Turbo Factsheet
Wat? Hefboomproduct – Voor wie? Actieve en ervaren beleggers
Eigenschappen Turbo´s:
Met een hefboom inspelen op een koersstijging (Turbo Long)
of een koersdaling (Turbo Short)
Verschillende onderliggende waarden beschikbaar
Geen kapitaalbescherming; verlies is maximaal de initiële investering
Verhandelbaar bij uw eigen bank of broker

•
•
•
•

Karakteristieken Turbo‘s:

• Hefboomproduct
• Alle soorten

onderliggende waarden

• Long of Short
• Financieringsniveau
• Stop loss-niveau
• Toegankelijk door ratio

Hoe werkt een Turbo?
Commerzbank financiert een gedeelte van de onderliggende waarde
(= financieringsniveau)
Hierdoor heeft het product een hefboom
Hoe hoger de hefboom, hoe groter het risico
Elke Turbo heeft een ratio, deze geeft aan hoeveel Turbo’s er nodig zijn om
éénmaal in de onderliggende waarde te investeren
Alle Turbo’s noteren in euro, maar de onderliggende waarde kan in een andere
valuta noteren

•
•
•
•
•

Berekening intrinsieke waarde Turbo:

Turbo Long =

Koers onderliggende waarde – Financieringsniveau
Ratio x Wisselkoers

Turbo Short =

Financieringsniveau – Koers onderliggende waarde
Ratio x Wisselkoers

Contact informatie:
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Stop loss-niveau?
Elke Turbo heeft een stop loss-niveau
Stop loss-niveau bevindt zich boven het financieringsniveau (Turbo Long), of
onder het financieringsniveau (Turbo Short)
Zodra de onderliggende waarde dit niveau bereikt, wordt het product
afgewikkeld, en ontvangt u automatisch de eventuele restwaarde
Dit niveau kan enkel bereikt worden tijdens handelsuren van de onderliggende
waarde

•
•
•
•
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Kosten?
De spread: het verschil tussen de aan- en verkoopkoers van
de Turbo
Financieringskosten: over het financieringsniveau van een
Turbo worden financieringskosten berekend. Deze worden
dagelijks verwerkt in de waarde van de Turbo. De
financieringskosten variëren per onderliggende waarde en
zijn afhankelijk van de interbancaire rente in de markt.
Gap Risk Premie bij BEST/Limited Turbo‘s
(Transactie)kosten bij uw bank of broker

afloopdatum. Het financieringsniveau en stop loss-niveau
blijven onveranderd gedurende de hele looptijd van het
product. Indien op de afloopdatum van een Limited Turbo
het stop loss-niveau gedurende de gehele looptijd niet
bereikt is, wordt automatisch de intrinsieke waarde van het
product uitgekeerd.

•
•
•
•

Verschillende soorten Turbo’s?
(Classic) Turbo’s hebben een financieringsniveau en stop
loss-niveau die verschillend zijn van elkaar, waardoor er bij
desactivatie een restwaarde mogelijk is. Ze hebben geen
vervaldatum. Elke dag wordt het financieringsniveau aan de
financieringskosten aangepast. Het stop loss-niveau wordt
elke maand aangepast.
BEST Turbo’s hebben een onbeperkte looptijd en een
financieringsniveau dat gelijk is aan het stop loss-niveau
waardoor er bij desactivatie geen restwaarde mogelijk is.
Het financieringsniveau (en dus ook stop loss-niveau) wordt
dagelijks aanpast aan de financieringskosten.
Limited Turbo’s hebben een financieringsniveau dat gelijk is
aan het stop loss-niveau. Deze producten hebben wel een

•

•
•

Gap risk premium?
BEST en Limited Turbo’s hebben een financieringsniveau
dat gelijk is aan het stop loss-niveau
Hierdoor is de kans groter dat de koers van de
onderliggende waarde plots voorbij het stop loss-niveau, en
dus ook financieringsniveau gaat (=gap)
Om dit risico in te dekken, hebben deze producten een gap
risk premie
De waarde van deze producten bestaat dus uit:
de intrinsieke waarde + de gap risk premie

•
•
•
•

Meer informatie?
Op de website van Commerzbank Beursproducten, onder de
rubriek “Academy”, vindt u meer informatie over de Turbo’s
van Commerzbank: www.beurs.commerzbank.com
Raadpleeg de algemene Turbo brochure, het
basisprospectus, eventuele supplementen en de definitieve
voorwaarden voor aankoop van deze producten

•
•

Verschillende soorten Turbo’s:

Afloopdatum?

Commerzbank Turbo

Commerzbank BEST Turbo

Commerzbank Limited Turbo

Nee

Nee

Ja

Verschil tussen stop loss-niveau
en financieringsniveau?

Ja

Nee

Nee

Aanpassing financieringsniveau:

Dagelijkse aanpassing aan
financieringskosten

Dagelijkse aanpassing aan
financieringskosten

Blijft
onveranderd

Aanpassing elke 1e werkdag van de
maand

Gelijk aan het financieringsniveau,
waardoor dagelijkse aanpassing

Gelijk aan het financieringsniveau,
waardoor
Onveranderd

Restwaarde mogelijk

Nooit

Nooit

Verwaarloosbaar

Ja

Ja

Worden verwerkt in
financieringsniveau en
stop loss-niveau

Worden verwerkt in
financieringsniveau en
stop loss-niveau

Verwacht
dividend zit reeds verwerkt
in de prijs

Van laag tot hoog

Van laag tot zeer hoog

Van laag tot zeer hoog

Aanpassing: stop loss-niveau

Restwaarde?
Gap Risk Premie?
Dividenden?

Hefboomeffect?

Disclaimer
Deze producten zijn bestemd voor ervaren beleggers die beschikken over de kennis en ervaring die nodig is om de informatie die op deze producten van toepassing is te begrijpen. Alle
Turbo´s zijn uitgegeven in het kader van het basisprospectus dat is gecontroleerd door het BAFin en de definitieve voorwaarden zijn beschikbaar bij Commerzbank of op
www.beurs.commerzbank.com. Commerzbank AG vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren beschreven in het basisprospectus. Dit overzicht is uitgegeven uitsluitend vanuit
informatief oogpunt en dient in geen geval als een financieel, fiscaal, juridisch of ander advies te worden beschouwd. De informatie, grafieken, cijfers, meningen of commentaren die in dit
overzicht wordt weergegeven zijn gegeven op indicatieve titel en kunnen naderhand worden aangepast. De inhoud van dit overzicht alleen kan niet dienen als basis voor een beslissing om te
investeren. De Turbo Factsheet vormt op geen enkele wijze een aanbod, aanleiding of uitnodiging tot de aankoop dan wel verkoop van een Turbo van Commerzbank AG. Dit overzicht heeft
geen enkele contractuele waarde. Commerzbank AG kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of schade, direct of indirect geleden door het raadplegen of gebruik van dit
informatie overzicht. Indien u een Turbo wenst te verkrijgen, of aanvullende informatie over deze producten wenst te ontvangen, neemt u dan contact op met uw financieel adviseur.

