
 
 

Wat is een Turbo? 

Een Turbo is een hefboomproduct waarmee u versneld en met een beperkte inleg kunt profiteren 
van de stijging (Turbo Long) of daling (Turbo Short) van een onderliggende waarde (aandelen, 
indexen, grondstoffen,…).  

De koersverandering van het onderliggende leidt tot een grotere winst of verlies in de waarde van 
de Turbo. Deze hefboomwerking is mogelijk omdat een deel van de inleg gefinancierd is door de 
emittent of uitgever van de Turbo (= financieringsniveau). Dit financieringsniveau wordt dagelijks 
aangepast voor de financieringskosten en -opbrengsten of ook bij corporate actions (dividenden, 
overnames).  

De meeste Turbo’s kennen geen expiratiedatum. Ze hebben wel een stop-loss niveau. Wanneer de 
koers van de onderliggende waarde het stop-lossniveau bereikt, houdt de Turbo op te bestaan en 
wordt de restwaarde berekend. Tussen het stop-loss niveau en het financieringsniveau zit 
doorgaans een kleine buffer. Zo kan u als belegger een eventuele beperkte restwaarde 
recupereren. Die restwaarde is niet gegarandeerd, kan maximaal gelijk zijn aan het verschil tussen 
stop loss en financieringsniveau, maar kan ook nul zijn; in dat geval bent u uw volledige inleg kwijt. 

Hoe werkt een Turbo?  

Turbo LONG 
Met een Turbo Long speelt u met een hefboom 
is op de stijging van een onderliggend aandeel.  
 
Stel: u koopt een aandeel voor 25 euro. Als het 
aandeel stijgt naar 30 euro, dan hebt u een 
winst van 5 euro of 20%. 
 
Bij een Turbo Long betaalt u als eigen inleg bv. 
maar 5 euro. De overige 20 euro worden 
gefinancierd door de Turbo-uitgever. Als het 
aandeel stijgt naar 30 euro, dan is uw Turbo 
Long 10 euro waard. De 5 euro winst betekent 
een winst van 100% t.o.v. uw inleg van 5 euro 
of 5 x meer winst dan als u enkel het aandeel 
koopt. Dit is de hefboom. De koers van de 
Turbo Long wordt bepaald door de koers van 
het onderliggende aandeel min het 
financieringsniveau.   
 
Als de koers van het onderliggende aandeel het 
stop loss-niveau raakt, wordt de Turbo 
stopgezet. Het stop loss-niveau ligt bij een 
Turbo Long doorgaans boven het 
financieringsniveau, maar onder de koers van 
het onderliggende.  

Turbo SHORT 
Met een Turbo Short speelt u met een hefboom in op 
een daling van een onderliggende waarde.  
 
Bij een Turbo Short gaat de emittent short in het 
onderliggende aandeel (hij leent het en verkoopt 
het op de beurs). De opbrengst daarvan, 
samen met uw inleg voor de Turbo Short, wordt 
door de emittent op de markt belegd, wat een rente 
oplevert. Als de belegger de Turbo Short verkoopt, 
wordt het aandeel opnieuw door de emittent 
gekocht. Is de aankoopkoers op dat moment lager 
dan de verkoopkoers, dan verdient u als belegger. 
Ook voor dit type Turbo bestaat er een stop lossniveau: 
als de stop loss-koers bereikt wordt, dan 
zal de emittent de waarde terugkopen en zal de 
Turbo uitgestopt worden. Het stop loss 
niveau ligt bij een Turbo Short dus onder het 
financieringsniveau en boven de huidige koers.  
 
Stel: een aandeel noteert aan 27,50 euro. U koopt een 
Turbo Short met een financieringsniveau van 32,50 
euro. Uw eigen inleg is 5 euro. De emittent verkoopt het 
aandeel aan 27,50 euro en belegt/financiert dus 32,50 
euro. De waarde van een Turbo Short komt dus 
overeen met financieringsniveau verminderd met de 
koers van het aandeel. Uw verwachting komt uit en het 
aandeel daalt naar 25 euro. Als u uw Turbo zou 
verkopen, kan de emittent het onderliggende aandeel 
terugkopen voor 25 euro. De waarde van de Turbo 
Short wordt dus 32,50 euro – 25 euro of 7,5 euro. Als 
Turbo Short-houder hebt u 2,5 euro winst. 
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