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CFD’s: overzicht 
en online handelen 
In deze module kijken we naar de grondbeginselen: 

wat zijn CFD's zijn en hoe werken ze? We kijken 

naar enkele voorbeelden, naar hoe een transactie 

online moet worden uitgevoerd en naar andere 

basisfuncties van ons handelsplatform. We 

bespreken ook waarom deze vorm van handelen 

de laatste jaren zo populair is geworden, evenals 

de voordelen die onze CFD's bieden boven andere 

vormen van handelen.
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Wat is een CFD?

CFD staat voor Contract for Difference. Een CFD is een type derivaat, 
wat betekent dat de prijs van een CFD is afgeleid van de waarde van 
een andere onderliggende waarde, zoals een aandeel of valutapaar, 
maar het kan in de regel gerelateerd zijn aan elk financieel instrument. 

In plaats van de onderliggende waarde zelf te verhandelen of in te wisselen, 
is een CFD een overeenkomst waarbij twee partijen overeenkomen om 
geld uit te wisselen overeenkomstig de verandering in waarde van de 
onderliggende waarde tussen het moment waarop de overeenkomst is 
geopend en wanneer deze wordt gesloten. Eenvoudig gezegd handelt u met 
onze CFD's in het verschil tussen de openingsprijs en de sluitingsprijs van 
een onderliggende waarde. In deze overeenkomst is één partij koper (van 
de waarde van de onderliggende waarde) en de andere partij verkoper. De 
koper verdient geld (aan de verkoper) als de waarde van de onderliggende 
waarde toeneemt en verliest geld (aan de verkoper) als de waarde afneemt. 
Omgekeerd verliest de verkoper geld als de prijs van de onderliggende 
waarde stijgt en verdient hij geld als de prijs zakt. Wel kan er met onze CFD's 
worden ingespeeld op de daling van een onderliggende waarde. Op deze 
manier kunt u zelfs geld verdienen in dalende markten. Later in deze gids 
besteden we daar meer aandacht aan. 

Eenvoudig gezegd, zijn CFD's een middel om exposure te verkrijgen tot 
de verandering in waarde van een financieel instrument zonder dat u dat 
instrument bezit. 

Wanneer u bij ons handelt, fungeren we als een CFD-broker. Dit betekent dat 
wanneer u een order plaatst, wij de andere kant van de transactie voor onze 
rekening nemen. U kiest of u koopt of verkoopt, en daardoor zijn wij vanzelf 
de verkoper of koper binnen het contract. 

Hoe dit werkt, wordt duidelijker als we kijken naar een voorbeeld van het 
gebruik van een CFD om een aandeel te verhandelen.
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Bij het handelen van aandelen middels onze CFD's, lijken de procedure en 
terminologie op het handelen in normale aandelen (en in veel gevallen zijn ze 
exact hetzelfde). 

BT wordt verhandeld op de London Stock Exchange tegen 
220,7/220,9 punten. Aangezien u de prijs van BT-aandelen de afgelopen 
maand in de gaten hebt gehouden, hebt u de indruk dat het aandeel is 
ondergewaardeerd en denkt u dat het nu tijd is om een positie te nemen.

U besluit om bij ons 8000 aandelen als CFD te kopen. In plaats van de 
aandelen in fysieke eigendom te verkrijgen, opent u een contract met ons dat 
u dezelfde financiële exposure geeft als wanneer u hetzelfde aantal aandelen 
werkelijk zou hebben aangeschaft. 

De prijs die we opgeven voor aandelen, is altijd dezelfde als de prijs waarvoor 
op de aandelenbeurs wordt gehandeld. Daarom opent u uw order op 
220,9 punten, de biedprijs van de aandelen. 

Net als bij een normale aandelentransactie brengen we commissie  
in rekening. 

Onze standaardcommissie voor Britse aandelen is 0,1%. 

Uw openingscommissie bedraagt dan:  
0,1/100 x 8000 aandelen x 220,9 punten = € 17,67

BT Group plc kopen
Voorbeeld 1
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Margin

Een fundamenteel verschil tussen het handelen met een CFD en het 
fysiek kopen en verkopen van aandelen op de conventionele wijze, 
is dat u bij het handelen met een CFD een initiële storting doet van 
slechts een klein deel van de waarde van uw exposure. Dit staat bekend 
als margin (dit wordt verder uitgediept in Module 4: Hefboomwerking 
en margins) en betekent dat u niet zoveel geld hoeft vast te zetten voor 
een transactie als normaal gesproken het geval is. 

De vereiste hoeveelheid margin varieert overeenkomstig de liquiditeit  
en volatiliteit van het onderliggende instrument. Voor Nederlandse  
aandelen starten de marginvereisten bij slechts 5% van de onderliggende 
waarde, maar ze kunnen hoger zijn afhankelijk van welk aandeel u 
verhandelt. Margins bij andere markten zoals Indices en Forex zijn over  
het algemeen lager. 

Indien de aandelenprijs in tegengestelde richting beweegt, moet u echter in 
staat zijn om in een verder toenemende margin te voorzien. 

In dit geval bedraagt de margin voor BT 5%.* 

U handelt in 8000 aandelen tegen een prijs van 220,9 punten. Dat betekent 
dat de onderliggende waarde van de aandelen waarin u handelt, gelijk is aan 
8000 x 220,9 punten = € 17.672.

De margin van 5% bedraagt daarom slechts € 883,60

* We gebruiken een gelaagd systeem van margins waarbij zeer grote posities in een gegeven aandeel boven 
een bepaalde drempel kunnen resulteren in een hoger margintarief. We noemen dat bij IG het Progressief 
Dekkingstarief. Meer details vindt u in module 4, waarin hefboomwerking en margins worden besproken.
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Financiering

Een van de belangrijkste concepten van CFD's is de financiering. In dit 
voorbeeld koopt u aandelen (als een CFD) ter waarde van € 17.672,  
maar u hoeft niet de volledige waarde van de aandelen te voldoen.  
In plaats daarvan hoeft u aanvankelijk slechts 5% te financieren en  
leent u feitelijk de waarde van de aandelen.

Dientengevolge worden er financieringskosten berekend over 
deonderliggende waarde. 

De leenkosten zijn gebaseerd op een leenrente voor het betreffende gebied 
of land. In het geval van BT is de rente, net als bij alle Britse aandelen, 
gebaseerd op een Britse leenrente (we gebruiken de BBA GBP LIBOR-rente 
voor 1 maand). Voor Nederlandse aandelen is dat EURIBOR. 

Voor een longpositie (dat is een order waarbij u de onderliggende waarde 
hebt gekocht en verwacht dat deze in waarde stijgt) betaalt u wellicht 2,5% 
bovenop die rente. Stel dat de onderliggende rente 5,0% bedraagt. Derhalve 
betaalt u 7,5%. Dit is een rente op jaarbasis, maar de financiering wordt op 
een dagelijkse basis als volgt berekend: 

Dagelijkse renteaanpassing = aantal aandelen x huidige aandelenprijs x i/365  
Waarbij i = het toepasselijke jaarlijkse rentetarief 

Elke dag dat u de positie vasthoudt, bouwt u dus financieringskosten op. In 
ons jargon noemen we dit ook wel 'overnight-rente', omdat de rente wordt 
berekend als u 's nachts een positie open laat staan. Deze worden dagelijks 
berekend en van uw rekening afgeschreven. 

In de bovenstaande vergelijking wordt de dagelijkse financiering berekend door 
de jaarrente over de gehele onderliggende waarde te delen door 365, wat de 
deler voor Britse aandelen is. Voor aandelen uit andere gebieden (zoals bij 
Nederlandse of Amerikaanse aandelen) gebruiken we echter een deler van 360. 

Stel dat BT in ons voorbeeld op de eerste dag sluit op 222 punten. De eerste 
dagelijkse renteaanpassing wordt als volgt berekend:

Aanpassing  = 8000 aandelen x 222 punten x 0,075/365 
= € 3,65
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Financiering

Dividenden 
Netto dividenden worden bijgeschreven op longposities die worden 
aangehouden bij de sluit van de handel op de dag vóór de ex-dividenddatum. 

Op de ex-dividenddatum van BT is uw positie nog steeds open. Het 
netto dividend is 10 punten per aandeel en dit wordt zoals weergegeven 
bijgeschreven op uw rekening:  
8000 aandelen x € 0,10/aandeel = € 800 

Aandeelhoudersrechten 
Aangezien u geen werkelijke aandelen bezit, kunt u geen aanspraak  
maken op aandeelhoudersrechten, zoals het stemmen op gebeurtenissen  
bij bedrijven. 

De komende weken maakt BT gestage vorderingen en 22 dagen nadat 
u de order hebt geopend, wordt de aandelenprijs verhandeld op 
233,4/233,6 punten. U besluit uw winst te nemen.

U verkoopt 8000 aandelen tegen 233,4 punten, de biedprijs, en u sluit uw 
order volledig.

Uw sluitcommissie bedraagt 0,1%:
0,1/100 x 8000 aandelen x 233,4 = € 18,67

Uw winst op de transactie, vóór commissie en rente- en 
dividendenaanpassingen, wordt als volgt berekend:

Slotniveau: 233,4 punten
Openingsniveau: 220,9 punten

Winst per aandeel: 12,5 punten 
Winst op transactie: 12,5 punten x 8000 aandelen = € 1000

Vervolg 
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Financiering

Winst op transactie: € 1000
Openingscommissie: -€ 17,67
Sluitcommissie:  -€ 18,67
Renteaanpassing: -€ 57
Dividendaanpassing: € 800

Totale winst: € 1706,66

We moeten ook rekening houden met de commissie die u hebt betaald en 
met eventuele rente- en dividendenaanpassingen. 

U houdt de positie 22 dagen aan. Als gebruik wordt gemaakt van een 
jaarlijkse financieringsrente van 7,5%, kunnen de totale financieringskosten 
over de periode € 57 bedragen. Gedurende de 22 dagen dat u de positie 
aanhoudt, gaan de aandelen ex-dividend, waarbij een nettodividend van 
10 punten per aandeel wordt betaald. Er is een aanpassing aan uw rekening 
gedaan ter waarde van € 800. 

De totale winst wordt als volgt berekend: 

Vervolg 
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Short gaan 

De hierboven beschreven transactie is een voorbeeld van long gaan op 
een aandelenprijs (dat wil zeggen: een aandeel kopen en verwachten 
dat de prijs zal stijgen). Met onze CFD's kunt u ook short gaan. 

Dat betekent dat u aandelen (of andere markten zoals Forex of Indices) 
verkoopt in de hoop dat u ze later kunt terugkopen voor een lagere prijs. Het 
voordeel van short kunnen gaan, is dat het mogelijk is om geld te verdienen 
zelfs wanneer de aandelenprijzen niet stijgen (wat ze natuurlijk niet altijd 
doen). Op die manier kunt u profiteren van dalende markten. 

Aangezien short gaan het tegenovergestelde is van long gaan, werken de 
in het bovenstaande voorbeeld beschreven nettodividendaanpassingen 
omgekeerd. 

Dat wil zeggen: wanneer u een shortpositie inneemt, worden 
nettodividenden van uw rekening afgeschreven als een positie wordt 
aangehouden bij de sluit van de handel op de dag vóór de ex-dividenddatum. 

De rente varieert licht in de zin dat deze of op uw rekening kan worden 
bijgeschreven of van uw rekening kan worden afgeschreven, afhankelijk van 
de leenrente in het betreffende gebied op dat tijdstip. 
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Ondanks dat u een recente sprong in de aandelenprijs van Tesco hebt 
waargenomen, bent u ervan overtuigd dat het aandeel dergelijke 
niveaus niet kan vasthouden, wat tot aanhoudende problemen in de 
algemene economie leidt. 

Tesco wordt in de markt verhandeld tegen 348/348,1 punten en, ervan 
uitgaand dat er de komende weken waarschijnlijk een correctie zal 
plaatsvinden, verkoopt u 3000 aandelen als CFD. U handelt tegen  
348 punten, de biedprijs.

Uw openingscommissie bedraagt 0,1% van de onderliggende waarde.  
Met andere woorden:  
de openingscommissie bedraagt 0,1/100 x 348 punten x 3000 = € 10,44. 

Dit bedrag wordt automatisch van uw handelsrekening afgeschreven zodra u 
de transactie plaatst.

Margin
In dit geval heeft Tesco een vastgestelde margin van 5%.

De onderliggende waarde van het aandeel dat u bestelt, bedraagt 
3000 aandelen x 348 punten per aandeel = € 10.440.

5% hiervan is € 522 en dat is het bedrag dat u stort als initiële margin.

Tesco verkopen 
Voorbeeld 2
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Shortposities financieren

Financiering voor shortposities werkt iets anders dan voor longposities in  
de zin dat rente of op uw rekening kan worden bijgeschreven of van 
uw rekening kan worden afgeschreven, afhankelijk van de interbancaire 
leenrente op dat tijdstip. 

Als de LIBOR bijvoorbeeld hoger is dan uw financieringskosten, ontvangt 
u rente voor short zijn, aangezien de kosten worden afgetrokken van het 
interbancaire tarief, in plaats van erbij opgeteld. Als de financieringskosten 
hoger zijn dan de leenrente, wordt dat weergegeven als een debetpost op 
uw saldo. 

Aangezien tarieven voor leningen doorgaans hoger zijn dan 
spaarrentetarieven, is het bedrag dat u ontvangt voor short zijn mogelijk 
lager dan het bedrag dat u betaalt voor long zijn. 

Stel dat het tarief 3% bedraagt. Voor een shortpositie ontvangt u wellicht 
2,5% onder dat tarief. Derhalve ontvangt u 0,5%. Dit is op jaarbasis,  
maar de financieringskosten worden dagelijks berekend en op uw  
rekening bijgeschreven. 

Stel dat Tesco in ons voorbeeld op de eerste dag sluit op 346 punten. De 
eerste dagelijkse renteaanpassing (Overnight-rente) wordt als volgt berekend:

Aanpassing = 3000 x 346 punten x 0,005/365
 = 14,2 punten

Dividenden 
Door aandelen te verkopen, doet u afstand van eventuele dividenden na het 
tijdstip van uw verkoop. Om die reden worden nettodividenden afgeschreven 
van shortposities die worden aangehouden bij de sluit van de handel op de 
dag vóór de ex-dividenddatum. 

Het is belangrijk om te melden 
dat niet alle aandelen short 
kunnen worden verhandeld. 
Hoewel we deze mogelijkheid 
aanbieden voor de overgrote 
meerderheid van onze 
Aandelen-CFD's, zijn er enkele 
soorten aandelen waarvoor 
de vereiste mechanismen 
(zoals institutioneel lenen van 
de aandelen) niet beschikbaar 
zijn in de onderliggende markt, 
zodat we shortposities niet 
naar tevredenheid kunnen 
hedgen. Dergelijke aandelen zijn 
'unshortable' (ze worden ook 
wel 'unborrowable' genoemd). 
Bovendien kan er sprake zijn van 
aandelen met 'tight borrowing', 
waarbij u een shortpositie kunt 
innemen, maar minder ontvangt 
dan de normale dagelijkse 
financiering (of niets, afhankelijk 
van de situatie). Dergelijke 
voorwaarden zijn onderhevig 
aan wijzigingen: een aandeel 
kan de ene week 'unborrowable' 
zijn, maar de week daarop niet. 
Onze handelaars kunnen u altijd 
informeren over de recentste 
voorwaarden voor een bepaald 
aandeel, neemt u daarvoor gerust 
contact met ons op. Er bestaan 
ook aandelen waarop u op grond 
van regulatieve beperkingen geen 
shortpositie kunt innnemen. 
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Uw voorspelling met betrekking tot de aandelenprijs blijkt de komende 
weken juist te zijn, aangezien Tesco geleidelijk aan in prijs zakt. Negentien 
dagen nadat u de transactie hebt geopend, is de prijs 311,9/312 punten en u 
besluit uw winst te nemen. U koopt 3000 aandelen terug tegen de biedprijs 
van 312 punten om uw positie te sluiten.

Uw sluitcommissie bedraagt 0,1%: 
0,1/100 x 3000 aandelen x 312 punten = € 9,36

Uw winst op de transactie, vóór commissie en rente- en 
dividendenaanpassingen, wordt als volgt berekend:

Openingsniveau: £ 3,48
Slotniveau: £ 3,12

Winst per aandeel: £ 0,36
Winst op transactie: € 0,36 x 3000 aandelen = £ 1080

Om tot de feitelijke winst op de transactie te komen, moeten we ook 
rekening houden met de commissie die u hebt betaald en met de rente- en 
dividendenaanpassingen. 

U houdt de positie 19 dagen aan. Als gebruik wordt gemaakt van een rente 
op jaarbasis van 0,5%, kan het totale krediet over de periode € 3 bedragen. 

Gedurende de 19 dagen dat u de positie aanhoudt, gaan de aandelen niet 
ex-dividend. Er hoeft derhalve geen aanpassing te worden gedaan op grond 
van dividenden. 

De totale winst wordt als volgt berekend:

Winst op transactie:  £ 1080
Openingscommissie: -£ 10,44
Sluitcommissie:  -£ 9,36
Renteaanpassing: £ 3
Dividendaanpassing: -£ 0

Totale winst: £ 1063,20

Shortposities financieren
Vervolg 
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Onze CFD's zijn telefonisch beschikbaar via onze 
handelaars, via onze verschillende mobiele 
beleggingsapps of via ons handelsplatform. Ons systeem 
is betrouwbaar en kent een zeer snelle orderuitvoering. 

Online beleggen kan belangrijke voordelen bieden, met 
inbegrip van vrijwel directe uitvoering van transacties, 
duizenden streamingprijzen, geïntegreerd(e) nieuws en 
analyses en een keur aan geavanceerde tools.

Wanneer u inlogt op ons handelsplatform, is het scherm 
verdeeld in vier specifi eke gedeeltes (zie afbeelding).

Alle vensters kunnen worden in- of uitgeschakeld met 
behulp van de knoppen die worden weergegeven aan 
de bovenkant van het scherm. Verkenner, Koerslijsten, 
Open posities en Werkende Orders zijn standaard 
geselecteerd, maar er zijn meer opties die kunnen worden 
geselecteerd om u nog meer mogelijkheden te bieden. 

Als u bijvoorbeeld de knop Insight selecteert, wordt een 
venster weergegeven met koppelingen naar verschillende 
nieuws- en analysetools, met inbegrip van diagrammen 
en nieuws. 

In het deelvenster Koerslijst boven aan het scherm wordt 
een lijst met onze populairdere markten weergegeven. 
Het deelvenster Verkenner aan de linkerkant wordt 
gebruikt om te navigeren naar onze duizenden markten 
die in het deelvenster Koersen vervolgens kunnen worden 
weergegeven als streaming live-koersen. Vanuit iedere 
live-koers waarnaar u kijkt, kunt u een orderticket openen 
(waarmee u een transactie kunt uitvoeren). U kunt ook uw 
favoriete markten toevoegen aan uw eigen persoonlijke 
koerslijsten (u kunt maximaal vijf koerslijsten instellen). 

Laten we eens kijken naar een voorbeeld van het online 
uitvoeren van een transactie. 

Ons online 
handelsplatform 
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Vodafone verkopen
Voorbeeld 3

1 Het is begin oktober en u denkt dat de Britse aandelenprijs van 
Vodafone waarschijnlijk zal dalen. Door de aandelen als CFD te 

verkopen, kunt u winst maken als een dergelijke daling zich voordoet. 
U besluit online te controleren welke prijzen we quoten voor Vodafone.

Daartoe moet u eerst de live-koers van Vodafone bekijken. Er zijn twee 
manieren om dit vanuit het gedeelte Verkenner te doen: u kunt de 
navigatiestructuur of de zoekfunctie gebruiken.

Het gebruik van de zoekfunctie is eenvoudig: u voert de naam van het 
instrument gedeeltelijk of volledig in. Terwijl u letters invoert, worden in 
een dropdownmenu automatisch markten weergegeven die hiermee 
overeenkomen; hoe meer letters u invoert, hoe nauwkeuriger de resultaten 
zijn die worden weergegeven. 

Als u de markt van uw keuze selecteert en vervolgens op het zoekicoontje 
klikt, worden de resultaten van uw zoekopdracht in het gedeelte 
Koersen geïmporteerd. 

2 U kunt onze markten ook met behulp van de navigatiestructuur 
doorzoeken. Aangezien Vodafone is genoteerd in het Verenigd 

Koninkrijk, vouwt u de map Aandelen - LSE (VK) uit. Vervolgens vouwt u de 
map uit die overeenkomt met de letter waarmee het aandeel begint.

3 Vervolgens vouwt u de map uit 
die overeenkomt met de letter 

waarmee het aandeel begint. In dit 
geval is dat de letter V.
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5 De huidige biedprijzen worden weergegeven (onder respectievelijk 
Verkoop en Koop) samen met andere nuttige informatie, zoals de 

nettowijziging op de dag en de hoogste en laagste dagprijzen voor het 
aandeel. De Periode is gemarkeerd als –. Deze afwezigheid van een 
afl oopperiode betekent dat u een positie zo lang als u wilt kunt aanhouden 
(CFD's op sommige producten hebben een afl oopdatum, wat betekent 
dat de positie automatisch wordt gesloten (of afl oopt) wanneer u uw 
positie tot aan die datum aanhoudt). Klik op de groene knop naast 
Vodafone Group Plc om het orderticket te openen (als u op de 
marktnaam klikt, gebeurt hetzelfde).

6 Voor dit orderticket is de huidige prijs al ingevuld; u kunt de details 
invoeren van de transactie die u wilt plaatsen. 

De marktaankoopwaarde (161) en de marktverkoopwaarde (161,1) van 
de huidige prijs worden weergegeven in de respectieve vakken Verkoop 
en Koop. 

De prijs wordt in het gedeelte Koersen en in het orderticket voortdurend 
bijgewerkt zodat u kunt afwachten tot de prijs in het orderticket de prijs 
heeft bereikt die u op het oog hebt, als u dat wilt. 

Vodafone verkopen

4 Als u omlaag scrollt naar Vodafone en u klikt op de naam van de map, 
worden alle beschikbare markten voor Vodafone weergegeven in het 

gedeelte Koersen.

Voorbeeld 3

Vervolg 
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Als u een transactie wilt uitvoeren, moet u eerst de orderomvang 
specifi ceren (in dit geval het aantal aandelen). Hiertoe voert u in het vak 
genaamd Grootte een hoeveelheid in. Daaronder bevindt zich een vak 
Valuta, waarin wordt aangegeven in welke valuta u winst of verlies realiseert. 
Aangezien we in dit geval handelen in een Brits aandeel dat is geprijsd in 
pond sterling, wordt de valuta aangegeven als GBP (ponden). 

U kiest ervoor om 10.000 aandelen te verkopen: u voert in het vak Grootte 
10.000 in De onderste helft van het orderticket is een optioneel gedeelte
 dat u de mogelijkheid biedt om nadere handelsinstructies toe te voegen; 
dit wordt in detail besproken in Module 3: Orders gebruiken om te handelen. 
Klik wanneer u besluit dat u graag wilt handelen tegen de weergegeven prijs 
op Verkoop.

7 U ontvangt een bevestigingsbericht waarin de door u geplaatste 
transactie wordt bevestigd (houd er rekening mee dat orders kunnen 

worden geweigerd. De overgrote meerderheid van de transacties, meer 
dan 90%, wordt echter geaccepteerd). Het aanvaardingsbericht bevat de 
gegevens van uw transactie en een referentienummer. 

8 Zodra uw transactie is geaccepteerd, wordt uw positie weergegeven 
in het venster Open Posities. 

U houdt uw positie bijna twee maanden aan. Gedurende de tijd dat uw 
positie open is, is het mogelijk om de winst/het verlies van de positie te 
controleren door de waardering te bekijken in het scherm Open Posities. 
De aandelenprijs zakt nooit echt op de door u voorziene wijze en begint 
uiteindelijk weer iets te stijgen. 42 dagen nadat u de transactie hebt 
geopend, besluit u om uw verlies te beperken. 

Als u de prijs online controleert, ziet u dat Vodafone nu wordt verhandeld 
voor 162,9/163,0.

U besluit om uw positie te sluiten. 

Vodafone verkopen
Voorbeeld 3

Vervolg 
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9 Om uw positie te sluiten, kklikt u op de betreffende order in het 
deelvenster Open Posities.  

 
Om u te helpen, worden uw lopende winsten/verliezen voor de betreffende 
positie weergegeven in het scherm Positie sluiten (deze wordt bijgewerkt met 
de veranderende prijs).  
 
Klik op Koop.  
 
U ontvangt nog een bevestiging waarin u wordt meegedeeld dat u 
10.000 aandelen hebt gekocht die moeten worden gesloten tegen 163,0.

Uw verlies, voor aftrek van commissie en rente- en dividendenaanpassingen, 
wordt als volgt berekend: 

Slotniveau: 163,0 punten
Openingsniveau: 161,0 punten

Verlies per aandeel: 2 punten
Verlies op transactie: 2 punten x 10.000 aandelen = € 200

Om tot het totale verlies op de transactie te komen, moeten we ook 
rekening houden met de commissie die u hebt betaald en met de rente- en 
dividendenaanpassingen. 

Vodafone verkopen
Voorbeeld 3

Vervolg 
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Onze standaardcommissie op Britse aandelen is 0,1%.

Openingscommissie = 0,1% x 10.000 aandelen x 161 punten = £ 16,10
Sluitcommissie  = 0,1% x 10.000 aandelen x 163 punten = £ 16,30

Voor het short zijn op een Brits aandeel, ontvangt u mogelijk een rente op 
jaarbasis van 0,5%, wat een totale rentebijschrijving over de periode van 
42 dagen oplevert van £ 10.

Gedurende de 42 dagen dat u de positie hebt aangehouden, zijn de 
aandelen ex-dividend gegaan, waarbij een nettodividend van £ 0,01  
per aandeel werd betaald. Er is daarom een dividendaanpassing aan  
uw rekening gedaan: dit was een debitering van 10.000 aandelen x € 0,01/
aandeel = £ 100.

Uw totale verlies bedraagt dus:

Vodafone verkopen

Verlies op transactie: £ 200
Openingscommissie: £ 16,10
Slotcommissie: £ 16,30
Renteaanpassing: -£ 10
Dividendaanpassing: £ 100

Totaal verlies: £ 322,40

Voorbeeld 3

Vervolg 
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We bieden ook een alternatieve manier om prijzen te bekijken. In het vorige 
voorbeeld werden de prijzen als lijst weergegeven. Er is een andere modus 
waarin prijzen als paar worden weergegeven (zie afbeelding). 

Als u ergens op een koop- of verkoopprijs klikt, wordt een orderticket 
geopend. De parenmodus geeft u niet alleen de keuze hoe prijsinformatie 
visueel wordt weergegeven, maar biedt nog een ander voordeel. Het is 
namelijk mogelijk om uw rekening in te stellen op één-klik handelen, zodat 
u rechtstreeks vanuit de prijzen in de parenweergave op markten kunt 
handelen, zonder dat u een orderticket moet openen. 

U kunt één-klik handelen rechtsboven op het platform in- en uitschakelen. 

Één-klik handelen
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Ga als u de ordertickets wilt bekijken in de parenmodus naar de 
dropdownlijst rechtsboven in de koerslijst bij het tandwieltje. Daar selecteert 
u Bekijk als en vervolgens Paren. 

Wanneer u nu in de parenmodus naar de prijzen kijkt, ziet u een veld 
waarin u de omvang van de order kunt opgeven (Grootte in de 
getoonde afbeeldingen). 

Als u een orderomvang invoert in dit veld, worden de knoppen Verkoop en 
Koop beschikbaar, zodat u kunt handelen (zie afbeelding). 

Als u nu op Verkoop of Koop klikt, start u een rechtstreekse order in. 

Met één-klik handelen kunt u zelfs sneller en eenvoudiger dan gewoonlijk een 
transactie plaatsen. Dat geldt vooral wanneer u vooraf het aantal contracten 
of aandelen waarin u wilt gaan handelen invult. U moet als deze instelling 
is ingeschakeld wel zorgvuldig te werk gaan. Nu de tussenstap van het 
orderticket is verdwenen, moet u ervoor waken dat u niet per ongeluk een 
transactie plaatst. 

Één-klik handelen
Vervolg 
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CFD's zijn de afgelopen jaren om diverse redenen steeds  
populairder geworden.

De eenvoudige buy-and-holdstrategie voor de lange termijn die gepaard gaat 
met beleggen in conventionele aandelen, heeft op de retailmarkt niet langer 
dezelfde aantrekkingskracht als voorheen. Tegelijkertijd gaan kleine beleggers 
steeds minder risicomijdend te werk. Actieve beleggers vinden het handelen 
met hefboomproducten als CFD's vaak een stuk spannender dan handelen 
op de lange termijn. 

Bovendien bieden CFD's een aantal uitstekende voordelen die normaal 
gesproken niet beschikbaar zijn via normale aandelenhandel: 

Lage commissies en kleine minimumtickets 
De spreads op Indices, Forex, Grondstofffen en meer is laag en hier betaalt 
u geen transactiekosten. Op Aandelen-CFD's betaalt u alleen een kleine 
commissie. Bovendien profiteert u als nieuwe cliënt en deelnemer aan ons 
introductieprogramma gedurende de eerste twee weken van nog lagere 
minimumkosten. Zo kunt u onze service uitproberen en oefenen in het 
handelen in CFD's met een minimaal risico.

Lage margintarieven 
Maximaliseer uw handelskracht door van de lage marginvereisten voor CFD's 
te profiteren. U kunt aandelen verhandelen met een aanbetaling van slechts  
5% van de onderliggende waarde. 

Als u bijvoorbeeld een positie neemt die gelijkwaardig is aan € 10.000 aan 
aandelen met een margin van 5%, is een storting van slechts € 500 vereist. 
U hoeft dan alleen aanvullende betalingen te verrichten indien de positie zich 
ten nadele van u beweegt. 

Voordelen van het  
gebruik van onze CFD's
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Mogelijkheid om short te gaan 
Aandelen worden doorgaans gekocht als men denkt dat de aandelenprijs zal 
stijgen en dat de mogelijkheid zich zal voordoen om het aandelenpakket op 
een zeker moment in de toekomst voor een hoger bedrag te verkopen. 

Zoals we allemaal weten, gaan de aandelenprijzen echter niet altijd omhoog. 
Het kan daarom erg handig zijn om te kunnen profiteren van zowel stijgende 
als dalende markten. Omdat er bij het handelen met CFD's geen fysieke 
aandelen van eigenaar verwisselen, is verkopen om een nieuwe positie te 
openen net zo eenvoudig als kopen. Dit biedt u handelskansen die niet 
beschikbaar zijn bij conventionele aandelenhandel. 

Snelheid van handelen 
Of u nu over de telefoon of via internet handelt, transacties worden zeer  
snel uitgevoerd. Transacties via internet worden doorgaans binnen  
0,1 seconde uitgevoerd. 

Gegarandeerde Stop-losses 
We bieden de mogelijkheid om het potentiële verlies op een transactie te 
beperken tot een vast bedrag dat bij het openen van de transactie door u  
is gespecificeerd. 

Een Stop-loss is een handelsinstructie die kan worden gebruikt om een 
positie te beëindigen in het geval dat de markt zich in zekere mate ten nadele 
van u beweegt (gedetailleerde informatie over Stop-losses vindt u in Module 
3: Orders gebruiken om te handelen). Normale Stop-losses bieden niet altijd 
volledige bescherming tegen zeer snel bewegende prijzen (bijvoorbeeld na 
een winstwaarschuwing). We bieden speciale Gegarandeerde Stop-losses 
(voor een kleine extra kostenpost, wij maken de spread iets groter) die altijd 
worden uitgevoerd op de exacte prijs die u hebt ingesteld. Op die manier 
wordt volledige bescherming geboden tegen eventuele onvoorziene en 
ongunstige bewegingen. Bij andere bekende hefboomproducten zijn de 
Stop-losses niet gegarandeerd (daar kan slippage optreden) en kunt u ook 
niet zelf bepalen op welke afstand u ze legt. 

Voordelen van het  
gebruik van onze CFD's
Vervolg 
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Flexibiliteit en gemak 
CFD's zijn niet beperkt tot enkel aandelen. Wij hebben een ruim aanbod aan 
verschillende markten (dit onderwerp wordt uitgebreid besproken in Module 
2: Financiële markten). Aandelen, Indices, Grondstoffen en Forex zijn slechts 
enkele van deze vele verschillende markten. U hebt vanuit uw enkele CFD-
handelsrekening snelle en efficiënte toegang tot deze markten).

24-uurshandel 
Hoewel handelen in aandelen is beperkt tot beursopeningsuren, kunnen 
veel van onze producten, zoals belangrijke Indices en Forex, 24 uur per dag 
worden verhandeld. Bepaalde grote Amerikaanse aandelen handelt u bij 
ons buiten normale handelsuren om. Op die manier kunt u ook handelen 
rond de bekendmaking van jaar- en kwartaalcijfers van die bedrijven. Uniek 
in Nederland. Dat betekent dat u altijd posities kunt openen en sluiten, zelfs 
wanneer de onderliggende financiële markten zijn gesloten. 

Voordelen van het  
gebruik van onze CFD's
Vervolg 
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Samenvatting
Nu:

• begrijpt u wat CFD's zijn en hoe ze werken
• begrijpt u hoe de commissie op een aandelentransactie 

wordt berekend

• hebt u inzicht in het eff ect van rente- en dividendaanpassingen 
op een CFD-positie

• bent u bekend met de voordelen die onze CFD's bieden 

• weet u hoe u online naar prijzen zoekt

• kunt u online een transactie openen en sluiten

CFD's zijn hefboomproducten. CFD-handelstransacties zijn niet 
geschikt voor iedereen en kunnen leiden tot verliezen die meer 
bedragen dan uw stortingen. Zorg er dus voor dat u volledig op de 
hoogte bent van de risico's die deze met zich meebrengen.

Houd er rekening mee dat het in ons introductieprogramma vervatte materiaal 
regelmatig wordt bijgewerkt om er zeker van te zijn dat het materiaal compleet 
is. De verstrekte informatie is onderhevig aan wijzigingen, vaak zonder melding 
vooraf, en komt hierom mogelijk niet overeen met ons recentste aanbod. Onze 
voorbeelden dienen alleen ter illustratie en geven geenszins ontwikkelingen op 
de markt weer. De informatie dient enkel als leidraad en we staan onder geen 
beding garant voor de juistheid van de gegevens of anderszins.

IG is een handelsnaam van IG Markets Limited.

IG 
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London EC4R 2YA

020-794 6610
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