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DEGIRO biedt u via de Hefboomproducten Kernselectie de mogelijkheid om in een zeer ruime selectie aan
populaire turbo’s en sprinters te handelen tegen een tarief van € 0,- per transactie.
Waar vindt u de Hefboomproducten Kernselectie?
De volledige kernselectie van alle in aanmerking komende turbo’s en sprinters vindt u in de Webtrader onder
Koersen, Hefboomproducten en vervolgens selecteert u Hefboomproducten met tarief van € 0,- per transactie.
Kunnen hefboomproducten ook uit de Kernselectie verdwijnen?
Hefboomproducten kunnen op twee manier uit de kernselectie verdwijnen:
Wanneer het product zijn stop-loss niveau heeft bereikt.
Doordat de hefboom van het product wijzigt en hierdoor buiten de bracket valt.
DEGIRO hanteert in haar kernselectie 4 Brackets:
Bracket
Bracket
Bracket
Bracket

05: hebben een hefboom tussen 3.5 en 7.5
10: hebben een hefboom tussen 7.5 en 15
20: hebben een hefboom tussen 14 en 35
30: hebben een hefboom tussen 22 en 47

DEGIRO doet haar best om producten te selecteren die zo dicht mogelijk tussen de bovengenoemde niveaus
liggen. Hefboomproducten kunnen intraday niet uit de kernselectie verdwijnen.
Welke transactiekosten betaalt u als het hefboomproduct in de Kernselectie staat?
Voor hefboomproducten die in DEGIRO Kernselectie staan geldt het tarief van € 0,- per transactie. Zie
tarievenoverzicht.
Welke transactiekosten betaalt u als het hefboomproduct NIET in de Kernselectie staat?
Voor hefboomproducten die niet in DEGIRO Kernselectie staan geldt het standaard aandelentarief van de beurs
waarop het product genoteerd staat. Zie tarievenoverzicht.
Welke transactiekosten betaalt u als het hefboomproduct uit de Kernselectie is verdwenen?
Voor hefboomproducten die niet meer in DEGIRO Kernselectie staan, geldt het standaard aandelentarief van de
beurs waarop het product genoteerd staat. Zie tarievenoverzicht. Echter zal DEGIRO nadat het betreffende
product uit de Kernselectie is verdwenen uw eerste verkoop behandelen alsof het product nog in de Kernselectie
stond. Dit betekent dat u in eerste instantie het standaard aandelentarief van de beurs waarop het product
genoteerd staat afgerekend krijgt, maar hiervoor achteraf vergoed wordt (1 keer per kwartaal).
Voordat u gaat handelen in hefboomproducten raden wij u aan om de prospectus te raadplegen op de website van
de betreffende uitgevende partij. Meer informatie over het beleggen in hefboomproducten treft u ook in ons
document Nadere informatie beleggingsdiensten.

= DEGIRO Kernselectie Hefboomproducten € 0 per transactie –www.degiro.nl
DEGIRO B.V. is als belegginsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Hieronder treft u een lijst van de onderliggende waardes die zijn opgenomen in de Kernselectie. Voor elke
onderliggende zullen er zowel long als short mogelijkheden zijn op verschillende hefboomniveau’s.
Onderliggende

Categorie

AEX

Index

EUROSTOXX 50
DAX 30

Index
Index

CAC 40

Index

IBEX 35

Index

DOW JONES 30

Index

S&P 500

Index

EUR / USD

Valuta

OR

Grondstoffen

PETROLE (Brent)

Grondstoffen

ARCELOR MITTAL

Aandeel

ING

Aandeel

HEINEKEN

Aandeel

BNP PARIBAS

Aandeel

AXA

Aandeel

LVMH

Aandeel

L’OREAL

Aandeel

DANONE

Aandeel

AIR LIQUIDE

Aandeel

VINCI

Aandeel

RD SHELL-A

Aandeel

UNILEVER

Aandeel

TOTAL

Aandeel

ASM LITHO

Aandeel

PHILIPS
AHOLD DELHAIZE
UNIBAIL
SANOFI
RELX GROUP
SCHNEIDER ELECTRIC

Aandeel
Aandeel
Aandeel
Aandeel
Aandeel
Aandeel
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