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Vontobel gebruikt alleen gerecycled papier 
om af te drukken. Het kost ongeveer 1,5 keer 
minder energie en 2,5 keer minder water om 
gerecycled papier te produceren dan nodig is 
om papier met nieuwe vezels te produceren. 
Gerecycled papier vermindert ook de uitstoot 
van broeikasgassen met meer dan 20 %. Wij 
compenseren de resterende emissies met 
verschillende CO2-projecten over de hele 
wereld.
Meer informatie:
vontobel.com/sustainability
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Beleggen met constante 
hefboom (factor)

Kenmerken van 
Bull & Bear certificaten

 – Optimaal stabiele (positieve of negatieve) prijstrends 
benutten

 – Constante hefboom (factor) over de looptijd van het 
product

 – Geen vaste vervaldatum (open end)
 – Geen impact op de prijsstelling van het factorcertifi-

caat vanwege volatiliteit
 – Transparante structuur vanwege de onderliggende 

factor-index en een specifiek indexportaal  
(https://indices.vontobel.com)

 – Uitgebreid aanbod van Vontobel-producten: Bezoek 
www.beursproducten.vontobel.com voor meer details

Toepassings- 
scenario’s
Stijgende markttrend
Bull certificaat (long)

Dalende markttrend
Bear certificaat (short)

Afwisselend dalende en  
stijgende trend
Bull & Bear certificaten zijn  
niet geschikt in dit scenario

Bull & Bear certificaten bieden een simpele en efficiënte 
manier om te profiteren van stabiele prijstrends, of deze nu 
dalen of stijgen. Dit vindt plaats door toepassing van een 
hefboom (factor) op de dagelijkse prijsprestatie van een zoge-
heten referentie-instrument, bijvoorbeeld een aandeel of index. 
Hierdoor kunnen beleggers onevenredig deelnemen aan de 
prestatie van de referentie-instrument. De factor (d.w.z. de 
hefboom) blijft constant en zo blijft de belegging gelijk aan een 
dagelijkse herbelegging.
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Onevenredige deelname dankzij een constante factor
Met Bull & Bear certificaten nemen beleggers deel aan 
de dagelijkse prijsprestatie van het referentie-instru-
ment met toepassing van een hefboom (factor). Dit zijn 
de open end producten, zonder vaste vervaldatum. Het 
certificaat repliceert de prestatie van een onderlig-
gende factor-index op basis van een vaste ratio*. De 
waarderingsprijs is de slotkoers van het referentie-in-
strument voor een bepaalde indexberekeningsdag. De 
indexniveauberekening is gebaseerd op de gewijzigde 
waarderingsprijs in vergelijking met de vorige dag. De 
factor-index implementeert de hefboom (factor), d.w.z. 
het reflecteert dagelijks de onevenredige prestatie van 
het referentie-instrument door zijn waardeverandering 
met een constante factor te vermenigvuldigen. Elk 
Vontobel Bull & Bear certificaat heeft zijn factor-index 
als onderliggende waarde.

Uitgebreide informatie over deze indexen worden gepu-
bliceerd, een bewijs van grote transparantie.

Vontobel Bull & Bear certificaten: bijzonder transparant, 
eenvoudig en toegankelijk
Elk Vontobel Bull & Bear certificaat heeft zijn specifieke 
factor-index als onderliggende waarde. Vontobel bere-
kent factor- indexen met factoren van verschillende 
groottes in een breed scala van gediversifieerde refe-
rentie-instrumenten. Beleggers worden ondersteund bij 
hun selectie van Bull & Bear certificaten door uitge-
breide informatie, zoals de productkenmerken, dage-
lijkse prijzen en historische prestaties op de website 
van Vontobel voor gestructureerde producten: www.
beursproducten.vontobel.com. De certificaten zijn 
gekoppeld aan een specifiek Vontobel portaal voor 
indexen. Op https://indices.vontobel.com kunt u een-
voudig gedetailleerdere informatie vinden over de pres-
tatie en de structuur van de verschillende factor-in-
dexen. De snelle toegang tot dit uitgebreid aanbod van 
relevante indexgerelateerde informatie betekent dat 
beleggers efficiënt kunnen navigeren en zich een volle-
dig beeld kunnen vormen van de producten. 

In fases met stabiele markttrends kunnen dankzij Bull & Bear 
certificaten onevenredig hoge winsten worden gegenereerd. 
Afhankelijk van de marktverwachtingen kunnen beleggers 
ervoor kiezen om te profiteren van om een prijsstijging of - 
daling van het onderliggende referentie-instrument. Dage-
lijks wordt een constante hefboom (factor) op de prijspres-
tatie toegepast.

Efficiënte hefboom 
(factor) op dagelijkse 
prestaties

Bull & Bear certificaat

Bull certificaat op 10x 
Long Index gekoppeld 
aan de DAX

Factor-index

10x Long Index  
gekoppeld aan de DAX

Referentie-instrument

DAX

*  Wisselkoerseffect: Indien het certificaat wordt genoteerd in een andere valuta dan de onderliggende factor-index, kan de prestatie van de fac-
tor-index afwijken van die van het factorcertificaat, wat wel of niet gunstig kan uitpakken voor de belegger. De beleggers dragen daarom het wis-
selkoersrisico.

gebaseerd 
op

“  Bull & Bear certificaten 
presteren optimaal in 
fases met duidelijke 
trends.”

De factor-index garandeert een hoge mate van transparantie

gebaseerd 
op
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Succesvolle belegging vereist stabiele trends en de 
juiste marktverwachtingen
Volatiliteit heeft geen impact op de prijsstelling van Bull 
& Bear certificaten. Tegelijkertijd zijn Bull & Bear certifi-
caten zeer afhankelijk van trends. Dit betekent dat, hoe-
wel zij kansen bieden op onevenredig hoge winsten, de 
hefboom (factor) beide kanten op kan gaan en dus ook 
onevenredig zware verliezen en uiteindelijk zelfs een 
totaal verlies kan genereren. Deze verliezen doen zich 
voor wanneer (in tegenstelling tot de marktverwachtin-
gen) de prijs van het referentie-instrument zich in een 
voor het Bull & Bear certificaat ongunstige richting ont-
wikkelt.

Beleggers moeten erop letten dat een factor-index grote 
verliezen kan lijden in volatiele collaterale fases, zelfs 
wanneer in de globale periode geen belangrijke prijswij-
ziging is opgetreden van het referentie-instrument.  
Vanwege de specifieke manier waarop de factor-indexen 
worden berekend, kunnen collaterale waardewijzigingen 
van het referentie-instrument (d.w.z. de prijs stijgt en 
daalt afwisselend) resulteren in verliezen voor de factor- 
index en daardoor ook voor de hierop gebaseerde  
Bull & Bear certificaten

Long of short: is geheel afhankelijk van de marktverwach-
tingen Een factor-index (long) streeft een “long”-strategie 
na. De indexwaarde stijgt onevenredig wanneer de prijs 
van het referentie-instrument stijgt en daalt onevenredig 

wanneer deze daalt. Een factor-index (short) reageert 
tegenovergesteld en stijgt of daalt onevenredig wanneer 
de prijs van het referentie-instrument daalt of stijgt. Een 
factor-index (short) reflecteert dus een trend die tegenge-
steld is aan die van het referentie-instrument.

Voorbeeld van een factor-index (long):
Voor dit voorbeeld nemen wij een factor-index (long) met 
factor vier. Indien de prijs van het referentie-instrument 
met 2% stijgt in vergelijking met de recentste bijstelling 
(zie vanaf bladzijde 13 voor meer informatie over de aan-
passing van de factor-index), stijgt de factor-index vier 
keer zoveel, d.w.z. 8%. Indien het referentie-instrument van 
deze 4x factor-index (long) met 2% daalt, daalt de fac-
tor-index 8% aangezien de hefboom (factor) beide kanten 
op kan gaan.

Voorbeeld van een factor-index (short):
Een factor-index (short) weerspiegelt de tegengestelde 
trend in zijn referentie-instrument. Voor dit voorbeeld 
gebruiken wij een factor-index met factor zes. Indien de 
prijs van het referentie-instrument 2% stijgt, daalt de 6x 
factor-index (short) met 12% oftewel zes keer het bedrag. 
Met een factor-index (short) zetten beleggers strategisch 
in op dalende prijzen: Indien de prijs met 2% daalt bijvoor-
beeld, stijgt de 6x factor-index (short) met 12%.

Deze voorbeelden zijn fictief en alleen ter illustratie. Ter vereenvoudi-
ging, wordt alleen de hefboomcomponent van de factor-index hier 
weergegeven. De financieringscomponent wordt buiten beschou-
wing gelaten. Informatie over de financieringscomponent vindt u 
vanaf bladzijde 13.

“  Bull & Bear certificaten 
zijn geschikter voor een 
short beleggingshorizon 
en minder voor een koop- 
en-beleggingsstrategie  
op de long termijn.”
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Informatie over Vontobel 
belegging- en 
hefboomcertificaten
www.beursproducten.vontobel.com

Productkenmerken
1   Huidige waarderingsprijs van het referentie- 

instrument

2  Trigger

3   Huidige kredietspread

4   De factor-index waarop de Bull & Bear  
certificaten zijn gebaseerd, met een directe 
koppeling naar het index-portaal

5   Referentie-instrument

Het nieuwe factor-indexportaal
https://indices.vontobel.com

Factor-index
1   Factor-indexnamen met Valor,  

ISIN en symbool

2   Huidige factor-indexwaarde met valuta

3   Huidige waarderingsprijs van het  
referentie-instrument

4   Huidige kredietspread

5   Indexvergoeding en relevante rente voor de 
financieringscomponent

“  Dankzij een grote 
hoeveelheid gedetail-
leerde informatie is navi-
geren op het nieuwe 
factor-indexportaal van 
Vontobel gemakkelijk en 
uiterst transparant.”

4

5

1

2

3

2

1

5

4

3
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Referentie-instrument 
1   Details van het referentie-instrument

2   Informatie over het referentie-instrument 
met historische prestatie

Hoe het werkt
1   Gedetailleerde uitleg over de manier waarop 

de index functioneert

Historisch overzicht van de 
factor-index
1   Alle bijstellingen van de index kunnen op 

transparante wijze en in een eenvoudig  
formaat worden gevolgd

1

2

1

1
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Afhankelijk van de grootte van de factor, d.w.z. de hefboom, kan 
een aantrekkelijk rendement worden gegenereerd. De voorwaarde 
is dat de ontwikkeling van de prijs van het referentie-instrument 
overeenkomt met de marktverwachting en een voor de factor-
index gunstige trend volgt. Aangezien de factor beide kanten kan 
opgaan, moet rekening worden gehouden met verlies. In het meest 
ongunstige geval leidt dit tot het verlies van de globale belegging.

Prijsscenariovoorbeelden

Scenario 1

Stabiele prestatie: constant stijgende prijstrend
Laten we aannemen dat de prijs van het referentie-instru-
ment aan het begin van de behandelde periode (dag 0) 
EUR 100 is en vervolgens stijgt met EUR 1 per dag gedu-
rende de vijf daaropvolgende dagen. De onderstaande 
grafiek toont de prestatiewinst in procenten. Aangezien 
het referentie-instrument doorlopend stijgt gedurende de 
periode, stijgt de daarop gebaseerde factor-index (long) 
ook doorlopend en onevenredig.

De algemene regel in geval van stijgende prijzen is dat 
hoe hoger de factor is, hoe groter de prestatiewinsten 
van een factor-index (long) zijn. Factor-indexen (short) 
reageren tegenovergesteld en lijden onevenredig hoge 
verliezen wanneer het referentie-instrument stijgt. Hoe 
hoger de factor, hoe groter de verliezen in deze situaties.

VERANDERINGEN IN VERGELIJKING TOT DE VORIGE DAG

REF. INSTRUMENT 
IN EUR  REF. INSTRUMENT

FACTOR-INDEX (LONG) FACTOR-INDEX (SHORT)
FACTOR (+ 4) FACTOR (+ 6) FACTOR (– 4) FACTOR (– 6)

Dag 0 100
Dag 1 101 + 1.00 % + 4.00 % + 6.00 % – 4.00 % – 6.00 %
Dag 2 102 + 0.99 % + 3.96 % + 5.94 % – 3.96 % – 5.94 %
Dag 3 103 + 0.98 % + 3.92 % + 5.88 % – 3.92 % – 5.88 %
Dag 4 104 + 0.97 % + 3.88 % + 5.83 % – 3.88 % – 5.83 %
Dag 5 105 + 0.96 % + 3.85 % + 5.77 % – 3.85 % – 5.77 %
Prestatie over vijf dagen + 5.00 % + 21.21 % + 33.09 % – 18.13 % – 26.15 %

Bron: Vontobel

Deze voorbeelden zijn fictief en alleen ter illustratie. Ter vereenvoudiging, wordt alleen de hefboomcomponent van de factor-index hier weergegeven. De financieringscomponent 
wordt buiten beschouwing gelaten. Informatie over de financieringscomponent vindt u vanaf bladzijde 13.

“  Gunstige prestatieontwikkelingen in 
het referentie-instrument resulteren in 
hogere winsten. De omvang hangt af 
van de gekozen factor.”

EUR
135

125

115

105

95

85

75

65

100.00

Prestatie van de factor-indexen met een verschillende 
groo�e van de factor vs. hun referentie-instrumenten

Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5

Factor-index 6x (long)
Factor-index 6x (short)

Referentie-instrument
Factor-index 4x (short)
Factor-index 4x (long)

106.00

112.30

118.90

125.88

133.09

104.00

108.12

112.36

116.72
121.21

101.00 102.00 103.00 104.00 105.00

94.00

88.42

83.21

78.37
73.85

96.00
92.20

88.58
85.14

81.87
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Scenario 2
 
Stabiele prestatie: constant dalende prijstrend
Laten we opnieuw aannemen dat de prijs van het referen-
tie-instrument aan het begin van de behandelde periode 
(dag 0) EUR 100 is. In tegenstelling tot het vorige voor-
beeld echter daalt het EUR 1 per dag. Het prestatieverlies 

van het referentie-instrument wordt in procenten in de 
onderstaande grafiek weergegeven. Dankzij de negatieve 
trend laat de factor-index (short) onevenredig hoge win-
sten zien. De vuistregel in deze situatie is dat hoe hoger 
de factor van een factor-index (short) is, hoe hoger de 
rendementen zijn. Daarentegen lijden factor-indexen 
(long) overeenkomstige verliezen, wanneer het referentie- 
instrument daalt.

VERANDERINGEN IN VERGELIJKING TOT DE VORIGE DAG

REF. INSTRUMENT 
IN EUR  REF. INSTRUMENT

FACTOR-INDEX (LONG) FACTOR-INDEX (SHORT)
FACTOR (+ 4) FACTOR (+ 6) FACTOR (– 4) FACTOR (– 6)

Day 0 100
Day 1 99 – 1.00 % – 4.00 % – 6.00 %  + 4.00 % + 6.00 %
Day 2 98 – 1.01 % – 4.04 % – 6.06 % + 4.04 % + 6.06 %
Day 3 97 – 1.02 % – 4.08 % – 6.12 % + 4.08 % + 6.12 %
Day 4 96 – 1.03 % – 4.12 % – 6.19 % + 4.12 % + 6.19 %
Day 5 95 – 1.04 % – 4.17 % – 6.25 % + 4.17 % + 6.25 %
Five days’ performance – 5.00 % – 18.81 % – 27.09 % + 22.15 % + 34.61 %

Bron: Vontobel

Deze voorbeelden zijn fictief en alleen ter illustratie. Ter vereenvoudiging, wordt alleen de hefboom van de factor-index hier weergegeven. De financieringscomponent wordt buiten 
beschouwing gelaten. Informatie over de financieringscomponent vindt u vanaf bladzijde 13.

“  De hefboom (factor) kan beide kanten 
opgaan, dus bestaat er ook kans op 
onevenredig hoge verliezen.”

EUR
135

125

115

105

95

85

75

65

100.00

Prestatie van factor-indexen met factoren van 
verschillende groo�e vs. hun referentie-instrumenten

Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5

106.00

112.42

119.31

126.69

134.61

104.00 108.20

112.62

117.26

122.15

99.00 98.00 97.00 96.00 95.00

94.00

88.30

82.90

77.77
72.91

96.00
92.12

88.36
84.72

81.19

Factor-index 6x (long)
Factor-index 6x (short)

Referentie-instrument
Factor-index 4x (short)
Factor-index 4x (long)
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Scenario 3
 
Fluctuerende prestatie: afwisselend dalende en 
stijgende prijstrend
Opnieuw start het referentie-instrument in dit scenario op 
EUR 100 op dag 0, maar de prijs volgt daarna geen sta-
biele trend. Dagelijks daalt en stijgt het afwisselend en 
het referentie-instrument blijft daarom steken in een col-
laterale fase en rondom het beginpunt hangen. Beide fac-
tor-indexen gebaseerd op deze onderliggende waarde 
(zowel long als short) zijn onderhevig aan zware fluctua-
ties en posten afwisselend grote winsten en verliezen. 
Hoe hoger het verlies van de weergegeven factor-index, 
hoe lastiger potentieel herstel van de prijs wordt, omdat 
vervolgens vanaf een lager indexniveau wordt gestart. De 
vuistregel hier is dat grote verliezen in slechts enkele 
dagen kunnen optreden wanneer het referentie-instru-
ment zich in een collaterale fase bevindt; deze ontwikke-
ling kan zelfs resulteren in een totaal verlies. Hoe hoger 
de prijsfluctuaties en factor zijn, des te hoger is dit risico.

VERANDERINGEN IN VERGELIJKING TOT DE VORIGE DAG

REF. INSTRUMENT 
IN EUR  REF. INSTRUMENT

FACTOR-INDEX (LONG) FACTOR-INDEX (SHORT)
FACTOR (+ 4) FACTOR (+ 6) FACTOR (– 4) FACTOR (– 6)

Dag 0 100
Dag 1 103  +3.00 % +12.00 % +18.00 % – 12.00 % – 18.00 %
Dag 2 99 – 3.88 % – 15.53 % –23.30 % + 15.53 % 23.30 %
Dag 3 100 + 1.01 % + 4.04 % + 6.06 % – 4.04 % – 6.06 %
Dag 4 96 – 4.00 % – 16.00 % –24.00 % + 16.00 % 24.00 %
Dag 5 102 +  6.25 % + 25.00 % + 37.50 % – 25.00 % – 37.50 %
Prestatie over vijf dagen + 2.00 % + 3.35 % + 0.31 % – 15.12 % – 26.39 %

Bron: Vontobel

These examples are fictitious and are for illustrative purposes only. In the interests of simplicity, only the leverage component of a factor index is shown. The financing component is 
not taken into account here. Information on the financing component can be found on page 13 ff.

In this fluctuating scenario, after five days the factor indices (long) show a positive performance overall, while the factor indices (short) post a loss. However, this may not always be 
the case. Fluctuating performance in the price of the reference instrument can also lead to heavy losses for factor indices (long).

EUR
130

120

110

100

90

80

70

60

Prestatie van factor-indexen met factoren van 
verschillende groo�e vs. hun referentie-instrumenten

Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5

103.00

96.00
100.00 99.00

102.00100.00

Factor-index 6x (long)
Factor-index 6x (short)

Referentie-instrument
Factor-index 4x (short)
Factor-index 4x (long)
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Een factor-index bestaat uit een hefboomcomponent en een 
financieringscomponent. De laatste vermindert over het alge-
meen de waarde van de factor-index.

Factor-index  
berekenen

Dagelijkse aanpassing van de factor-index
Elk factorcertficaat heeft zijn eigen factor-index. De index 
wordt voor de eerste keer op de aanvangsdatum van de 
index berekend en de waarde wordt doorlopend bere-
kend zolang het referentie-instrument wordt verhandeld. 
Aangezien de waarderingsprijs dagelijks wordt bijgesteld, 
kan een vaste factor hefboom worden toegepast op de 
dagelijkse prijsprestatie. Een factor-index bestaat uit een 
hefboomcomponent en een financieringscomponent. Het 
hefboomcomponent garandeert een onevenredig hoge 
deelname aan de prijsprestatie van het referentie-instru-
ment, terwijl het financieringscomponent de financiering 
van de hefboom en de indexvergoeding reflecteert.

Hefboomcomponent
De hefboomcomponent reflecteert de prestatie van het 
referentie-instrument, waarbij de bewegingen in de prijs 
van deze laatste worden vermenigvuldigd door de factor. 
De index laat dus de verandering onder toepassing van 
een hefboom zien van de waarde van het referentie-in-
strument ten opzichte van de laatste slotkoers.

Een factor-index (long) stijgt onevenredig wanneer de 
prijs van het referentie-instrument stijgt en daalt oneven-
redig wanneer de prijs van het referentie-instrument daalt. 
Een factor-index (short) reageert tegenovergesteld.

Factorfinanciering
De strategie van een factor-index (long) reflecteert een 
meervoudige belegging in het referentie-instrument 
overeenkomstig de hefboom (d.w.z. de factor). Financie-
ring van dergelijke beleggingen brengt kosten met zich 
mee. Daarom heeft de factorfinanciering in geval van een 
factor-index (long) een waardeverminderend effect.

Voorbeeld van een berekening van de factorfinanciering
Laten wij bijvoorbeeld kijken naar een factorcertificaat over een 
factor-index (long) met factor 4. Het referentie-instrument is de 
DAX. Voor de kredietspread wordt uitgegaan van een waarde van 
0,10%. De LIBOR daggeldrentevoet uitgedrukt in EUR wordt als 
daggeldrentevoet gerekend, waarbij in dit voorbeeld wordt uitge-
gaan van een geannualiseerde rente van 0,0030%. In geval van 
een factor-index (long) zouden de dagelijkse kosten van de factor-
financiering 0,0009%1 zijn, d.w.z. op een indexniveau van EUR 100 
zouden de kosten EUR 0,09 zijn. Wanneer wij hetzelfde voorbeeld 
nemen, maar dit keer met een factor-index (short), zou er sprake 
zijn van een gering rendement van 0,0011%2 dat dagelijks resul-
teert in EUR 0,11 bij een indexniveau van EUR 100.

1 Factorfinanciering van een factor-index (long) per dag =  
  (factor – 1) × (daggeldrentevoet + kredietspread) × (dagen/360) × (– 1)

2 Factorfinanciering van een factor-index (short) per dag = 
  (1 – factor) × daggeldrentevoet) + (factor × kredietspread)) × (dagen/360))

De berekeningsvoorbeelden zijn fictief en alleen ter illustratie.

“  Het Bull & Bear certificaat reflecteert 
de prestatie van de onderliggende 
factor-index. De prijs wordt bepaald 
door een hefboomcomponent en een 
financieringscomponent.”

Bron: Vontobel

Bull & Bear certificaat Referentie-instrument

Factor-index

Financieringscomponent

Factorfinanciering

Indexvergoeding

+/−

Hefboomcomponent

  −
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In geval van een factor-index (short) wordt het referentie-
instrument meerdere keren short verkocht in overeen-
stemming met de hefboom (factor). Op deze manier gene-
reert het certificaat doorgaans rendementen afhankelijk 
van het type onderliggende referentie-instrument (zie 
onderstaand overzicht).

Factorfinanciering bestaat uit een actuele daggeldrente-
voet en een specifiek kostenelement (kredietspread). Dit 
kan dagelijks dag fluctueren en heeft dus een variabele 
impact op de prestatie van de factor-index. Een voorbeeld 
van een daggeldrentevoet is de LIBOR (London Interbank 
Offered Rate).

Indexvergoeding
Beleggers worden geïnformeerd dat permanente admini-
stratie- en berekeningskosten voor de factor-index in 
rekening worden gebracht. De aftrek van de indexvergoe-
ding vermindert doorgaans de waarde van de factor-
index.

Het niveau van de indexvergoeding wordt bepaald door 
de indexberekeningsagent wanneer een nieuwe factor-
index wordt gelanceerd. Het belangrijkste aspect hier is 
het type referentie-instrument. De actuele dagelijkse kre-
dietspread en de indexvergoeding worden gepubliceerd 
op de gedetailleerde productpagina's op www.beurspro-
ducten.vontobel.com en de indexportaalpagina voor de 
index in kwestie op https://indices.vontobel.com.

Berekeningsvoorbeeld - indexvergoeding
Indien een jaarlijkse indexvergoeding van 1% op jaarbasis in 
rekening wordt gebracht, leidt dit tot een kostenpost van 
0,0028% van het dagelijkse indexniveau. Indien de index op 
een willekeurige dag op EUR 100 zou staan, zou de indexver-
goeding voor die dag EUR 0,28 per certificaat zijn.

De berekeningsvoorbeelden zijn fictief en alleen ter illustratie.

REF. INSTRUMENT FACTOR-INDEX (LONG) FACTOR-INDEX (SHORT)

Aandeel1 -  Kosten voor kapitaalverwerving d.m.v. meerdere 
beleggingen in het referentie-instrument

-  Indexvergoeding

+  Inkomsten uit de belegging als daggeldrentefondsen op 
basis van de opbrengsten van meerdere short verkopen 
van het referentie-instrument

-  Kosten van meerdere aankopen van het referentie-in-
strument via retrocessieovereenkomsten

-  Indexvergoeding

Index2 −  Kosten voor kapitaalverwerving d.m.v. meerdere 
aankopen van het referentie-instrument (of zijn 
bestanddelen)

-  Indexvergoeding

+  Inkomsten uit de belegging als daggeldrentefondsen op 
basis van de opbrengsten van meerdere short verkopen 
van het referentie-instrument

-  Kosten van meerdere aankopen van het referentie-in-
strument (of zijn bestanddelen) via retrocessieovereen-
komsten

-  Indexvergoeding

Edele metalen/
grondstoffen

-  Kosten voor kapitaalverwerving d.m.v. meerdere 
beleggingen in het referentie-instrument

-  Indexvergoeding

+  Inkomsten uit de belegging als daggeldrentefondsen op 
basis van de opbrengsten van meerdere short verkopen 
van het referentie-instrument

-  Kosten van meerdere aankopen van het referentie-in-
strument via retrocessieovereenkomsten

-  Indexvergoeding

1  Deze informatie is ook van toepassing in geval van effecten die aandelen vertegenwoordigen (ADR's/GDR's) en andere eigenvermogensinstrumenten.
2  Aangezien de index zelf niet kan worden verworven, zou het alleen mogelijk zijn om een dergelijke strategie te implementeren door de indexbestanddelen te verwerven in over-

eenstemming met hun weging binnen de index. Als alternatief kan de indexprestatie in de praktijk worden gerepliceerd door middel van ETF's, deelnamecertificaten of andere 
derivaten zoals futures, opties of swapovereenkomsten.

Overzicht van de kosten en inkomsten met betrekking tot het financieringscomponent
Het onderstaande overzicht geeft de kosten (-) en inkomsten (+) weer die zijn opgenomen in de berekening van  
de factor-index als onderdeel van de financieringscomponent, afhankelijk van het soort referentie-instrument en het 
soort factor-index:
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Intraday-indexbijstellingen
Om een totaal verlies te voorkomen, zijn factor-indexen 
voorzien van een trigger. Dit bepaalt de maximale nega-
tieve prijsverandering in het referentie-instrument ten 
opzichte van de laatste geautoriseerde waarderingsprijs 
voordat een intradayindex moet worden bijgesteld. De trig-
ger is een vast percentage van de waarderingsprijs en het 
absolute bedrag wordt dagelijks bepaald. Het is een 
belangrijk kenmerk en de dagelijkse drempelwaarden vindt 
u op www.beursproducten.vontobel.com en ook https://
indices.vontobel.com. 

In geval van hoge, ongunstige prijsbewegingen van het 
referentie-instrument en indien de prijs de trigger bereikt, 
wordt een intradayindex bijgesteld. Een nieuwe waarde-
ringsprijs wordt vastgesteld en een nieuwe indexbereke-
ningsdag begint. Op deze manier kan een direct totaal ver-
lies worden voorkomen. U moet weten dat door de 
intradaybijstelling de geleden verliezen nu feitelijk worden 
gerealiseerd, aangezien verdere deelname aan de prestatie 
van het referentie-instrument nu gebaseerd is op het 
nieuwe, lagere niveau in geval van een factor-index (long)  
of een hoger niveau voor de factor-index (short).

Geen lopende inkomsten
Bull & Bear certificaten genereren geen lopende inkom-
sten, zoals rente of dividenden. Hun inkomstenpotentieel 
bestaat alleen uit de prestatie van de onderliggende fac-
tor-index.

Indien bijvoorbeeld het referentie-instrument een aandeel 
of aandelenindex is waarover dividend wordt uitgekeerd, 
heeft dit invloed op de aandelenprijs of de prijzen van het 
aandeel in de index die de volgende dag met een divi-
denddiscontering wordt verhandeld. Bij berekening van de 
factor-index wordt de prijs van het aandeel op die dag 
gecorrigeerd met het bedrag van het dividend. Dit geeft de 
garantie dat de dividenduitkering geen impact heeft op de 
prestatie van een factor-index.

“  De intradayindexbijstel-
ling voorkomt het directe 
totale verlies van het 
belegde kapitaal.”
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Kansen

 – Optimaal voordeel van stabiele (positieve of nega-
tieve) prijstrends

 – Constante hefboom (factor) over de looptijd van het 
product

 – Eenvoudige toegang tot een breed scala aan referen-
tie-instrumenten

 – Geen vaste vervaldatum (open end)
 – Volatiliteit heeft geen impact op de prijsstelling van 

het factorcertificaat.
 – Geen knock-out: de geïntegreerde trigger bedoeld 

voor de bijstelling van de intradayindex , kan verliezen 
beperken en een potentieel totaal verlies uitstellen.

 – Transparante structuur vanwege de onderliggende 
factor-index en een specifiek indexportaal (https://
indices.vontobel.com)

 – Uitgebreid aanbod van Vontobel-producten:
 – Bezoek www.beursproducten.vontobel.com voor 

meer informatie.

Risico

 – De hefboom (factor) gaat beide kanten op, d.w.z. het 
functioneert ook in geval van een ongunstige, aan de 
marktverwachting tegengestelde prestatie. De 
tegenovergestelde richting kan ongunstig zijn even-
als fluctuerende prijsbewegingen wanneer deze 
afwisselend stijgen en dalen. De verliezen zijn ook 
onevenredig hoog. De kans op grote verliezen en 
zelfs een totaal verlies van de belegging bestaat.

 – Indien de trigger wordt bereikt en een intraday als 
gevolg daarvan wordt bijgesteld, daalt de waarde-
ringsprijs nog verder. Dit is vergelijkbaar met een 
onmiddellijke constatering

 – van het verlies en maakt een potentieel herstel lasti-
ger. De trigger kan niet worden beschouwd als een 
buffer, omdat het alleen grotere verliezen kan beper-
ken.

 – In het meest ongunstige scenario resulteert dit in 
een totaal verlies van de belegging.

 – Beleggers dragen het valutarisico: indien het certifi-
caat wordt genoteerd in een andere valuta dan die 
van de factor-index, kan de prestatie van de fac-
tor-index afwijken van die van het Bull & Bear certifi-
caat, wat gunstig of ongunstig kan uitpakken voor 
de belegger.

 – De belegging genereert geen inkomsten zoals divi-
denden of rente.

 – Beleggers dragen het faillissementsrisico met 
betrekking tot de emittent (emittentenrisico).

Kansen en risico’s

Bull & Bear certificaten hebben een geschikte beleg-
gingshorizon. Voordat u besluit om te beleggen, moet u 
naast de kansen altijd rekening houden met de risico’s.

BULL & BEAR 
 CERTIFICATEN WARRANTS KNOCK-OUT-WARRANTS MINI-FUTURES

Hefboom Constant Variabel Variabel Variabel
Impact volatiliteit Nee Ja, groot Ja Nee
Looptijd Open end Beperkt Beperkt Open end
Knock-out Nee Nee Ja Ja

Vontobel Bull & Bear certificaten - een vergelijking
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Vontobel, een toonaangevende leverancier van 
gestructureerde producten
Vontobel is één van de meest toonaangevende leveran-
ciers van gestructureerde producten in Zwitserland en 
Duitsland. In termen van de aandelenbeurs turn-over is 
Vontobel één van de drie grootste emittenten in de Zwit-
serse markt en behoort tot de acht grootsten in Duits-
land. Vontobel, een Zwitsers bedrijf met een diepgewor-
telde traditie, is een belangrijk aanspreekpunt voor 
banken en vermogensbeheerders wanneer het gaat om 
het ontwerpen en verhandelen van gestructureerde 
belegging- en hefboomproducten. De bank heeft vele 
prijzen gewonnen als erkenning voor zijn uitstekende 
prestaties.

Vontobel: innovatief, 
flexibel, gezond
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Hebben wij uw interesse 
opgewekt?

Experts in gestructureerde Vontobel producten staan klaar om 
u te ondersteunen en beantwoorden graag uw eventuele 
vragen over Bull & Bear certificaten. Bel ons simpelweg op het 
onderstaande telefoonnummer of stuur ons een e-mail.

U kunt ons bellen op 08000 22 84 13 of uw vragen en opmer-
kingen per e-mail toesturen via beursproducten@vontobel.com. 
Wij helpen u graag op elk mogelijk manier.

U kunt huidige producten, prijzen, beleggingsthema’s  
en lijsten van de voorwaarden bekijken op  
www.beursproducten.vontobel.com.

Geïnteresseerde beleggers kunnen zich ook abonneren op 
verschillende nieuwsbrieven.
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Belangrijke informatie
Deze publicatie is alleen bedoeld om te informeren en producten te adverteren. Het vormt geen financiële analyse in de zin van art. 34b van 
de Duitse Effectenhandelwet (Wertpapierhandelsgesetz - WpHG) en voldoet ook niet aan de statutaire eisen om de objectieve aard van 
financiële analyse te garanderen. Noch is deze informatie onderhevig aan een handelsverbod vóór de publicatie van financiële analyses. Deze 
publicatie is alleen bedoeld om te informeren en vormt geen advies of aanbeveling voor belegging.

Het ontslaat beleggers ook niet van de noodzaak om deskundig advies te vragen aan hun belangrijkste bank voordat zij een beleggingsbe-
slissing nemen. Potentiële beleggers worden uitdrukkelijk geadviseerd dat resultaten uit het verleden, simulaties van resultaten uit het verle-
den of voorspellingen gedaan op basis van resultaten uit het verleden van een financieel instrument geen garantie voor de toekomst bieden.

Alleen de relevante effectenprospectuses zijn bepalend. Deze kunnen kosteloos worden verkregen in de rubriek “Juridische documenten” 
van de emittent, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main Duitsland, of online op https://
beursproducten.vontobel.com. Beleggers worden verzocht om bestaande verkoopbeperkingen te verkrijgen. Meer informatie over de kansen 
en risico's van een belegging in de verschillende financiële instrumenten kan worden verkregen bij uw bank of beleggingsadviseur. Bedrijven 
van de Vontobel Groep kunnen direct of indirect commissies betalen van verschillende groottes aan derde partijen (zoals beleggingsadvi-
seurs of banken) in verband met het openbaar aanbod en de verkoop van certificaten. U kunt meer informatie opvragen bij uw dealer.

DAX® is een geregistreerd handelsmerk van Deutsche Börse AG.

Copyright © 2017 Bank Vontobel Europe AG en/of gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.
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