zijn

Als u beslist om een contract met ons aan te gaan of als u ons de opdracht 
geeft om een transactie in uw naam uit te voeren, is het belangrijk dat u zich 
bewust bent van de risico’s, dat u voldoende financiële middelen hebt om 
dergelijke risico’s te dragen en dat u uw posities nauwkeurig opvolgt.

ALGEMENE RISICO’S

De volgende risico’s gelden voor al onze rekeningen.

GEEN ADVIES
We bieden uitsluitend uitvoerende diensten aan. We bieden geen 
beleggingsadvies over onze producten of diensten. Soms bieden we feitelijke 
informatie of onderzoeksaanbevelingen aan over een markt, informatie over 
transactieprocedures en informatie over de mogelijke risico’s en hoe deze te 
beperken. De beslissing om onze producten of diensten te gebruiken, ligt echter 
volledig bij u.

U bent er verantwoordelijk voor uw fiscale en juridische zaken te beheren, 
waaronder ook het voldoen aan alle wettelijke aangiftes en betalingen en 
het naleven van de toepasselijke wetten en reglementen. We bieden geen 
reglementair, fiscaal of juridisch advies. Hebt u vragen over de fiscale behandeling 
of lasten van beleggingsproducten die via een van uw rekeningen beschikbaar zijn, 
dan is het raadzaam onafhankelijk advies in te winnen.

GESCHIKTHEID
Voordat we een rekening voor u openen, zijn we verplicht te analyseren of het 
door u gekozen product en/of de door u gekozen dienst geschikt voor u is en 
u te waarschuwen als, op basis van de door u gegeven informatie, een product 
of dienst niet geschikt is. Elke beslissing om een rekening te openen en onze 
producten of diensten te gebruiken, ligt volledig bij u. U bent er verantwoordelijk 
voor om de risico’s van onze producten of diensten te begrijpen.

Tijdens onze aanvraagprocedure vragen we u informatie over uw financiële 
activa en inkomsten. We controleren niet voor u of het bedrag dat u ons 
doorgeeft of uw winsten en verliezen consistent zijn met die informatie. Het is uw 
verantwoordelijkheid om na te gaan of uw financiële middelen voldoende zijn voor 
uw financiële activiteit bij ons en voor uw risicobereidheid.

TARIEVEN EN TOESLAGEN
Onze tarieven en toeslagen staan vermeld op onze website IG.com in de rubriek 
‘Onze prijsvorming’. Houd rekening met alle toepasselijke kosten en toeslagen, 
want dergelijke kosten en toeslagen hebben een invloed op uw rentabiliteit. 

OPVOLGEN VAN POSITIES
Het is belangrijk dat u al uw posities zorgvuldig opvolgt. Het is uw 
verantwoordelijkheid om uw posities op te volgen, en wanneer u een lopend 
contract met ons hebt of als u instrumenten in een handelsrekening hebt, moet u 
op elk moment toegang kunnen hebben tot uw rekeningen.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
We bieden u de mogelijkheid om met ons contact op te nemen en met ons te 
handelen via elektronische middelen, bijvoorbeeld via ons aandelenplatform en, in 
bepaalde omstandigheden, per e-mail. Hoewel een elektronische communicatie 
vaak een betrouwbare manier van communiceren is, is geen enkele elektronische 
communicatie echter volledig betrouwbaar of altijd beschikbaar. Als u elektronisch 
met ons wilt communiceren, houd er dan rekening mee dat elektronische 
communicatie kan mislukken, vertraging kan oplopen, mogelijk niet veilig is en/of 
mogelijk niet de gewenste bestemming bereikt.

WANBETALING
In het onwaarschijnlijke geval dat IG financieel in gebreke blijft en niet aan 
zijn verplichtingen kan voldoen, is IG lid van het Britse Financial Services 
Compensation Scheme dat de eerste 50.000 Britse pond van een claim dekt. Of 
u al dan niet een claim kunt indienen, hangt af van het type onderneming en uw 
persoonlijke omstandigheden. 

ONZE DIENSTEN
Elke opdracht van u aan ons om een transactie uit te voeren, vormt een verbintenis 
die alleen met onze toestemming (dergelijke toestemming wordt nooit zonder 
gegronde reden geweigerd) en voordat de opdracht voor de transactie is 
uitgevoerd, door u kan worden ingetrokken.

Alle via onze handelsrekening aangeboden instrumenten zijn beursgenoteerd, 
wat betekent dat de prijzen niet door ons worden beslist. We reageren op elke 
opdracht die u ons geeft om een instrument in uw naam te kopen of te verkopen, 
overeenkomstig onze verplichting om u de best mogelijke uitvoering te bieden zoals 
vastgelegd in ons beleid inzake orderuitvoering, om op redelijke wijze en volgens de 
betreffende klantenovereenkomst te handelen. We plaatsen uw opdracht buiten een 
aandelenbeurs als dit overeenkomt met ons beleid inzake orderuitvoering.

Als onderdeel van onze dienstverlening geven we uw instrumenten in bewaring. 
Alle voor u gekochte of door u naar ons in uw IG aandelenrekening overgedragen 
beleggingen worden voor u aangekocht in de naam van en/of bewaard door een 
door ons gekozen volmachthouder.

Omdat de beleggingen worden bewaard in de naam van een volmachthouder, 
hebt u niet de stemrechten die u zou hebben als de belegging in uw naam zou  
zijn geweest.

SPECIFIEKE BELEGGINGSRISICO’S

AANDELEN
Aard
Aandelen, bekend als ‘effecten’, vertegenwoordigen een deel van het 
aandelenkapitaal van een onderneming. De omvang van uw eigendomsrecht in 
een onderneming hangt af van het aantal aandelen in uw bezit ten opzichte van 
het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Risico’s
Aandelen worden gekocht en verkocht op aandelenbeurzen en hun waarde kan 
zowel dalen als stijgen, naargelang de marktomstandigheden.

Bij het kopen of verkopen van aandelen in kleinere bedrijven bestaat er extra 
risico op financieel verlies. Er kan namelijk een groot verschil bestaan tussen de 
aankoop- en verkoopprijs van deze aandelen. Als ze onmiddellijk moeten worden 
verkocht, krijgt u mogelijk veel minder terug dan u ervoor hebt betaald.

Aandelen van bedrijven in opkomende markten zijn mogelijk moeilijker te kopen 
en verkopen dan de aandelen van bedrijven in meer ontwikkelde markten, en 
dergelijke bedrijven zijn mogelijk ook niet zo strikt gereguleerd.

EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF’s) 
Aard
ETF’s zijn collectieve beleggingsregelingen van het type open-end die de hele 
dag door als aandeel op de secundaire markt worden verhandeld (m.a.w. via een 
effectenbeurs). ETF’s kunnen op een index gebaseerd of actief beheerd zijn, en ze 
kunnen fysiek zijn (waarbij het fonds direct investeert in de onderliggende activa 
die de index vormen) of synthetisch zijn (waarbij het fonds wordt blootgesteld aan 
de index door een swap-overeenkomst met een tegenpartij aan te gaan).

Sommige ETF’s specialiseren in bepaalde landen of sectoren. Lees zorgvuldig de 
voorwaarden vermeld in het informatieblad of in de prospectus voordat u een 
bepaalde belegging kiest.
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SPECIFIEKE BELEGGINGSRISICO’S (VERVOLG)

Risico’s
ETF’s zijn afgeleid van de onderliggende markt. Daarom kunnen de kenmerken 
van de ETF’s aanzienlijk verschillen van de onderliggende markt zelf. Zoals bij 
individuele effecten kan de waarde van uw belegging zowel stijgen als dalen, en u 
krijgt mogelijk niet het bedrag terug dat u oorspronkelijk hebt belegd. Het gebruik 
van afgeleide producten binnen sommige ETF’s betekent dat deze producten voor 
vele beleggers mogelijk niet gepast zijn, en u kunt een deel of zelfs al het geld dat 
u hebt belegd, verliezen. De ETF’s die u via uw handelsrekening aankoopt, geven u 
geen enkel recht op de onderliggende instrumenten.

De inkomsten die u van een belegging in een ETF ontvangt, kunnen verschillen 
naargelang de dividenden of rente die door de onderliggende beleggingen 
worden betaald, en dus kunnen ze zowel stijgen als dalen. ETF’s die op een land, 
sector of marktindex geconcentreerd zijn, vertonen mogelijk meer volatiliteit dan 
de bredere markt, en moeten daarom als een hoger risico worden beschouwd dan 
breder belegde fondsen. Het kan gebeuren dat individuele effecten of aandelen in 
ETF’s niet kunnen worden verhandeld als er geen liquide markt is.

Alle ETF’s houden een zekere mate van risico in. Lees zorgvuldig de voorwaarden 
vermeld in het informatieblad of in de prospectus voordat u een bepaalde 
belegging kiest. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u de 
inhoud van de documentatie volledig begrijpt, en als u vragen hebt, dient u 
professioneel advies in te winnen.

De volledige details van de aangeboden ETF’s staan vermeld op onze website in 
de rubriek ‘Productgegevens’.

EXCHANGE TRADED COMMODITIES (ETC’s)
Aard
ETC’s zijn producten die niet op de beurs van het GOS genoteerd zijn en daarom 
over het algemeen onderworpen zijn aan minder reglementen dan ETF’s. Dit 
betekent dat u als belegger mogelijk minder bescherming hebt als u ervoor kiest 
in ETC’s te beleggen. ETC’s volgen de prijsbeweging van de onderliggende activa 
en kunnen blootstelling aan een brede reeks markten bieden zonder de kosten van 
een directe belegging. ETC’s kunnen fysiek zijn (waarbij het fonds direct investeert 
in de onderliggende activa die de index vormen) of synthetisch zijn (waarbij het 
fonds wordt blootgesteld aan de index door een swap-overeenkomst met een 
tegenpartij aan te gaan).

Risico’s
ETC’s zijn afgeleid van een onderliggende markt. Daarom kunnen de kenmerken 
van de ETC’s aanzienlijk verschillen van de onderliggende markt zelf. Zoals bij 
individuele effecten kan de waarde van uw belegging zowel stijgen als dalen, en u 
krijgt mogelijk niet het bedrag terug dat u oorspronkelijk hebt belegd. Het gebruik 
van afgeleide producten binnen sommige ETC’s betekent dat deze producten voor 
vele beleggers mogelijk niet gepast zijn, en u kunt een deel of zelfs al het geld dat 
u hebt belegd, verliezen. De ETC’s die u via uw handelsrekening aankoopt, geven 
u geen enkel recht op de onderliggende instrumenten. 

CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD’s)
Aard
CFD’s zijn een soort transactie met als doel het verkrijgen van een winst of 
het vermijden van een verlies door zich te beroepen op de schommelingen in 
de waarde of prijs van een onderliggend instrument. Enkele voorbeelden van 
CFD’s zijn CFD’s gebaseerd op wisselkoersen, futures, options, aandelen en 
beursindexen. CFD’s kunnen alleen in contant geld worden betaald.

Risico’s
Beleggen in een CFD houdt een hoog risico in, omdat het verkregen 
hefboomeffect betekent dat een relatief kleine beweging kan leiden tot een 
proportioneel veel grotere beweging in de waarde van uw belegging en dit kan 
zowel in uw voordeel als in uw nadeel werken: u kunt meer geld verliezen dan uw 
oorspronkelijke belegging.

Onze CFD’s zijn niet op een beurs genoteerd. De prijzen en andere voorwaarden 
worden door ons bepaald overeenkomstig onze verplichting om uw order zo goed 
mogelijk uit te voeren zoals vastgelegd in ons beleid inzake orderuitvoering, om 
op redelijke wijze en volgens de betreffende klantenovereenkomst te handelen.  
Elk CFD dat u bij ons opent (ook wanneer u dit via ons Direct Market Access-
platform hebt gedaan) houdt in dat u een contract met ons afsluit. Deze 
contracten kunnen alleen bij ons worden gesloten en kunnen niet aan derden 
worden overgedragen. De contracten geven geen recht op de onderliggende 
instrumenten of op de stemrechten.

Alle contracten die u met ons afsluit, zijn door beide partijen juridisch afdwingbaar.

Markten
We bieden onze contracten in een brede reeks onderliggende markten aan. 
Hoewel de prijzen bij het openen van de contracten afgeleid zijn van de 
onderliggende markt, kunnen de kenmerken van onze contracten aanzienlijk 
verschillen van de onderliggende markt of van het onderliggende instrument. 
Alle details van onze contracten zijn te vinden op onze website in de rubriek 
‘Productgegevens’, waaronder: omvang van het contract, winstmarge, uiterste 
handeltijd, uitbetalingsprocedures, roll-over-procedures, commissies en valuta.

Niet-gegarandeerde stop
Wanneer een niet-gegarandeerde stop is geactiveerd, zorgt dit ervoor dat een 
opdracht van u aan ons wordt gegeven om uw contract te sluiten. Uw contract 
wordt niet onmiddellijk na het activeren van de stop gesloten. We streven ernaar 
dergelijke orders eerlijk en tijdig te behandelen, maar de tijd die het uitvoeren 
van het order in beslag neemt en het tijdsstip waarop het order wordt uitgevoerd, 
hangt af van de onderliggende markt. In snel bewegende markten kan het zijn  
dat een prijs voor het niveau van uw order niet beschikbaar is of dat de 
markt snel en aanzienlijk wegschuift van het stopniveau voordat we het order 
kunnen uitvoeren. Om dit risico te beperken, zijn voor bepaalde contracten 
gegarandeerde stops beschikbaar.

Bedrijfsgebeurtenissen 
Het is niet onze intentie om over de rug van onze klanten winst te maken op 
basis van de resultaten van bedrijfsgebeurtenissen zoals de uitgifte van rechten, 
overnames, fusies, het uitgeven of consolideren van aandelen en ‘open offers’. We 
streven ernaar op dezelfde manier te handelen als wanneer we onze blootstelling 
voor u zouden indekken in de onderliggende markt. Maar uiteindelijk handelt u 
niet in de onderliggende markt, dus geldt het volgende voor onze contracten:

•  de behandeling die u ontvangt, is mogelijk minder voordelig dan als u het 
onderliggende instrument zou bezitten;

•  we moeten u mogelijk vragen om tijdiger een beslissing over een 
bedrijfsgebeurtenis te nemen dan wanneer u het onderliggende instrument  
zou bezitten;

•  de opties die we u bieden, zijn mogelijk meer beperkt en minder voordelig voor 
u dan wanneer u het onderliggende instrument zou bezitten; en/of

•   wanneer u een stop op een open aandelenpositie hebt geplaatst, dan streven 
we ernaar u een behandeling te bieden die het economische equivalent van 
de rechten en verplichtingen van uw contract met ons onmiddellijk vóór de 
bedrijfsgebeurtenis behoudt.

Short gaan op individuele aandelen
Short gaan op een individueel aandeel via een CFD houdt extra risico’s in. Deze 
risico’s zijn onder andere:

•  gedwongen terugkoop als gevolg van wettelijke voorwaarden of voorwaarden 
voor het lenen van aandelen;

•  het opleggen of verhogen van leningskosten tijdens de duur van het contract; 
en/of

•  de verplichting om de andere kant van de koopkansen (bv. uitgifte van rechten) 
die aan klanten die op hetzelfde aandeel long gaan gegund is, te nemen. Dit 
kan leiden tot de verplichting om tegen ongunstige marktprijzen verder short  
te gaan.

Bovendien moet u er rekening mee houden dat bedrijfsgebeurtenissen die 
een impact hebben op de verplichtingen van short-verkopers vaak slechts kort 
voordien worden aangekondigd, zodat er geen mogelijkheid (of keuze) is om de 
contracten te sluiten en deelname te voorkomen.

ALGEMENE HANDELSRISICO’S

Het is belangrijk dat u de risico’s van de handel in de betreffende onderliggende 
markt begrijpt, want de schommelingen in de prijs van de onderliggende markt 
hebben een invloed op uw instrumenten en op het rendement van uw transacties. 
CFD’s zijn financiële producten waarmee u op prijsbewegingen in onderliggende 
markten kunt speculeren, en hoewel de prijzen waartegen u handelt door ons 
worden bepaald, zijn onze prijzen gebaseerd op de onderliggende markt. 

DE WAARDE VAN BELEGGINGEN KAN ZOWEL DALEN  
ALS STIJGEN
De waarden van de via uw handelsrekening gekochte beleggingen kunnen zowel 
dalen als stijgen, en u kunt uiteindelijk met minder eindigen dan u oorspronkelijk 
hebt belegd. Sommige aandelen, zoals niet-beursgenoteerde aandelen, aandelen 
in kleinere bedrijven en ‘penny stocks’ houden een hoger risico in dan andere 
aandelen en zijn mogelijk moeilijk om op korte termijn te verkopen. Als u dit soort 
aandelen kort na de aankoop snel wilt verkopen, kan het zijn dat de verkoopprijs 
veel lager is dan de prijs waarvoor u ze hebt gekocht.

Het beleggen in markten buiten het Verenigd Koninkrijk via uw handelsrekening 
kan meer risico’s inhouden dan het beleggen in Britse markten.

RESULTATEN UIT HET VERLEDEN 
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde 
van beleggingen kan zowel stijgen als dalen.

MUNTEENHEID
Als u in een andere markt dan de markt van uw basismunt handelt, hebben 
schommelingen in de wisselkoers een invloed op uw winst en verlies.
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ALGEMENE HANDELSRISICO’S (VERVOLG)

VOLATILITEIT
Bewegingen in de prijs van onderliggende markten kunnen volatiel en 
onvoorspelbaar zijn. Dit heeft een directe impact op uw winst en verlies. Als u de 
volatiliteit van een onderliggende markt kent, helpt dit u te bepalen waar stops 
moeten worden geplaatst. 

GAPPING
‘Gapping’ is een plotse verschuiving in de prijs van een onderliggende markt 
van het ene niveau naar het andere. Verschillende factoren kunnen ‘gapping’ 
veroorzaken (bijvoorbeeld economische gebeurtenissen of marktaankondigingen) 
en ‘gapping’ kan optreden wanneer de onderliggende markt open is of gesloten 
is. Als deze factoren optreden wanneer de onderliggende markt gesloten is, kan 
de prijs van de onderliggende markt (en daarom ook onze afgeleide prijs) bij 
het openen van de markt aanzienlijk verschillen van de prijs bij het sluiten van 
de markt, zonder dat u de mogelijkheid hebt om uw instrumenten te verkopen 
voordat de markt opent. Een niet-gegarandeerde stop beschermt u niet tegen 
het risico van ‘gapping’, terwijl een gegarandeerde stop u wel beschermt tegen 
‘gapping’ van de markt. 

MARKTLIQUIDITEIT
Bij het bepalen van onze prijzen, ‘spreads’ en de omvang van onze handel houden 
we rekening met de markt of markten voor de onderliggende instrumenten. De 
marktomstandigheden kunnen in een korte periode aanzienlijk veranderen, zodat 
het kan zijn dat u een instrument wilt verkopen of een contract wilt sluiten maar dat 
u dit niet onder dezelfde voorwaarden als bij de aankopen van de instrumenten of 
het openen van het contract kunt doen. In bepaalde marktomstandigheden kan 
het moeilijk of onmogelijk zijn om een positie te verzilveren. Dit kan bijvoorbeeld 
gebeuren bij snelle prijsbewegingen, als de prijs in één enkele beursdag dusdanig 
fluctueert, dat de handel volgens de reglementen van die beurs wordt opgeschort 
of aan banden wordt gelegd.

BESCHERMING DOOR CLEARINGHOUSE
Op talrijke effectenbeurzen is het resultaat van een transactie door ons (of door 
een derde partij waarmee we in uw naam samenwerken) ‘gegarandeerd’ door 
de effectenbeurs of door het clearinghouse en genieten we bepaalde wettelijke 
bescherming via ons clearinghouse. Het is echter onwaarschijnlijk dat deze 
garantie of wettelijke bescherming u als klant beschermt en het beschermt u niet 
als wij of een andere partij tegenover u in gebreke blijven. 

INSOLVENTIE
De insolventie of wanbetaling van een broker die betrokken is in uw transactie,  
kan ertoe leiden dat posities worden verzilverd of gesloten zonder uw 
toestemming. In bepaalde omstandigheden kan het zijn dat u de activa die u als 
waarborg hebt ingediend, niet terugkrijgt en het kan zijn dat u om het even welke 
beschikbare betalingen in contant moet accepteren. We zullen u op aanvraag 
meer informatie geven over de mate waarin we aansprakelijkheid voor een 
insolventie of wanbetaling door andere bedrijven die bij uw transacties betrokken 
zijn aanvaarden.

‘GEARING’ EN HEFBOOMWERKING
Voordat u een contract met ons afsluit, vragen we u een bedrag bij ons te storten: 
dit is de zogeheten ‘vereiste marge’. Deze vereiste marge is meestal een relatief 
klein deel van de totale contractwaarde, bijvoorbeeld 10%. Dit betekent dat u de 
‘hefboomwerking’ of ‘gearing’ kunt gebruiken, en dit kan in uw voordeel of nadeel 
zijn. Een kleine prijsbeweging in uw voordeel kan leiden tot een hoog rendement 
op de vereiste marge van het contract, maar een kleine prijsbeweging in uw nadeel 
kan leiden tot aanzienlijk verlies.

Wanneer u open posities hebt, moet u altijd ervoor zorgen dat uw rekeningbalans 
– rekening houdend met alle lopende winst en verlies - gelijk is aan minstens de 
totale vereiste marge die u bij ons hebt geplaatst. Als onze prijs in uw nadeel 
beweegt, moet u mogelijk op korte termijn in een aanzienlijke hoeveelheid extra 
fondsen voorzien om uw vereiste marge te behouden en uw posities open te 
houden. Doet u dit niet, dan hebben we het recht om één of al uw posities te 
sluiten. U bent in dat geval verantwoordelijk voor alle verliezen die u lijdt.

U moet er ook rekening mee houden dat we volgens de klantenovereenkomst het 
recht hebben de vereiste marge op korte termijn te wijzigen. Doen we dit, dan 
vragen we u mogelijk om extra fondsen in uw rekening te plaatsen om de hogere 
vereiste marge te dekken. Doet u dit niet, dan hebben we het recht om één of al 
uw posities te sluiten.

Tenzij u reeds stappen ondernomen hebt om een absolute maximumwaarde op 
uw verlies vast te leggen (bijvoorbeeld door een gegarandeerde stop te plaatsen), 
is het mogelijk dat onvoordelige marktbewegingen leiden tot het verlies van 
het volledige saldo in uw rekening of meer en dat u ons bovendien extra geld 
verschuldigd bent. We bieden u een reeks risicobeheermiddelen om u te helpen 
dit risico te beheren.

Wegens het effect van ‘gearing’ is het extra belangrijk dat u uw posities opvolgt 
wanneer u een contract bij ons hebt geopend. ‘Gearing’ vergroot de snelheid 
waarmee u verlies of winst kunt boeken, en daarom is het belangrijk dat u uw 
posities nauwgezet opvolgt.

REGLEMENTAIR EN JURIDISCH RISICO
Dit is het risico dat een verandering in de wetgeving en regelgeving een 
aanzienlijke invloed heeft op effecten en beleggingen in een sector of markt. Een 
wijziging in wetgeving of regelgeving door een overheid of een regelgevende 
instelling kan de kosten van een onderneming verhogen, de aantrekkingskracht 
van een belegging aantasten en/of het concurrentielandschap wijzigen, en daarom 
ook het winstpotentieel van een belegging beïnvloeden.

Dit risico is onvoorspelbaar en kan verschillen van markt tot markt. In opkomende 
markten kan dergelijk risico groter zijn dan in meer ontwikkelde markten. In 
opkomende markten kan bijvoorbeeld de ontoereikendheid of afwezigheid 
van regelgeving leiden tot een verhoogd risico op marktmanipulatie of handel 
met voorkennis, of de afwezigheid van toezicht op de financiële markt kan de 
afdwingbaarheid van wettelijke rechten aantasten.
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