
Kapitaalmarkt, geldmarkt en rente 
 
De kapitaalmarkt en de geldmarkt samen noemen we de vermogensmarkt. Het is de markt 
waar kredieten worden verhandeld. De lange termijn kredieten worden verhandeld op de 
kapitaalmarkt (bijvoorbeeld obligaties), de korte termijn kredieten op de geldmarkt. 
 
Op de vermogensmarkt komen vragers en aanbieders samen. De prijs die tot stand komt 
noemen we de rente. Het product dat er wordt verhandeld heet krediet. 
 
De vragers op de vermogensmarkt zijn mensen die geld nodig hebben voor een bepaalde tijd. 
We kunnen dan bijvoorbeeld denken aan mensen die willen investeren. Immers investeren is 
het kopen van kapitaalgoederen. Daarvoor heb je geld nodig. Dat geld kun je lenen op de 
vermogensmarkt. 
Maar ook consumenten kunnen lenen op de vermogensmarkt. Mensen die een huis willen 
kopen hebben dat geld over het algemeen niet. Op de vermogensmarkt kunnen ze een 
hypotheek afsluiten. 
 
De aanbieders op de vermogensmarkt zijn de beleggers. Beleggers zijn mensen die geld voor 
een bepaalde periode over hebben en bereid zijn dit geld uit te lenen tegen rente. Dit kunnen 
gewone spaarders zijn die hun geld op de bank zetten maar het kunnen ook grote 
pensioenfondsen zijn die hun geld beleggen in aandelen en obligaties. 
 
Het tot stand komen van de rente werkt precies zo als op andere markten. Als de vraag naar 
kredieten toeneemt zal de rente stijgen. Neemt het aanbod van kredieten toe dan daalt de 
rente. 
 
Verder zal duidelijk zijn dat een hoge rente beleggers aantrekt. Investeerders daarentegen 
worden juist afgeschrikt door en hoge rente. 
 
Dit alles betekent dat het voor de Centrale Bank interessant wordt om de rente te beïnvloeden. 
De Centrale Bank leent geld uit aan particuliere banken. Als de Centrale bank haar rente 
verlaagt kunnen particuliere banken goedkoper aan geld komen. Dit zal er toe leiden dat de 
particuliere banken ook goedkoper gaan uitlenen. Investeerders kunnen door deze lage rente 
worden aangetrokken. Hogere investeringen leidt tot een hoger nationaal inkomen. 
 
Met behulp van de rente kan ook de wisselkoers van een land worden beïnvloed. Stel dat de 
rente in een land stijgt. Buitenlandse beleggers zullen hierdoor worden aangetrokken. Deze 
buitenlandse beleggers zullen daarom de valuta van het betreffende land gaan kopen. De 
wisselkoers zal daardoor stijgen. 
 
(Meer over de wisselkoers in de volgende les.)  
 
 


