Beleggen
Verdien geld door risico te nemen
Door je geld op een spaarrekening te zetten, krijg je
elk jaar een bepaald bedrag aan rente. Dat is vaak
niet zoveel. Je kunt meer verdienen door het te
beleggen. Het nadeel hiervan is dat je het geld net
zo gemakkelijk kwijt kunt raken.
Beleggen is eigenlijk niets anders dan een stukje
van een bedrijf kopen. Dat is leuk voor jou, want je
mag jezelf vanaf dan mede-eigenaar noemen. Voor
het bedrijf is het ook leuk, want zij krijgen op deze manier meer geld om te
besteden. Als bewijs dat je betaald hebt, krijg je een aandeel. Dit is een papier dat
een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Je neemt hiermee wel een bepaald risico,
want de waarde van de aandelen verschilt steeds.
Winst of verlies
Als mede-eigenaar van een bedrijf heb je recht op een deel van de winst. Deze
winstuitkering wordt vaak een keer per jaar uitbetaald. Als het bedrijf goed loopt,
kan dat best een groot bedrag zijn. Maar gaat het slecht, dan krijg je niets. Het is
dan zelfs zo dat de waarde van je aandeel naar beneden gaat. Als je dan besluit om
jouw stukje bedrijf te verkopen, krijg je er ineens veel minder voor. Het kan ook
gebeuren dat het bedrijf failliet gaat. En dan krijg je in veel gevallen niets.
Andersom werkt het ook. Gaat het goed met het bedrijf, dan stijgt de waarde van
je aandeel. Je krijgt dan meer geld als je het wilt verkopen. De waarde van een
aandeel hangt af van bijvoorbeeld de winst- of verliesverwachting. Verkoopt het
bedrijf opeens heel veel producten, dan zal de waarde van je aandeel stijgen.
Populair
Je kunt zeggen dat de waarde van een aandeel te maken heeft met de populariteit
van het bedrijf. Als mensen graag een aandeel van het bedrijf willen kopen, stijgt
over het algemeen de waarde. Willen mensen eigenlijk van de aandelen af, dan zal
de waarde dalen.

Obligaties
Je kunt ook beleggen in obligaties. Hiermee verdien
je niet zoveel als met aandelen mogelijk is, maar is
minder risicovol. Dit komt omdat een obligatie
eigenlijk niets anders is dan een lening. Alleen ben jij de bank.
Obligaties worden vaak uitgegeven door regeringen van landen. Je zou met een
obligatie dus jouw geld aan Nederland kunnen uitlenen. Hierdoor loop je weinig
risico, omdat ons land eigenlijk niet failliet kan gaan. Je krijgt het geld dus altijd
terug. Het nadeel hiervan is dat een obligatie langlopend is, dus duurt het erg lang
(bijvoorbeeld 25 jaar) voordat het zover is. Maar hier staat wel een hoge rente
tegenover.

