
DEFINITIE 

Koopt u een obligatie van een bedrijf of van een overheid, dan leent u haar geld. Het bedrijf of de overheid moet die lening na 
een afgesproken periode terugbetalen. In ruil voor het ter beschikking stellen van uw geld, ontvangt u intresten van het bedrijf 
of de overheid. De uitgever van een obligatie noemt men ook een 'emittent'. In tegenstelling tot bij aandelen, wordt u bij de 
aankoop van een bedrijfsobligatie schuldeiser en geen mede-eigenaar.  

RISICO’S 

Een obligatie is een beleggingsproduct en daar zijn risico's 
aan verbonden. Er bestaan verschillende risico's, 
afhankelijk van obligatie tot obligatie. Een goede graadmeter 
voor het risico is de rating van de emittent. Die geeft aan hoe 
waarschijnlijk het is dat het bedrijf of de overheid die de 
obligatie uitgeeft, de lening zelf en de intresten daarop zal 
kunnen terugbetalen. Dit noemt men hun 
"kredietwaardigheid".  

Als de emittent failliet gaat, dan riskeert de houder al zijn 
geïnvesteerde kapitaal te verliezen. ‘High Yield’-obligaties zijn 
bijvoorbeeld obligaties die door emittenten met een lagere 
kredietwaardigheid zijn uitgegeven en waarbij er dus een 
relatief hoger risico op faillissement is. Ook obligaties 
uitgegeven door groeilanden worden bestempeld als 
risicovoller. Daarom ligt de coupon van dit soort obligaties 
ook doorgaans hoger.  

VERHANDELBAARHEID 

De meeste obligaties hebben een vaste looptijd. Het bedrijf 
of de overheid waar u geld aan leent, zal u laten weten op 
welke dag ze uw lening zal terugbetalen. De dag dat u uw 
geld terugkrijgt, heet de 'eindvervaldag'.  

Er bestaan ook zogenaamde 'eeuwigdurende obligaties'. 
Dat zijn leningen met een onbepaalde looptijd, waarbij u dus 
uw geld niet op een eindvervaldag kunt terugvragen. 

U kan obligaties kopen op het ogenblik dat een bedrijf of een 
overheid beslist om obligaties uit te geven. U koopt ze dan op 
de primaire markt.  

U kan ook obligaties kopen die al een tijd geleden zijn 
uitgegeven: u koopt ze dan niet van het bedrijf of de 
overheid zelf, maar van iemand die zijn obligaties wenst te 
verkopen. In dit geval koopt u ze op de secundaire markt. 
De prijs die u op de secundaire markt betaalt voor een 
obligatie hangt af van de wet van vraag en aanbod alsook 
de evolutie van de marktrente. 

Bepaalde obligaties, zoals complexe obligaties, kennen 
weinig kopers en verkopers. Deze obligaties zijn moeilijker om 
te verhandelen en worden ‘illiquide’ genoemd. 

BELANGRIJKSTE TROEVEN 

 De mogelijkheid om een stabiel inkomen te hebben
onder de vorm van een coupon.
 Een belegging met – in de meeste gevallen – een

vaste looptijd.

 
COUPON 

De meeste obligaties hebben een vaste intrest. Hierbij weet 
u op voorhand exact hoeveel intrest u mag verwachten. 
Meestal wordt die intrest jaarlijks uitbetaald. De jaarlijkse 
intrest noemt men 'de coupon'. Er bestaan ook obligaties 
met een veranderlijke (= variabele) intrestvoet. De intrest 
die u ontvangt schommelt dan meestal met de evolutie van 
de marktrente.  

KOERSBEPALENDE FACTOREN 
Tijdens de looptijd van de obligatie schommelt de waarde 
ervan dagelijks, vooral onder de invloed van volgende twee 
elementen: de financiële gezondheid van het bedrijf of de 
overheid die de obligatie heeft uitgegeven en de evolutie 
van de marktrentes. Stijgende marktrentes komen 
doorgaans overeen met dalende obligatiekoersen.  

CONVERTEERBARE OBLIGATIE 

Converteerbare obligaties kunt u tijdens de looptijd van de 
obligatie, onder bepaalde voorwaarden, omruilen tegen 
aandelen van het bedrijf. Om die reden ligt de coupon 
doorgaans lager dan van een vergelijkbare gewone obligatie 
van dezelfde emittent.   

BELANGRIJKSTE BEPERKINGEN 

 Een belegging waarvan het risico afhangt van de
solvabiliteit van de emittent.
 De coupon kan beperkt zijn in een klimaat van lage

rentes.
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BELANGRIJKE WAARSCHUWING 

Dit document bevat slechts algemene informatie, bij wijze van eerste kennismaking. Deze informatie is niet van contractuele 
aard en mag niet worden beschouwd als een aanbeveling. Hoewel met grote zorg voorbereid, is dit document niet afgestemd 
op een specifiek geval.  Dit document mag niet gebruikt worden als basis van welke beslissing dan ook, en elke beslissing ter 
zake kan slechts worden genomen dan na het inwinnen van professioneel advies. 
Société Générale Private Banking NV is noch aansprakelijk mocht iemand toch enige beslissing of verrichting steunen op dit 
document, noch aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie. 
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 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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