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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Eurosysteem

M Banken en het Eurosysteem (de centrale banken):
    F Banken hebben veelal meer uitgeleend dan zij zelf in
        kas hebben (in tegenstelling tot vroeger).  Hiertoe
        hebben banken reserveverplichtingen bij het
        Eurosysteem (de centrale banken). 

    F Banken lenen bij de centrale bank tegen het hoogste
        ECB-tarief: de marginale beleningsrente (09-2019:
        0,25%; ter info, 07-2011: 2.25%).  
        Evt. overschotten kunnen bij de centrale bank worden
        uitgezet tegen het laagste ECB-tarief: de depositorente.
        (09-2019: -0,50%; ter info, 07-2011: 0,75%) 
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Eurosysteem

M Banken en het Eurosysteem (de centrale banken):
    F Wanneer een bank niet over voldoende dekkings-
        middelen beschikt om aan haar verplichtingen te
        kunnen voldoen, dient de bank geld bij te lenen bij de
        centrale bank. 
        Standaard beschikt de bank over een krediet bij de
        centrale bank. Geld binnen dat krediet wordt dan
        verkregen tegen de herfinancieringsrente, ofwel de
        refirente (2020: 0,0%).

        Wanneer een krediet benodigd is dat boven dit niveau
        uitkomt, dan berekent de centrale bank daarvoor niet
        de refirente maar de marginale beleningsrente (die
        hoger is).

>>
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Eurosysteem

M Banken en het Eurosysteem (de centrale banken):
    F Voor de geldmarktrente (termijn < 2 jaar) vormt de
        marginale beleningsrente de bovengrens en de
        depositorente de ondergrens.  
        De hoogte van de geldmarktrente wordt bepaald door
        marginale beleningsrente, depositorente,
        herfinancieringsrente en door vraag en aanbod.

    F Als maatstaf van de geldmarktrente wordt vaak
        gerefereerd aan de Euribor tarieven (Euro Inter-Bank

          Offered Rate): de tarieven waartegen 20 Europese banken
        elkaar kortlopende leningen in euro’s verstrekken.

    F Kapitaalmarktrente (termijn >2 jaar) volgt veelal de
        rentetarieven van staatsobligaties. >>
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Obligaties, globale werking

M Hoe werken obligaties?:
    F  Overheden en bedrijven kunnen vreemd vermogen aan-
         trekken door obligaties uit te geven. Een obligatie heeft
         een nominale waarde -á pari- (bijv. 1000 euro) die aan 
         het einde van een looptijd (bijv. 10 jaar) zal worden
         terugbetaald aan de obligatiehouder. 
         Gedurende de looptijd wordt een vaste rente vergoed,
         bijv. jaarlijks 5%.

    F  Obligaties worden op de beurs verhandeld, tegen
         wisselende beurskoersen die worden uitgedrukt in 
         een % van de nominale waarde. Zo kan de beurskoers
         van een obligatie staan op bijv. 90% (= beneden pari)
         of 112% (= boven pari).
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Obligaties, globale werking

M Voorbeeld obligaties:
    F Stel dat de huidige rentestand is ‘2,5%’ (‘apr 2020'), en
         aangeboden wordt:
         Neder4,0%15APR2030-112,00:  deze obligatie, uitge-
         geven door de Nederlandse staat, geeft jaarlijks 4,0%
         rente t/m 15 apr 2030, waarvoor 112,00% van de
         nominale waarde betaald moet worden. In dit geval
         wordt dus 12% meer betaald dan de nominale waarde,
         maar wordt wel 4,0% rente uitgekeerd t/m april 2030,
         terwijl de huidige rentestand maar 2,5% is!

    F  Andersom kan ook: Neder1,5%15APR2030-90,00: hier
         wordt jaarlijks 1,5% rente uitgekeerd, terwijl hier
         90,00% van de nominale waarde voor moet worden
         betaald.
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Obligaties, globale werking

M Effectief rendement obligaties:
    F  In algemeen: naar mate de marktrente boven de
         obligatierente uitkomt, wordt het interessanter om op
         de kapitaalmarkt te beleggen. Komt de marktrente
         onder de obligatierente, dan wordt beleggen in
         obligaties interessanter. Altijd dient wel het effectieve
         rendement te worden berekend:

         (voorbeelden: Neder4,0%15APR2030-112,00 :  2,64%
         Neder1,5%15APR2030-90,00 :  2,63% )     

8

GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Obligaties, globale werking
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Enkele aspecten omtrent aandelen

M Aandelen, anders dan obligaties: 
    F in tegenstelling tot obligaties, geven aandelen geen recht
        op een vaste vergoeding voor het beschikbaar stellen van
        vermogen. 
        Het rendement op aandelen bestaat uit twee onderdelen:
        de intrinsieke waardestijging van het aandeel en het
        uitgekeerde deel van de winst, dividend.  Winst die niet
        wordt uitgekeerd zorgt voor intrinsieke waardestijging.

        Wanneer de onderneming winst maakt, neemt het eigen
        vermogen toe, waardoor ook de waarde van de aandelen
        toeneemt.  Andersom, wanneer de onderneming verlies
        lijdt, neemt het eigen vermogen af, waardoor ook de
        waarde van de aandelen afneemt. 
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Enkele aspecten omtrent aandelen

M Aandelen, anders dan obligaties: 
    F Een vennootschap krijgt haar vermogen door aandelen
        uit te geven waarop nieuwe aandeelhouders zich kunnen
        inschrijven.  Net zoals bij obligaties, hebben aandelen
        ook een nominale waarde.

        Een vennootschap heeft altijd een maatschappelijk
        aandelenkapitaal: het totaal aantal aandelen dat de
        vennootschap kan uitgeven vermenigvuldigd met hun
        nominale waarde. 
        Een vennootschap geeft zelden alles uit en 'plaatst'
        slechts een deel van haar maatschappelijk kapitaal: het
        geplaatst aandelenkapitaal.   
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Enkele aspecten omtrent aandelen

M Aandelen, anders dan obligaties: 
    F aandelen kunnen tegen de nominale waarde worden
        uitgegeven (á pari). 
        Uitgifteprijzen onder de nominale waarde heten 'onder
        pari'; uitgifteprijzen boven de nominale waarde heten
        'boven pari'. 

        Wanneer de aandelen boven pari worden uitgegeven
        haalt de vennootschap meer op dan het nominale bedrag
        op de balans. Het aldus ontstane extra vermogen wordt
        'agio' genoemd. 
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Enkele aspecten omtrent aandelen

M Aandelen, anders dan obligaties: 
    F wanneer een aandeel beursgenoteerd is, zal hiermee
        gehandeld worden, en zal de prijs van het aandeel steeds
        veranderen aan de hand van vraag en aanbod. 
        De prijs van het aandeel, de 'koers', is hierdoor
        'volatieler' dan niet beurs-genoteerde aandelen. 

        Beïnvloedende factoren hierbij zijn o.a. gepubliceerde
        jaarcijfers, berichtgeving over de onderneming,
        dividenduitkeringen en toekomstverwachtingen. 
        De waarde van een aandeel kan zelfs beïnvloed worden
        door positief of negatief sentiment dat niets te maken
        hoeft te hebben met de feitelijke prestaties van de
        onderneming.
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Enkele aspecten omtrent aandelen

M Verschillen tussen aandelen BV’s en NV’s: 
    F bij de BV, de besloten vennootschap, zijn de aandelen in
        handen van een beperkte groep aandeelhouders, vaak de
        directie en betrokken familieleden; het gaat hier om 
        aandelen op naam (eigenaar van de aandelen is bekend,
        en is ingeschreven in een aandeelhoudersregister). 

        De aandelen kunnen niet zomaar worden verkocht of
        worden geschonken, daar de BV daarin eerst moet
        toestemmen;
     >>
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Enkele aspecten omtrent aandelen

M Verschillen tussen aandelen BV’s en NV’s, vervolg:
    F bij de NV zijn de aandelen aan toonder: de bezitter van
        dergelijke bewijsstukken is daar eigenaar van, en kan
        de statutaire rechten (zoals stemrecht, zeggenschaps-
        rechten, recht op winstuitkering) daarvan uitoefenen.  
        Strikt juridisch gezien, is de bezitter van deze aandelen
        geen (mede-)eigenaar van de onderneming!

        Aandelen aan toonder zijn makkelijker verhandelbaar
        dan aandelen van een BV; ze kunnen vrij worden
        overgedragen aan, of verhandeld met  anderen, meestal
        via aandeelbeurzen, zoals Euronext Amsterdam.
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Enkele aspecten omtrent aandelen

M Bijzonderheden aandelen BV’s en NV’s: 
    F meestal bestaan de aandelen van BV’s en NV’s
        uit gewone aandelen. Er bestaan echter ook
        bijzondere aandelen, zoals preferente aandelen
        en prioriteitsaandelen.
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Enkele aspecten omtrent aandelen

M Bijzonderheden aandelen BV’s en NV’s, vervolg:
    F preferente aandelen zijn aandelen met zekere
        voorrechten boven gewone aandelen, bijv. betreffende
        de winstuitkering (meer dividend), het zeggenschap
        (m.b.t. benoeming van bestuurders en commissarissen),
        of de uitkering bij opheffing van de onderneming (vóór
        houders van gewone aandelen).

    F prioriteitsaandelen zijn preferente aandelen die
        uitsluitend betrekking hebben op het zeggenschap, en
        zijn dus vaak in handen van de oprichters, die daarmee
        veel zeggenschap in het bedrijf behouden.
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Enkele aspecten omtrent aandelen

M Aansprakelijkheid aandeelhouders BV’s en NV’s:
    F de aandeelhouders van BV’s en NV’s zijn niet
        persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de
        onderneming.  
        Bij faillissement kunnen zij niet meer verliezen dan het
        bedrag van hun aandelen. 

        Bestuurders met aandelen kunnen echter in bepaalde
        gevallen van wanbeheer wel aansprakelijk gesteld
        worden.    
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Enkele aspecten omtrent aandelen

M Zeggenschap over BV’s en NV’s: 
    F sommige vormen van aandelen kunnen qua aandeel-
        houdersrechten beperkingen kennen, zoals
        stemrechtloze aandelen. 
        Echter, de meeste vormen van aandelen verlenen de
        houders daarvan recht op zeggenschap dat kan worden
        uitgeoefend in de Algemene Vergadering van
        Aandeelhouders (AVvA).  
        De AvvA dient tenminste 1x per jaar plaats te
        vinden.
    >> 
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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Enkele aspecten omtrent aandelen

M Zeggenschap over BV’s en NV’s , vervolg:
    F de AVvA vormt het hoogste orgaan  in de BV of NV en
        benoemt de directie en commissarissen.

        Verder stelt de AVvA de jaarrekening en de winst-
        verdeling vast, neemt besluiten omtrent de uitgifte van
        nieuwe aandelen, wijzigingen van de statuten, en de
        opheffing van de vennootschap. 


