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Aandelen
Uit het dagelijks nieuws weet u hoeveel aandacht er gaat naar de evolutie van aandelenkoersen. Maar weet u
hoe die koersen evolueren? En wat een aandeel precies is?

Een stukje van het kapitaal
Ondernemers hebben geld nodig om een bedrijf op te starten en te laten groeien. Dat geld kunnen ze op verschillende manieren ophalen. Ze kunnen zelf investeren of een lening bij een bank aangaan. Maar ondernemers kunnen ook rechtstreeks een beroep doen op de spaarders door obligaties of aandelen uit te geven.
Een spaarder die een aandeel koopt van een bedrijf, wordt als aandeelhouder voor een stukje mede-eigenaar van
dat bedrijf. Een aandeelhouder is bereid om risico te lopen. Hij kan meegenieten met de winsten van het bedrijf
als het goed gaat, maar zal omgekeerd ook delen in eventuele verliezen van het bedrijf als het wat minder gaat.
De waarde kan ook helemaal verschrompelen. In het slechtste geval wordt de waarde zelfs tot nul herleid. Maar
spaarders die investeren in bedrijven maken het mee mogelijk dat bedrijven nieuwe producten ontwikkelen en
nieuwe markten gaan opzoeken: dat is positief.

Al of niet op de beurs?
Om een aandeel te kunnen kopen kan u doorgaans terecht op een beurs. Dat is een markt waar kopers en verkopers van aandelen elkaar vinden. Aandelen die op een beurs worden verhandeld zijn beursgenoteerde aandelen.
De prijs van het aandeel, de beurskoers, is de prijs waartegen het aandeel gekocht en verkocht wordt. De beurskoers hangt dus af van de vraag naar en het aanbod van een aandeel op een bepaald moment, en schommelt dus
niet alleen van dag op dag, maar ook binnen eenzelfde dag.

Tip
• Aandelenkoersen kunnen op korte termijn zeer sterk schommelen. Beleg daarom enkel in aandelen met geld
dat u minstens 10 jaar kunt ”missen”. De prestatie van een aandeel kan maar na een voldoende lange periode worden geëvalueerd.
• Informeer u voor u in een aandeel belegt. Beleg dus bij voorkeur in aandelen van bedrijven die u kent.
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Weet u dat...
✒ een aandeel, al dan niet beursgenoteerd, een eigendomstitel is? U wordt dus ”mede-eigenaar” van het bedrijf
waarin u investeert. Dit brengt een aantal rechten met zich mee (stemrecht in de algemene en buitengewone
vergadering, informatierecht,…).
✒ via aandelen 2 soorten opbrengsten mogelijk zijn? Namelijk dividenden (onderworpen aan roerende voorheffing) en meerwaarden (als gevolg van stijgende koersen)?
✒ de koersen van aandelen sterk kunnen schommelen, zowel als gevolg van externe factoren (geopolitieke
spanningen, economische conjunctuur, dollarkoers, marktpsychologie,…) als van de toestand in het betrokken
bedrijf zelf (nieuw product van een concurrerend bedrijf, vertrek van een CEO, een milieuschandaal,…)?
✒ de koers van een aandeel in theorie een compromis is tussen de opbrengst (toekomstig dividend en latente
meerwaarde) en de risico’s (intern en extern) die aan dit aandeel verbonden zijn?
✒ er bij de aan- en verkoop van aandelen kosten verschuldigd zijn?
✒ ingeval van faillissement van het bedrijf, de aandeelhouder pas terugbetaald kan worden, nadat alle andere
schuldeisers van het bedrijf zijn vergoed?
✒ u bij de aankoop van aandelen zeer goed moet diversifiëren? Om het risico zo goed mogelijk te spreiden moet
een aandelenportefeuille ongeveer 20 individuele aandelen tellen, uit verschillende economische sectoren.

Meer weten over aandelen?
Ga naar www.wikifin.be of lees onze informatiebrochure financiële instrumenten op onze site
www.bnppparibasfortis.be/sparenenbeleggen > MiFID > Meer weten over MiFID.
Bepaalde passages uit deze informatiefiche werden overgenomen van de site www.wikifin.be
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