
DEFINITIE

Een aandeel is een eigendomsbewijs van een deel van het kapitaal van een onderneming. De onderneming geeft aandelen

uit omdat ze haar kapitaal wil verhogen. De koper van een aandeel wordt aandeelhouder en beschikt op die manier over

stemrecht, recht op dividenden en informatierecht.

KOERSBEPALENDE FACTOREN

De koers van een aandeel is de waarde waartegen het wordt

verhandeld op de aandelenmarkten. De koers varieert dus in

functie van vraag en aanbod. Als de kopers talrijker zijn dan de

verkopers, dan zal de koers stijgen tot een niveau waarop er geen

verkopers meer zijn of tot een niveau dat te hoog is voor kopers.

De koers zal daarop zakken tot er een evenwicht komt tussen

kopers en verkopers.

De koers van een aandeel wordt beïnvloed door volgende

factoren:

▪ Intrinsieke waarde: balans van de onderneming, financiële

situatie, levenscyclus van de onderneming,…

▪ Externe factoren: macro-economische omgeving en andere

factoren (wijziging in analistenverwachtingen, geopolitieke

aspecten, liquiditeit, marktgeruchten,…). Deze factoren

kunnen tot koersschommelingen leiden. De grootte van de

schommelingen wordt gemeten door de volatiliteit.

De koers van een aandeel kan ook ‘automatisch’ wijzigen,

bijvoorbeeld bij een kapitaalverhoging of een uitkering van een

dividend. In dat laatste geval, wordt het bedrag van het

uitgekeerde dividend afgetrokken van de waarde van een aandeel.
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DE VERSCHILLENDE TYPES AANDELEN

• "Growth stocks" of groeiaandelen: Dit zijn aandelen van een

bedrijf met aanzienlijke groeiperspectieven waar de markt hoge

verwachtingen van heeft. Het gaat doorgaans om aandelen uit

cyclische sectoren, en de volatiliteit ligt dus vaak ook hoger. Een

groeibedrijf keert doorgaans geen dividend uit aan zijn

aandeelhouders, omdat het verkiest om de winst in zijn eigen

groei te herinvesteren.

• "Value stocks" of waardeaandelen: Dit zijn aandelen die aan

een prijs worden verhandeld die lager ligt dan de fundamentele

waarde van de onderneming. De waardering wordt onderschat op

de markten, en men gaat er dan ook van uit dat de waarde van

het aandeel zal worden bijgesteld. Waardebedrijven zijn vaak

mature bedrijven die niet actief zijn in een groeisector. Daarom

keren deze bedrijven meestal een deel van hun winsten uit aan

hun aandeelhouders, in de vorm van regelmatige dividenden.

VOORDELEN
▪ Een rechtstreekse participatie in de winst van het bedrijf

en de mogelijkheid om van stijgende aandelenmarkten te

profiteren.

▪ Een grote diversiteit aan beursgenoteerde bedrijven.

▪ De aandelenkoersen zijn gemakkelijk op te volgen. De

informatie aan beleggers is doorgaans transparant.

RISICO’S
▪ Een risicovolle belegging (risico op kapitaalverlies):

meerdere factoren kunnen de koers doen dalen

(marktschommelingen, waarbij de schommelingen

doorgaans groter zijn in de groeimarkten, voornamelijk

omwille van het landenrisico, geopolitieke risico’s, het

wisselkoersrisico en het liquiditeitsrisico).

▪ Men loopt het risico dat er geen inkomsten zijn als de

onderneming beslist om geen dividend uit te keren.

Daarnaast kan de koers van een aandeel zowel stijgen als

dalen. De aandeelhouder weet dus nooit op voorhand of

en welk dividend hij zal krijgen, noch kent hij het bedrag

dat hij zal recupereren bij de verkoop van zijn aandelen.

▪ Het fiscaal regime kan het rendement van een aandeel

negatief beïnvloeden.

▪ Als de onderneming failliet gaat, riskeert de aandeelhouder

zijn geïnvesteerde kapitaal volledig te verliezen. De risico’s

van aandelen kunnen dus sterk verschillen en zijn afhankelijk

van het bedrijf en de periode waarin belegd wordt.

RENDEMENT

De prestatie van een aandeel (of het totale rendement) berust op

twee elementen:

• De toename in de waardering van het bedrijf, of de stijging

van de koers, wat de evolutie van de onderneming weerspiegelt.

• Het bedrag van het dividend, dat de uitkeringspolitiek van de

onderneming weerspiegelt. De uitkering van een deel van de winst

van de onderneming is bedoeld om aandeelhouders tevreden te

stellen.

DIVIDEND

Het dividend is een eerste manier om van uw aandelenbelegging

te genieten.

De raad van bestuur van het bedrijf beslist of er een dividend

wordt uitgekeerd en, zo ja, wat het bedrag en de betaaldatum

zullen zijn. De uitkering gebeurt periodiek (éénmaal of meermaals

per jaar). Dividenden kunnen contant of in aandelen worden

uitbetaald (cash-dividend of stock-dividend).

Voor elk gewoon aandeel van dezelfde onderneming wordt een

identiek dividend uitgekeerd (dividend per aandeel). Het totale

bedrag dat elke aandeelhouder ontvangt, hangt dus af van het

aantal aandelen dat hij/zij bezit. Het uitkeren van een dividend

gebeurt niet automatisch. Het bedrag ligt niet vast en wordt niet

vooraf vastgelegd.
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BELANGRIJKE WAARSCHUWING

Dit document wordt louter ter informatie verschaft en heeft geen enkele contractuele waarde. De inhoud ervan is niet bedoeld als

beleggingsdienst en vormt geen beleggingsadvies noch eender welk aanbod van producten of diensten vanwege Société Générale Private

Banking. Dit document is geen gepersonaliseerde aanbeveling en vormt geen beleggings-, juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies. De

belegger dient contact op te nemen met zijn persoonlijke fiscaal adviseur om na te gaan welke fiscale behandeling op hem van toepassing

is en welke aangifteverplichtingen hij heeft. Informatie over resultaten uit het verleden vormt geen betrouwbare indicator voor toekomstige

resultaten. Dit document steunt op bronnen die Société Générale Private Banking NV betrouwbaar acht en kan gewijzigd worden zonder

voorafgaande inlichting. Société Générale Private Banking NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onjuistheid,

onvolledigheid of oneigenlijk gebruik van deze informatie of voor eender welke beslissing die op basis van deze informatie werd genomen

door de belegger. Dit document is vertrouwelijk. Het is uitsluitend bestemd voor de persoon aan wie het werd overhandigd en mag niet

worden overgemaakt aan, noch ter kennis worden gebracht van, derden, noch mag het in zijn geheel of gedeeltelijk worden

gereproduceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Société Générale Private Banking NV. Alvorens de belegger inschrijft op

een beleggingsdienst of financieel product, dient hij kennis te nemen van alle gedetailleerde informatie hieromtrent (prospectus,

regelgeving, document met essentiële beleggersinformatie, term sheet, contractuele voorwaarden van de beleggingsdienst), in het

bijzonder over de risico’s die aan de dienst of het product zijn verbonden.

Dit document werd verdeeld in België door Société Générale Private Banking NV, een Belgische kredietinstelling naar Belgisch recht, die

gecontroleerd wordt door en onder toezicht staat van de Nationale Bank van België (NBB) en van de Autoriteit voor Financiële Diensten en

Markten (FSMA) en onder het prudentieel toezicht staat van de Europese Centrale Bank (ECB). Société Générale Private Banking NV staat

bij de FSMA geregistreerd als verzekeringsmakelaar onder het nummer 61033A. De maatschappelijke zetel van Société Générale Private

Banking NV is gevestigd te Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent en staat geregistreerd in het rechtspersonenregister van Gent onder het

btw-nummer BE0415.835.337. Meer details zijn op verzoek verkrijgbaar of zijn terug te vinden op www.privatebanking.societegenerale.be.

CATEGORIEËN AANDELEN

We onderscheiden verschillende types aandelen:

• Gewone aandelen: Ook wel «aandelen in het kapitaal»

genoemd. Bij de oprichting van een bedrijf worden deze aandelen

uitgegeven in het kader van een inbreng in contanten en/of natura.

Deze aandelen worden ook uitgegeven bij een kapitaalverhoging

(als inbreng in contanten) en bij de uitkering van gratis aandelen.

• Aandelen met aandelenopties: Deze aandelen bieden een

voordeel aan de eigenaar. Ze geven het recht om later in te

schrijven op andere aandelen met een financieel voordeel.

• Aandelen met preferent dividend, zonder stemrecht: Dit type

aandelen werd ingevoerd in 1988. Doorgaans wordt een hoger

dividend uitgekeerd dan bij andere soorten aandelen. Dit type

aandelen mag echter niet meer dan 25 procent bedragen van het

totale aantal aandelen waaruit het maatschappelijk kapitaal van

een bedrijf bestaat.

• Aandelen met dubbel stemrecht: Zoals hun naam aangeeft,

zijn dit aandelen die twee stemrechten verlenen in plaats van één.

• American Depositary Receipt (ADR): Dit is een verhandelbaar

eigendomsrecht, uitgegeven door een Amerikaanse bank en

genoteerd op de Amerikaanse markten, dat een deel van het

kapitaal van een niet-Amerikaans bedrijf vertegenwoordigt. Deze

effecten worden verhandeld in Amerikaanse dollar en keren ook

dividenden uit in Amerikaanse dollar. Het doel van een ADR is om

grote buitenlandse ondernemingen de kans te bieden om te

noteren op één van de grootste beurzen ter wereld.

•Global Depositary Receipt (GDR) of depositocertificaten: Hier

is hetzelfde principe van toepassing als bij de ADR. Een GDR

biedt ondernemingen de kans om te noteren op de Europese

markten.

KAPITALISATIES

Op de aandelenmarkten vindt men ondernemingen van

verschillende omvang, die worden onderverdeeld op basis van

hun beurskapitalisatie.

“Large caps” of grote kapitalisaties zijn ondernemingen waarvan

de beurskapitalisatie het hoogst is. De aandelen van deze

bedrijven zijn ook het meest liquide (liquiditeit geeft weer hoeveel

aandelen dagelijks worden verhandeld), waardoor een individuele

aandeelhouder deze aandelen gemakkelijk kan kopen of

verkopen.

“Mid caps” of middelgrote kapitalisaties zijn ondernemingen met

een voldoende omvang die relatief interessante rendementen

kunnen bieden. Deze bedrijven zijn echter, meer dan large caps,

blootgesteld aan het risico op een faillissement of een

groeivertraging en hun aandelen zijn minder liquide.

“Small caps” of kleine kapitalisaties worden vaak beschouwd als

beloftevolle beleggingen omwille van hun groeipotentieel. De

markt voor deze aandelen is echter beperkt, waardoor de

aandelen weinig liquide zijn, en er worden doorgaans nog geen

dividenden uitgekeerd. De aan- of verkoop van dit soort aandelen

kan in bepaalde gevallen moeilijk verlopen door een gebrek aan

kopers of verkopers.

Alvorens wij kunnen overgaan tot eender welke transactie of beleggingsadvies, moet uw private banker uw kennis en expertise 

op het vlak van financiële instrumenten evalueren, evenals uw beleggingsobjectieven, uw risicobereidheid en uw patrimoniale 

situatie.

WOORDENLIJST

Marktrisico: Het risico op een variatie in de waardering van een

product ten gevolge van marktfactoren, zoals de globale prestatie

van bedrijven en de perceptie van de markt op het vlak van

economische en politieke factoren die de waardering van dit

product beïnvloeden.

TRANSACTIEKOSTEN

De initiële transactiekosten die de belegger heeft betaald, kunnen

enkel gedekt worden door de eventuele meerwaarden die

gerealiseerd worden op het moment dat de belegger het product

doorverkoopt, bij een vervroegde terugbetaling of op de vervaldag.

http://www.privatebanking.societegenerale.be/

