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Opgave 1. Aandeel of obligatie AM 

Bron 1. Verschillen in risico tussen aandelen en obligaties 

Het risico en de rechten van bezitters van aandelen 

Faillissement van de onderneming waarvan je aandelen bezit. 

Het recht op een dividend. Dit betekent dat de onderneming kan beslissen om jaarlijks een 
dividend aan de aandeelhouders toe te kennen. 

 

De term obligatie is afgeleid van het Franse woord "obliger". Dat woord betekent 
“verplichten”. De staat of het bedrijf dat een obligatie uitzet heeft de verplichting om 
het geleende bedrag (de nominale waarde) terug te betalen. 

De obligatie heeft daarmee voorrang op veel andere schuldeisers van de 

onderneming. 

Staatsobligaties worden gezien als veiligere obligaties dan bedrijfsobligaties. 

 

1. Leg uit dat het risico van overwaardering minder groot is bij de aanschaf van 

obligaties dan bij de aanschaf van aandelen. 

Bij obligaties staat de nominale einduitkering vast, en is er dus geen 

speculatie mogelijk over de waarde van de obligatie. Dat speelt wel bij een 

aandeel. 

2. Wat is het verschil in risico tussen aandelen en obligaties, bij verkoop van 

aandelen en obligaties? 

Bij verkoop wordt er bij een obligatie rekening gehouden met de nominale 

warde die uitgekeerd wordt aan het einde van de looptijd. Bij aandelen kan de 

tussentijdse waarde erg schommelen vanwege verwachte 

verliezen/faillissement of verwachte wints/groei van de onderneming. 

3. Leg uit wat de keerzijde is van het “recht op dividend”. 

Kans op faillissement 

4. Leg uit waarom een staatsobligatie veiliger is dan een bedrijfsobligatie. 

Staten zijn niet afhankelijk van de markt en gaan dus minder snel failliet. 

Veel staten (centrale banken) kunnen hun eigen valuta bijdrukken waardoor 

ze ook hun eigen geldhoeveelheid kunnen laten groeien. 

5. Leg uit waarom staten graag hun schulden aflossen, en koste wat kost willen 

voorkomen niet te kunnen terug betalen. 

Staten willen ook in de toekomst kunnen lenen tegen een redelijke rente. Niet 

terugbetalen zal hun naam schaden wat beleggers in de toekomst zal 

afschrikken. 


