
Deze Factsheet is reclame

EIGENSCHAPPEN FACTORS 

    Met een dagelijkse hefboom inspelen op een koersstijging (Factor Long) of 
koersdaling (Factor Short) van een gekozen onderliggende waarde 

    Mogelijke onderliggende waarden: aandelen, indices, valuta, grondstoffen, 
edelmetalen, obligaties en volatiliteit

    Factors hebben een dagelijks vaste hefboom

    Geen kapitaalbescherming; verlies beperkt tot de initiële investering

VASTE HEFBOOMWERKING

    Factors hebben een hefboomwerking; de hefboom geeft aan hoeveel 
sneller de koers van de Factor beweegt t.o.v. de onderliggende waarde

    Factors Long hebben een positieve hefboom, Factors Short hebben een 
negatieve hefboom

    Hoe hoger de hefboom, hoe groter het risico

De hefboom geeft aan hoeveel sneller de koers van de Factor beweegt t.o.v. 
de onderliggende waarde. Voor een Factor op de AEX-index met een hefboom 
van 5 betekent dit dat zodra de AEX-index met 1% verandert t.o.v. de slotkoers 
de vorige handelsdag, de koers van de Factor, exclusief kosten, met 5% 
zal veranderen 

DE WERKING VAN EEN FACTOR

    Factors worden uitgegeven met een bepaalde startwaarde, bijvoorbeeld 
10 euro

    Vanaf deze startwaarde volgt de Factor de dagelijkse procentuele 
koersverandering van de onderliggende waarde sinds de referentiekoers 
de voorgaande handelsdag vermenigvuldigd met de vaste hefboom van 
de Factor

    Factors worden dagelijks geherbalanceerd op een nieuwe referentiekoers. 
Op dit tijdstip wordt een nieuwe referentiekoers van de onderliggende 
waarde én de Factor bepaald; voor Factors op de AEX-index is dit 
bijvoorbeeld 17:35 uur

    Vanaf deze referentiekoers wordt de intraday prestatie van de onderliggende 
waarde, en dus van de Factor zelf, berekend

Performance Factor wordt berekend door de dagelijkse procentuele prestatie 
onderliggende waarde te vermenigvuldigen met de vaste dagelijkse hefboom

    De Factors van Société Générale noteren in euro’s, maar de 
onderliggende waarde kan in een andere valuta noteren, wat zorgt voor 
een wisselkoersblootstelling

ONGUNSTIG SCENARIOGUNSTIG SCENARIO

Dit zijn vereenvoudigde en indicatieve voorbeelden, zonder kosten of toegepaste fiscaliteit, en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten 
of rendementen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

DIT IS EEN VERPLICHTE MEDEDELING

Loop geen

onnodig risico.
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Lees het essentiële-

informatiedocument.

Lager risico Hoger risico
risicometer

Dit product kwalificeert als een complex product en is 
bedoeld voor ervaren beleggers. De informatie vermeld op 
deze Factsheet is enkel bedoeld voor informatiedoeleinden. 
De aanschaf van een financieel instrument kan een risico met 
zich meebrengen. Wij raden u daarom ten zeerste aan om 
de volledige productinformatie te lezen zoals opgenomen 
in de voorgeschreven documenten, zoals het prospectus of 
het essentiële informatiedocument. U staat op het punt een 
product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk 
te begrijpen is.

FACTOR FACTSHEET

KENMERKEN FACTOR
    Hefboomproduct
    Verschillende soorten onderliggende waarden
    Long of Short
    Vaste dagelijkse hefboom
    Aanpassingsmechanisme
    Geen afloopdatum
    Elke beursdag verhandelbaar op Euronext Paris 

Access tussen 08:00 en 18:30 Nederlandse tijd
    Liquiditeit verzorgd door Société Générale

DAG 0 DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4
GLOBAAL  

RENDEMENT OVER 
DEZE PERIODE

AEX Index 500 505 507,5 513,9 524,1

Procentuele verandering 4,80%

Factor Long 5 10 10,5 10,76 11,44 12,58

Procentuele verandering 25,80%

DAG 0 DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4
GLOBAAL  

RENDEMENT OVER 
DEZE PERIODE

AEX Index 500 495,0 487,6 491,2 485,1

Procentuele verandering -3%

Factor Long 5 10 9,5 8,83 9,10 8,54

Procentuele verandering -14,5%
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Deze Factsheet is reclame

DISCLAIMER
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 Factor Factsheet vormt op geen enkele wijze een aanbod, aanleiding of uitnodiging tot de 
aankoop dan wel verkoop van een Factor van Société Générale. Dit overzicht heeft geen enkele contractuele waarde. Société Générale 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 Factor wenst te verkrijgen, of aanvullende informatie 
over deze producten wenst te ontvangen, neemt u dan contact op met uw financieel adviseur. Potentiële beleggers worden aanbevolen om het prospectus en het essentiële 
informatiedocument te lezen voordat ze een beleggingsbeslissing nemen om de mogelijke risico's en voordelen van de beslissing om in deze effecten te beleggen volledig te 
begrijpen. Het prospectus en het essentiële informatiedocument zijn beschikbaar op de website: www.sgbeurs.nl. De goedkeuring van het prospectus door de toezichthouder mag 
niet worden beschouwd als een aanprijzing van de aangeboden of toegelaten effecten die verhandeld kunnen worden op een gereglementeerde markt.

AANPASSINGSMECHANISME 
    Elke Factor heeft een aanpassingsmechanisme 
    Dit mechanisme voorkomt een negatieve waarde van de 

Factor bij een sterke, ongunstige intraday koersbeweging 
van de onderliggende waarde 

    Voor een Factor Long is dit een vooraf bepaalde intraday 
daling, voor een Factor Short een vooraf bepaalde intraday 
stijging 

    De hoogte van het aanpassingsniveau wordt op 
de productpagina van elke Factor op onze website  
www.sgbeurs.nl gepubliceerd

    Bij het bereiken van het aanpassingsniveau wordt 
gedurende de aanpassingsperiode, bijvoorbeeld 10 minuten, 
een nieuwe koers van de onderliggende waarde vastgesteld 
als nieuw referentieniveau om de verdere performance van 
de Factor te berekenen 

    Bij een zeer ongunstige intraday koersbeweging kan de 
waarde van de Factor nul worden en is er een volledig verlies 
van het geïnvesteerde kapitaal 

    Het aanpassingsmechanisme kan enkel bereikt worden 
tijdens de handelsuren van de onderliggende waarde, welke 
verschillend kunnen zijn van de handelstijden van de Factor 

KOERSVERLOOP MEERDERE HANDELSDAGEN

De lange termijn performance van een Factor kan anders zijn dan de vaste hefboom vermenigvuldigd met de performance van de onderliggende 
waarde over deze periode: de vaste hefboom van een Factor geldt enkel over de performance van één handelsdag. Hierdoor ontstaat het rendement 
op rendement effect: een lineair koersverloop is gunstiger dan prijsfluctuaties van de onderliggende waarde voor het rendement van de Factor.

Lineaire koersverandering onderliggende waarde
Dit zijn vereenvoudigde en indicatieve voorbeelden, zonder kosten of toegepaste 
fiscaliteit, en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten of rendementen.

Prijsfluctuaties onderliggende waarde
Dit zijn vereenvoudigde en indicatieve voorbeelden, zonder kosten of toegepaste 
fiscaliteit, en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten of rendementen.

HET TRIGGERNIVEAU 
    Voor sommige onderliggende waarden wordt een maximaal 

prijsschommelingsniveau vastgesteld, het triggerniveau 
    De hoogte van het triggerniveau wordt op de productpagina 

van elke Factor op de website sgbeurs.nl gepubliceerd 
    Bij het raken van het triggerniveau wordt de herbalancering 

van de Factor met één handelsdag uitgesteld, m.a.w. er wordt 
die handelsdag geen nieuwe referentiekoers van de Factor of 
onderliggende waarde vastgesteld 

    Voor een Factor Long is dit een vooraf bepaalde koersstijging, 
voor een Factor Short een vooraf bepaalde koersdaling van 
de onderliggende waarde 

    Het uitstellen van de herbalancering van de Factor kan gunstig 
of ongunstig zijn voor de verdere performance van de Factor 

MEER INFORMATIE 

    Op de website van Société Générale vindt u naast de SG Academy met brochures en video’s, meerdere tools & indicatoren die u kunnen 
helpen bij het analyseren, selecteren en opvolgen van uw Factors: www.sgbeurs.nl 

    Om contact met Société Générale op te nemen kunt u bellen naar 0800 265 9000 (of +33 1421 33 617 vanuit het buitenland) of een 
e-mail sturen naar  beursinfo@sgcib.com 
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KOSTEN 
    De spread: verschil tussen de aan- en verkoopkoers 
    Doorlopende kosten: indekkingskosten, beheervergoeding 

en rentekosten. Deze laatste kosten kunnen bij een gunstige 
geldmarktrente renteopbrengsten worden. Hoe hoger de 
hefboom van de Factor, hoe hoger de indekkingskosten. De 
doorlopende kosten worden dagelijks verwerkt in de prijs 
van de Factor. 

    Bij een dividenduitkering wordt het bruto dividend na aftrek 
van belastingen, andere betalingen en kosten verwerkt 
in de performance berekenening van de onderliggende 
waarde van een Factor Long.

    (Transactie)kosten van uw bank of broker

http://www.sgbeurs.nl
http://www.sgbeurs.nl

