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Sparen

Hoofdstuk 1: Directe, semi-directe en indirecte financiering

Hypothecair krediet
Consumptiekrediet
Investeringskrediet
Activa
Reële activa
Financiële activa
Emittent; uitgever
Belegger; kredietgever
Bruto binnenlands product
Effecten
Aandelen
Dividend
Bevoorrechte aandelen;
preferente aandelen
Liquiditeit
Quasigeld; near money
Negitiable Orders of
Withdrawal (NOW)
Blue Chip companies
Mid- & Small Caps
Proxies voor liquiditeit

Directe financiering

Intercompany loan
Semi-directe financiering

Het deel van het beschikbaar inkomen dat gezinnen niet consumeren of
dat bedrijven niet uitkeren aan de aandeelhouders.
Een lening aangaan om een eigen woning aan te schaffen.
Een krediet om de huidige consumptie boven het niveau van hun
huidige inkomsten te heffen.
Een krediet om projecten te kunnen financieren indien men te kampen
heeft met financieringsbehoeften.
Bezittingen die waarde hebben in het ruilproces.
Bezittingen die bepaald worden door hun fysische eigenschappen.
Bezittingen die een claim doen ontstaan op toekomstige kasstromen.
De persoon die het financieel instrument uitgeeft.
De persoon die het financieel instrument aankoopt.
De marktwaarde van alle goederen en diensten die er gedurende één
jaar worden geproduceerd.
Alle al dan niet verhandelbare beleggingsinstrumenten, zoals aandelen,
obligaties, vastgoedcertificaten en afgeleide producten.
Ze vertegenwoordigen het eigen vermogen van een onderneming.
Een variabele vergoeding die men kan ontvangen op de aandelen.
Aandelen die in geval dat de onderneming winst maakt, recht op een
vast dividend.
Een financieel activum kan op een willekeurig moment in de tijd snel en
zonder al te veel prijsverlies en moeite terug in geld omgezet worden.
Termijndeposito’s en spaarboekjes. Ze benaderen de perfect
moneyness van geld het beste. Het dient eerst omgezet te worden in
geld om beschikbaar te zijn.
Termijnrekeningen waarbij men toestaat dat de houder er toch
rechtstreeks betalingen van kan doen. Er werd een betalingsinstrument
gecreëerd dat tegelijk een interestvergoeding opbrengt.
Aandelen van grote ondernemingen die continu verhandeld worden.
Aandelen van middelgrote en kleinere ondernemingen.
Verschillende maatstaven die een idee van liquiditeit kunnen geven. Ze
kunnen de graad van liquiditeit proberen te benaderen.
− Bied-laat marge: bid is de koers waartegen de financiële
tussenpersoon het effect wil aankopen. De ask is de koers
waartegen de financiële tussenpersoon het effect wil verkopen.
− Verhandeld volume
− Free float: meet het aantal of de proportie vrij verhandelbare
aandelen.
Financiering tussen de behoevende en de spaarder gebeurt
rechtstreeks. Het gaat om een financiering via een financiële markt.
vb. de dochter kan rechtstreeks van haar ouders lenen om haar eerste
wagen te financieren.
Een dochteronderneming leent rechtstreeks van haar
moederonderneming. Er ontstaat een interne financiële markt.
Er treden financiële tussenpersonen op die de uit- of ontlener adviseren
of uiteindelijk inzameling praktisch realiseren. De tussenpersoon treedt
op voor rekening van de emittent en zal een vergoeding ontvangen.
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Underwriting
Broker
Dealer
Voice brokerage
Crowdfunding
Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten (FSMA)
Publieke emissies
Prospectus
Moral hazard
Indirecte financiering

Post lending moral hazard
Glass-Steagall Act

Regulation-Q
Desintermediatie
Universele banken
Saving & Loan crisis

Het bijstaan van klanten bij het uitgeven van effecten. De underwriter is
de tussenpersoon die vers kapitaal plaatst.
Effectenmakelaar die financiële activa voor een klant verhandelt.
Een persoon die financiële activa voor eigen rekening verhandelt.
Men gebruikt de telefoon als communicatiemedium om zo op zoek te
gaan naar een tegenpartij. Dit gebeurt nog steeds voor grote bedragen.
Voor kleinere bedragen gebruikt men elektronische handelsplatformen.
Een alternatieve financieringstechniek waarbij een project gefinancierd
wordt door de kleine bijdragen van vele particulieren.
De instelling moet het prospectus en alle reclame en berichten die
verspreid worden vooraf goedkeuren.
Emissies die gepaard gaan met het uitgeven van een prospectus.
Een document dat alle nodige gegevens bevat die het publiek in staat
moet stellen zich een verantwoord oordeel te vormen over de
voorgestelde belegging.
Moreel gevaar; Het gedrag van de verzekerde wijzigt wanneer die niet
direct risico loopt voor zijn daden.
Er treedt ook een financiële tussenpersoon op. De behoeftige zal
moeilijkheden ondervinden om een geschikte tegenpartij te vinden. De
financiële tussenpersoon die ontstond om deze brugfunctie in te vullen,
ontlenen in eigen naam en voor eigen rekening van de uiteindelijke
beleggers. De middelen worden op hun beurt uitgeleend aan de
uiteindelijke kredietnemers.
De financier wil toezicht uitoefenen op de ontlener om na te gaan hoe
hij de middelen aanwendt.
Bevat een strikte scheiding tussen commercial banking en investment
banking. Commercial banking zijn banken die uitsluitend depositowerving en kredietverlening tot doel hebben. Investment banking zijn
banken die zich uitsluitend bezig houden met effectentransacties en
beleggingsadvies.
de maximale rentevoet op spaarrekeningen en termijndeposito’s
werden door de overheid vastgelegd.
Een verschuiving van indirecte naar (semi-)directe financiering.
Banken die zowel het commerciële bankbedrijf als investment banking
activiteiten ontplooien.
Traditionele spaarbanken zamelden geld in bij het grote publiek en
kenden daarmee woonkredieten toe.
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Euronext-NYSE
Marktfricties
Particuliere beleggers;
private beleggers
Institutionele beleggers
(institutionalisering)
Staatsinvesteringsfondsen
Retail markt
Wholesale markt
Primaire markt
Secundaire markt;
circulatiemarkt
Endossement
Derde markt
Vierde markt
Geldmarkt
Kapitaalmarkt
Beurs
Buitenbeursmarkt; OTCmarkt; onderhandse markt
Vloerhandel; concrete markt
Schermenhandel; abstracte
markten
Flash trading
Gereglementeerde
buitenbeursmarkt
Niet-gereglementeerde
buitenbeursmarkt
Electronic trading platform
Prijsgedreven markt

Hoofdstuk 2: Financiële markten

Een voorbeeld van financiële markten die volkomen mededinging
benaderen. Er zijn veel aanbieders en vragers en kan één
marktpartij de koersen niet beïnvloeden.
Belemmeringen die de volkomen concurrentie verhinderen.
Voorbeelden hiervan zijn transactiekosten en belastingregelingen.
De individuele belegger die zelf zijn portefeuille beheert.
vb. een student die een deel van zijn spaargeld belegt door
aandelen aan te kopen.
Voorbeelden hiervan zijn verzekeringsmaatschappijen, instellingen
voor collectieve belegging en pensioenfondsen.
Er bestaan twee soorten, namelijk deze die inkomsten halen uit de
verkoop van grondstoffen en deze die enorme deviezenoverschoten
hebben omwille van overschotten op de lopende rekening.
Een markt waarop een bank deposito’s aantrekt.
Een markt waarop een bank haar financiering zoekt op de
interbancaire markt.
Emissiemarkt waarop financiële activa in omloop worden gebracht.
Een markt waar het eens geëmitteerd financieel activum kan
verhandeld worden.
De overdracht van de wissel door rugtekening.
Een over-the-counter markt waar transacties in beursgenoteerde
effecten gebeuren.
De rechtstreekse handel tussen institutionele beleggers zonder
tussenkomst van brokers en dealers.
Een markt waartoe financiële activa met een oorspronkelijke
looptijd van minder dan één jaar behoren. De producten op deze
markt worden gewaardeerd met een enkelvoudige interestvoet.
Een markt waartoe alle andere instrumenten die niet tot de
kapitaalmarkt behoren. De producten worden gewaardeerd met
een samengestelde interestvoet.
Een officieel erkende, gereglementeerde markt waar vraag en
aanbod samenkomen.
vb. NYSE Euronext, London Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange…
De handel verloopt via een systeem van computernetwerken
waarop diverse valuta via verschillende handelsplatformen worden
aangeboden.
Een markt waarbij handelaars elkaar fysiek ontmoeten.
Een markt waarbij de snelheid van de uitgevoerde transacties
verhoogd wordt.
Een praktijk waarbij orders slechts enkele honderdsten van een
seconde op het scherm verschijnt zodat ze enkel door program
trading kunnen opgevangen worden.
Een voorbeeld is NASDAQ. Het gaat om een elektronisch quoteringssysteem dat georganiseerd en gesuperviseerd wordt.
Een voorbeeld is de markt van de termijncontracten. Er is hier geen
marktreglementering van toepassing.
Het platform afficheert enkel prijzen van één dealer.
De makelaars maken eerst de bied- en de laatkoersen bekend
waartegen ze een bepaalde hoeveelheid willen verhandelen.
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