
 

28-03-2020 Ledenspecial BINCKBANK mededelingen over verhoging marginpercentages  

en short selling BUITENENLAND 

Aanpassing marginpercentages aandelenopties per woensdag 25 maart 2020 

In verband met de huidige marktomstandigheden hebben wij besloten om per woensdag 25 maart 

2020 de marginpercentages van verschillende aandelenopties te verhogen van 15% naar 20%. Eerder 

zijn de marginpercentages van de volgende optieklassen op indices verhoogd naar 15%: 
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Verbod op short selling in België, Frankrijk, Italië en Spanje 

 

Door de aanhoudend uitzonderlijke marktomstandigheden heeft een aantal buitenlandse 

toezichthouders van - op dit moment - Frankrijk, België, Italië en Spanje besloten om een verbod op 

short selling uit te vaardigen voor een groot aantal aandelen genoteerd op hun lokale markten. 

Onder short selling wordt verstaan het innemen van een positie waarmee u speculeert op een 

koersdaling. Met dit tijdelijke verbod willen de toezichthouders grote prijsdalingen als gevolg van 

speculatie tegengaan en zo de stabiliteit op de financiële markten verbeteren. 

 

Wat betekent dit voor u? 

 

Bestaande shortposities in derivaten 

Reeds bestaande shortposities mogen worden aangehouden en hoeven dus niet gesloten te worden. 

Voorbeelden: 

- een long put in portefeuille zonder de onderliggende aandelen in bezit te hebben. 

- een short call in portefeuille zonder de onderliggende aandelen in bezit te hebben. 

 

Nieuwe posities in derivaten 

Het is dus niet toegestaan om nieuwe (netto) shortposities te openen. 

Voorbeelden: 

- het kopen van een putoptie op bijvoorbeeld Air France - KLM zonder de onderliggende aandelen in 

bezit te hebben (waarbij 1 put bescherming biedt aan 100 aandelen, 2 puts aan 200 aandelen enz.). 

- het ongedekt schrijven van een calloptie op bijvoorbeeld Air France - KLM; dus zonder de 

onderliggende aandelen in bezit te hebben (waarbij 1 call wordt gedekt door 100 aandelen, 2 calls 

door 200 aandelen enz.). 

- het kopen van een putoptie op bijvoorbeeld Air France - KLM zonder daartegenover een geschreven 

putoptie op Air France - KLM in bezit te hebben. 

- het ongedekt schrijven van een calloptie op bijvoorbeeld Air France - KLM; dus zonder 

daartegenover een long calloptie op Air France - KLM in bezit te hebben. 


