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 BELEGGINGS: SEKURITEITE – DEEL 1



 

 

 
 

 BELEGGINGS: SEKURITEITE – DEEL 1
BESIGHEIDS-

OMGEWING

BESIGHEIDS-

GELEENTHEDE

BESIGHEIDS-

ROLLE

BESIGHEIDS-

BEDRYWIGHEDE

1 Impak van 

onlangse

wetgewing

Bestuur en

leierskap

Etiek en

professionaliteit

Menslike-

hulpbron-funksie

2 Besigheids-

strategieë
Beleggings: 

Sekuriteite

Kreatiewe denke Gehalte van 

prestasie

3 Besigheid-

sektore

en -omgewings

Belegging: 

versekering en

assuransie

KMV / KMI

4 Ondernemings-

vorms

Mensregte, 

inklusiwiteit en

omgewings-

kwessies

5 Aanbieding van 

inligting en data

Spanprestasie en

konflikbestuur



 

 

 
 

 WAT JY MOET KEN
1. Omskryf / Beskryf / Verduidelik / Bespreek die funksies van die JSE.

2. Verduidelik 'n verskeidenheid beskikbare besigheidsbeleggingsgeleenthede.

3. Ontleed die risikofaktor van elke soort beleggingsgeleentheid.

4. Noem / Beskryf / Verduidelik / Bespreek die verskillende soorte aandele.

5. Verduidelik die verskil / Onderskei tussen gewone en voorkeuraandele.

6. Omskryf / Beskryf / Verduidelik die regte van voorkeuraandeelhouers

7. Verduidelik / beskryf die soorte voorkeuraandele.



 

 

 
 

 WAT JY MOET KEN

8. Beskryf en evalueer (positiewe / negatiewe) van die volgende vorms van 

belegging:

8.1 Regering / RSA kleinhandelseffekte

8.2 Effektetrusts

8.3 Aandele

8.4 Vaste deposito

9. Definieer / Verduidelik die betekenis van skuldbriewe, dividende, kapitaalwins, enkelvoudige 

rente, saamgestelde rente.

10.Omskryf / Verduidelik / Bespreek die faktore wat in ag geneem moet

word wanneer beleggingsbesluite geneem word.



 

 

 
 

 WAT JY MOET KEN

11. Verduidelik die verskille tussen / onderskei tussen enkelvoudige- en   

saamgestelde rente .

12. Bereken enkelvoudige en saamgestelde rente uit gegewe scenario's.

13.Beveel aan soort / vorms van belegging gebaseer op die berekenings – Maak 

gevolgtrekking oor watter opsie die beste sal wees.



 

 

 
 

 OMSKRYWING - BELEGGINGS

Wat is ’n belegging?  

• Gebruik van geld om rykdom/inkomste te genereer.  

Vorming of vermeerdering van kapitaal.

• Geld word meer sonder om enige werk te verrig. 

• Dit genereer passiewe inkomste.

• Spaar geld om beter opbrengste te verseker.



 

 

 
 

 
KONSEPTE - BELEGGINGS

BEGRIP DEFINISIE

Belegging
Die gebruik van geld ten einde meer geld te verdien.

JSE / 

Johannesburgse 

sekuriteitsmark

Dit is ’n formele mark waar aandele verhandel word 
en

bestaan uit genoteerde openbare maatskappye.

Aandele ’n Aandeel is ’n mede-eienaarskap van ‘n 

maatskappy.

Kapitaalmark / 

effektemark
Is die mark vir sekuriteite waar maatskappye en die 

regering langtermynfondse kan insamel.

Korttermyn-

belegging 'n Belegging vir 'n tydperk van korter as een jaar.

Langtermyn-

belegging ‘n Belegging vir 'n tydperk langer as 'n jaar.



 

 

 
 

 
KONSEPTE- BELEGGINGS

TERM DEFINISIE

Vaste koers Die koers bly dieselfde vir die tydperk van die belegging. 

Opgehoopte Rente wat bereken word oor die tydperk van die belegging.

Eenvoudige rente Die rente word bereken op die oorspronklike / hoofsom wat 

belê is.

Saamgestelde 

rente

Die rente word bereken vir elke tydperk op die oorspronklike 

/ hoofsom insluitende alle rente wat gedurende die afgelope 

tydperke opgehoop is.

Risiko Verwys na die kans dat die beleggingsbedrag oor 'n tydperk 

in waarde kan daal weens onvoorsiene omstandighede.



Faktore om te oorweeg wanneer beleggings-
besluite geneem word (LORBIT)

Likiditeit

Opbrengs
op 

belegging

(OOB)

Risiko

Belasting

Inflasie

Beleggings-
termyn/

periode



 

 

 
 

 
JSE / JSB



.               Funksies van JSE/JEB 

1. Skakel tussen beleggers

en openbare maatskappye

5. Klein beleggers neem 

deel aan ekonomie van die 

land

6. Verhoog primêre kapitaal

7. Voorsien beskerming aan

beleggers

8. Moedig korttermyn-

belegging aan

2. Finansiële instellings belê

surplus fondse in aandele

3. Aanwyser/barometer 

van ekonomiese toestande

in Suid-Afrika

4. Aandeelpryse word 

daagliks gepubliseer

JEB



 

 

 
 

 
BELEGGINGSGELEENTHEDE

Kleinhandel-spaareffekte

Effektetrust

Aandele

Vaste deposito

Skuldbriewe



 

 

 
 

 
BELEGGINGSGELEENTHEDE

BELEGGINGS-

GELEENTHEDE

BESKRYWING

Regering / RSA 

kleinhandel -

spaareffekte

• Die SA regering bied SA burgers die geleentheid 

om te belê in spaarinstrumente om besparings aan 

te moedig.

Effektetrusts

• 'n Versameling beleggingsopsies / metodes wat 

bestaan uit aandele in verskillende maatskappye.

• Die beleggings van 'n aantal beleggers word in 'n 

effektetrustfonds saamgevoeg en word bestuur 

deur 'n portefeuljebestuurder / deskundige.

Aandele

• Maatskappye verkoop gedeeltes van hul

eienaarskap aan aandeelhouers in die vorm van 

aandele op die ope mark om kapitaal/fondse te

bekom. 

• Aandele van genoteerde maatskappye word op die 

JSE verhandel.



 

 

 
 

 
BELEGGINGS-

GELEENTHEDE

BESKRYWING

Onderlinge fondse

/Stokvel

• 'n Informele spaarskema waartoe 'n relatief klein groepie 

mense bydra.

• 'n Stokvel word gewoonlik bestuur deur 'n betroubare 

voorsitter / tesourier, wat verantwoordelik sal wees vir 

die rekordhouding en bestuur van die bankrekening.

Waagkapitaal • Ondernemingsbeleggingskapitaal word gegee deur 'n 

belegger / besighede om 'n besigheid te begin / uit te 

brei in ruil vir 'n aandeel in die nuwe / uitgebreide 

onderneming.

Uitkeer / Uittree-

annuïteite

• 'n Maandelikse betaling aan 'n versekeringsmaatskappy 

met die verwagting om 'n voorafbepaalde bedrag op 'n 

datum in die toekoms te ontvang.

32-dae-

kennisgewing-

rekeninge 

• Geld word teen 'n vaste koers belê, hoewel onttrekkings 

gemaak kan word mits die bank 32 dae kennis gegee 

word van die onttrekking.



 

 

 
 

 
BELEGGINGS-

GELEENTHEDE

BESKRYWING

Vaste deposito

• 'n Konserwatiewe metode van belegging teen 'n vaste 

koers vir 'n vaste tydperk by 'n finansiële instelling.

Porterfeulje-

bestuur

• 'n Belegger gee opdrag aan 'n finansiële instelling / 

finansiële adviseur om sy verskillende beleggings / 

bates in een portefeulje te bestuur

Skuldbriewe

• Dit word uitgereik om geleende kapitaal van die 

publiek in te samel.

• Die lener / skuldbriefhouer stem in om in sekere 

omstandighede vir 'n sekere tydperk geld aan die 

maatskappy te leen.

Vaste eiendom

• Koop 'n huis / stuk grond is gewoonlik net geskik as 'n 

langtermynbelegging.

• Opbrengs op eiendom word verdien in die vorm van 

huur / verkope / kapitaalwins teen 'n hoër prys as 

waarvoor dit gekoop is 



 

 

 
 

 
BELEGGINGSRISIKO

SOORT  

BELEGGING

RISIKO/ LIKIDI-

TEITSFAKTORE

OPBRENGS  OP  

BELEGGING

TERMYN VAN 

BELEGGING  

INVLOED 

VAN 

INFLASIE

Aandele (JEB)

Maatskappye reik

aandele uit om 

kapitaal te verkry.

Aandeelhouers

word eienaars van 

maatskappye.  

Maatskappye

verkoop gedeeltes

van hul eiendom

aan

aandeelhouers

Aandeelhouers

het beperkte aan-

spreeklikheid vir

skulde.  Hulle

verloor net die 

bedrag wat in 

besigheid belê is. 

Likiditeit baie

goed! 

Aandele is lae-, 

medium- of hoë-

risikobeleggings. 

Ontvang dividende.

Bedrag word bereken

volgens die getal en

soort aandele wat jy

besit.  Groot wins kan

gemaak word as die 

waarde van aandele

verhoog.  

Groot verliese kan gely

word as die waarde

van aandele afneem.

Medium tot 

lang termyn.   

Die eienaar

van die 

aandele mag 

dit enige tyd

verkoop.

Op lang

termyn is 

bewys dat

aandele

gewoonlik

beter verdien

as die 

inflasiekoers.



 

 

 
 

 
BELEGGINGSRISIKO

Effektetrust

Dit is ‘n versameling

aandele wat 

saamgevoeg word 

(mandjie). ‘n Groot 

bedrag word belê in 

aandele in verskillende

maatskappye.

Beleggings word ver-

sprei oor

verskillende

maatskappye, so  

risiko word verlaag.  

Lae adminkostes, 

want belegging word 

hanteer deur fonds-

bestuurder.

Fondsbestuurder belê geld 

namens jou in ‘n fonds 

waar die rente gewoonlik

hoër is as die inflasiekoers. 

Effektetrusts se waarde kan

mettertyd afneem. 

Uitbetalings hang af hoe 

die “blue chip-” 

maatskappy groei.

Medium tot lang

termyn.     

Belegging mag op 

enige tyd verkoop

word.

Op lang termyn

is bewys dat dit

gewoonlik

beter verdien as  

die 

inflasiekoers.

Aftree-annuiteit

(soort langtermynver-

sekering). Persoonlike

pensioen om geld te

spaar vir aftrede.  

Gewoonlik vir mense

wat vir hulself werk.   

Lae risiko, fonds word 

beskerm teen 

krediteure.  Inkomste 

na aftrede word  

gewaarborg.  

Fonds word nie 

beïnvloed as jy van 

werk verander nie.

Die groei van die fonds 

hang af van  die finansiële

welstand van die mty. 

waarin jy belê. 

Fondse word verkoop deur

versekeringsmtye.

Lang termyn.  

Mense mag nie 

bydra tot die 

fonds  na 69 nie.  

Mag nie geld 

onttrek voordat

hul 55 is nie.  

Op lang termyn

is bewys dat dit

gewoonlik beter

verdien as  

inflasiekoers.



 

 

 
 

 
BELEGGINGS RISIKO

Regering se klein

handelseffekte

Die SA regering bied aan

Suid-Afrikaners die 

geleentheid om te belê in 

effekte.  Die belegger

leen geld aan die 

regering vir ‘n periode en

kry ‘n vasgestelde

rentekoers.

Dit is ‘n spaarskema wat 

bestuur word deur die 

nasionale tesourier.

Lae of geen risiko

Opbrengs word 

verseker deur die 

regering.

Die belegger is 

verseker van sy

kapitaal

Rente word uitbetaal aan die 

belegger deur die regering

teen ‘n vasgestelde

rentekoers.

Lae uitbetalings/opbrengs op 

die belegging.

Regering kan nie uitbetaal in 

die geval van oorlog of 

finansiële krisis nie.

Rente word twee keer per 

jaar betaal teen vasgestelde

koers.

Vaste periode van 

2, 3 of 5 jaar.

Inflasie gekoppel

aan die 

rentekoers, hang 

af van die termyn

van die 

belegging.



 

 

 
 

 
BELEGGINGSRISIKO

Vaste deposito’s

Geld wat vir ‘n vaste

periode belê word 

en die rentekoers

nie verander nie.

Vasgestelde rente

word op die bedrag

bereken.

Lae risiko, maar 

die rentekoers

word vasgestel vir

‘n sekere periode.

Ideaal vir

beleggers wat nie

bereid is om kanse

te waag nie.

Rentekoers is 

gewoonlik nie so 

hoog/goed nie.

Rentekoers is vasgestel

vir die volle periode van 

die belegging.  Jy kan

nie byvoeg tot die 

belegging nie. Indien jy

meer geld wil belê, 

moet jy ‘n nuwe

belegging maak.  

Saamgestelde rente

word hier bereken.  

Indien voor die 

vervaldatum geld 

onttrek word, sal van 

die rente verloor word.

Korttermyn- tot 

langtermyn-

belegging

Beleggingsperio

de wissel van ‘n 

paar maande

tot 5 jaar.

Langtermyn -

verloor

waarde

teenoor die 

inflasiekoers.

Nie ‘n ideale

belegging as 

die rentekoers

laer as die 

inflasiekoers

is nie.



Soort aandele (GvBs) 

AANDELE

Aandele wat aan
bestaande
aandeelhouers
uitgereik word as 
vergoeding vir
verlies aan
dividende

Hierdie 
aandele 
geniet 
voorkeur by 
uitbetaling 
van 
dividende 
ingeval van 
bankrotskap

Aandele wat  
aan die 
maatskappy-
stigters
uitgereik
word

Standaard-
aandele
sonder 
enige
beperkings

VOORKEUR

STIGTERS

GEWONE

BONUS



VERSKILLE  TUSSEN

AANDELE
VOORKEUR

• Gewone aandele ontvang 

slegs dividende wanneer 

wins gemaak word.

• Hoe hoër gewoonlik die 

wins, hoe hoër die 

dividende.

• Aandeelhouers word laaste 

betaal indien die 

maatskappy bankrot 

verklaar word.

• Sommige van hierdie soort 

aandele ontvang dividende 

ongeag wins wat gemaak 

is.

• 'n Vaste opbrengskoers 

word op hierdie soort 

aandele betaal.

• Aandeelhouers het 'n 

voorkeur-eis op 

maatskappybates in geval 

van bankrotskap.

GEWONE
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DANKIE 


