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Rendement en Risico: Diversifi catie

1. Rendement en Risico: Diversificatie  

Vragen 

1. Wat is een long en wat een short positie in een aandeel? Wat gebeurt er met het risico bij een 
steeds grotere short positie?  

2. Van een bepaald aandeel A is het volgende bekend: 

Verwachte opbrengst  

ontwikkeling kans  (= hi) A  (= EAi)
recessie 0.30 -10.0% 

ongewijzigd 0.50 35.0% 
hausse 0.20 10.0% 

Bereken het verwachte rendement, EAi , de variantie en de standaarddeviatie van aandeel A. 

1. Gegeven zijn twee aandelen: het aandeel in vraag A hiervoor genoemd en aandeel B. Van 
deze aandelen is bekend, wat het verwachte rendement is onder verschillende economische 
ontwikkelingen en verder wat de verdeling is van beide aandelen in een portefeuille P. 

http://studentensupport.nl/link.axd?id=9e5dc4ea-843e-4d61-9771-2f78f3dbb930
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verwachte opbrengst 

ontwikkeling kans  (= hi) A  (= EAi) B  (=  EBi) Portefeuille  (=  EP)
(1) (2) (3) (4) (5)

recessie 0,30 -10,0% 4,00%  -4,40% 
ongewijzigd 0,50  35,0% 5,00% 23,00% 

hausse 0,20 10,0% 7,00%   8,80% 

Percentage van fonds A  =  wA 60,0  %

Percentage van fonds B  =  wB 40,0  %

 a Bereken ook van aandeel B en de portefeuille P het verwachte rendement en de  
  standaarddeviatie.  

 b Bereken de covariantie van de aandelen A en B. 

 c Wat is de waarde van de correlatiecoëfficiënt van A en B? 

 d Leg uit of gegeven de waarde van de correlatiecoëfficiënt diversificatie zinvol is.  

 e Wat betekent de gevonden waarde van de correlatiecoëfficiënt tussen A en B?   

 f Waarom heeft diversificatie geen zin, als er volkomen positieve correlatie bestaat 
  tussen twee of meer effecten? 

 g Zet uiteen wat een correlatiecoëfficiënt van -1 inhoudt tussen twee aandelen in één 
  portefeuille. 

1. Waarom wordt een correlatiecoëfficiënt wel een genormaliseerde covariantie genoemd? 

2. Waarom is de covariantie van de risicovrije belegging en een willekeurige risicodragende 
belegging A, covARf, nul?

3. a.  Hoe is een combinatielijn gedefinieerd? 
b.  Wat wordt door de helling van de combinatielijn in beeld gebracht? 

4. Wat bedoelt men met het mean-variance criterium? Hoe komt dit bij de Capital Allocation 
Line (CAL) tot uiting? 

5. Wat verstaat men onder een indifferentiecurve? 

6. Wat verstaat men onder specifiek risico? Geef enkele voorbeelden. 

7. Wat verstaat men onder marktrisico? Geef ook hiervan enkele voorbeelden.  

8. Waarom kan specifiek risico wel en marktrisico niet verdwijnen? Wat betekent dit voor het 
rendement van een aandeel? 

  Rendement en Risico: Diversifi catie
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9. Wat verstaat men onder een efficiënte portefeuille of efficient frontier?

10. Waarom zal in de optimale situatie een CAL aan de efficient frontier raken? 

11. Geef aan, wat er gebeurt met aandelen, die onder de efficient frontier liggen en met de 
ontwikkeling van het verwachte rendement van bedoelde aandelen. 

Antwoorden vragen  

1. Een long positie betekent, dat we de effecten A en B gekocht hebben. We kunnen ook short 
gaan, dat wil zeggen dat we een fonds verkopen, dat niet in ons bezit is. Het risico wordt steeds 
groter mèt het toenemen van het verwachte rendement. 

2. De berekening van EAi gaat als volgt: 

 EAi  = 0,3 x -10  +  0,5 x 35  +  0,20 x 10  =  16,5% 

Verwachte rendement A
Economische verwachte opbrengst  

ontwikkeling kans  (= hi) A  (= EAi)
recessie 0,30 -10,0% 

ongewijzigd 0,50 35,0% 
hausse 0,20 10,0% 

Verwachte opbrengst 16,50% 

Standaarddeviatie en Variantie A 
Kans deviatie verwachte opbrengst A Deviatie gekwadrateerd 

 (1) (2) (3) kolom (1) x (3) 

0,30 -26,50% (= -10 – 16,5)  702,25 210,68  

0,50 18,50%   (= 35 – 16,5) 342,25 171,13  

0,20 -6,50%   (= 10 – 16,5) 42,25     8,45  

Variantie  = 390,25  

Standaarddeviatie  = 19,75  

 Rendement en Risico: Diversifi catie
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3. Vraag a: 

Economische verwachte rendement 

ontwikkeling kans  (= hi) A  (= EAi) B  (=  EBi) Portefeuille  (=  EP)
(1) (2) (3) (4) (5)

recessie 0,30 -10,0% 4,00% -4.40% 
ongewijzigd 0,50 35,0% 5,00% 23.00% 

hausse 0,20 10,0% 7,00% 8.80% 

Verwachte rendement 16,50% 5,10% 11.94% 
Percentage van fonds A  =  wA 60,0  %

Percentage van fonds B  =  wB 40,0  %

 Rendement en Risico: Diversifi catie
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Vragen b en c: 

deviatie verwachte deviatie verwachte  product van kolom product  van kolom 

Kans rendement A rendement B  (2) en (3) (1) en  (4) 
(1) (2) (3) (4) (5)
0,3 -26,50% -1,10% 29,15  8,75  
0,5 18,50% -0,10% -1,85  -0,93  
0,2 -6,50% 1,90% -12,35 -2,47  

   CovariantieAB   = 5,35

Correlatiecoefficiënt  RAB= covariantieAB  = 0,26  

�A  x  �B

d Diversificatie is alleen zinvol, als de fondsen in een portefeuille verschillend reageren op 
eenzelfde economische ontwikkeling. Dat is in dit voorbeeld het geval. 

e De gevonden waarde van de correlatiecoëfficiënt betekent, dat er sprake is van niet 
volkomen positieve correlatie (RAB = 1) tussen de aandelen A en B; aandelen A en B 
stijgen beide bij eenzelfde economische ontwikkeling, maar in verschillende mate.  

f Diversificatie heeft geen zin, als er volkomen positieve correlatie bestaat tussen twee of 
meer effecten. In deze situatie gaan de rendementen van de verschillende aandelen in een 
portefeuille in gelijke mate omhoog of omlaag bij eenzelfde economische ontwikkeling.  

g Een correlatiecoëfficiënt van -1 houdt in, dat bij een zelfde economische ontwikkeling een 
toename van het ene aandeel wordt gecompenseerd door een afname van het andere.  

4. Een correlatiecoëfficiënt wordt wel een genormaliseerde covariantie genoemd, omdat de 
waarde van RAB ligt tussen -1 en +1, terwijl de covariantie ook waarden kan aannemen, die 
liggen buiten -1 en +1. 

5. De covariantie van de risicovrije belegging en een andere belegging A, covARf, is nul, omdat er 
geen samenhang bestaat in de verwachte rendementen van de risicodragende en risicovrije 
belegging. 

 Rendement en Risico: Diversifi catie
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6. a. Een combinatielijn kan worden gedefinieerd als de verzameling van punten die het 
 verband aangeeft tussen risico en verwachte opbrengst van een portefeuille. 

b.    De helling van de combinatielijn is de hoeveelheid extra rendement per eenheid risico:  
       (kA  -  kRf) / �A.

7. Het mean-variance criterium houdt in, dat beleggers bij een gegeven risico een hoger 
verwacht rendement verkiezen. Anders gezegd: beleggers wensen bij een bepaald verwacht 
rendement een zo laag mogelijk risico. De CAL heeft van links naar rechts een stijgend 
verloop.

8. Een indifferentiecurve is de verzameling van punten waarvoor geldt, dat de risicotolerantie per 
eenheid rendement in elk punt van de curve even groot is. 

9. Specifieke risico’s, welke horen bij een specifiek bedrijf of een bepaalde bedrijfstak, zoals 
hoogoven- en staalbedrijven of de telecomindustrie, zullen in een gediversifieerde portefeuille 
geheel kunnen verdwijnen. Specifieke of bedrijfsrisico’s kunnen verdwijnen, als een 
beleggingsportefeuille uit voldoende aandelen van verschillende categorieën bedrijven bestaat.  

10. Markt- of systematisch risico wordt bepaald door bijvoorbeeld macro-economische 
ontwikkelingen, verkiezingen en dergelijke. Dit type risico blijft altijd aanwezig Voorbeelden 
van systematisch risico zijn verkiezingen of een olieboycot.  

11. Omdat marktrisico niet kan worden geëlimineerd, eisen beleggers hiervoor extra rendement.  

12. Een efficiënte portefeuille of efficient frontier wordt gevormd door een wisselende combinatie 
van aandelen A en B in één portefeuille, waarbij de correlatiecoëfficiënt van A en B gelijk 
blijft. Omdat de verhouding tussen A en B verandert, verandert ook het risico en rendement 
van de portefeuille.  

 Rendement en Risico: Diversifi catie
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13. Uiteraard zal een belegger een steilere CAL verkiezen boven een minder steile gegeven het 
mean-variance uitgangspunt. De meest steile CAL raakt de efficiënt frontier. Dit is als volgt in 
te zien: bij een gelijk risico geeft elke steilere CAL meer verwacht rendement. Dus zullen 
beleggers een CAL verkiezen, die boven een andere CAL ligt. De hoogst bereikbare CAL raakt 
de efficient frontier. Een belegger, die alleen belegt in staatsobligaties heeft een verwacht 
rendement gelijk aan de risicovrije rentevoet. Een belegger kan ook uitsluitend beleggen in de 
marktportefeuille. Deze raakt de efficient frontier.

14. Zouden er individuele fondsen zijn van een bepaalde risicocategorie, die een verwacht 
rendement hebben, dat onder de efficient frontier ligt, dan zullen beleggers deze aandelen 
verkopen. Daardoor neemt hun verwachte rendement toe. Dit proces gaat net zolang door, 
totdat deze overgewaardeerde aandelen weer op de efficient frontier komen te liggen. 

 Rendement en Risico: Diversifi catie
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2. Rendement en Risico: CAPM  

Vragen 

1. Noem tenminste vier veronderstellingen van het CAPM. Leg elke veronderstelling 
zonodig uit. 

2. Wat verstaat men onder de marktportefeuille? 

3. Wat is de relatie tussen de kapitaalmarktlijn en het CAPM? 

4. Wat verstaat men onder de marktrisicopremie?  

5. Van welke factoren is volgens het CAPM het verwachte rendement van een aandeel 
afhankelijk? 

6. Wat laat de helling van de aandelenmarktlijn ons zien? 

7. Waarom kan volgens het CAPM er geen onder- of overwaardering van een aandeel zijn? 
Maak bij uw beantwoording gebruik van de volgende gegevens: het feitelijke rendement 
van aandeel XYZ is 12% bij een risico van 0,6. Conform het CAPM is de rendement-
risicoverhouding gelijk aan 8%. 

Opgave 

Stel, dat er twee aandelenfondsen zijn, fondsen X en Y. Daarvan is het volgende bekend: 

� feitelijk rendement
 X 0,9  15% 
 Y 1,5  11% 

Veronderstel, dat de risicovrije rente gelijk is aan 4%. Verder is nog gegeven, dat de risicopremie van 
de marktportefeuille 8% bedraagt.  

 Rendement en Risico: CAPM
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Gevraagd: 

1. Wat is de waarde van het verwachte rendement van de marktportefeuille? 
2. Bereken de feitelijke rendement-risicoverhouding van X en Y.  
3. Bereken het geëiste rendement van X en Y volgens het CAPM. 
4. Bereken de alpha-waarden van X en Y. Welk aandeel is over- of ondergewaardeerd? 
5. Bepaal voor het geëiste rendement van X en Y de geëiste rendement-risicoverhouding. 

Antwoorden vragen  

1. Het CAPM hanteert de volgende vereenvoudigende veronderstellingen: 

� Er zijn in een markt veel beleggers; deze zijn prijsnemers. Dat wil zeggen, dat voor alle 
beleggers geldt, dat hun koop- en verkooptransacties geen invloed hebben op de 
evenwichtsprijs van het risicodragende beleggingsobjecten. 

� Alle beleggers streven naar maximale winst. Met andere woorden, beleggers leven allen in 
een mean-variance wereld: bij een gelijk risico willen zij een zo hoog mogelijk verwacht 
rendement of bij een gelijk verwacht rendement verkiezen zij een zo laag mogelijk risico. 

� Alle beleggers beschikken over dezelfde informatie, die zij op dezelfde manier analyseren. 
De beleggers hebben ook dezelfde verwachtingen over de ontwikkeling van de 
kapitaalmarkt, de verwachte rendementen, de risico’s en de onderlinge samenhang van de 
effecten, de covarianties. Dit wordt ook wel aangeduid als een situatie van beleggers met 
homogene verwachtingen. 

� Beleggers lenen en sparen tegen dezelfde rente, die gelijk is aan de risicovrije rente. 

� Er zijn geen transactiekosten. 

� Er zijn geen belastingen. 

2. De marktportefeuille is de verzameling van alle aandelen, die op een bepaalde 
effectenbeurs verhandeld worden. Het percentage van elk aandeel in de marktportefeuille 
is gelijk aan het gewicht van het aandelenfonds op bedoelde effectenbeurs. 

3. De combinatielijn of CAL, Capital Allocation Line, die raakt aan de efficient frontier, is de 
hoogst bereikbare CAL. De CAL begint op de verticale as bij de risicovrije rente. In de 
context van het CAPM wordt de CAL, die raakt aan de efficiënte verzameling portefeuilles, 
de kapitaalmarktlijn (KML) genoemd. 

4. De risicopremie van de marktportefeuille is gelijk aan (kM  -  kRf). Analoog aan de CAL
heeft de kapitaalmarktlijn een intercept op de verticale as gelijk aan kRf en een helling 
gelijk aan (kM – kRf) / �M. In woorden: de helling van de KML is het quotiënt van het extra 
rendement van een belegging in de marktportefeuille en het marktrisico (�M). De 

 Rendement en Risico: CAPM
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risicopremie kan gedurende een bepaalde periode variëren.  

5. Het CAPM toont, dat het verwachte rendement van een aandeel i wordt bepaald door drie 
factoren: 1) het risicovrije rendement kRf, 2) het risico van aandeel i ten opzichte van de 
marktportefeuille (�i) en 3) de risicopremie van de marktportefeuille (kM – kRf). De grootte 
van de beta-waarde (= het marktgerelateerde risico) van een onderneming bepaalt het 
extra rendement, �i  x  (kM  -  kRf). Dit extra rendement komt bovenop de risicovrije rente 
kRf.

6. De helling van de AML is het extra rendement per eenheid marktrisico. Vandaar, dat men 
spreekt van de marktwaarde van risico. Een aandelenmarkt kan dus ook gezien worden, 
als een plaats, waar risico verhandeld wordt. 

7. Alle aandelen op de AML hebben dezelfde rendement-risicoverhouding. Zou bijvoorbeeld 
door aandelenanalyse blijken, dat het feitelijke rendement van aandeel XYZ 12% is bij 
een risico van 0,6 (gegeven het vigerende CAPM is de koers van XYZ te laag; aandeel 
XYZ is dan ondergewaardeerd), dan is de rendement-risicoverhouding van XYZ gelijk 
aan 12/0,6 = 20. Stel, dat volgens het CAPM bedoelde verhouding gelijk moet zijn aan 
8%, de zullen beleggers aandeel XYZ kopen. De koers van XYZ stijgt en het verwachte 
rendement daalt tot kXYZ gelijk is geworden aan genoemde 8%. 

 Rendement en Risico: CAPM
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Antwoorden opgave  

1. Het verwachte rendement van de marktportefeuille bedraagt dus 12%, namelijk 4 + 8.  

2. De feitelijke extra rendement-risicoverhouding van X bedraagt: 
  =  (15 – 4) / 0,9  =  12,2% 

 De feitelijke extra rendement-risicoverhouding van Y bedraagt: 
  =  (11 – 4) / 1,5  =  4,7% 

3. Het geëiste rendement van X en Y volgens het CAPM: 

    kX  =  4 + 0,9 x 8  =  11,2% 

    kY  =  4 + 1,5 x 8  =  16% 

4. Bereken de alpha-waarden van X en Y. Welk aandeel is over- of ondergewaardeerd? 

  Alpha-waarde van respectievelijk X  is 3,8% (= 15 – 11,2);  X is ondergewaardeerd. 

  Alpha-waarde van Y is  - 5% (= 11 – 16); Y is overgewaardeerd. 

5. Bepaal voor het geëiste rendement van X en Y de geëiste rendement-risicoverhouding: 

   Geëiste rendement-risicoverhouding X  =  (11,2 – 4) / 0,9 =  8% 

   Geëiste rendement-risicoverhouding X  =  (16 – 4) / 1,5  =  8% 

 Rendement en Risico: CAPM
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3. De Contante Waarde van Kasstromen  

Vragen 

1. Wat is het verschil tussen enkelvoudige en samengestelde rente? 

2. Wat is het verschil tussen couponrente en effectieve rente? 

3. Wat is een annuïteit? En wat een annuïteitenfactor? 

Opgave: Effectieve Rente 

Een lening heeft een rente van 4,5%. De rente wordt aan het einde van elk kwartaal betaald (1 april, 1 
juli enzovoort). Wat is de effectieve rente? 

Opgave: Renteberekening 

Iemand bezit een banksaldo van € 50.000, waarop elk jaar 3% rente vergoed wordt. Wat is de waarde 
van het banksaldo aan het einde van de jaren 1, 2 en 3 in geval van enkelvoudige renteberekening, 
samengestelde renteberekening en continue renteberekening?  

Opgave: Annuïteit 

Iemand wil via een internetspaarrekening vijf jaar sparen voor een auto. De aanschafprijs is dan  
€ 30.000. De rente, die de internetspaarrekening vergoedt is 2%. Hoeveel moet deze persoon elk jaar 
sparen om uit te komen op genoemd bedrag van € 30.000? En hoeveel moet deze persoon elk jaar aan 
rente en aflossing betalen als hij het bedrag van € 30.000 leent? Hoeveel bedragen de rente en 
aflossingen als de rente op de lening 10% zou zijn? Gebruik voor het oplossen de getallen uit figuur 1 
van hoofdstuk 3. 

 De Contante Waarde van Kasstromen
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Antwoorden vragen  

1. Bij enkelvoudige rente wordt elk jaar alleen over de hoofdsom rente vergoed. Bij 
samengestelde rente wordt elk jaar over de hoofdsom plus de rente, die tot op dat moment 
vergoed is, rente berekend. 

2. Couponrente wordt berekend over het nominale bedrag van de hoofdsom met behulp van 
het nominale rentepercentage. Effectieve rente wordt berekend door de jaarlijkse nominale 
rentebetalingen (inclusief de aflossing aan het einde van de looptijd) contant te maken met 
behulp van de relevante marktrente.  

3. Een annuïteit is een reeks van kasstromen, welke een bepaald aantal perioden duren en 
elke periode gelijk is. Een annuïteitenfactor wordt gebruikt om een annuïteit te berekenen 
voor de contante of toekomstige waarde van de kasstromen.  

Antwoorden opgave: Effectieve Rente 

Effectieve rente  =  (1  +  0,045)4  -  1  =  4,58%   
          4 

 De Contante Waarde van Kasstromen
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Antwoorden opgave: Renteberekening 

Iemand bezit een banksaldo van € 50.000, waarop elk jaar 3% rente vergoed wordt. 

Enkelvoudige rente     

Tijdstip 0 1 2 3
Waarde € 50,000.00 € 51,500.00 € 53,000.00 € 54,500.00  

     
Samengestelde rente     

Tijdstip 0 1 2 3
Waarde € 50.000,00 € 51.500,00 € 53.045,00 € 54.636,35  

     
Continue rente     

Tijdstip 0 1 2 3
Waarde € 50.000,00 € 51.522,73 € 53.091,83 € 54.708,71  

Antwoorden opgave: Annuïteit 

Iemand wil via een internetspaarrekening vijf jaar sparen voor een auto. De aanschafprijs is dan  
€ 30.000. De rente, die de internetspaarrekening vergoedt is 5%.  

Deze persoon moet elk jaar sparen:      5,52563  x  annuïteit  =  € 30.000   
     ->  annuïteit = 30.000 / 5,52563  =  € 5.429,24 

Deze persoon betaalt elk jaar af op een lening van € 30.000: 
     4,32948  x  annuïteit  =  € 30.000 
     -> annuïteit  =  30.000 / 4,32948  =  € 6,929,24  

Het jaarlijkse termijnbedrag, de rente- en aflossing bij een rente van 5% bedragen: 

jaar termijnbedrag rente aflossing saldo 
1 € 6,929.24 € 1,500.00 € 5,429.24 € 24,570.76  
2 € 6,929.24 € 1,228.54 € 5,700.71 € 18,870.05  
3 € 6,929.24 € 943.50 € 5,985.74 € 12,884.31  
4 € 6,929.24 € 644.22 € 6,285.03 € 6,599.28  
5 € 6,929.24 € 329.96 € 6,599.28 € 0.00  

  € 34,646.22 € 4,646.22 € 30,000.00     

Het jaarlijkse termijnbedrag, de rente- en aflossing bij een rente van 10% bedragen: 

jaar termijnbedrag rente aflossing saldo 
1 € 7,913.92 € 3,000.00 € 4,913.92 € 25,086.08  
2 € 7,913.92 € 2,508.61 € 5,405.32 € 19,680.76  
3 € 7,913.92 € 1,968.08 € 5,945.85 € 13,734.91  
4 € 7,913.92 € 1,373.49 € 6,540.43 € 7,194.48  
5 € 7,913.92 € 719.45 € 7,194.48 € 0.00  

  € 39,569.62 € 9,569.62 € 30,000.00     

 De Contante Waarde van Kasstromen
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4. De Waardering van Aandelen en Obligaties  

Vragen 

1. Zet uiteen wat de volgende begrippen met betrekking tot een obligatie inhouden: pari 
waarde, coupon, relevante marktrente en de som van de contante waarde van de 
kasstromen van een obligatie. 

2. Wat wordt bedoeld met een obligatiekoers, die een disagio heeft of beneden pari noteert? 

3. Wat verstaat men onder het effectieve rendement of marktrendement van een obligatie? 

4. Noem vier verschillen tussen een aandeel en een obligatie. 

5. Leg uit, waarom het Dividend Discount Model de waarde van een aandeel louter verklaart 
uit de som van de contante waarden van de dividenden en niet uit de som van de contante 
waarden van de dividenden plus de waarde van een aandeel.  

6. Geef de vergelijking plus een korte uitleg van het constante groei model. 

7. Zet uiteen op welke manier het constante groei model en de koers-winst verhouding aan 
elkaar zijn gerelateerd. Geef ook aan op welke manier het herinvesteringpercentage en de 
pay out aan elkaar zijn gerelateerd.  

8. Waarom zijn aandelenmarkten efficiënt? Noem twee gevolgen van het feit, dat 
aandelenmarkten efficiënt zijn. 

9. Wat is het effect van aandelenanalyse op de efficiëntie van aandelenmarkten? 

10. Zet uiteen, wat de zwakke vorm van de Efficiënte Markthypothese (EMH), de semisterke 
vorm en de sterke vorm van de EMH inhouden. 

11. Waarom zijn er in vele landen strikte regels uitgevaardigd, die het handelen van het 
management in aandelen van de eigen onderneming beperkingen opleggen? 
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Antwoorden vragen 

1. - Pari waarde is de nominale waarde van een obligatie. 
- Coupon is de jaarlijkse nominale rentebetaling van een obligatie. 
- Relevante marktrente is de rentevoet, waarmee de nominale rentebetalingen contant 
gemaakt moeten worden. 

 - De som van de contante waarde van de kasstromen van een obligatie is de koers van een obligatie. 

2. Als de koers van een obligatie lager is dan zijn nominale waarde, heet het, dat de obligatie 
een disagio heeft of beneden pari noteert.  

3. Zolang de coupon rente gelijk is aan de marktrente, is de koers van de obligatie gelijk aan 
de nominale waarde. De marktrente is de discontovoet, waarmee de coupons of 
rentebetalingen en de aflossing van een obligatie contant gemaakt worden. Omdat de 
marktrente fluctueert, verandert ook de koers van de obligatie.  

4. Verschillen tussen een aandeel en een obligatie:  
- een dividendbetaling is geen verplichting, een rentebetaling wel 
- de levensduur van een aandeel is in principe eeuwig durend, de levensduur van een 
obligatie is in het algemeen eindig en gelijk aan zijn looptijd 
- er bestaat geen zekerheid over de grootte van het dividend, wel over de grootte van de rente  
- de verkoopkoers van het aandeel aan het einde van periode n is onzeker, de grootte van 
de te ontvangen hoofdsom van een obligatie aan het einde van zijn looptijd staat vast. 
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5. De koers van een aandeel op moment t=0 is afhankelijk van de som van de contant 
gemaakte verwachte dividenden onder de veronderstelling, dat de dividendbetalingen 
doorgaan tot in het oneindige. 

6. In het geval van het constante groei model veronderstellen we, dat de dividenden elke 
periode met g% groeien en dat g een constante is, dat wil zeggen dat de groei elke periode 
dezelfde is, dan gaat onderstaande vergelijking over in het constante groei model: 

  P0  =     D0 x (1 + g)    +    D0 x (1 + g)2    +  D0 x (1 + g)3    +  ….  
        1  +  ke        (1  +  ke)2   (1  +  ke)3

  P0  =     D0 x (1 + g)      =      D1

   ke  -  g     ke  -  g 

7. Gegeven dat het verwachte dividend D1 een deel van de winst W1 is, geldt D1

 =  W1 x (1 – p) en dat g =  p x REV  (de groei is het product van het 
herinvesteringspercentage en het rendement van het eigen vermogen). De koers-winst 
verhouding is dan gelijk aan: 

 P0   =            (1 -  p)     .
 W1  ke  -  p x REV  

Onder de voorwaarde dat REV > ke geldt, dat hoe groter het herinvesteringpercentage (p), 
des te groter de koers-winst verhouding. Als een onderneming investeert in projecten, 
waarvoor geldt dat REV < ke, dan zal zijn koers-winst verhouding dalen. Een toename van 
het herinvesteringspercentage leidt tot een daling van de pay out.  

8. Aandelenmarkten zijn efficiënt, omdat het niet mogelijk is nieuws te voorspellen. Het 
gevolg van een efficiënte aandelenmarkt is, dat 1) de koers van aandelen in 
overeenstemming is met de risicocategorie, waartoe zij behoren en dat 2) niemand in staat 
is structureel hogere rendementen te behalen dan de marktportefeuille ofwel de markt te 
verslaan. 

9. Door aandelenanalyse kan nog niet eerder opgemerkte informatie ontdekt worden. Het 
effect van aandelenanalyses is dus, dat uiteindelijk alle beschikbare informatie in de 
koersen verwerkt wordt en dat effectenmarkten efficiënt zijn. 

10. De zwakke vorm van de EMH stelt, dat alle informatie uit het verleden is verwerkt in de 
aandelenkoersen. Dit houdt in, dat trends en andere informatie uit het verleden geen 
voorspellende waarde hebben voor de aandelenkoersen, want  bedoelde informatie heeft 
reeds zijn invloed gehad op de koersen.  

 De semisterke vorm van de EMH stelt, dat de aandelenkoersen tot stand gekomen zijn 
onder invloed van alle informatie, die openbaar verkrijgbaar is. Dit betreft niet alleen 
historische informatie, maar ook informatie uit persberichten, lezingen van het 
management, winstverwachtingen, de kwaliteit van het management en dergelijke.  
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 De derde vorm van de EMH stelt, dat aandelenkoersen zowel alle openbare als inside
informatie bevatten. Als deze sterke vorm van de EMH zou gelden, zouden zelfs insiders, 
zoals het management van een onderneming, geen abnormale koerswinsten kunnen maken. 

11. Het is evident, dat het management van een onderneming in staat is tot het maken van 
abnormale positieve rendementen op de aandelen van de eigen onderneming vanwege zijn 
positie binnen de onderneming. Omdat dit maatschappelijk ongewenst is, zijn er in vele 
landen strikte regels uitgevaardigd, die het handelen van het management in aandelen van 
de eigen onderneming beperkingen opleggen. 
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5. Operationele en Financiële Hefboomwerking  

Vragen 

1. Waarom hebben kapitaalintensieve bedrijven een hoog operationeel risico? Geef drie 
voorbeelden van dergelijke bedrijven.  

2. Wat verstaat men onder de breakeven omzet?Wat verstaat men onder breakeven afzet? 

3. Wat geeft de operationele hefboomfactor aan en waarom wordt deze een elasticiteit 
genoemd? Bezitten kapitaalintensieve bedrijven een hoge operationele hefboomfactor en 
waarom? 

4. Wat verstaat men onder de financiële hefboomfactor? Wat voor effect heeft een toename 
van de financiële hefboomwerking? 

5. Noem twee maatstaven om het (financiële) risico van ondernemingen te meten. Definieer 
elke maatstaf. 

6. Wat verstaat men onder positieve hefboomwerking? Aan welke voorwaarde dient te zijn 
voldaan voor een positieve hefboomwerking? 

7. Welke vier situaties blijken in de praktijk een samenhang te vertonen met financieel risico 
en waarom? 

Opgave: Operationele Hefboomwerking  

Van een onderneming OperaBoom is het volgende bekend: 

Vaste productie- en verkoopkosten (F)  = 7000
Variabele kosten per eenheid product (VarKos)  = 10

Verkoopprijs (VP) = 30

 Operationele en Financiële Hefboomwerking
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Gevraagd: 

a. Bereken bij een afzet van respectievelijk 50, 150, 250, 350, 450, 550 en 650 de waarden 
van volgende grootheden: 

- de omzet, 
- de totale kosten en 
- het bedrijfsresultaat 

b. Bereken de breakeven afzet. 

c. Bereken de operationele hefboomfactor bij een afzet van 650 stuks.  

Opgave: Financiële Hefboomwerking  

Van een onderneming FinaHefbo is de vermogensstructuur vòòr en na een financiële reorganisatie 
bekend: 

      Rente  = 5,0% 
Aantal aandelen = 2000  Aantal aandelen = 1200 

Eigen vermogen  = 5000  Eigen vermogen  = 3000 
Vreemd vermogen  = 0  Vreemd vermogen  = 2000 

Totaal vermogen  = 5000   Totaal vermogen  = 5000 

Verder verwacht het management van FinaHefbo afhankelijk van de conjuncturele ontwikkeling de 
volgende bedrijfsresultaten te halen: 

laag-  centrale  hoog- 
conjunctuur projectie conjunctuur 

Bedrijfsresultaat = WVIB 200 700 1500 

Gevraagd:  

a. Bereken voor elke conjuncturele ontwikkeling en voor elk van beide vermogensstructuren 
de netto winst, de winst per aandeel (WPA) en het rendement van het eigen vermogen (ke).  

b. Bereken de standaarddeviatie voor de winst per aandeel (�WPA) en die van het rendement 
van het eigen vermogen (�ke).

c. Bereken het breakeven punt van het bedrijfsresultaat. 

d. Bepaal de financiële hefboomfactor voor de situatie met vreemd vermogen. Vergelijk de 
winst van de centrale projectie met die van de laagconjunctuur. 

 Operationele en Financiële Hefboomwerking
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Antwoorden vragen

1. Voor kapitaalintensieve bedrijven geldt, dat de vaste kosten een groot deel van de totale 
kosten zijn. Kleine veranderingen in de omzet leiden tot grote veranderingen in de winst. 
Er is dan sprake van een relatief grote operationele  hefboomwerking. 

2. Het punt, waar de omzet in euro’s gelijk is aan de totale kosten, heet het breakeven punt of 
breakeven omzet. De afzet, waar het bedrijfsresultaat gelijk aan nul is, heet de breakeven
afzet.  

3. De operationele hefboomfactor geeft aan met hoeveel procent het bedrijfsresultaat 
verandert, als de omzet met één procent toeneemt. Een dergelijke ratio (een procentuele 
verandering in teller en noemer) wordt een elasticiteit genoemd.  Kapitaalintensieve 
bedrijven bezitten een hoge operationele hefboomfactor, want hun bedrijfsresultaat 
verandert sterk bij een relatief kleine verandering van de omzet.  

4. De financiële hefboomfactor geeft de procentuele verandering in de winst aan, die de 
aandeelhouders toekomt, ten opzichte van een verandering van het bedrijfsresultaat 
(WVIB = winst voor betaling van interest en belasting). Als de financiële 
hefboomwerking toeneemt, neemt ook het effect van een omzetstijging op de winst toe. 

5. Het financiële risico van ondernemingen met vreemd vermogen is groter dan dat van 
ondernemingen zonder. Dit wordt gemeten met de standaarddeviatie (= volatiliteit) voor 
WPA (= winst per aandeel) en ke(= rendement van het eigen vermogen); de waarden van 
deze variabelen zijn voor een onderneming met vreemd vermogen groter. Een tweede 
maatstaf voor spreiding of risico is de variatiebreedte. Dit is het verschil tussen de grootste 
en kleinste waarde van een variabele, bijvoorbeeld de winst per aandeel. Evenals de 
standaarddeviatie is de variatiebreedte van de winst per aandeel (= variatiebreedteWPA)
voor de onderneming met vreemd vermogen groter. 

6. Positieve hefboomwerking leidt tot een hogere winst per aandeel. Echter, het financieel 
risico is ook hoger. De onderneming met vreemd vermogen moet eerst de te betalen rente 
verdienen, voordat er sprake van winst is. Een positieve hefboomwerking bestaat alleen 
als het rendement op het totale vermogen > het rendement op het vreemd vermogen; of als 
het rendement op het eigen vermogen > het rendement op het vreemd vermogen. 

7. Ten eerste blijkt financieel risico beïnvloed te worden door een hoge groei van de 
verkopen. Als we veronderstellen, dat een hoge omzetgroei samengaat met een hoge 
winstgroei, zal de koers van het aandeel hoog zijn. Vanwege de hoge koers zal in een 
situatie van hoge groei een onderneming er de voorkeur geven aan financiering met eigen 
vermogen boven financiering met vreemd vermogen.  

8. Ook de aard van de bezittingen speelt een rol. Ondernemingen met activa, die relatief 
makkelijk verhandelbaar zijn, zoals bijvoorbeeld vliegtuigen of winkelpanden op 
toplocaties, kunnen makkelijker vreemd vermogen aantrekken (met als onderpand laatst 

 Operationele en Financiële Hefboomwerking



Financiering – Opgavenboek

Studentensupport freE-Learning www.studentensupport.be

28  

genoemde activa) dan ondernemingen zonder dergelijke bezittingen. In deze situatie zal 
een onderneming vreemd vermogen verkiezen boven eigen vermogen.  

9. Een derde factor, die een rol speelt is de bedrijfstak. Financiële instellingen, zoals banken, 
bezitten een duidelijk afwijkende solvabiliteit. Ook nutsbedrijven (gas-, elektriciteits- en 
waterleidingbedrijven), die relatief makkelijk hun tarieven kunnen aanpassen aan gestegen 
kosten, hebben in het algemeen een afwijkende vermogensstructuur.  

10. Ten vierde wil het management van een onderneming graag eigen baas zijn; dit geldt met 
name voor het management van kleinere, niet-beursgenoteerde ondernemingen. Omdat het 
uitgeven van aandelen aan derden impliceert, dat de zeggenschap van het management 
kleiner wordt, zou de hier bedoelde categorie bedrijven financiering met vreemd 
vermogen prefereren boven eigen vermogen.  

 Operationele en Financiële Hefboomwerking
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Antwoorden opgave: Operationele Hefboomwerking 

Vraag a: 

Afzet Omzet Vaste Kosten Totale kosten Bedrijfsresultaat 
50 1500 7000 7500 -6000 

150 4500 7000 8500 -4000 
250 7500 7000 9500 -2000 
350 10500 7000 10500 0 
450 13500 7000 11500 2000 
550 16500 7000 12500 4000 
650 19500 7000 13500 6000 

Vraag b: 

Breakeven afzet  =  7000 / (30  -  10)  =  350  stuks 

Vraag c: 

Operationele hefboomfactor  =   {(6000  -  4000) / 4000}  /  {(19500  -  16500) /16500}  =  2,75 

Antwoorden opgave: Financiële Hefboomwerking 

Vraag a: 

laag- centrale  hoog-   laag- centrale  hoog- 
conjunctuur projectie conjunctuur  conjunctuur projectie conjunctuur 

Bedrijfsresultaat = WVIB 200 700 1500  200 700 1500 
Rente     0     0       0  100 100 100 

Netto winst 200 700 1500  100 600 1400 
Winst per aandeel = WPA 0,10 0,35 0,75  0,08 0,50 1,17 

ke 4,0% 14,0% 30,0%   3,3% 20,0% 46,7% 

Uitwerking:

Winst per aandeel =   200 / 2.000 =  € 0,10 

Winst per aandeel =   700 / 2.000 =  € 0,35 enzovoort. 

Rendement van het eigen vermogen  =  200 / 5000  =  4% 

Rendement van het eigen vermogen  =  700 / 5000  =  14%  enzovoort 
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Vraag b: 

�WPA 0,33     0,55
�ke 13,1% 21,9% 

VariatiebreedteWPA 0,65     1,08

Uitwerking:

De netto winst voor elke conjuncturele ontwikkeling staat in de tabel  bij vraag a. 

Zonder vreemd vermogen: 

Gemiddelde WPA  =  1/3  x  (0,10  +  0,35  +  0,75)  =  0,40

Gemiddelde ke  =  1/3 x (4,0%  +  14,0%  +  30,0%)  =  16,0%

�WPA =   1 / (3 -1)  x  {(0,10  -  0,40)2  +  (0,35  -  0,40)2  +  (0,75  -  0,40)2}  = 0,33 

�ke =   1 / (3 -1)  x  {(4.0  -  16,0)2  +  (14,0  -  16,0)2  +  (30,0  -  16,0)2 }  =  13,1% 

VariatiebreedteWPA  =  0,75  -  0,10  =  0,65

Met vreemd vermogen: 

Gemiddelde WPA  =  1/3  x  (0,08  +  0,50  +  1,17)  =  0,58 

Gemiddelde ke  =  1/3 x (3,3%  +  20,0%  +  46,7%)  =  23,3% 

�WPA =   1 / (3 -1)  x  {(0,08  -  0,58)2  +  (0,50  -  0,58)2  +  (1,17 -  0,58)2}  =  0,55

�ke =   1 / (3 -1)  x  {(3,3  -  23,3)2  +  (20,0  -  23,3)2  +  (46,7  -  23,3)2 }  =  21,9% 

VariatiebreedteWPA  =  1,17  -  0,08  =  1,08
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Vraag c:  

Breakeven punt:   WVIBzonder   =   WVIBmet  ->

              WVIB                         =      WVIB  -  Rente     
 # aandelen zonder VV        # aandelen met VV 

     WVIB                =     WVIB  -  100     ->  WVIB  =  100 x 1.000 / (1.000  -  600)  =  €    250 
       1.000      600 

Vraag d: 

Financiële hefboomfactor  =                     procentuele verandering van de netto winst        
     procentuele verandering van het bedrijfsresultaat (WVIB) 

=  [(600  -  100) / 100]  /  [(700  -  200)  /  200]  =  5  /  2,5  =  2

 Operationele en Financiële Hefboomwerking

http://www.t-mobile.de


Financiering – Opgavenboek

Studentensupport freE-Learning www.studentensupport.be

32  

6. De Vermogensstructuur van een Onderneming  

Vragen 

1. Noem vier veronderstellingen, die MM hanteren voor hun model met betrekking tot de 
optimale vermogensstructuur. 

2. Zet uiteen, wat Proposition I zonder belastingen inhoudt en wat MM daarmee hebben 
willen aangeven. 

3. Zet uiteen, wat Proposition II zonder belastingen inhoudt. Waaraan is de risicopremie 
gelijk? 

4. Welke rol speelt arbitrage in het model van MM? 

5. Geef aan, hoe Proposition I  met belastingen luidt. Wat is het effect van belastingen op de 
ondernemingswaarde? 

6. Wat is de waarde van de premie voor het financiële risico in geval van aanwezigheid van 
belastingen? Wat voor effect hebben belastingen op de risicopremie? 

7. Wat toont het Miller model? 

8. Tot welke drie kostensoorten kunnen financiële problemen leiden? Geef van elk een 
beschrijving. 

9. Welke financieringsvoorkeur of pecking order blijken ondernemingen te hebben volgens 
Myers en waarom? 

Opgave: Ondernemingswaarde met belastingen 

Er is een onderneming A, die een eeuwig durende kasstroom heeft van € 8 miljoen. De discontovoet 
van het eigen vermogen (keZFH) is 16%. Het tarief van de vennootschappelijke belasting bedraagt 30%.  

a. Als de onderneming in eerste instantie geen vreemd vermogen gebruikt, wat is dan de 
waarde van deze onderneming?   

Nu veronderstellen we, dat onderneming A gebruik maakt van vreemd vermogen. Het gaat 
om een bedrag van € 24 miljoen, waarover onderneming A jaarlijks een rente van 4% (kv

= 0,04) betaalt.  
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b. Wat is de totale waarde van onderneming A?  En wat is de waarde van het eigen 
vermogen van onderneming A? 

c. Bereken de kosten van het eigen vermogen met vreemd vermogen (= keFH) en vervolgens 
de gewogen gemiddelde kapitaalkosten (GGKK) voor onderneming A. 

d. Is door het gebruik van vreemd vermogen het financieel risico toegenomen? Motiveer.

e. Zet uiteen of het gebruik van vreemd vermogen de onderneming voordeel heeft gebracht 
en zo ja, in welke mate.

Opgave: Ondernemingswaarde en het Miller model 

Een onderneming B heeft zonder vreemd vermogen een waarde van € 35 miljoen. Naast eigen 
vermogen heeft onderneming B ook voor € 24 miljoen vreemd vermogen in gebruik. Het tarief van de 
vennootschappelijke belasting is 30%. 

a. Bereken de contante waarde van het belastingvoordeel. 

Stel, dat het tarief van de persoonlijke belasting op aandelen (PBa) gelijk is aan 20% en de 
Persoonlijke belasting op VV (PBv) gelijk aan 35%. 

b. Bereken rekening houdend met de persoonlijke belastingen de contante waarde van het 
belastingvoordeel. 

c. Voor welke waarde van de persoonlijke belasting op VV (PBv) geldt, dat  
(1 – VPB) x (1 -  PBa) = (1 - PBv)? 

d. Wat is de waarde van onderneming B als alle belastingtarieven gelijk aan nul zouden zijn?  

e. Wat is de waarde van onderneming B als de vennootschappelijke belasting 30% is en de 
persoonlijke belasting op aandelen (PBa) gelijk aan de Persoonlijke belasting op VV (PBv)
bijvoorbeeld 45%? 
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Antworden vragen 

1. MM hanteren de volgende veronderstellingen met betrekking tot hun model over de 
vermogensstructuur van een onderneming: 
a Het bedrijfsrisico is gelijk aan de standaarddeviatie van de kasstromen. Alle 

beschouwde bedrijven behoren tot dezelfde risicoklasse. 
b Alle beleggers gaan uit van dezelfde verwachte kasstromen van de betrokken 

ondernemingen. Anders gezegd, zij hebben homogene verwachtingen met betrekking 
tot de verwachte kasstromen.  

c De netto winst van een onderneming wordt geheel uitgekeerd als dividend aan de 
aandeelhouders.

d De aandelen- en obligatiemarkt voldoen aan de criteria van de EMH, de efficiënte 
markthypothese.  

e Zowel bedrijven als beleggers kunnen lenen en sparen tegen de zogenaamde 
risicovrije rentevoet.

f  Alle kasstromen zijn eeuwigdurend en vertonen geen groei. 

2. In een wereld zonder belastingen is de waarde van een onderneming alleen afhankelijk van de 
som van de contant gemaakte verwachte kasstromen. In symbolen: 

VZFH =  WVIB  =  WVIB
                GGKK       keZFH
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MM willen hiermee aangeven, dat het voor de waarde van een onderneming het niet uitmaakt 
hoe de productiefactoren van een onderneming gefinancierd zijn. De waarde van een 
onderneming is louter afhankelijk van de contante waarden van de jaarlijkse kasstromen (= 
WVIB).

3. De kosten van het eigen vermogen van een onderneming, die ook gebruik maakt van vreemd 
vermogen, zullen hoger zijn dan keZFH. Dit komt omdat een onderneming met vreemd 
vermogen een extra financieel risico heeft ten opzichte van een onderneming gefinancierd met 
uitsluitend eigen vermogen. 

 De  risicopremie  =  premie voor het financiële risico =  (keZFH  -  kv) x  VV / EV 

4. Een onderneming B met een hoger financieel risico vanwege het gebruik van vreemd 
vermogen kan geen grotere waarde hebben dan een overigens identieke onderneming A 
zonder vreemd vermogen. Zolang onderneming B een grotere waarde heeft dan onderneming 
A zullen volgens MM beleggers aandelen van onderneming A kopen en die van onderneming 
B zullen verkopen. De koop- en verkooptransacties gaan net zolang door, totdat 
ondernemingen A en B een gelijke waarde hebben. Dit proces heet arbitrage.  

5. Proposition I:  De waarde van een onderneming is gelijk aan de som van de contant gemaakte 
verwachte kasstromen na belastingbetaling inclusief het belastingvoordeel (VPB x VV). In 
symbolen: 

VFH  =  WVIB x (1 – VPB) +  VPB x VV 

De waarde van de onderneming neemt af door betaling van VPB en toe met de contante 
waarde van het belastingvoordeel.  

6. De  risicopremie  =  premie voor het financiële risico =  (keZFH  -  kv) x  (1 – VPB) x VV / EV. 
Het gevolg is, dat de risicopremie met belastingen lager is dan die zonder belastingen.

7. Miller heeft in 1977 een studie gepubliceerd, waar hij een model afleidt, dat niet alleen de 
effecten van de vennootschappelijke, maar ook van de persoonlijke belastingen op inkomen 
uit eigen en vreemd vermogen als onderwerp heeft. Miller onderscheidt naast het tarief van de 
vennootschappelijke belasting (VPB) voor bedrijven nog twee persoonlijke belastingen: één 
op inkomen uit aandelen (PBa) en één op inkomen uit obligaties (PBv).

8. Men onderscheidt directe en indirecte kosten van faillissement. De directe kosten wordt onder 
meer gevormd, doordat leveranciers contante betaling eisen uit vrees anders geen betaling te 
ontvangen voor geleverde goederen en diensten. Ook kan een onderneming klanten verliezen, 
die bang zijn geen garantie op hun gekochte producten te zullen ontvangen. Tenslotte worden 
indirecte kosten gevormd door personeelsleden, die elders een baan gaan zoeken.  

 De directe faillissementskosten bestaan uit de provisies, die banken en andere instellingen 
eisen voor het afsluiten van overbruggingsfinanciering. Verder kunnen de kosten voor de 
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diensten van experts, zoals accountants, advocaten en fusie- en overname specialisten, 
bijzonder hoog uitvallen.  

Een derde kosten categorie verbonden aan het gebruik van vreemd vermogen is Agency kosten.
Deze doen zich voor tussen managers en vreemde vermogenverschaffers. De eigenaren van 
een onderneming, die overwegend gefinancierd is met vreemd vermogen, zouden  risicovolle 
projecten kunnen ondernemen. Heeft zo’n project succes, dan gaan de baten naar de 
aandeelhouders. Faalt het project, dan verliezen vooral de vreemde vermogenverschaffers. De 
verschaffers van vreemd vermogen zullen dus de onderneming, waaraan zij krediet verstrekt 
hebben, in de gaten willen houden (ook wel monitoring genaamd).  

9. Myers vond in volgorde van voorkeur de volgende financieringsbronnen: 

- Ondernemingen gebruiken als eerste financieringbron ingehouden winst.  
- Zij passen hun dividend betalingen aan hun investeringsmogelijkheden aan.  
- Daarbij proberen de ondernemingen in het algemeen de dividenden van jaar op jaar zo veel 
mogelijk gelijk te laten zijn of te laten toenemen en een daling of overslaan van de 
dividendbetaling zoveel mogelijk te vermijden.  
- Als de hoeveelheid ingehouden winst niet voldoende is, dan geven ondernemingen er de 
voorkeur aan eerst vreemd vermogen aan te trekken. Daarna nemen zij hun toevlucht tot de 
uitgifte van converteerbare obligaties en pas in laatste instantie gaan zij over tot het uitgeven 
van aandelen. 

 Redenen: 
De eerste is, dat interne financiering goedkoop is. Er zijn geen emissiekosten noch monitoring 
kosten aan verbonden. Bovendien geldt in het algemeen, dat bij externe financiering, zoals 
vergroting van het aantal aandelen door een aandelenemissie, de winst per aandeel daalt. Dit 
heeft een daling van de koers van de aandelen tot gevolg.  

Als tweede reden wordt wel genoemd, dat ondernemingen alleen aandelen emitteren, als het 
management van mening is, dat de aandelen overgewaardeerd zijn. Een aandelenemissie kan 
door beleggers dus opgevat worden als een dergelijk (negatief!) signaal. 
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Antwoorden opgave: Ondernemingswaarde met belastingen 

a. De ondernemingswaarde zonder vreemd vermogen laat zich op de volgende manier 
berekenen: 

VZFH =  WVIB x (1 – VPB)  =  8 x (1 – 0,30)  =         5,6    =    € 35 miljoen
         GGKK  =  keZFH       keZFH  0,16 

b. De totale waarde van onderneming A laat zich bepalen op: 

VFH =  VZFH  + VPB x VV 

  VFH =    35 +  0,30 x 24  =  35  +  7,2  =  € 42,2 miljoen

De waarde van het eigen vermogen van onderneming A laat zich bepalen op: 

VFH =  VeZFH  + VV 

  VFH =    42,2  =  VeZFH   +  24  ->  VeZFH  =  42,2   -  24  =  €  18,2 miljoen
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c. De kosten van het eigen vermogen met vreemd vermogen (= keFH) en vervolgens de 
gewogen gemiddelde kapitaalkosten (GGKK) voor een onderneming berekenen we 
voor onderneming A als volgt. Uit formule (4) van hoofdstuk 6 weten we 

  keFH =  keZFH  +  (keZFH  -  kv) x  (1 – VPB) x VV / EV 

Invullen geeft 

  keFH =  0,16  +  (0,16  -  0,04) x (1 – 0,30) x 24 / 18,2  =   
=  0,16  +  0,12 x  0,70  x  1,32  =  0,2709  (27,09%)

  GGKK  =  keFH x EV / TV  +  kv x (1 – VPB) x VV / TV 
   =  0,2709 x 18,2 / 42,2  +  0,04 x 0,70 x 24 / 42,2  =  0,133 (13,3%)

d. Ja, door het gebruik van vreemd vermogen is het financieel risico toegenomen. Het 
door beleggers geëiste rendement op het eigen vermogen (keZFH) is gestegen van 16% 
naar 27,09%. 

e. Hoewel de kosten van het eigen vermogen zijn toegenomen, zijn die van het totale 
vermogen (= GGKK) gedaald en wel van de oorspronkelijke 16% naar 13,3%. Deze 
daling is veroorzaakt door het belastingvoordeel vanwege het gebruik van vreemd 
vermogen, dat de betaling van winstbelasting vermindert.  

Antwoorden opgave: Ondernemingswaarde en het Miller model 

Vraag a: 

Ondernemingswaarde met VV (VFH) =       35 + 1  - ( (1 -   0,30 )  x  (1 -  0% ))   x   24  = € 42,20  
(1 - 0% )

Contante waarde belastingenvoordeel = 1  - ( (1  -  0,30 )  x  (1 -  0% ))  x    24  =  €  7,20  
(1 - 0% )

Vraag b: 

Contante waarde belastingenvoordeel = 1  - ( (1  - 0,30 )  x  (1 -  0,20 ))  x    24.00  =  € 3,32  
(1 - 0,35 )

Vraag c: 

(1 – VPB) x (1 -  PBa)  = (1 - PBv)
(1 – 0,20)  x  (1 – 0,35) =  0,56 
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Als (1  -  PBv)  gelijk moet zijn aan 0,56 
dan geldt  PBv  = 0,44 

Als PBv = 0,44 vallen teller en noemer tegen elkaar weg en geldt VFH  =  VZFH   en is er geen 
belastingvoordeel meer te behalen.  

Vraag d: 

Ondernemingswaarde met VV (VFH) =  
     
35,00  + 1  - ( (1 -   0 )  x  (1 - 0 ))   x  24.00  =  €  35,00 

(1 - 0 )

Vraag e: 

Als geldt   (1 -  PBa)  =  (1 - PBv), dan vallen beide termen in teller en noemer tegen elkaar weg: 

Ondernemingswaarde met VV (VFH) =  
     
35 + 1  - ( (1 -   0,30 )  x  (1 -  0,45 ))   x    24  =  € 42,20 

(1 - 0,45 )
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7. Dividendbeleid  

Vragen 

1. Waarom heeft volgens MM dividendbeleid geen invloed op de ondernemingswaarde? 

2. Op welke manier verhouden de pay out ratio en verwachte koerswinst zich tot elkaar? 

3. Wat houdt de ‘Bird-in-the-hand’ theorie in? Hoe zien MM deze theorie? 

4. Wat verstaat men onder informatie asymmetrie? Op welke manier kan men informatie 
asymmetrie verkleinen? Geef hiervan enkele voorbeelden.  

5.  Wat is het clientèle effect? 

6. Welke drie vormen van dividendbeleid worden onderscheiden? Geef van elke vorm een 
beschrijving. 

7. Wat verstaat men onder dividenddeclaratie? Wie of welk orgaan neemt bedoelde 
beslissing?  

 Dividendbeleid
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Antwoorden vragen  

1. Volgens MM heeft dividendbeleid geen invloed op de ondernemingswaarde. 
Dividendbeleid is irrelevant. De ondernemingswaarde wordt immers louter bepaald door 
de risicocategorie, waartoe de onderneming behoort en de verwachte kasstromen.

2. Hoe meer dividend wordt uitgekeerd (hoe groter de pay out ratio) des te minder middelen 
zullen beschikbaar zijn voor investeringen, des te kleiner is in het algemeen de verwachte 
koerswinst.

3. Beleggers prefereren contant dividend boven minder zekere toekomstige koerswinsten op 
hun aandelen. Naar analogie van het spreekwoord: ‘Beter één vogel in de hand dan … 
enz.’ wordt deze theorie ook wel aangeduid met de ‘Bird-in-the-hand’ theorie. Het is niet 
verbazingwekkend, dat MM deze theorie afdeden als een drogreden. Volgens MM zouden 
in de praktijk beleggers hun dividenden opnieuw beleggen. Daarmee moge duidelijk zijn, 
dat het beleggers niet uitmaakt of zij dividend ontvangen of streven naar koerswinst. 

4. De ongelijke verdeling van informatie tussen de managers van een onderneming en haar 
aandeelhouders wordt aangeduid met informatie asymmetrie. Waar informatie asymmetrie 
bestaat, speelt signaling een rol. Signaling wordt gebruikt om informatie asymmetrie te 
verkleinen door op een min of meer indirecte manier een uitspraak te doen over de 
kwaliteit van de onderneming.  Voorbeelden van signals zijn dividendbeleid, inkoop van 
eigen aandelen en financieringsvoorkeur.  

5. Met het clientèle effect bedoelt men, dat verschillende categorieën beleggers verschillende 
voorkeuren hebben met betrekking tot dividendrendement en verwachte 
koersontwikkeling. We kunnen hierbij denken aan aandelen met een relatief hoog 
dividendrendement (en lage groei) of juist met een hoge verwachte groei (en een laag of 
geen dividend).  

6. Men onderscheidt drie vormen van dividendbeleid. Het meest stabiele dividendbeleid is 
die, waar de groei van het dividend voorspelbaar is en waar de groei min of meer gelijk 
opgaat met de inflatie. Vooral ondernemingen met een gelijkmatige winstontwikkeling 
zullen een dergelijk dividendbeleid hebben. Een tweede vorm van dividendbeleid, die als 
minder stabiel dan de eerste kan worden beschouwd, is, dat de dividendbetalingen niet 
zullen worden verlaagd. De minst stabiele vorm van dividendbeleid is, waarbij de 
dividendbetalingen mee bewegen met de resultaten van de desbetreffende onderneming. 
De laatste vorm van dividendbeleid zien we vaak bij conjunctuurgevoelige bedrijven. 
Deze bedrijven keren dividend uit, als ze winst maken en slaan het dividend over in geval 
van verlies. 

7. De AVA beslist over de vraag of er dividend wordt uitgekeerd en zo ja, over de hoogte 
ervan. Deze beslissing heet de dividenddeclaratie. Dividenden worden betaald, nadat de 
algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) is gehouden. 
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8. Opties: Inleiding 

Vragen 

1. Wat is een Amerikaanse optie en wat een Europese optie is? 

2. Wat is een optieschrijver?  

3. Wat verstaat men onder de hefboomwerking van een optiecontract? Waarom wordt 
optiehandel een zero sum game genoemd? 

4. Wat zijn bestens en wat gelimiteerde orders? 

5. Waarop is de optiewaardering volgens Black en Scholes gebaseerd? 

6. Wat is een hedge ratio? Is de hedge ratio voor verschillende waarden van de call een 
constante? Verklaar. 

7. Zet uiteen, wat de put-call pariteit inhoudt.  

8. Wat verstaan men onder random walk van een aandeel? 

Antwoorden vragen  

1. Een Amerikaanse optie is uitoefenbaar gedurende de gehele looptijd  en een Europese 
optie is alleen uitoefenbaar aan het eind van de looptijd. 

2. De verkoper van een optiecontract heet de schrijver van een optiecontract.  

3. De hefboomwerking van een optiecontract is, dat een belegger met een relatief gering 
bedrag enorme winsten kan maken. Het omgekeerde behoort echter ook tot de 
mogelijkheden! Bovendien geldt bij opties, dat de winst van de ene partij het verlies van 
de tegenpartij is. Het handelen in opties is met andere woorden een zero sum game.

4. Bestens orders worden altijd uitgevoerd tegen de koers die geldt op het moment dat de 
order de optiebeurs bereikt. Bij gelimiteerde orders geeft de belegger aan wat de 
maximum prijs is die hij wil betalen bij koop danwel de minimum prijs die hij wil 
ontvangen bij verkoop. 

5. Black en Scholes tonen aan, dat opties kunnen worden gewaardeerd door met opties en 
aandelen een portefeuille te construeren, waarmee een risicovrije belegging kan worden 
gesimuleerd. Daarom moet zo'n combinatie van opties en aandelen een verwachte 
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opbrengst hebben, die gelijk is aan die van een risicovrije belegging, zoals een 
staatsobligatie, met een gelijke looptijd als de optie in de bedoelde combinatie.  

6. De hedge ratio is de verandering van de waarde van de call per euro verandering van het 
onderliggende aandeel. Het blijkt, dat de hedge ratio niet constant is, als de onderliggende 
waarde in koers stijgt of daalt. Dit komt, omdat de callwaarde bij verschillende waarden 
van het onderliggende aandeel niet proportioneel verandert (geen rechte lijn). Zie figuren 
1 en 2 van hoofdstuk 8. Ook kan de hedge ratio in de loop der tijd veranderen, zelfs als de 
koers van een aandeel gelijk blijft door een verandering van de stemming op de 
aandelenmarkt. Dit heeft tot gevolg dat het aantal calls nodig voor de vorming van een 
risicovrije portefeuille voortdurend moet worden aangepast.  

7. De put-call pariteit wordt weergegeven door de volgende vergelijking 

 Call0  -  Put0  =    P  -  L /  ekRf  x  t

  waarin   
  Call0  =  waarde calloptie op t0

  Put0  =  waarde putoptie op t0

  P  =  koers aandeel 
  L  =  omvang van de lening 
  kRf =  de risicovrije rentevoet 
  t =  de resterende looptijd van de calloptie 

De geschreven put en de afgesloten lening respectievelijk links en rechts van het = -teken 
vertegenwoordigen beide een verplichting voor de belegger. Daarom staat er een min-teken voor Put0

en L in bovenstaande vergelijking. De call en het aandeel zijn bezittingen van de belegger, vandaar het 
plusteken voor Call0 en P. Als de waarde van de call met behulp van Black en Scholes berekend is, 
kan de waarde van de put berekend worden. 

8. De kans dat een aandeel over een korte tijdsperiode bezien zal stijgen, is even groot als de 
kans dat een bepaald fonds zal dalen in koers. Aan dit verschijnsel heeft men de naam 
random walk gegeven. 
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9. Opties: het Black en Scholes Model 

Vragen 

1. Welke veronderstellingen hanteren Black en Scholes voor hun optiewaarderingsmodel? 

2. Van welke factoren is de waarde van een calloptie afhankelijk volgens het Black en 
Scholes model? 

3. Wat verstaat men onder intrinsieke en wat onder tijdwaarde van respectievelijk een call en 
een put? 

4. Welke volatility gebruikt het BS-model om de waarde van een optie te berekenen? Wat 
betekent de zogenaamde implied volatility?

5. Geef aan, wat er ceteris paribus gegeven het BS-model gebeurt met de waarde van een 
call, als  

- de koers van de onderliggende waarde toeneemt 
- de risicovrije rente stijgt 
- de looptijd van de call afneemt 
- de volatility van de rendementen van de onderliggende waarden stijgt. 
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6. Noem tenminste drie voorbeelden, waarbij de optietheorie kan worden gebruikt als 
verklaring.  

Opgave: Optiewaardering  

Het aandeel van een olie major, een onderneming die onder meer aardolie exploreert, raffineert tot 
benzine en de eindproducten distribueert, heeft een koers van € 24. Op het aandeel zijn ook call- en 
putopties uitgegeven met een uitoefenprijs van € 25. De opties behoren tot de categorie Amerikaanse 
opties. Gebruik de Appendix aan het einde van hoofdstuk 9 bij uw berekeningen. De overige gegevens 
met betrekking tot resterende looptijd rente enzovoort staan hieronder.  

Koers van het aandeel (P0) 24 euro
Uitoefenprijs 25 euro
Resterende looptijd als deel van het jaar 0.250 
Risicovrije rente per jaar          3 %
Standaarddeviatie (=volatility) 20.0%

Gevraagd: 

a. Bereken de koers van de calloptie. 

b. Bereken de koers van de putoptie met behulp van de put-call pariteit. 

c. Wat is de hedge ratio bij de gevonden waarden van de call? Leg uit, wat de 
gevonden waarde betekent. 

d. Bepaal zowel van de call als de put de intrinsieke en de tijdswaarde. 

e. Bereken de waarde van de call, als nog gegeven is, dat net voor het expireren van 
de call € 2 dividend ter beschikking van de houder van het aandeel wordt gesteld. 
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Antwoorden vragen  

1. Black en Scholes gaan uit van een standaardnormale verdeling met betrekking tot de 
verwachte opbrengsten van een aandeel.Verder gaat het BS-model uit van een Europese 
optie. Dit betekent dat de optie pas aan het einde van zijn looptijd kan worden 
uitgeoefend. De gehanteerde rente is die op risicovrije beleggingen. Net als bij het 
binomiale model uit het vorige hoofdstuk bepalen Black en Scholes de waarde van een 
optie door het vormen van een risicovrije portefeuille bestaande uit opties en aandelen; zie 
hiervoor hoofdstuk 8. Er wordt tevens aangenomen, dat de te betalen rente op geleend 
geld gelijk is aan de te ontvangen rente: dit is de rente op risicovrije beleggingen (kRf).
Ook veronderstelt het BS-model geen transactiekosten en dividenden en dat de volatility,
hedge ratio en de risicovrije rente tot aan de expiratiedatum onveranderd blijven. 

2. De theoretische waarde van een calloptie conform het Black en Scholes model is 
afhankelijk van de volgende factoren: 

� De huidige prijs van de onderliggende waarde (= P0)
� De uitoefenprijs van de optie (= X) 
� De resterende looptijd van de optie (= t) 
� De risicovrije rente (= kRf)
� De volatility (= �)

3. In het algemeen bestaat de waarde van een optie uit tijdwaarde en intrinsieke waarde. 
Tijdwaarde is gedefinieerd als 

Intrinsieke waarde Calloptie =  Koers aandeel  -  Uitoefenprijs call 
Tijdwaarde Calloptie    =  Waarde Calloptie  -  Intrinsieke waarde  

   
Intrinsieke waarde Putoptie =  Uitoefenprijs Putoptie  -  Koers aandeel 
Tijdwaarde Putoptie    =  Waarde Putoptie  -  Intrinsieke waarde  

   
4. In het BS-model wordt de volatility gebaseerd op de standaarddeviatie van de 

aandelenrendementen uit een bepaalde periode in het verleden gekozen, de historische 
volatility.
Gegeven de feitelijke koers van een optie, zoals op een optiebeurs tot stand gekomen 
kunnen we de zogenaamde implied volatility te berekenen. Dit is de volatility, die 
kennelijk door de markt wordt gebruikt om de waarde van een bepaalde optie te bepalen. 

5. Als de koers van de onderliggende waarde toeneemt, dan stijgt de koers van de call. 
 Als de risicovrije rente stijgt, dan daalt de koers van de call. 

 Als de looptijd van de call afneemt, dan daalt de koers van de call. 
Als de volatility van de rendementen van de onderliggende waarden stijgt, dan stijgt de 
koers van de call.  

6. Uit het Black en Scholes model is het volgende af te leiden: 

 Opties: het Black en Scholes Model
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-  In optietermen gesproken: aandelen van een onderneming, waarvan de waarde van de 
bezittingen groter is dan die van zijn schuld, zijn te vergelijken met in the money 
callopties. In een dergelijke situatie (totale waarde > schuld) zullen de aandeelhouders hun 
calloptie uitoefenen en de schuld betalen.  
-  Obligatieleningen worden vaak gecombineerd met warrants. Dit zijn effecten met optie-
achtige kenmerken: de houders van warrants hebben onder bepaalde omstandigheden het 
recht aandelen te kopen tegen een vastgestelde prijs.  
-  Een derde toepassing van de optietheorie zijn converteerbare obligatieleningen. De 
houder van de converteerbare obligaties heeft het recht de obligaties onder bepaalde 
voorwaarden om te ruilen (of te converteren) in aandelen tegen een van te voren 
vastgestelde koers. Bedoeld recht is te vergelijken met een calloptie en heeft een zekere 
waarde.  
-  Ook verzekeringen kunnen worden gezien als een toepassing van opties. De 
verzekeringspremie, die de verzekerde betaald heeft, is te vergelijken met de prijs, die voor 
een putoptie betaald moet worden. Het recht op schadevergoeding, dat de houder van de 
verzekeringspolis heeft, is te vergelijken met het recht gekoppeld aan een gekochte putoptie. 

Antwoorden opgave: Optiewaardering 

Vraag a: 

We weten, dat  

 d1  =  ln(P0 / X)  +  {kRf  +  (�2 / 2)} x t
      � x t½

 d2  =  d1  -  � x t½

Invullen van de gegevens: 

-0,0408 + 0,0125
d1 =     ----------------------------   = -0,2832

0,1000 

d2 = -0,2832 - 0,1000 = -0,3832

d1 = -0,2832 dus N(d1) = 0,3885 hedge ratio 
d2 = -0,3832 dus N(d2) = 0,3506 

                   koers call (Wc)   = 0,62  euro 

 Opties: het Black en Scholes Model
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Vraag b: 

Met betrekking tot de put-call pariteit geldt: 

  Call0  -  Put0  =    P  -  L /  ekRf  x  t

Invullen van de gegevens: 

   0,62   -  Put0  =    24  -  25 /  ek0.03  x  0,25

Put-call pariteit : Put0  = 0,62 - 24 +  24,81  =  1,44  

Vraag c: 

De hedge ratio  is gelijk aan N(d1) = 0,3885 

Dit betekent dat de call € 0,3885 in waarde stijgt, als het aandeel met € 1 toeneemt.  

 Opties: het Black en Scholes Model

http://www.britishairways.nl/
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Vraag d: 

Call  Put  
Intrinsieke waarde 0,00 1,00 
Tijdwaarde 0,62 0,44  
Prijs 0,62 1,44 

Vraag e: 

We weten, dat  

 d1  =  ln(P0 / X)  +  {kRf  +  (�2 / 2)} x t
      � x t½

 d2  =  d1  -  � x t½

Invullen van de gegevens: 

-0,0408 + 0,0125

d1 =     ----------------------------   = -0,2832
0,1000 

d2 = -0,2832 - 0,1000 = -0,3832

d1 = -1,1465 dus N(d1) = 0,1260 hedge ratio 

d2 = -1,2465 dus N(d2) = 0,1064 

                   koers call (Wc) = 0,13 euro

 Opties: het Black en Scholes Model
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10. Termijncontracten 

Vragen 

1. Welke partijen zullen beroepshalve op een termijnmarkt handelen? Waarom is 
liquiditeit op een termijnmarkt belangrijk? 

2. Wat verstaat men onder een opportunity costs met betrekking tot transacties op de 
termijnmarkt? 

3. Waarom is standaardisatie op een termijnmarkt een absolute voorwaarde? 

4. Wat verstaat men onder een short en wat onder een long positie op een 
termijnmarkt? 

5. Zet uiteen wat een hedger op de termijnmarkt is. 

6. Verklaar op welke manier de financieringskosten de prijzen op een termijnmarkt 
beïnvloeden.  

7. Wat verstaat men in het kader van een termijnmarkt onder gebruiksgemak? 

8. Op welke wijze beïnvloedt een verwachte dividendbetaling de termijnkoers van 
een future?

9. Noem vier verschillen tussen opties en termijncontracten. 

10. Wat verstaat men onder beleggen in de marktportefeuille? 

Opgave: Termijncontract aandeel 

Het aandeel van een olie major, een onderneming die onder meer aardolie exploreert, raffineert tot 
benzine en de eindproducten distribueert, heeft een koers van € 24. Er kan op het aandeel een 
termijncontract afgesloten worden voor levering van de aandelen over drie maanden, een zogenaamd 
drie maands termijncontract. De financieringsrente is 3%.  

Gevraagd:  

a. Bereken de waarde van het termijncontract.  

b. Stel, dat er onverwacht € 2 dividend vlak voor het einde van de looptijd van 
het contract zal worden betaald. Wat is nu de waarde van het termijncontract? 

 Termijncontracten
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c. Stel dat de koers van het drie maands termijncontract € 23 bedraagt. Welk 
dividend verwacht de markt dan blijkbaar? 

Antwoorden vragen 

1. Op een termijnmarkt zijn de handelende partijen in het algemeen degenen, die be-
roepsmatig bij het product betrokken zijn, de telers en verwerkers van het product. 
Daarnaast zijn ook buitenstaanders op termijnmarkt actief. Dezen zorgen ervoor dat er 
voldoende liquiditeit in de markt is, dat wil zeggen er zijn voldoende aantallen kopers en 
verkopers op de markt.  

2. Een aardappelteler ontvangt vanwege een termijnmarkttransactie in december een bedrag 
van bijvoorbeeld  € 24.000. De levering is in april daaraan volgend. Stel, dat de waarde 
van het termijncontract in april gestegen is tot € 30.000. Het verschil tussen beide 
bedragen is een opportunity cost voor de teler. De teler moet de afweging maken of 
bedoelde opportunity cost niet de zekerheid waard is, dat hij al in december een deel van 
zijn oogst tegen een voor hem acceptabele prijs verkocht heeft. 

3. Voor een vlot verloop van de handel op een termijnmarkt is standaardisatie een absolute 
eis. De kwaliteit van de producten, de levertijd en de inhoud van de gebruikte contracten 
liggen stuk voor stuk nauwkeurig vast. Het gevolg is, dat partijen uitsluitend over de prijs 
hoeven te onderhandelen. En daarover zal men het snel eens kunnen worden, want deze 
wordt grotendeels bepaald door de prijs op de contante of locomarkt. 

 Termijncontracten
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4. De koper van een termijncontract heeft een long positie, de verkoper een short positie. 

5. De verkoper op een termijnmarkt, die de verkochte producten in zijn bezit heeft, zal bij 
een prijsstijging aan zijn contractuele verplichting kunnen voldoen. De prijsstijging kost 
de verkoper derhalve geen geld. Iemand, die tegelijk twee tegengestelde posities inneemt, 
het bezit  van de producten (long positie) en de verkoop van een termijncontract (short 
positie), heet een hedger op de termijnmarkt. 

6. De verkoper van een termijncontract dient de verkochte goederen aan te schaffen bij het 
afsluiten van het termijncontract om zijn verplichtingen te kunnen nakomen. Als we ervan 
uitgaan dat de verkoper de goederen aanschaft met geleend geld, is het logisch dat de te 
betalen rente doorberekend wordt aan de koper. In de term (1 + kv)t komen de 
financieringskosten van de verkoper van het goederentermijncontract tot uitdrukking:  
TKGOED  = (LKGOED) x (1 + kv)t

7. De term gebruiksgemak is te zien als het onder handbereik hebben van een bepaald goed. 
De goederen, die worden verhandeld op een goederentermijnmarkt, liggen in de regel 
ergens opgeslagen ver weg van de eigenaar. De koper ervaart het als een nadeel, dat hij 
goederen, waarvan hij zich de eigenaar mag noemen, niet feitelijk in zijn bezit heeft. 

8. De termijnkoers van een future schematisch weergegeven komt als volgt tot stand: 

  koers op de contante, loco of spot markt 
  financieringskosten (+) 
  dividend of rente (-) 
             + 
  termijnkoers 
   
  Een dividendbetaling zal de koers van de future doen dalen.  

9. Vier verschillen tussen opties en termijncontracten: 
- Opties zijn rechten om te kopen of te verkopen; termijncontracten zijn koop- of 

verkoopovereenkomsten. 
- Bij optiewaardering speelt waarschijnlijkheid een rol; bij termijncontracten niet.  
- Bij gekochte call- en put opties is het verlies beperkt tot de door de koper betaalde 

prijs; bij termijncontracten moet zowel bij koop- als verkoopovereenkomsten het 
volledige bedrag afgerekend worden.  

- Bij opties speelt tijdwaarde in het algemeen een rol; bij termijncontracten niet.  

10. Beleggen in de marktportefeuille is beleggen conform een aandelenindex. Dit is eerder 
aan de orde geweest in de hoofdstukken 1 en 2 over Rendement en Risico. Met de 
aandelenindex of marktportefeuille wordt een verzameling van aandelen aangegeven die 
bij elkaar representatief is voor een bepaalde effectenmarkt in zijn geheel. 

 Termijncontracten
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Antwoorden opgave: Termijncontract aandeel 

Vraag a: 

Van een olie major, een onderneming die onder meer aardolie exploreert, raffineert tot benzine en de 
eindproducten distribueert, heeft het aandeel een koers van € 24. Invullen van de vergelijking voor een 
termijncontract (Dividend = 0): 

      
   TKFTI  =  LKFTI    x    (1 + kv)t  /  (1 + DR)t

Koers Future t0 = 24  x (1 +  0,03 )^  0,25  / (1 +  0.00 / 24 )^  0,25  = €   24,18 

Vraag b: 

Koers Future t0 = 24  x (1 +  0,03 )^  0,25  / (1 +  2,00 / 24 )^  0,25  = €   23,70 

Door de dividendbetaling daalt de koers van het aandeel! 

Vraag c: 

Koers Future t0 = 24  x (1 +  0,03 )^  0,25  / (1 +  5.30 / 24 )^  0,25  =  €   23,00 

De markt verwacht kennelijk een dividendbetaling van € 5,30. 

 Termijncontracten
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