Verschillen Sparen en Beleggen

Sparen

Beleggen

Algemeen

Sparen is relatief veilig, maar brengt minder op.
Je behoudt je spaargeld met het rendement van eventuele rente.

Door te beleggen neem je meer risico, maar vergroot je de kans
om meer vermogen op te bouwen. Je kan je inleg verliezen.

Aangroei vermogen

Je ontvangt spaarrente over het geld dat je op een rekening hebt staan.

Doordat de waarde van jouw beleggingen stijgt, of door het
uitgekeerd krijgen van dividend.

Risico

Door te sparen loop je weinig risico. Je weet wat de kosten zijn en welke
rentevergoeding je krijgt. Banken kunnen de rente gedurende de
looptijd aanpassen (verlagen).

Door te beleggen neem je meer risico. De waarde van
jouw vermogen is afhankelijk van meerdere factoren, zoals
de beurskoers en de algehele economie. Ook politieke
ontwikkelingen kunnen van invloed zijn.

Verwacht rendement

Laag. De spaarrente is op dit moment historisch laag.

Van negatief tot zeer hoog. Dit is afhankelijk van het risico dat je
wilt en kunt nemen, maar ook van de kosten.

Doel vermogensopbouw

Een financiële buffer voor tegenvallers, denk aan een nieuwe koelkast.
Of voor een spaardoel dat dicht in de toekomst ligt (vakantie) of
waarvoor je geen risico wilt en kunt lopen (0-10 jaar).

Voor vermogensopbouw voor de middellange en lange termijn
(vanaf 5 jaar of langer).

Garantie?

Het depositogarantiestelsel garandeert jouw spaargeld tot € 100.000,per rekeninghouder per bank.

Het beleggerscompensatiestelsel compenseert maximaal
€ 20.000,- per persoon per instelling.

•

Beleg alleen met geld dat je tijdens die periode kunt missen, niet met wat je apart houdt voor financiële tegenvallers.

•

Bepaal vooraf jouw financiële doel (bijv. studie kind, andere auto of aanvulling op pensioen). Hoe duidelijker je doel, des te groter de kans dat je dat ook bereikt.

•

Bepaal hoeveel risico je kunt en wilt lopen en met welk bedrag je wilt beleggen. Hoe hoger het rendement, hoe hoger het risico dat je loopt.

•

Laat jouw vermogen groeien door een slimme combinatie van sparen en beleggen. Vooral beleggen is gericht op de lange termijn en geduld.

•

Vraag desgewenst om advies bij een financieel adviseur.

