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Opgave 1 

Benno (zzp’er, 40 jaar) wil zijn “oude dag” goed geregeld hebben en gaat 
beleggen. Hij heeft de aandelenkoersen van onder andere  
Just Eat Takeaway nv en Heineken nv gedurende 12 maanden  
(1 oktober 2019 – 1 oktober 2020) nauwkeurig bijgehouden (zie 
onderstaande grafiek). 

Just Eat Takeaway is een platform waarop consumenten uit verschillende 
Europese landen maaltijden kunnen bestellen bij aangesloten restaurants. 
Voor elke bestelling die de consument op het platform doet, ontvangt  
Just Eat Takeaway een commissie van het restaurant. 

Heineken is een bierbrouwerij met vestigingen in veel landen. Heineken 
levert zijn producten vooral aan cafés, restaurants en de detailhandel. 
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In februari 2020 zat de schrik bij beleggers er goed in en werden 
aandelen massaal omgewisseld voor andere vermogenstitels. 

2p 1 Noem voor beleggers een minder risicovolle vermogenstitel dan aandelen 
of op aandelen gebaseerde beleggingsfondsen en leg uit dat daarin 
beleggen minder risicovol is.  

Overheden namen vanaf 1 februari 2020 maatregelen om het coronavirus 
te bestrijden en probeerden daarmee de economie zo min mogelijk te 
schaden. Gedurende enkele maanden ging de horeca in veel landen 
grotendeels op slot. Bij restaurants kon alleen nog worden afgehaald en 
was bezorgen nog toegestaan. Vooral cafés zagen zich gedwongen om te 
sluiten en openden hun deuren pas een paar maanden later. 
Op de beurs reageerde het aandeel Just Eat Takeaway anders op de 
afgekondigde overheidsmaatregelen dan het aandeel Heineken  
(zie grafiek).  

1p 2 Geef hiervoor een verklaring gelet op het aanbod van beide 
ondernemingen.  

Benno besluit op 1 oktober 2020 een pakket van 50 aandelen van  
Just Eat Takeaway te kopen. Hij verwacht dat de koers elke  
12 maanden met hetzelfde percentage (afgerond op 1 decimaal) zal 
stijgen als in de periode 1 oktober 2019 –  1 oktober 2020. 

2p 3 Bereken de beurskoers van het aandeel Just Eat Takeaway op  
1 oktober 2026 zoals Benno die verwacht. 

Benno besluit om op 1 oktober 2021 een tweede pakket van  
50 aandelen van Just Eat Takeaway te kopen. 

2p 4 Bereken de totale koerswinst die Benno op zijn aandelen Just Eat 
Takeaway zal behalen wanneer zijn verwachtingen uitkomen en hij op  
1 oktober 2026 alle aandelen Just Eat Takeaway verkoopt.  
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