
DEFINITIE 
 

Geldmarktinstrumenten zijn liquide oplossingen met een beleggingshorizon lopend van 1 dag tot 5 jaar, en 
terugbetalingsmodaliteiten die soepel en eenvoudig zijn. Via geldmarktinstrumenten kan men beleggen in een hele reeks 
oplossingen.  
 

DE VERSCHILLENDE TYPES 
 
Gevarieerde beleggingsoplossingen: 
 Spaarrekeningen 
 Termijnrekeningen, schatkistcertificaten 
 Monetaire fondsen, obligatiefondsen (zie ook 

document « beleggingsfondsen » ) of obligaties op 
korte termijn in directe lijnen (zie ook document 
« obligaties »). 
 Deposito’s of certificaten die worden terugbetaald 

tegen een rente die evolueert in functie van de 
bezitsduur of tegen een vaste rente vermeerderd met 
een premie als de belegger het effect tot de vervaldag 
behoudt. 
 Gestructureerde deposito’s tegen een vaste of 

variabele rente voor een beleggingshorizon tussen 1 
maand en 5 jaar. 

 
Deze oplossingen kunnen beschikbaar zijn in euro, maar 
ook in een andere munt.  

RENDEMENT 
 
Het rendement is inherent verbonden aan het type 
product en de looptijd. De belegger krijgt ofwel een vaste of 
een variabele rente. Als het gaat om klassieke deposito’s 
of een obligatie op korte termijn, is het rendement 
verbonden aan de geldmarktrente (korte termijn). Gaat het 
om gestructureerde deposito’s of een termijnrekening, dan 
is het rendement eerder verbonden aan rentes die geboden 
worden op effecten op langere termijn.  
 
In een omgeving van zeer lage rente (zoals na de 
financiële crisis van 2008), brengen geldmarktinstrumenten 
weinig op.  
 
 
 
 

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN 
 

 De mogelijkheid om te genieten van 
kapitaalbescherming. 

 De mogelijkheid op een vast rendement voor een 
vastgelegde termijn. 
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LIQUIDITEIT 
 
De liquiditeit hangt vooral af van het 
beleggingsinstrument. Een spaarrekening is zeer liquide 
en maakt het mogelijk om dagelijks geld af te halen. 
 
De liquiditeit van een termijnrekening of -deposito hangt af 
van de duur ervan. Hoewel een vervroegde uitstap uit dit 
type product vaak mogelijk is, kan dit wel een impact op het 
rendement hebben door kosten die verbonden zijn aan een 
vervroegde uitstap. 

RISICO’S 
 
Geldmarktinstrumenten worden beschouwd als 
beleggingen met een laag risico. Sommige beleggingen zijn 
ook gedekt door een depositogarantie. Dit betekent dat de 
overheid garant staat voor een terugbetaling (tot een 
bepaald bedrag) van het geïnvesteerde kapitaal in het 
geval dat de uitgevende bank failliet zou gaan. 
  
Als de belegging werd uitgegeven in een andere munt, 
bestaat er een wisselkoersrisico. Een belegger die 
bijvoorbeeld 10.000 euro investeert in 
geldmarktinstrumenten in USD, kan op eindvervaldag, en 
uitgedrukt in euro, minder kapitaal overhouden dan hij 
aanvankelijk had geïnvesteerd.  

DE BELANGRIJKSTE NADELEN 
 

 Risico op kapitaalverlies, afhankelijk van de gekozen 
structuur. 

 Marktrisico verbonden aan de prijsschommelingen 
van financiële instrumenten. 
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DE ROL VAN CENTRALE BANKEN 
 
De centrale banken (de Federal Reserve in de Verenigde 
Staten en de Europese Centrale Bank in de eurozone) 
spelen een fundamentele rol. Door hun basisrentevoeten te 
doen stijgen of dalen, reguleren ze de liquiditeiten van 
banken. 
 
Het hoofddoel van de centrale banken is om de prijzen 
binnen een economische zone stabiel te houden. In 
periodes van forse groei zullen de centrale banken omwille 
van de risico’s op inflatie hun kortetermijnrente optrekken 
(ook wel basisrente of beleidsrente genoemd) om de 
aanmaak van geld, en onrechtstreeks ook de economische 
activiteit, af te remmen.  
 
In het omgekeerde geval, bij een inkrimping van de 
economie, gebruiken centrale banken een rentedaling op 
korte termijn om de economische activiteit opnieuw aan te 
zwengelen via goedkopere kredietverlening, een betere 
kasstroom van ondernemingen en het stimuleren van de 
particuliere consumptie. 

VERSCHILLENDE RENTES 
 
In de eurozone vormt het gemiddelde van de rentevoeten 
die dagelijks worden toegepast door de grote banken van 
de eurozone de zogenaamde "Eonia-rente" die op zijn 
beurt verbonden is met de verschillende basisrentes van de 
ECB. Deze basisrentes zijn: 
 
 de depositorente 
 de herfinancieringsrente 
 de marginale beleningsrente 

 
De ECB komt tussen op de interbancaire markt door meer 
of minder geld in het financiële systeem te injecteren. Dat 
geld kan dienen om banken te herfinancieren die, in functie 
van hun kredietactiviteit, tijdelijk onvoldoende liquiditeit 
bezitten om te kunnen tegemoetkomen aan de 
geldafhalingen van hun cliënten. 

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 het 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 BE 0415.835.337. Meer details zijn op verzoek verkrijgbaar of zijn terug te vinden op 
www.privatebanking.societegenerale.be.  
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