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saamgestelde rente en aanbeveling van die 
beste belegging. 
 
 

INHOUDBESONDERHEDE VIR ONDERWYS-, LEER- EN 
ASSESSERINGSDOELEINDES 

Leerders moet in staat wees om: 
• Omskryf / Beskryf / Verduidelik / Bespreek die funksies van die JSE. 
• Verduidelik 'n verskeidenheid beskikbare besigheids beleggingsgeleenthede, bv .: 
o Regering / RSA kleinhandel spaareffekte 
o Effektetrusts 
o Aandele 
o Vaste deposito 
o Bestuurde portefeulje 
o Skuldbriewe 
o Vaste eiendom 
o Gesamentlike fondse / stokvel 
o Besigheidsgeleenthede / waagkapitaal 
o Lewensversekeringspolisse / Uittree-annuïteite. 
o 32-dae kennisgewing depositos  
• Ontleed die risikofaktor van elke tipe beleggingsgeleentheid. 
• Noem / Beskryf / Verduidelik / Bespreek die tipes aandele. 
• Verduidelik die verskil / Onderskei tussen gewone en voorkeuraandele. 
• Omskryf / Beskryf / Verduidelik die regte van voorkeuraandeelhouers 
• Verduidelik / beskryf die tipes voorkeuraandele. 
• Beskryf en evalueer (positiewe / negatiewe) van die volgende vorme van 

beleggings: 
o Regering / RSA kleinhandel effekte 
o Effektetrusts 
o Aandele 
o Vaste deposito 
• Definieer / Verduidelik die betekenis van skuldbriewe, dividende, kapitaalwins, 

enkelvoudige rente, saamgestelde rente. 
• Omskryf / Verduidelik / Bespreek die faktore wat in ag geneem moet word wanneer 

beleggingsbesluite geneem word. 
• Verduidelik die verskille tussen / Onderskei tussen saamgestelde rente en 

enkelvoudige rente. 
• Bereken saamgestelde en enkelvoudige rente uit gegewe scenario's. 
• Beveel aan tipes / vorms van belegging gebaseer op die berekeninge. 
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Terme en definisies 

 

Funksies van die JSE 
• Gee geleenthede aan finansiële instellings soos versekeringsmaatskappye om hul fondse 
in aandele te belê. 
• Dien as 'n barometer / aanwyser van ekonomiese toestande in Suid-Afrika. 
• Hou beleggers op aandelepryse ingelig deur daagliks die aandeelpryse te publiseer. 
• Optree as 'n skakel tussen beleggers en openbare maatskappye. 
• Aandele word gewaardeer en geassesseer deur kundiges. 
• Klein beleggers word genooi om deel te neem aan die ekonomie van die land deur die 
koop / verkoop van aandele. 
• Vaste kapitaalmark word op die oop mark beskikbaar gestel. 
• Ordelike mark vir sekuriteite dien as 'n gedissiplineerde mark vir sekuriteite. 
• Moedig nuwe beleggings aan. 
• Mobiliseer die fondse van versekeringsmaatskappye en ander instansies. 
• Verhoog primêre kapitaal. 
• Reguleer die mark vir die hantering van aandele. 
• Beplan, ondersoek en adviseer oor beleggingsmoontlikhede. 
  

 
Term Definisie 

 
Belegging Investering/sparing van geld om ‘n beter opbrengs te verkry. 

 
JSE/Johannesburg 
Security Exchange 

Is 'n formele mark, handel in aandele, bestaande uit al die 
openbare maatskappye wat gelys is. 
  

Aandeel 
 

Dit gee beleggers die geleentheid om 'n deelbesit van 'n 
maatskappy te verkry. 

Kapitaalmark/Sekuriteite Dit is die mark vir sekuriteite / aandele waar maatskappye 
en die regering langtermynfondse kan opdoen. 

Korttermyn belegging 'N Belegging vir 'n tydperk van korter as een jaar. 
Langtermyn belegging 'N Belegging vir langer as een jaar. 
Vaste koers Die opbrengskoers bly dieselfde vir die tydperk. 
Opgehoopte Rente verdien oor die beleggingsperiode. 
Enkelvoudige rente Bereken op die oorspronklike / hoofsom belê. 
Saamgestelde rente Bereken elke tydperk op die oorspronklike / hoofsom 

insluitend alle rente wat gedurende die afgelope tydperke 
opgehoop is. 

Risiko Verwys na die kans dat die bedrag wat bele is in 'n sekere 
tydperk in waarde / verlore gegaan kan word weens 
onvoorsiene omstandighede. 
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• Verseker dat die mark op 'n deursigtige wyse funksioneer. 
• Voorsien beskerming vir beleggers. 
• Moedig korttermyn belegging aan. 
• Fasiliteer elektroniese verhandeling van aandele / STRATE. 
 
Faktore wat in ag geneem moet word wanneer beleggingsbesluite 
geneem word 

• Opbrengs op belegging (OOB) 
• Risiko 
• Beleggings termyn / tydperk 
• Inflasiekoers 
• Persoonlike begroting 
• Likiditeit 
• Belastingimplikasies / Belasting 
• Beleggingsbeplanningsfaktore 
• Skommelinge / Ekonomiese stabiliteit 
• Volg rekord / Geskiedenis / Prestasie van die onderneming / sektor waarin belê moet word 
• Addisionele koste / Administrasiefooie / Makelaar van toepassing op die tipe belegging 
 

Verduideliking van beleggingsbesluite  
Opbrengs op belegging 
• Verwys na inkomste uit die belegging, naamlik rente / dividende / verhoogde 

kapitaalgroei op die oorspronklike bedrag wat belê is. 
• Die opbrengs moet uitgedruk word as netto na-belastingwins op die belegging. 
• Hoë risiko-beleggings lewer hoër opbrengste. 
• Oor die algemeen sal daar 'n direkte verband tussen risiko en opbrengs wees. 
• Opbrengste kan in die vorm van kapitaalwins wees waar die bate mettertyd in waarde 

vermeerder. 
• Die netto na-belastingopgawe moet hoër wees as die inflasiekoers. 
 
Risiko 
• Aandele het 'n lae / medium risiko oor 'n langer beleggingsperiode. 

• Aandele met hoër risiko's het groter potensiaal vir hoër opbrengste. 
• Gewone aandele het die hoogste risiko aangesien die belegger die volle / deel van die 
belegging kan verloor wanneer die maatskappy ontbind / bankrot / gelikwideer word. 
• Voorkeuraandeelhouers se risiko is laer, aangesien hulle voorkeureise het op die bates van 
die likwidasiemaatskappy / kan 'n vergoeding voor gewone aandeelhouers ontvang. 
• Aandelepryse is gekoppel aan faktore wat beleggers nie kan beheer nie, bv. ekonomiese 
toestande, bedryfsukses van die maatskappy, ens. 
• Aandelekoerse is wisselvallig / onstabiel / onvoorspelbaar / kan binne ure skerp toeneem / 
afneem wat bydra tot die onsekerheid oor die waarde van 'n belegging in aandele op die kort 
termyn. 
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Beleggingstydperk 
• Dit verwys na die duur van die belegging√ wat die opbrengs op belegging kan 

beïnvloed. 
• Die beleggingstydperk kan kort, medium en / of langtermyn wees, afhangende van die 
beleggers se behoeftes. 
• Korttermynbeleggings stel beleggers in staat om hul geld op 'n kort termyn te bekom indien 
nodig. 
• Hoe langer die beleggingsperiode hoe hoër die opbrengste. 
• Die beleggingstydperk sal afhang van 'n belegger se persoonlike behoeftes. 
 

Inflasiekoers 
• Mense word geraak deur 'n hoë inflasiekoers, omdat hulle geld / koopkrag daal. 
• Die opbrengs op belegging moet hoër wees as die inflasiekoers. 
• Inflasie het 'n positiewe uitwerking op sommige beleggings soos eiendom / aandele waar 
die inkomste sal styg namate inflasie toeneem. 
 
Persoonlike begroting 

• Beleggers kan die hoeveelheid surplusgeld wat belê kan word, bepaal. 
• Beleggers moet vir onvoorsiene koste begroot. 
• Begroting moet voorsiening maak vir gebeurlikheidsplanne / beleggings / spaargeld. 
 
Likiditeit  
• 'n Bedrag kan belê word in 'n tipe belegging wat maklik na kontant omgeskakel kan word. 
• Dit word gebruik om die gemak en spoed waarmee beleggers 'n belegging in kontant kan 

omskep, te beskryf. 
Voorbeeld: 'n Belegging in 'n spaarrekening sal makliker omskep word in kontant as 'n 

belegging in 'n vaste deposito wat gewoonlik vir 'n vaste tydperk gedeponeer word. 
 
Belasting 
• 'n Goeie belegging sal goeie na-belastingopbrengste lewer. 
• Inkomstebelastingimplikasies moet oorweeg word ten einde 'n hoë netto na-

belastingopgawe te verseker. 
• Belastingkoerse is nie noodwendig dieselfde vir verskillende beleggings nie. 
 
Beleggingsbeplanningfaktore 

• Beleggers moet altyd die veiligste moontlike beleggingsgeleenthede oorweeg. 
• Sommige beleggings bied 'n lae inkomste op kapitaal belê, maar dit kan 'n veiliger 

belegging wees as een wat 'n hoër inkomste beloof. 
• Ondersoek geleenthede met 'n geskiedenis van goeie opbrengs. 
• Verdeel beleggings tussen verskillende beleggingsopsies. 
• Die metode van berekening van die rente / opbrengs op belegging moet oorweeg word. 
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Skommelinge in beleggingsmarkte 
• Skommelinge in nasionale en internasionale ekonomiese tendense moet oorweeg word. 
• Die vlak van onbestendigheid sal die hoeveelheid opbrengste bepaal 

Tipe beleggings en risikofaktore  
 
Effektetrusts  
Dit is 'n versameling beleggingsopsies / -metodes wat bestaan uit aandele in verskillende 
maatskappye. 
• Die beleggings van 'n aantal beleggers word saamgevoeg in 'n effektetrustfonds, bestuur 
deur 'n fonds / portefeuljebestuurder / kundige. 
• Kan direk van die geakkrediteerde diensverskaffers gekoop word. 
 
Risiko 
• Beleggings kan in hoë- en laer risiko-aandele gemaak word, wat die risiko regdeur die 

fonds versprei en die risiko vir alle beleggers / fondslede verlaag. 
• Fondsbestuurders kan die risikovlak van die fonds namens die beleggers bestuur 

 
 
Bestuurde portefeulje 
• 'n Belegger gee opdrag aan 'n finansiële instelling / bank / finansiële adviseur om sy / haar 
verskillende beleggings / bates in een portefeulje te bestuur. 
• As die portefeulje nie goed presteer nie / soos verwag, kan die portefeulje / dele daarvan 
verander word met / sonder om die belegger in te lig 
 
Risiko 

• Risiko is laer oor 'n langer termyn. 
• Beleggings word in verskeie sektore / maatskappye gemaak, daarom word die risiko 
versprei en beter bestuur deur die portefeuljebestuurder. 
• Geld word gewoonlik in die kapitaalmark belê en onvoorsiene omstandighede kan op kort 
termyn / negatiewe impak op die waarde van die portefeulje / Hoë risiko op kort termyn 
beïnvloed. 
 
 
Aandele 

• Maatskappye verkoop / deel gedeeltes van sy eienaarskap aan aandeelhouers in die 
vorm van aandele op die ope mark om kapitaal / fondse te verkry om sy 
kernbesigheid te bedryf. 

• Aandele gee die houer een stem per aandeel en die reg om 'n dividend te ontvang 
(gedeelte van die wins). 
• Maatskappye hoef nie aandelekapitaal terug te betaal nie en is dus risikovermydings 
kapitaal. 
• Aandele van genoteerde maatskappye word op die JSE verhandel. 
• Aandele kan gekoop / verkoop word deur aandele / makelaars aan wie 'n makelaar / fooi 
deur die belegger betaal sal word. 
• Tipes aandele verskil ten opsigte van die eise op winste / dividende / stemregte / eise 
op bates indien die maatskappy gelikwideer word. 
• Gewone aandele kan in verskillende tipes verdeel word, bv. blou chip / bonus / groei / 
inkomste / defensiewe aandele. 
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• Gewone aandele het geen spesiale regte of beperkings nie en kan hoër dividende 
oplewer / verdien, maar ook hoër risiko. 
• Tipes voorkeuraandele is kumulatiewe / nie-kumulatiewe / deelnemende / nie-
deelnemende / aflosbare / nie-aflosbare / omskepbare / nie-omskepbare aandele. 
• Voorkeuraandeelhouers ontvang meestal 'n vaste dividend en word betaal voor ander 
aandeelhouers. 
 

 
Risiko 

• Aandele het 'n lae / medium risiko oor 'n langtermyn / beleggingsperiode. 
• Gewone aandele het die hoogste risiko aangesien die belegger die volle of 'n deel van die 
belegging kan verloor wanneer die maatskappy ontbind / bankrot / gelikwideer word. 
• Voorkeuraandeelhouers se risiko is laer, aangesien hulle voorkeureise het op die bates 
van die likwidasiemaatskappy / kan 'n vergoeding voor gewone aandeelhouers ontvang. 
• Aandelepryse is gekoppel aan faktore wat beleggers nie kan beheer nie, bv. ekonomiese 
toestande, bedryfsukses van die maatskappy, ens. 
• Aandelepryse is wisselvallig / onstabiel / onvoorspelbaar / aandeelwaardes kan binne ure 
skerp toeneem / afneem wat tot die onsekerheid van die waarde van 'n belegging op die kort 
termyn bydra. 
 
Skuldbriewe 

• Dit word uitgereik om geleende kapitaal van die publiek in te samel. 
• Die lener / skuldbriefhouer stem saam om onder sekere voorwaardes vir 'n sekere tydperk 
geld aan die maatskappy te leen. 
• Skuldbriefhouers is krediteure, aangesien die maatskappy verplig is om die bedrag van die 
skuldbriewe terug te betaal. 
• Die meeste soorte skuldbriewe kan op die JSE verhandel word. 
• Skuldbriiefhouers ontvang jaarlikse rentebetaling gebaseer op die terme / bedrag van 
skuldbriewe gehou. 
 

Risiko 
• Skuldbriewe het 'n lae risiko omdat hulle terugbetaal moet word. 

• Maatskappye is verplig om die bedrag van die skuldbrief plus rente terug te betaal, wat die 
risiko vir die belegger verminder. 
• Beleggers mag 'n bestendige inkomste verdien in die vorm van rente terwyl hulle hul 
hoofsom behou. 
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RSA Kleinhandelstaatseffekte 

• Om die besparing aan te moedig, bied die SA regering aan SA burgers die 
geleentheid om te belê in spaarobligasies. 

• Daar is twee verskillende tipes effekte beskikbaar, dit wil sê vaste rentekoers- / 
inflasiegekoppelde kleinhandelspaareffekte. 
• 'n Markverwante rentekoers word bepaal wanneer beleggings gemaak word en bly vir die 
hele termyn van die belegging vasgestel. 
• Rente word halfjaarliks op 31 Maart en 30 September verdien en in die verbandhouer/ 
belegger se bankrekening inbetaal. 
• Dit kan nie as sekuriteit gebruik word om lenings te bekom nie, dus kan krediteure nie 
daarop aanspraak maak nie. 
• Dit kan geërf word deur 'n genomineerde begunstigde / wanneer die belegger sterf. 
 
Risiko 
Risiko is baie laag, aangesien 'n belegging in die regering gemaak word wat nie bankrot kan 
raak/ kan verdwyn nie. 
• Dit is 'n veilige belegging, aangesien dit nie op die ope mark verkoop kan word nie / nie 
blootgestel word aan markrisiko's nie. 
 
 
Vaste eiendomme 

• Koop 'n huis / stuk grond is gewoonlik net geskik as 'n langtermyn belegging. 
• Groot gelde / belasting is betaalbaar op hierdie transaksies, dus eiendom kan nie jaarliks 
gekoop / verkoop word nie. 
• Opbrengs op eiendom word verdien in die vorm van huur / verkope / kapitaalwins teen 'n 
hoër prys as waarvoor dit gekoop is (insluitende die oordragkoste en belasting). 
• Die ligging / grootte van die eiendom kan ook die groei in waarde oor tyd beïnvloed. 
 
Risiko 
• Lae risiko oor 'n lang termyn. 
• Risiko kan bepaal word deur ekonomiese toestande en kan die waarde van eiendom 
beïnvloed. 
 
Gesamentlike fondse/Stokvel 

• Dit is 'n informele spaarskema waaraan 'n relatief klein groepie mense bydra. 
• Elke lid neem 'n beurt om van die skema / fonds / stokvel te trek vir hul eie 

persoonlike wins. 
• Geen / Klein opbrengs op belegging, aangesien bydraes maandeliks na een van die lede 
versprei word. 
• Dit moedig mense aan om elke maand vir 'n spesifieke rede te spaar. 
• Bankfooie word deur die lede gedeel, wat lae koste van belegging per lid tot gevolg het. 
• In tye wanneer dit moeilik is om banklenings te kry, kan stokvel-uitbetalings handig wees. 
• 'n Stokvel word gewoonlik bestuur deur 'n betroubare voorsitter / tesourier, wat 
verantwoordelik sal wees vir die rekordhouding en bestuur van die bankrekening. 
-  Lede bespreek gewoonlik hoe die geld belê gaan word en stem saam oor die risiko's wat 
hulle bereid is om te neem. 
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Risiko  

• Swendelaars wat aanspraak maak op stokvel, kan eintlik onwettige piramideskemas 
hardloop en uitbetalings is nie moontlik nie aangesien kontant uitgeput is / lede kan hul 
spaargeld verloor. 
• Geld in 'n spaarrekening is 'n veilige belegging, maar met lae rentekoerse / die 
opbrengste is laag. 
 

Besigheidgeleenthede/Waagkapitaal  
• Risikokapitaal word deur 'n belegger / besighede gegee om 'n besigheid te begin / 

uitbrei in ruil vir 'n aandeel in die nuwe / uitgebreide onderneming. 
• Belegger (s) moet die tipe besigheids- / mark- / ekonomiese toestande ken voordat 'n 
besigheid gekoop / begin word. 
• Koop 'n franchise / bestaande besighede sal suksesvol wees as die beleggers behoorlike 
navorsing gedoen het / verstaan presies waarna hy / sy belê. 
 
Risiko 

• Hoë risiko vir die belegger (s), indien navorsing nie behoorlik gedoen is nie. 
• Onervare sake-eienaars wat verkeerde sakebesluite neem, kan groot verliese / sluiting van 
'n bestaande onderneming ervaar 
 
Lewensversekering en Aftree annuïteite 

• 'n Maandelikse betaling word aan 'n versekeringsmaatskappy betaal met die 
verwagting om 'n voorafbepaalde bedrag op 'n datum in die toekoms te ontvang. 

• Om voorsiening te maak vir toekomstige uitgawes / gee gemoedsrus aan die versekerdes 
se afhanklikes 
 
Risiko 

• Lae risiko, aangesien die versekerde bedrag uitbetaal sal word ongeag 
omstandighede. 

• Slegs die sluitingsdatum / bankrotskap van die versekeringsmaatskappy kan tot gevolg hê 
dat die maandelikse bydraes tot die sluitingsdatum verlore kan gaan. 
 
Vaste deposito 

• Dit is 'n baie konserwatiewe metode van belegging teen 'n vaste koers vir 'n vaste 
tydperk / by 'n finansiële instelling / bank. 

• Geld kan nie gedurende die tydperk van die deposito teruggetrek / bygevoeg word nie. 
• Beleggers moet seker wees dat hulle nie toegang sal wil hê tot die geld vir die tydperk van 
die deposito nie. 
 
Risiko 
• Baie laag aangesien die belegger sal ontvang wat beloof is. 
• Aangesien die rentekoers gewoonlik vasgestel word, sal die opbrengs nie geraak word 

deur markskommelings nie 
. 
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32-kennisgewing depositos 

• Geld word teen 'n vaste koers belê, hoewel onttrekkings gemaak kan word mits die 
bank 32 dae kennis gegee word van die onttrekking. 

• Dit verdien meer rente as 'n lopende / tjek / spaarrekening, maar minder rente as 'n vaste 
deposito. 
 
Risiko 

• Lae risiko, aangesien beleggings plus rente op die vervaldatum van belegging 
uitbetaal sal word. 

• Rente word bereken op die daaglikse balans, wat die waarde / opbrengs op die belegging 
versnel / die risiko verlaag. 
• Rentekoers kan met marktoestande fluktueer en die risiko verhoog. 
 
Impak van VIER vorme van beleggings 
 
Impak van RSA Kleinhandels staatsefekte 
Positiewe / Voordele 
• Gewaarborgde opbrengste, aangesien rentekoers vir die hele beleggingsperiode vasgestel 
word. 
• Rentekoerse is markverwant en lok meer beleggers. 
• Rente kan twee keer per jaar ontvang word. 
• Beleggings kan maklik toeganklik wees, aangesien kontant na die eerste twaalf maande 
teruggetrek kan word. 
• Lae risiko / Veilige belegging, aangesien dit belê word met die Suid-Afrikaanse regering 
wat nie gelikwideer kan word nie. 
• Dit is 'n bekostigbare tipe belegging vir alle vlakke van inkomsteverdieners, insluitende 
pensioenarisse. 
• Kleinhandelseffekte word maklik / gerieflik elektronies / van enige Poskantoor / direk vanaf 
die Nasionale Tesourie verkry. 
• Geen koste / koste / kommissies betaalbaar op hierdie tipe belegging nie. 
• Rente is gewoonlik hoër as op vaste deposito's. 
• Kleinhandelseffekte word op die kapitaalmarkte / op die JSE genoteer. 
• Beleggers jonger as 18 jaar / Minderjariges mag met behulp van 'n wettige voog belê, wat 
spaar van jong ouderdom aanmoedig. 
 
EN / OF 
Negatiewe / Nadele 
• Kleinhandelseffekte kan nie aan banke gesedeer word as sekuriteit vir die verkryging van 
lenings nie. 
• 'n Minimum van R1 000 moet belê word, wat vir sommige klein beleggers moeilik kan wees 
om bymekaar te kry. 
• Handelsobligasies is nie vrylik oordraagbaar onder beleggers nie. 
• Beleggers moet geldige SA identifikasie hê / moet ouer as 18 jaar wees wat buitelanders / 
jongmense kan ontmoedig om te belê. 
• Strawwe word gehef vir vroeë onttrekkings, indien die spaargeld minder as 12 maande oud 
is. 
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Impak van effektetrusts 
Positiewe / Voordele 
• Bestuur deur 'n fondsbestuurder wat aandele op die aandelebeurs / JSE koop. 
• Die belegger het 'n verskeidenheid om van 'n wyer verskeidenheid aandele van laer tot 

hoër grade van risiko te kies. 
• Veilige beleggings, aangesien dit volgens reëls en regulasies bestuur word. 
• 'n Klein bedrag kan per maand belê word. 
• Maklik om te belê, aangesien beleggers eenvoudig 'n paar relevante vorms invul of aanlyn 

belê. 
• Maklik om in te betaal wanneer 'n belegger geld benodig. 
• Skommelinge in effektetrusts opbrengste is dikwels nie so erg as gevolg van diversiteit van 

die beleggingsfonds nie. 
• Klop inflasie oor die medium / lang termyn oor die algemeen. 
• Bied mededingende opbrengste in die vorm van kapitaalgroei en dividendverspreiding. 
• Fondsbestuurders is kundig / kundig / betroubaar / betroubaar omdat hulle geakkrediteer 

moet word om effektetrusts te verkoop. 
 
EN / OF 
 
Negatiewe / Nadele 
• Aandeleprys mag fluktueer 
• As “blou chip” maatskappye nie op hul groeipad bly nie, sal die groei van effektetrusts ook 

geraak word en sal die verwagte opbrengste nie behaal word nie. 
• Effektetrusts mag nie leen nie en verminder dus potensiële opbrengste. 
• Vrapryse vir die die prys wat jy 'n eenheid kan koop, is vir gewoonlik hoër as die prys 

waarvoor jy dit kan verkoop. Dit maak belegging minder likied. 
• Nie goed vir mense wat vir 'n kort tydperk wil belê nie 
• Nie goed vir mense wat risiko's ten alle koste wil vermy nie. 
 
Impak van aandele / Gewone aandele 
Positiewe / Voordele 
• Hou van 'n hoër aantal aandele kan lei tot hoër proporsionele dividenduitbetalings. 
• Kan vrylik oorgedra / verhandel word op die JSE. 
• Aandeelhouers se aanspreeklikheid teenoor die maatskappy se skuld is beperk tot wat 
belê is / Aandeelhouers het beperkte aanspreeklikheid vir maatskappyskuld 
• Aandeelhouers het stemreg op die algemene jaarvergadering. 
• Opbrengskoers op belegging (OOB) is gekoppel aan die prestasie van die maatskappy. 
• Belegging in aandele bied beskerming teen inflasie. 
• Belegging in aandele kan soliede opbrengste by aftree-ouderdom bied. 
• Gewone aandele is gewoonlik goedkoper as voorkeuraandele op die oop mark. 
 
EN / OF 
Negatiewe / Nadele 
• Aandeelhouers mag minder dividende / geen dividende ontvang indien maatskappy se 
wins laag is nie. 
• Maatskappye het geen regsverpligting om dividende aan aandeelhouers te betaal nie. 
• Risiko kan hoog wees, aangesien beleggings verlore gaan wanneer maatskappye 
gelikwideer word. 
• Dividende verklaar of nie, word deur die bestuur / direkteure van die maatskappy / 
besigheid bepaal. 
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Impak van vaste deposito's 
Positiewe / Voordele 
• Rente word teen 'n vaste koers verdien ongeag veranderinge in die ekonomiese klimaat. 
• Die tydperk van belegging kan oor 'n kort / medium / lang termyn wees. 
• Verseker finansiële dissipline aangesien beleggers hul fondse nie voor die vervaldatum 
kan onttrek nie. 
• Beleggers kan die beleggingsperiode kies wat hulle pas. 
• Beleggers verdien 'n beter opbrengs op belegging as op 'n gewone spaarrekening. 
• Hoofsom plus rente verdien word uitbetaal op die vervaldatum. 
• Hoe hoër die hoofsom / hoe langer die beleggingsperiode, hoe hoër die rentekoers wat 
deur 'n finansiële instelling aangebied word. 
 
EN / OF 
Negatiewe / Nadele 
• Die belegger kan nie hul fondse onttrek voor die vervaldatum nie. 
• Mag nie die effek van inflasie oor die lang termyn uitpresteer nie. 
• Lae opbrengste in vergelyking met ander beleggings. 
 
LET WEL: U sal die impak van SLEGS die bogenoemde vorme van beleggings 
moet bespreek 
 

VIER SOORTE AANDELE 
 
1 Gewone aandele 
• Gewone aandele ontvang slegs dividende wanneer wins gemaak word. 
• Gewoonlik hoe hoër die netto wins, hoe hoër die dividend. 
• Aandeelhouers is die laaste wat betaal moet word indien die maatskappy bankrot verklaar 
word. 
• Dividende wissel van jaar tot jaar volgens wins wat gemaak word en word deur die 
maatskappy / direksie bepaal. 
• Aandeelhouers het stemreg op die Algemene Jaarvergadering / AJV. 
 
Regte van gewone aandeelhouers 
Aandeelhouers het die reg om: 
• stem by die algemene jaarvergadering. 
• Woon die Algemene Jaarvergadering by om te leer oor die maatskappy se prestasie. 
• Ontvang tussentydse en jaarverslae. 
• Eis op maatskappy bates in geval van bankrotskap nadat alle ander skuldeisers en 
voorkeuraandeelhouers betaal is 
 
2 Voorkeuraandele 
• Sommige van hierdie tipe aandele ontvang dividende ongeag of 'n wins gemaak word. 
• 'n Vaste opbrengskoers word op hierdie tipe aandele betaal. 
• Aandeelhouers het 'n voorkeureis op maatskappybates in geval van bankrotskap / 
likwidasie. 
• Hierdie aandele geniet voorkeurregte op dividende / terugbetaling oor gewone aandele. 
• Dividende is betaalbaar volgens die tipe voorkeuraandele. 
• Stemregte is beperk tot spesifieke omstandighede / besluite. 
  



INVESTMENT SECURITIES CHAPTER 12  

13 
 

• Nie-kumulatiewe voorkeuraandeelhouers sal nie uitstaande dividende van vorige jare 
ontvang nie. 
• Kumulatiewe voorkeuraandeelhouers sal uitstaande dividende van vorige jare ontvang. 
• Aflosbare voorkeuraandele kan op die voorafbepaalde toekomstige datum op die uitreiking 
van die uitreikingsmaatskappy afgelos / teruggekoop word. 
• Nie-aflosbare voorkeuraandele word eers teruggekoop wanneer die maatskappy om ander 
redes as bankrotskap sluit. 
• Omskepbare voorkeuraandele word omgereken na gewone aandele na 'n vaste tydperk / 
op die datum wat gespesifiseer is toe die voorkeuraandele uitgereik is. 
• Nie-omskepbare voorkeuraandele sal nie in gewone aandele omskep word nie. 
 
Regte van voorkeuraandeelhouers 
Aandeelhouers het die reg om: 
• Ontvang dividende, ongeag hoeveel wins gemaak word. 
• Ontvang 'n vaste opbrengskoers / dividend. 
• Hulle word eerste betaal / geniet voorkeurregte op dividende. 
• Hulle het 'n voorkeureis op maatskappy bates in die geval van bankrotskap / likwidasie van 
die maatskappy. 
• Ontvang tussentydse en jaarverslae. 
• Hulle het slegs stemreg by die algemene jaarvergadering onder spesifieke omstandighede 
/ vir sekere besluite. 
• Kumulatiewe aandeelhouers moet uitstaande / toegevalde dividende van vorige jare 
ontvang. 
• Deelnemende voorkeuraandeelhouers het die reg om in surplus winste te deel. 
 
3 Stigtersaandele 
• Uitgereik aan die stigters en inkorporeerders / promotors van die maatskappy. 
• Hulle ontvang dividende nadat alle ander aandeelhouers betaal is. 
 
4 Bonus aandele 
• Geskenke / Betaling in die vorm van aandele aan aandeelhouers. 
• Uitgereik as vergoeding vir onbetaalde dividende. 
• Aandeelhouers ontvang hierdie aandele sonder om daarvoor te betaal. 
• Aandeelhouers sal meer aandele besit en meer dividende in die toekoms insamel. 
LET WEL: JY MOET DIE REGTE VAN GEWONE EN VOORKEURAANDELE KEN. 
 

Tipe voorkeuraandele 
Deelnemende voorkeuraandelehouers: 
• is gewaarborgde minimum vaste dividende. 
• is geregtig om te deel in enige surplus maatskappy wins. 
• ontvang hoër dividende wanneer die maatskappy goed presteer. 
• het voorkeurregte oor gewone aandele teen terugbetaling wanneer die maatskappy 
sluit. 
 
Nie-deelnemende voorkeuraandele / Gewone voorkeuraandele 
aandeelhouers: 
• ontvang 'n bedrag gelykstaande aan die aanvanklike belegging plus opgelope en 
onbetaalde dividende by likwidasie. 
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• het nie reg om deel te hê aan winste nadat ekwiteitsaandeelhouers 'n dividend betaal 
het nie. 
• sal nie ekstra dividend kry in geval van surplus winste nie. 
• geregtig om elke jaar slegs 'n vaste dividend te ontvang. 
 
Kumulatiewe voorkeuraandele 
• Aandeelhouers word vergoed vir vorige dividende wat nie uitbetaal is toe winste te laag 
was om dividende te verklaar / Ontvang dividende wat nie voorheen uitbetaal is nie. 
 
Nie-kumulatiewe voorkeuraandele 
• Aandeelhouers word nie vergoed vir vorige dividende wat nie uitbetaal is toe die wins 
laag was nie. 
 
Aflosbare voorkeuraandele 
• Aandele kan op die vasgestelde datum / oor 'n sekere tydperk afgelos / teruggekoop 
word na keuse van die uitreikingsmaatskappy. 
 
Nie-aflosbare voorkeuraandele 
• Aandele word eers teruggekoop wanneer die maatskappy om ander redes as 
bankrotskap sluit. 
 

Omskepbare voorkeuraandele 
• Aandele kan omskep word in 'n voorafbepaalde getal gewone aandele op die datum wat 
gespesifiseer is toe die voorkeuraandele uitgereik is. 
 
Nie-omskepbare voorkeuraandele 
• Aandele kan nie omskep word in gewone aandele nie. 
 
Impak van voorkeuraandele 
Positiewe / Voordele 
• Aandeelhouers verkry proporsionele eienaarskap in 'n maatskappy. 
• Belegging in voorkeuraandele het 'n laer risiko as gewone aandele, aangesien 
voorkeuraandeelhouers voorkeureise het op die bates van 'n maatskappy by likwidasie. 
• Dividende word uitbetaal voordat enige ander aandeelhouers hul s'n ontvang. 
• Voorkeuraandeelhouers ontvang 'n vaste dividendbedrag / persentasie per jaar. 
• Kummulatiewe voorkeuraandeelhouers kan vergoed word vir vorige dividende wat nie in 
vorige jare uitbetaal is nie. 
• Aandeelhouers kan ook deel in surplus winste wat bly nadat alle ander aandeelhouers hul 
dividende ontvang het. 
• Aandeelhouers het beperkte aanspreeklikheid teenoor die maatskappy se skuld, daarom 
staan hulle slegs om te verloor wat hulle belê het. 
• Aandeelhouers sal hul eis op maatskappybates ontvang nadat krediteure betaal is, maar 
voordat gewone aandeelhouers hul eise ontvang wanneer die maatskappy gelikwideer word. 
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EN / OF 
 
Negatiewe / Nadele 
• Aandeelhouers het geen stemreg op die Algemene Jaarvergadering nie. 
• Aandeelhouers mag minder dividende ontvang wanneer maatskappy winste hoog is 
aangesien hul dividende vasgestel word. 
• Omskepbare voorkeuraandele kan omskep word in gewone aandele, in welke geval 
voorkeurregte op dividende / bates verlore gaan. 
• Nie-kumulatiewe voorkeuraandeelhouers het nie kumulatiewe regte op vorige dividende 
nie uitbetaal nie. 
• Risiko kan hoog wees, aangesien beleggings verlore gaan wanneer maatskappye 
gelikwideer word. 
 
 
Verskille tussen gewone en voorkeuraandele 

GEWONE AANDELE VOORKEURAANDELE 
Gewone aandele ontvang slegs dividende 
wanneer wins gemaak word. 

Sommige van hierdie tipe aandele ontvang 
dividende ongeag of wins gemaak is. 

• Gewoonlik hoe hoër die wins, hoe hoër die 
dividend. 

• 'n Vaste opbrengskoers word op hierdie 
tipe aandele betaal 

• Aandeelhouers is die laaste wat betaal 
moet word indien die maatskappy bankrot 
/ likwidasie verklaar word. 

• Aandeelhouers het 'n voorkeur-eis op 
maatskappybates in geval van bankrotskap / 
likwidasie. 

• Gewone aandele is standaard aandele 
sonder spesiale regte of beperkinge. 

• Hierdie aandele geniet voorkeurregte op 
dividende / terugbetaling oor gewone 
aandele. 

Dividende wissel van jaar tot jaar volgens 
winste soos deur die maatskappy bepaal. 
 

Dividende is betaalbaar volgens die tipe 
voorkeuraandele. 
• Nie-kumulatiewe voorkeuraandeelhouers 
sal nie uitstaande dividende van vorige jare 
ontvang nie. 
• Kumulatiewe aandeelhouers sal uitstaande 
dividende van vorige jare ontvang. 
 

Aandeelhouers het stemreg op die 
Algemene Jaarvergadering. 
 

Stemregte is beperk tot spesifieke 
omstandighede / besluite. 
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Beskrywing van beleggingskonsepte 
 
Skuldbriewe 
• Dit word uitgereik om geleende kapitaal van die publiek in te samel. 
• Die lener / skuldbriefhouer stem saam om onder sekere voorwaardes vir 'n sekere tydperk 
geld aan die maatskappy te leen. 
• Skuldbriefhouers is krediteure, aangesien die maatskappy verplig is om die bedrag van die 
skuldbriewe terug te betaal. 
• Die meeste soorte skuldbriewe kan op die JSE verhandel word. 
• Skuldbriefhouers ontvang jaarlikse rentebetaling gebaseer op die terme / bedrag van 
skuldbriewe gehou. 
 
Dividende 
• Die opbrengs op 'n belegging in aandele wat gereeld deur 'n maatskappy aan sy 
aandeelhouers betaal word. 
• Dividende word deur die maatskappy se direksie besluit en goedgekeur deur die 
aandeelhouers as gevolg van hul stemreg. 
 
Kapitaalwins 
• Die opbrengs op eiendom / vaste bates / beleggings. 
• Kapitaalwinsbelasting is betaalbaar wanneer u 'n bate verkoop wat sedert u dit gekoop het,  
in waarde toegeneem het 
 
Enkelvoudige rente 
• Die rente word bereken op die oorspronklike / hoofbedrag belê. 
• Die hoofsom bly dieselfde oor die hele beleggingsperiode 
• Die rente word apart gehou, tensy dit herbelê word 
• Gee minder opbrengs op belegging. 
 
Saamgestelde rente 
• Rente word bereken in elke tydperk op oorspronklike / hoofsom plus rente. 
• Rente word by die oorspronklike / hoofsom bygevoeg en rente word op rente vir elke 
bepaalde tydperk verdien. 
• Aangesien rente by die belegging gevoeg word, verhoog die kapitaal. 
 
Onderskeid tussen saamgestelde en enkevoudige rente 

SAAMGESTELDE RENTE ENKELVOUDIGE RENTE 

Rente verdien op oorspronklike bedrag belê, 
sowel as rente verdien in vorige periode (s). 

Rente verdien op die oorspronklike bedrag en 
nie op die toegevalde rente nie. 

Die hoofsom groei met die toevoeging van 
rente daaraan. 

Die hoofsom bly dieselfde oor die hele 
beleggingsperiode. 

Rente word bereken op die hoër hoofbedrag en 
word weer daarby bygevoeg. 

Die rente word apart gehou, tensy dit herbelê 
word. 

Gee hoër opbrengs op belegging. Gee minder opbrengs op belegging. 

Totale rente verdien op belegging is hoër. Totale rente verdien op belegging is minder. 
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Berekening van enkevoudige en saamgestelde rente 
 
3.5 Lees die onderstaande scenario en beantwoord die vrae wat volg: 
Ronnete wil vir twee jaar R30 000 in 'n vaste deposito belê. Sy het twee banke genader. 
Saints Bank het haar 12% enkelvoudige rente per jaar aangebied en Caprica Bank het 
12% saamgestelde rente per jaar. 
 

 
3.5.1 Bereken die rente bedrag wat Ronnete na twee jaar sal ontvang as sy met Saints Bank 

belê. 
 
3.5.2 Bereken die rentebedrag wat Ronnete na twee jaar sal ontvang as sy met Caprica 

Bank belê. 
 
3.5.3 Beveel die beste beleggingsopsie vir Ronnete aan. Motiveer jou antwoord. 
 
 

Berekening van enkelvoudige en saamgestelde rente vanaf 
bogenoemde scenario 

P = Principal of Hoofsom 
R = Rate of Koers 
T = Term of Termyn 
n = aantal jare 
 
Berekening van enkelvoudige rente: 

 
FORMULE: Rente = PxRxT  
 
R30 000 x 12% x 2 jaar = R7200 
 
Berekening van saamgestelde rente: 

Opsie 1 
Jaar 1: R30 000 x 12%   = R3600  

Jaar 2: R33 600 x 12%   = R4032 

Totale rente   = R7632  

OR 
Opsie 2  
FORMULE: P x (1 + r)n 

R30 000 x (1+12/100)2  

R30 000 x (1.12)2 =R37 632 
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Totale rente = R37 632- R30 000 

= R7632 

Beste beleggings opsie  

Saamgestelde rente. 

Motivering 

Saamgestelde rente lewer 'n hoër rente van R7 632 as die enkelvoudige rente / Ronnete 
verdien rente op rente toegeval. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


