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1. Rendement en Risico: Diversificatie
1.1 Inleiding
Harry Markowitz wordt wel beschouwd als de vader van de portefeuille theorie. Een groot deel van dit
hoofdstuk is gebaseerd op een publicatie van zijn hand uit 1952 in de Journal of Finance. Een
portefeuille definiëren we als een belegging in een aantal verschillende vermogensobjecten. Zo'n
belegging kan bestaan uit aandelen van verschillende ondernemingen, maar het kan ook een combinatie
zijn van verschillende aandelen plus een bankdeposito of aandelen samen met obligaties, onroerend goed
en grondstoffen. Kortom een portefeuille kan op veel manieren opgebouwd zijn.
Het uitgangspunt van Markowitz is, dat een belegger een afkeer van risico heeft. Dat wil zeggen dat hij
een bepaald rendement wil realiseren met zo weinig mogelijk risico. Het probleem kan ook anders
worden geformuleerd: een belegger zal proberen een zo hoog mogelijk rendement te maken bij een
bepaald risico. Een combinatie van verschillende vermogensobjecten maakt dat mogelijk. De kern van de
portefeuille theorie is dan ook diversificatie: het opnemen van verschillende vermogensobjecten in één
portefeuille.
Hoe kunnen we een beleggingsportefeuille samenstellen, die is afgestemd op een bepaalde risico
voorkeur en dito rendementseisen? Dit hoofdstuk behandelt risico en de manier, waarop risico beheerst
kan worden. Als maatstaf voor risico gebruiken we de standaarddeviatie of volatiliteit van de verwachte
rendementen van een aandeel. In de financieringsliteratuur is het gebruikelijk, dat het risico van een
aandeel wordt gemeten met behulp van de standaarddeviatie van de verwachte rendementen van een
aandeel.
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Het totale risico van een vermogensobject is afhankelijk van diens risico afzonderlijk beschouwd. We
onderscheiden twee soorten risico: bedrijfs- en marktrisico. Marktrisico wordt bepaald door bijvoorbeeld
macro-economische ontwikkelingen, verkiezingen en dergelijke. Dit type risico blijft altijd aanwezig.
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 in mindere mate
merkbaar zijn. Specifiek of bedrijfsrisico kan wel worden geëlimineerd. Voor een belegger met meerdere
aandelen in zijn portefeuille is dus het marktrisico van een aandeel van belang. Een belegger dient daarom
vooral te kijken naar de invloed van een specifiek aandeel op het risico van zijn portefeuille en niet zozeer
naar het risico van een aandeel afzonderlijk.

1.2 Verwachte rendement en risico
Stel, dat we in een beleggingsportefeuille P twee aandelenfondsen hebben, A en B. We willen in totaal
€ 1000 beleggen. Het verwachte rendement van fonds A is 8% en dat van B is 15%. De bedragen, die
we in A en B beleggen, zijn bijvoorbeeld € 300 en € 700. De verwachte opbrengst van portefeuille P is
dan
kP = wA x kA + wB x kB

waarin
kP
wA
kA
wB
kB

=
=
=
=
=

(1)

verwachte rendement van portefeuille P
percentage van A in de portefeuille
verwachte rendement van A
percentage van B in de portefeuille
verwachte rendement van B

dus kP = (300 / 1000) x 8 + (700 / 1000) x 15 = 12,9%
Vanzelfsprekend moeten de gewichten van A en B in de portefeuille optellen tot 1 (of 100%). Als we
ervan uitgaan, dat we alleen een long positie in A of B hebben, dan zal kP liggen tussen 8% en 15%. 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. Op een
aandelenmarkt met van iedere onderneming miljoenen genoteerde aandelen is een short transactie
eenvoudig uit te voeren. Een belegger kan immers altijd de verkoop (= short transactie) sluiten en
daarmee zijn verplichting uit hoofde van de short transactie nakomen door een tegenover gestelde
kooptransactie. Als we een short transactie afsluiten, dan verwachten we, dat de koers gaat dalen. Een
short (of verkoop-) transactie is het tegenovergestelde van een long (of koop-) transactie.
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Een voorbeeld van een transactie, waarbij we tegelijk short gaan in een aandeel A (kA = 8%) en long in
een aandeel B (kB = 15%) kan het voorgaande verduidelijken. Stel, dat we de beschikking hebben over
€ 1000. We nemen een short positie in fonds A van bijvoorbeeld € 400. We gaan er gemakshalve vanuit,
dat onze bank geen aanvullende voorwaarden, zoals bijvoorbeeld een onderpand of een som geld, stelt.
Door onze short positie hebben we immers de verplichting aandelen A te leveren aan de tegenpartij. De
opbrengst van de verkoop van aandelen A beleggen we in aandelen B, waarin we nu dus voor € 1400
kunnen beleggen. Onze zo gevormde portefeuille P bestaande uit twee fondsen A en B heeft een omvang
van € 1000 (= 1400 – 400): we besteden aan aandeel B € 1400 en we ontvangen door verkoop van
aandeel A € 400. Dan kunnen we een portefeuille opbrengst verwachten van
kP = -{400 / (1400 - 400)} x 8 + {1400 / (1400 - 400)} x 15 = 17,8%
De short positie in A geven we aan met een minteken. Merk op, dat de gewichten weer optellen tot 1
(= -0,4 + 1,4)! Door short te gaan hebben we het rendement van de portefeuille kunnen verhogen van
12,9% naar 17,8%! Zouden we onze short positie kunnen vergroten, dan zal het verwachte rendement van
P verder toenemen. Stel, dat we een short positie in A hebben van bijvoorbeeld € 1000. Het gevolg is, dat
we 2000 euro’s hebben om te beleggen in B. Dan wordt het rendement van de portefeuille
kP = -{1000 / (2000 - 1000)} x 8 + {2000 / (2000 - 1000)} x 15 = 22%
In principe bestaat er voor het verwachte rendement van een portefeuille door long en short transacties uit
te voeren geen grens! We zullen in de volgende paragraaf zien, dat het risico van een portefeuille groter
wordt mèt het toenemen van het verwachte rendement.

1.3 Het risico van één fonds bij verschillende economische ontwikkelingen
Het risico van een fonds vertelt ons iets over de mate van onzekerheid van het verwachte rendement. Een
van de meest gebruikte maatstaven voor risico is de standaarddeviatie of het kwadraat ervan, de
variantie. In formule:
n

VarA =  hi x (kAi - kA)2

(2.1)

i=1

A2 = VarA
waarin
VarA
A
i
n
hi
kAi
kA

=
=
=
=
=
=
=

(2.2)

variantie van het verwachte rendement van aandelenfonds A
standaarddeviatie van het verwachte rendement van A
economische ontwikkeling i
aantal verschillende economische ontwikkelingen
kans op een bepaalde economische ontwikkeling i
verwachte rendement van A in situatie i
verwachte rendement van belegging A
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Zoals uit vergelijking (2.1) blijkt, moeten we om het risico van een fonds te kunnen berekenen eerst het
verwachte rendement van dat fonds bepalen. In figuur 1 is een voorbeeld te zien van de verwachte
opbrengst van een aandelenfonds A. De opbrengst is daarbij afhankelijk van de verwachte economische
ontwikkeling i. De berekening van het verwachte rendement gegeven de drie onderscheiden typen van
economische ontwikkeling gaat als volgt:
kA = h1 x kA1 + h2 x kA2 + h3 x kA3
Invullen van de getallen uit figuur 1 geeft het verwachte rendement van A:
kA = 0,30 x -5 + 0,50 x 12,0 + 0,20 x 25,0 = 9,50%
Figuur 1:
De berekening van de verwachte rendement van fonds A bij verschillende ontwikkelingen van de
economie.
economische

Verwachte rendement A

ontwikkeling

kans (= hi)

(= kAi)

Recessie

0,30

-5,0%

Ongewijzigd

0,50

12,0%

Hausse

0,20

25,0%

Verwachte rendement A = kA =

9,50%

Figuur 2 toont de berekening van het verwachte rendement voor fonds B en portefeuille P. Is eenmaal de
verwachte opbrengst bekend, dan kunnen we met behulp van (2.1) de variantie en de standaarddeviatie
berekenen. Dit toont ons figuur 3, waarin uitgegaan wordt van dezelfde gegevens als in figuur 1. Na
invulling kunnen we de variantie en de wortel ervan, de standaarddeviatie, berekenen; zie figuur 3. De
berekende standaard-deviatie van fonds A is de grootte van de afwijking van het verwachte rendement.
De standaarddeviatie is een indicatie van de betrouwbaarheid van de voorspelling van het verwachte
rendement van A.
Figuur 2:
Verwachte rendementen van twee fondsen A en B in één portefeuille bij 3 verschillende economische
ontwikkelingen.
economische

verwachte rendement

ontwikkeling

kans = hi

A = kAi

B = kBi

portefeuille = kP

Recessie

0,30

-5,0%

8,0%

4,10%

Ongewijzigd

0,50

12,0%

10,0%

10,60%

Hausse

0,20

25,0%

-5,0%

4,00%

9,50%

6,40%

7,33%

Verwachte rendement
Percentage van fonds A = wA

30,0 %

Percentage van fonds B = wB

70,0 %
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Figuur 3:
De berekening van de variantie en de standaarddeviatie van aandelenfonds A.
deviatie verwachte

deviatie

Kans

rendement A

gekwadrateerd

kolom (1) x (3)

(1)

(2)

(3)

(4)

0,30

(-5,0 – 9,50)

210,25

63,08

0,50

(12,0 – 9,50)

6,25

3,13

0,20

(25,0 – 9,50)

240,25
Variantie A = VarA =
Standaarddeviatie A = A =

48,05
114,25
10,69%

Wij gaan uit van de gebruikelijke veronderstelling, dat de verwachte rendementen van fonds A (en die
van de andere beleggingen in dit boek) normaal verdeeld zijn. De hieronder genoemde
betrouwbaarheidsintervallen van 68% en 95% horen bij standaarddeviaties van ± en ±2,
respectievelijk links en rechts van de verwachte waarde. De percentages zijn gebaseerd op een normale
verdeling. Met behulp van de standaarddeviatie kunnen we de onzekerheid van het verwachte rendement
kwantificeren. Zoals in grafiek 1 gezien kan worden, geldt dan het volgende:
x

Er is een kans van 68% dat de opbrengst ligt tussen kA ± A. Op basis van het hiervoor gebruikte
aandelenfonds A betekent dit een betrouwbaarheidsinterval van het verwachte rendement van A, die
ligt tussen 9,5% ± 10,69%. De verwachte opbrengst kA ligt dan tussen -1,19% (= 9,5% - 10,69%) en
20,19% (= 9,5% + 10,69%).
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Er is een kans van 95%, dat het rendement ligt tussen kA ± 2 x A. De verwachte opbrengst kA ligt
dan in het betrouwbaarheidsinterval -11,88% (= 9,5% - 2 x 10,69%) en 31,42%
(= 9,5% + 2 x 10,69%).

1.4 Het risico van een portefeuille
Tot nu toe hebben we het verwachte rendement en standaarddeviatie van één fonds leren kennen. We
gaan nu een belegging van twee fondsen, A en B, bekijken. Voor het gemak geven we deze belegging de
naam portefeuille P, welke bestaat uit de twee fondsen A en B. Voor de fondsen A en B is het verwachte
rendement per economische ontwikkeling, zoals aangegeven in figuur 2. Daarin is ook de samenstelling
van P (30% belegd in A en 70% in B) gegeven. De berekening van de verwachte opbrengst van portefeuille P in figuur 2 is het gewogen gemiddelde van de twee onderliggende fondsen A en B:
Grafiek 1:
Normale verdeling van een verwacht rendement kA van 9,5% en A = 10,69%.
0.5

0.4

0.3

0.2

68%

-1,19%

20,19%

0.1
9,5%
0
-15% -11% -8%

-5%

-2%

2%

5%

8%

11% 14% 18% 21% 24% 27% 30% 34%

kP = w1 x kA + w2 x kB
kP = 0,30 x 9,50 + 0,70 x 6,40 = 7,33%
Figuur 4 toont ons de berekening van de standaarddeviatie en de variantie van portefeuille P. Zoals in
figuur 2 te zien is, bedraagt de verwachte opbrengst van de portefeuille 7,33%. De variantie en
standaarddeviatie van P zijn bepaald volgens de methode getoond in figuur 3; figuur 4 toont de
berekening. Wat opvalt, is, dat de standaarddeviatie van de portefeuille (P = 3,27%) lager is dan die van
fondsen A en B afzonderlijk (de standaarddeviatie van aandeel B is gelijk aan B = 5,77%)! Het
samenvoegen van twee fondsen in één portefeuille heet diversificatie.
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Figuur 4:
Het risico van portefeuille P berekend op basis van de gegevens van figuur 2.
deviatie verwachte

deviatie

rendement P

gekwadrateerd

Kans

Kolom (1) x (3)

(1)

(2)

(3)

(4)

0,30

( 4,10 – 7,33)

10,43

3,13

0,50

(10,60 – 7,33)

10,69

5,35

0,20

( 4,00 – 7,33)

11,09

2,22

Variantie P = VarP =
Standaarddeviatie P = P =

10,69
3,27%

Wanneer is het zinvol twee fondsen in één portefeuille op te nemen? Van belang is, dat de reactie van de
verwachte rendementen van de aandelen A en B op eenzelfde economische ontwikkeling verschilt. Voor
zo’n situatie kunnen we aantonen, dat de standaarddeviatie van P lager is dan het gewogen gemiddelde
van de standaarddeviaties van A en B afzonderlijk. Diversificatie is alleen zinvol, als de fondsen in een
portefeuille verschillend reageren op eenzelfde economische ontwikkeling.
Om het effect van een nieuw aandelenfonds in een portefeuille te kunnen bepalen, dienen we de
covariantie te beschouwen. Hiermee kunnen we de invloed van het nieuwe fonds op het verwachte
rendement en risico van de portefeuille analyseren; het gaat immers niet zozeer om het op zichzelf
staande rendement en risico van het nieuwe fonds. Om achter bedoelde invloed van een bepaald fonds op
de portefeuille te komen moeten we de samenhang tussen de verwachte rendementen en risico van het
nieuwe fonds en de portefeuille onderzoeken.
Als we fonds B willen combineren met fonds A moeten we weten hoe beide fondsen reageren op
eenzelfde economische ontwikkeling. Daartoe bepalen we de covariantie en de daarmee samenhangende
correlatiecoëfficiënt van A en B. De covariantie tussen twee of meer fondsen geeft aan, hoe de verwachte
rendementen van bedoelde fondsen veranderen bij eenzelfde verandering van de economische
ontwikkeling. Met behulp van de gegevens uit figuur 2 kunnen we de waarden van de covariantie en de
daarmee samenhangende correlatiecoëfficiënt berekenen. Het resultaat staat in figuur 5. De covariantie
voor twee fondsen A en B bij drie verschillende economische ontwikkelingen is als volgt gedefinieerd:
Figuur 5:
Covariantie van de verwachte opbrengst van aandelen A en B op basis van de gegevens van figuur 2.

Kans

Deviatie verwachte

deviatie verwachte

product van kolom

product van kolom

opbrengst A

opbrengst B

(2) en (3)

(1) en (4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0,3

( -5 - 9,50)

( 8 - 6,40)

-23,20

-6,96

0,5

(12 - 9,50)

(10 - 6,40)

9,00

4,50

0,2

(25 - 9,50)

(-5 - 6,40)

-176,70

-35,34

Covariantie = CovAB =
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3

CovAB =  hi x (kAi - kA)(kBi - kB)

(3)

i=1

waarin
CovAB
hi
kAi
kBi
kA en kB

=
=
=
=
=

de covariantie tussen aandelenfondsen A en B
de kans op één van de 3 economische ontwikkelingen i
verwachte rendement van A in geval van economische ontwikkeling i
verwachte rendement van B in geval van economische ontwikkeling i
verwachte rendementen van respectievelijk A en B

Figuur 5 toont de covariantie tussen aandelenfondsen A en B; deze is gelijk aan -37,80. Bij de
interpretatie van de covariantie zijn drie waardegebieden van belang:
x

CovAB > 0
Als de covariantie groter dan nul is, bewegen de verwachte rendementen van de aandelen in gelijke
richting bij een gelijke economische ontwikkeling.

x

CovAB < 0
Is de waarde kleiner dan nul, dan bewegen de verwachte rendementen tegengesteld: een toename van
de verwachte opbrengst van A gaat gepaard met een afname van de opbrengst van B bij een gelijke
economische ontwikkeling.

x

CovAB = 0
Als de covariantie een waarde van nul heeft, dan is er geen relatie tussen de verwachte opbrengsten
van beide aandelen bij een gelijke economische ontwikkeling.
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Het feit, dat de covariantie tussen aandelenfondsen A en B is gelijk aan -37,80, betekent dus dat de
verwachte rendementen van A en B zich tegengesteld bewegen.
De covariantie is een grootheid, die ons minder aanspreekt. Weliswaar onderscheiden we drie
waardegebieden, maar dan weten nog steeds niet de precieze betekenis van een uitspraak, dat de
covariantie tussen twee fondsen A en B bijvoorbeeld 122,6 is en die tussen fondsen A en C 6,3. Een
oplossing biedt de correlatiecoëfficiënt. Deze zouden we kunnen zien als een genormaliseerde
covariantie. De correlatiecoëfficiënt wordt berekend met behulp van onderstaande vergelijking:
RAB

=

CovAB

(4)

A x  B
waarin
RAB
= correlatiecoëfficiënt van de rendementen van A en B
A
= standaarddeviatie van A
A
= standaarddeviatie van B
Figuur 6:
Volkomen positieve correlatie (RAB = 100%) tussen de verwachte waarde van twee fondsen A en B.
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De correlatiecoëfficiënt RAB toont twee dingen: 1) de mate waarin de aandelenfondsen A en B
samenhangen en 2) of de samenhang positief, negatief of nul is. De correlatiecoëfficiënt kan waarden
aannemen vanaf -1 tot +1.
Invulling van de gegevens uit figuren 3 en 5 levert de volgende waarde op voor de correlatiecoëfficiënt:
Correlatiecoëfficiënt RAB = - 37,80 / (10,69 x 5,77) = - 0,6134 (- 61,34%)
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Zoals hiervoor vermeld, heeft de correlatiecoëfficiënt twee uiterste waarden, +1 en -1, ook wel
aangegeven als 100% en -100%. Als R = +1, dan bestaat er een volkomen positieve correlatie tussen twee
of meer aandelen voor wat betreft de ontwikkeling van hun verwachte rendement. Dan liggen alle punten
op één lijn, zoals te zien is in figuur 6. Dit is het enige geval, waar diversificatie geen zin heeft. In alle
andere gevallen, waarvoor geldt -1  R < 1, is diversificatie zinvol.
In figuur 7 zien we de verwachte opbrengsten van de fondsen A en B uit figuur 2 in één grafiek. Er is
sprake van een negatieve samenhang, die niet volkomen is. RAB heeft immers een waarde van -0,61.
In figuur 8 zien we een positieve (maar geen volkomen positieve) correlatie tussen A en B, want de
punten liggen niet precies op de rechte.
Als we dus willen weten, hoe de standaarddeviatie van een portefeuille verandert, dan moeten we bepalen
x
x

de gewichten van elk fonds in de portefeuille en
de covariantie van elk fonds ten opzichte van elk ander fonds.

Figuur 7:
Negatieve correlatie (RAB = - 61,34%) tussen de verwachte opbrengst van de fondsen A en
B op basis van de gegevens uit figuur 3.
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Een handzame presentatie van de berekening van de covariantie kan geschieden door middel van de
zogenaamde covariantiematrix. Op de diagonaal staan de covarianties van de verwachte opbrengst van
A (covAA) respectievelijk B (covBB) met zichzelf. De covariantiematrix van de verwachte opbrengsten van
A en B in symbolen ziet er als volgt uit:
Rendement

A

B

A

CovAA

covBA

B

covAB

CovBB
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De getallen in onderstaande covariantiematrix zijn afkomstig uit figuur 5:
Rendement

A

B

A

CovAA

-37,80

B

-37,80

CovBB

Figuur 8:
Positieve correlatie (0 < RAB < 1) tussen de verwachte waarde van twee fondsen A en B.
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Een eerste kenmerk van de covariantiematrix is, dat de elementen ter weerszijden van de diagonaal aan
elkaar gelijk zijn: covAB = covBA. Een tweede eigenschap is, dat het aantal elementen in de matrix bij twee
aandelen in een portefeuille gelijk is aan vier, bij drie aandelen gelijk is aan negen en in geval van
bijvoorbeeld twaalf aandelen gelijk is aan honderdvierenveertig enzovoort.
We kunnen afleiden, dat de variantie van een portefeuille met twee fondsen A en B ook bepaald kan
worden met de formule
VarP = wA2 x VarA + wB2 x VarB + 2 x wA x wB x covAB
waarin
VarP
wA
VarA
wB
VarB
covAB

=
=
=
=
=
=

(5.1)

variantie van portefeuille P
percentage van fonds A in de portefeuille
variantie van het verwachte rendement van A
percentage van fonds B in de portefeuille
variantie van het verwachte rendement B
covariantie de verwachte rendementen van fondsen A en B

Evenzo geldt, dat een portefeuille P met drie fondsen A, B en C een variantie heeft van
VarP = wA2 x VarA + wB2 x VarB + wC2 x VarC +
2 x wA x wB x covAB + 2 x wA x wC x covAC + 2 x wB x wC x covBC

(5.2)

1.5 De combinatie van een risicodragende en een risicovrije belegging
Kenmerkend voor een combinatie van een risicodragende en een risicovrije belegging is, dat de
standaarddeviatie van de risicovrije belegging (Rf), zoals bijvoorbeeld een staatsobligatie of een andere
schuldtitel uitgegeven door de overheid, gelijk is aan nul. Een andere eigenschap is, dat er geen
samenhang bestaat in de verwachte rendementen van de risicodragende en risicovrije belegging.
Derhalve is de covariantie van de risicovrije belegging en een andere belegging A, covARf, nihil! Omdat
geldt
VarRf = Rf2 = 0

en

covARf = 0

kunnen we de variantie van een portefeuille P bestaande uit een risicovrije belegging Rf en een fonds A
met behulp vergelijking (5.1) als volgt berekenen (in plaats van één fonds A kunnen we ook een
verzameling aandelen in één portefeuille nemen):
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VarP = wA2 x VarA + wRf2 x VarRf + 2 x wA x wRf x covARf
VarP = wA2 x VarA + wRf2 x 0 + 2 x wA x wRf x 0
dus
VarP = wA2 x VarA
ofwel
P2 = wA2 x A2
De standaarddeviatie van portefeuille P is de wortel uit de variantie van portefeuille P:
P = wA x A

(6)

Uit bovenstaande vergelijking leiden we af, dat het risico van een combinatie van een risicovrije
belegging met een risicodragende belegging in één portefeuille gelijk is aan het product van het
percentage van het risicodragende fonds in de portefeuille (= wA ) en diens standaarddeviatie (= A).
Stel, dat de risicovrije rentevoet 7% is en dat er een risicodragend aandeel A is met een verwacht
rendement van 15% en een risico van 8%. Met behulp van de vergelijkingen (1) en (6) kunnen we een
zogenaamde combinatielijn maken. Een combinatielijn kan worden gedefinieerd als de verzameling van
punten die het verband aangeeft tussen risico en verwachte opbrengst van een portefeuille. Het bepalen
van zo'n combinatielijn gaat als volgt. We weten uit respectievelijk vergelijking (1) en (6), dat
kP = wA x kA + wRf x kRf
en

P = wA x A

Omdat de portefeuille uit twee effecten bestaat, geldt
wA + wRf = 1 ofwel wRf = (1 - wA)
Daarom kunnen we ook schrijven
kP = wA x kA + (1 - wA) x kRf
De vergelijking van de combinatielijn is nu uit de laatste vergelijking af te leiden:
kP = wA x kA + (1 - wA) x kRf =

kRf + wA x (kA - kRf)

We weten, dat P = wA x A. Dus geldt wA = P / A . Dan wordt de vergelijking van de
combinatielijn
kP = kRf + (P / A) x (kA - kRf)

= kRf + P x (kA - kRf) / A
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De samenhang tussen wA en P via vergelijking (6) mondt uit in de verzameling van verwachte
rendementen P bij verschillende risico’s (vergelijking 7). De helling van de combinatielijn is de
hoeveelheid extra rendement per eenheid risico (= (kA - kRf) / A). In ons getallenvoorbeeld is dit
percentage gelijk aan (15 – 7) / 8. Omdat de combinatielijn ons het extra rendement toont per eenheid
risico, wordt bedoelde lijn de Capital Allocation Line (CAL) genoemd. Het is een lijn, die de
beleggingsmogelijkheden aangeeft afhankelijk van het percentage van fonds A (= wA ) in portefeuille P.
Door het invullen van enkele waarden voor wA kunnen we het verwachte rendement en de standaarddeviatie van portefeuille P berekenen en daardoor de combinatielijn of CAL tekenen. De uitkomst van de
berekeningen voor een aantal waarden van wA staan in figuur 9a.
x

Als wA = 0 Het aandeel van het risicovrije fonds Rf is 100%. De portefeuille bestaat geheel uit de
risicovrije belegging, bijvoorbeeld staatsobligaties.
Dan is P = 0 en kP = kRf = 7%

x

Als wA = 0,5
Dit betekent, dat het risicodragende en risicovrije fonds gelijkelijk
vertegenwoordigd zijn in de portefeuille. Het risico van de portefeuille bedraagt dan
P = wA x A = 0,5 x A = 4%

en het verwachte rendement van de portefeuille
kP = 0,5 x 15 + 0,5 x 7 = 11%
x

Als wA = 1 Dit betekent, dat de portefeuille bestaat geheel uit een het risicodragende fonds A. Dan
is het risico van de portefeuille:
P = wA x A = 1 x 8 = 8%

en het verwachte rendement:
kP = 1 x 15 + 0 x 7 = 15%.
Als 0  wA  1 spreken we van lenen aan de overheid. Dan kopen we immers schuldtitels, zoals
schatkistpapier of staatsobligaties. Stijgt het percentage van fonds van A in de portefeuille boven de
100% uit, dan hebben we een short positie in overheidspapier. Praktisch betekent dit, dat we geld lenen
om effecten te kopen. Een dergelijke handelwijze houdt in, dat we verwachten, dat het verwachte
rendement op aandelen hoger zal zijn dan de te betalen rente op de lening.
Met behulp van de uitkomsten van figuur 9a is de grafiek van figuur 9b gemaakt. Alleen waarden van kP
 7% zijn relevant, omdat de standaarddeviatie geen negatieve waarden kan aannemen en omdat we
uitgaan van beleggers, die risicomijdend zijn en hogere rendementen prefereren boven lagere. Dit is het
zogenaamde mean-variance criterium. Dit 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. Een portefeuille samenstellen zodanig dat men links van de y-as uitkomt is
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niet in overeenstemming met een naar waardemaximalisatie strevende belegger: hij leent fonds A tegen
15% (short gaan in A) om het te beleggen tegen 7% in het risicovrije fonds.
De tegenovergestelde transactie (short gaan in Rf en long in A) leidt wèl tot waardevermeerdering.
Een belegger, die laatst genoemde transactie uitvoert, kan rechtsboven punt P op de CAL in figuur 9b
uitkomen, waar het verwachte rendement groter is dan 15%.
Figuur 9a:
Uitkomsten van de CAL bestaande uit een combinatie van een risicodragende belegging
A (kA = 15%; A = 8%) en een risicovrije belegging Rf (kRf = 7%).
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Figuur 9b:
Combinatie van een risicodragende (A) en een risicovrije belegging Rf. In punt P bestaat de portefeuille
geheel uit aandeel A.
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Lenen tegen de risicovrije rente van 7% (short gaan in Rf) en de opbrengst beleggen in fonds A doet het
verwachte rendement van P boven de 15% uitstijgen; zie figuur 9a voor de bijbehorende waarden van de
rendementen van A. Het extra rendement per eenheid risico op elk punt van de CAL is even groot, want
de CAL is een rechte lijn. De vraag rijst hoe we nu de optimale combinatie van A en Rf kunnen bepalen
voor een individuele belegger.
Het antwoord vinden we met behulp van de indifferentiecurven van elke individuele belegger. Een
indifferentiecurve is de verzameling van punten waarvoor geldt, dat de risicotolerantie per eenheid
rendement in elk punt van de curve even groot is.
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Figuur 10:
Indifferentiecurven van een risicomijdende en een risicotolerante belegger.
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In figuur 10 is een CAL getekend met indifferentiecurven van twee beleggers, die ieder verschillen in de
mate van risico afkeer. De indifferentiecurve van de risicomijdende belegger raakt de CAL in een ander
punt dan die van een risicotolerante belegger. De laatste kiest een portefeuille met een groter risico; zie
figuur 10. Voor beide beleggers wordt het optimum gevonden door het raakpunt van een
indifferentiecurve aan de Capital Allocation Line. Het is afhankelijk van de instelling ten opzichte van
risico, meer of minder risicomijdend, of een belegger een portefeuille samenstelt met een relatief hoog
risico of een relatief laag risico.

1.6 Het aantal aandelen in een portefeuille
Als we één aandeel in onze beleggingsportefeuille hebben, bijvoorbeeld een hoogoven- en staalbedrijf,
dan zullen alle risico’s van deze onderneming het risico van onze portefeuille beïnvloeden. Als de vraag
naar staal verandert of als de kosten voor de staalproductie (bijvoorbeeld die van ijzererts, steenkool of
milieuvoorschriften) toenemen, zal dat zijn weerslag op de koers van het aandeel hebben. De rest van de
economie zal er minder door worden geraakt. Daarom zullen beleggers meer dan één fonds in hun
portefeuille willen opnemen. 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 in mindere mate merkbaar zijn.
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Figuur 11:
Risico van een portefeuille als een functie van het aantal aandelen.
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Specifieke of bedrijfsrisico’s kunnen zelfs verdwijnen, als een beleggingsportefeuille uit voldoende
aandelen van verschillende categorieën bedrijven bestaat. Een risico, dat door diversificatie niet verdwijnt,
is het markt- of systematisch risico. Deze risicocategorie kan niet worden geëlimineerd door
diversificatie. Voorbeelden van systematisch risico zijn verkiezingen of een olieboycot. Systematisch of
marktrisico is niet constant; het fluctueert door de tijd. Door de jaren heen beweegt het marktrisico van
alle aandelen, die genoteerd zijn op Euronext Amsterdam bijvoorbeeld tussen de 20 en 45%.
Stel, dat we een portefeuille willen samenstellen met een maximale verwachte opbrengst bij een zo laag
mogelijk risico. We willen bij voorkeur fondsen in onze portefeuille, die een negatieve of geen onderlinge
samenhang vertonen met betrekking tot hun verwachte opbrengst. Zoals we in paragraaf 4 gezien hebben,
leidt diversificatie in zo’n situatie tot een lager portefeuillerisico.
Als we ervan uitgaan dat het aantal aandelen in onze portefeuille n is en dat elk aandeel in gelijke mate in
de portefeuille voorkomt, dan kunnen we de variantie van de portefeuille (P2 )gelijk stellen aan 1/n maal
de variantie van elk aandeel afzonderlijk (i2):
P2 = 1/n x i2
Uit de laatste vergelijking blijkt, dat voor grote waarden van n de variantie van de individuele aandelen in
onze portefeuille verwaarloosbaar wordt. Figuur 11 illustreert dit.

1.7 Een portefeuille risicodragende effecten in combinatie met
staatsobligaties
Eerder in dit hoofdstuk hebben we kennis gemaakt met het risico van fondsen A en B afzonderlijk en
deze twee fondsen in één portefeuille P. Verder hebben we een combinatielijn, CAL, afgeleid door één
risicodragende aandeel te combineren met een staatsobligatie. In deze paragraaf zullen we de twee
concepten bij elkaar brengen. We veronderstellen nu, dat er een portefeuille P is, die bestaat uit de
fondsen A en B en een tweede portefeuille, die louter bestaat uit risicovrije staatsobligaties. De twee
portefeuilles worden gebruikt om de CAL te construeren. We beginnen met de twee fondsen A en B in
één portefeuille P. We gaan uit van de gegevens in figuur 2 en de daarop gebaseerde berekeningen:

fonds
Verwacht rendement (%)
Standaarddeviatie (%)

A
9,50%
10,69%

Correlatiecoefficiënt =

-61,34%

B
6,40%
5,77%

We zullen nu voor verschillende percentages A en B het daarbij behorende risico van portefeuille P
berekenen. Telkens als de verhouding tussen A en B in de portefeuille verandert, zal ook het risico (de
standaarddeviatie) van P veranderen. Met behulp van een spreadsheet zijn de berekeningen eenvoudig uit
te voeren. We nemen niet alleen percentages van A en B van 0 tot 100% in aanmerking, maar we gaan
ook short in aandeel A en aandeel B. De uitkomsten van de berekeningen staan in figuur 12a. Op basis
van de verkregen uitkomsten hebben we in figuur 12b een grafiek gemaakt, die op de verticale as de
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verwachte opbrengst van P toont en op de horizontale as de standaarddeviatie of het risico van P. De
berekeningen zijn gemaakt met behulp van vergelijking (1):
kP = wA x kA + wB x kB
en vergelijking (5.1):
VarP = wA2 x VarA + wB2 x VarB + 2 x wA x wB x covAB
Omdat portefeuille P uit twee effecten A en B bestaat, geldt
wA + wB = 1 ofwel wB = (1 - wA)
Dit betekent, dat een toename van het percentage A leidt tot een daling van het percentage B in
portefeuille P en omgekeerd. De kromme, waarbij staat RAB = - 0,61 is verkregen met de waarden voor A
en B van respectievelijk 30% en 70% bij wisselende percentages van de risicovrije belegging. Het meanvariance criterium geldt ook nu. Beleggers streven naar maximaal rendement bij minimaal risico. Dit
heeft tot gevolg, dat alleen het stijgende deel van de krommen in figuur 12b relevant zijn.
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Figuur 12a:
Risico van een portefeuille als een functie van het percentage van aandelen A.
deel van A
in
portefeuille P

verwachte
opbrengst
portefeuille P

standaarddeviatie
portefeuille P

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
-0,50
-1,00
-1,50
-2,00
-2,50
-3,00

15,70%
14,15%
12,60%
11,05%
9,50%
7,95%
6,40%
4,85%
3,30%
1,75%
0,20%
-1,35%
-2,90%

40,18%
32,75%
25,33%
17,95%
10,69%
4,24%
5,77%
12,65%
19,96%
27,36%
34,78%
42,22%
49,67%

Figuur 12b:
Verschillende verzamelingen efficiënte portefeuilles bij verschillende correlatiecoëfficiënten.
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Dit heet de verzameling efficiënte portefeuilles of efficient frontiers. Elke efficient frontier is een
wisselende combinatie van aandelen A en B in één portefeuille. De correlatiecoëfficiënt van A en B blijft
natuurlijk gelijk. We kunnen zonder kennis van de risico voorkeur van een belegger (dus zonder de
indifferentiecurven) niet zeggen, welke punt op de gevonden curve door een belegger zal worden gekozen.
In principe komt elk punt op het stijgende deel van de grafiek uit figuur 12b in aanmerking.
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Voordat we hierop ingaan, kijken we eerst naar de invloed van verschillen in samenhang (tot uitdrukking
komend in verschillende waarden van de correlatiecoëfficiënt) tussen de aandelen, waaruit portefeuille P
is samengesteld. De eenvoudigste situatie is die, waar RAB een waarde van 1 heeft. We weten al, dat
diversificatie dan geen zin heeft. In overeenstemming hiermee blijkt de verzameling efficiënte
portefeuilles uit figuur 12b een rechte lijn. In figuur 12b zijn verder voor waarden van RAB < 1 enkele
krommen getekend.
Nu zullen we de CAL erbij betrekken,die we eerder in paragraaf 5 van dit hoofdstuk hebben afgeleid door
een portefeuille te vormen van één aandeel en een staatsobligatie in steeds wisselende verhoudingen.
Eerder is al gesteld, dat we in plaats van één aandeel en een staatsobligatie ook meerdere verschillende
aandelenfondsen in de ene portefeuille en staatsobligaties in de andere moeten combineren voor het
construeren van een CAL. Door verschillende aandelen in wisselende verhoudingen in één portefeuille te
combineren met staatsobligaties zal de rendement-risico verhouding van het geheel veranderen en
daarmee de helling van de CAL. Dit proces zal uiteindelijk tot gevolg hebben dat 1) de aandelenportefeuille bestaat uit alle aandelen, die op een aandelenmarkt verhandeld worden (punt R in figuur 13),
2) dat de belegger eventueel nog belegt in staatsobligaties en 3) dat de rendement-risico verhouding van
de combinatie van beide portefeuilles (aandelen plus staatsobligaties) groter is dan die van de efficient
frontier. Een portefeuille, die bestaat uit alle aandelen naar rato van hun marktwaarde, heet de
marktportefeuille.
Uiteraard zal een belegger een steilere CAL verkiezen boven een minder steile gegeven het meanvariance uitgangspunt. Dit is als volgt in te zien: bij een gelijk risico geeft elke steilere CAL meer
Figuur 13:
De verzameling efficiënte portefeuilles en verschillende CAL’s.
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verwacht rendement. Dus zullen beleggers CAL3 uit figuur 13 verkiezen boven CAL1 of CAL2. Gegeven het
feit, dat de kromme lijn de verzameling van efficiënte portefeuilles is, zal CAL3 de hoogst bereikbare lijn
zijn. Deze raakt de efficient frontier in punt R. Een belegger, die alleen belegt in staatsobligaties heeft een
verwacht rendement van 7%. Een belegger kan ook uitsluitend beleggen in de marktportefeuille (punt R).
Figuur 14:
Verkoop van overgewaardeerde aandelen leidt tot lagere koersen en daardoor hogere
verwachte rendementen.
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Figuur 15:
Optimum O van een individuele belegger.
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Zou een beleggen kiezen voor beleggen met geleend geldt dan heeft hij een rendement, dat hoort bij punt
P rechtsboven punt R in figuur 13. In punt P is het verwachte rendement hoger dan dat van de
marktportefeuille. Immers, P heeft een hoger verwacht rendement vergeleken met punt Q op de efficient
frontier daar recht onder! Zouden er individuele fondsen zijn met een verwacht rendement onder de
efficient frontier (figuur 14), 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.
Tenslotte zal net als bij de CAL in figuur 10 het optimum van elke individuele belegger weer gevonden
worden door het raakpunt van diens indifferentie curve aan de CAL. Figuur 15 brengt dit in beeld.
Indifferentiecurve I1 is niet rationeel, want bij hetzelfde risico kan een belegger een hoger verwacht
rendement behalen. Indifferentiecurven I3 en I4 zijn niet bereikbaar, want deze twee liggen boven de CAL.
Er is maar één indifferentiecurven I2 , die raakt aan de CAL. Het raakpunt O is het optimum, waarvoor
geldt, dat een efficiënte portefeuille wordt gecombineerd met de individuele voorkeur voor risico van een
bepaalde belegger. In punt O bestaat de portefeuille voor een deel uit de marktportefeuille en voor een
deel uit staatsobligaties.

1.8 Samenvatting
Rendement en risico zijn belangrijke onderdelen van de financieringstheorie. Het begrip risico heeft een
goede en een slechte kant. In het geval dat risico in positieve zin wordt gehanteerd, spreekt men wel van
upside potential (= de mogelijkheid van koerswinst). Risico is ook de kans op koersverlies. De manier
waarop risico in dit onderdeel wordt gedefinieerd, namelijk als de spreiding rondom een bepaald gemidStudentensupport freE-Learning
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delde, is het meest gebruikelijk. Risico wordt gebruikt in neutrale zin: een afwijking zowel boven als
onder een verwachte uitkomst.
Met behulp van diversificatie kan men het rendement en risico sturen. Kenmerkend voor diversificatie is
dat risico van één aandeel altijd moet worden bezien in samenhang met het risico van de andere aandelen
in één portefeuille. Dit wordt aangeduid met de covariantie tussen het toe te voegen aandeel en de
portefeuille. Vanzelfsprekend zal een belegger met name in dit risico geïnteresseerd zijn en minder in het
risico van één aandeel afzonderlijk. Diversificatie heeft alleen zin als de correlatiecoëfficiënt <1 is. De
standaarddeviatie van de portefeuille zal daardoor kleiner worden dan het gewogen gemiddelde van de
afzonderlijke standaarddeviaties van de aandelen in de portefeuille.
Het totale risico van een aandeel is de som van zijn bedrijfs- en marktrisico. Het blijkt dat het risico nooit
beneden een bepaald niveau komt. Dat is het marktrisico dat altijd in een effectenportefeuille overblijft.
Het marktrisico wordt veroorzaakt door rente, inflatie, ontwikkeling bruto nationaal product enzovoort.
Dit zijn factoren die buiten de invloedsfeer liggen van de bedrijfsleiding.
Bedrijfs- of specifiek risico heeft te maken met zaken, die wel door de leiding van een onderneming
kunnen worden beïnvloed. Hierbij valt te denken aan kwaliteit van het management, ontwikkeling van
nieuwe producten, fusie of overname, afstoten van bestaande producten enz. Dit kan leiden tot extra
rendementen, maar ook tot verliezen. Bedrijven die extra gevoelig voor specifieke risico's zijn, dienen de
belegger dan ook te compenseren met extra rendement!
De optimale beleggingsportefeuille is afhankelijk van 1) de verzameling efficiënte portefeuilles, 2) de
aanwezigheid van staatsobligaties in een portefeuille en 3) van de vraag in hoeverre een belegger
risicomijdend is.
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2. Rendement en Risico: CAPM
2.1 Inleiding
Vanwege onder meer zijn onderzoek naar de samenhang tussen rendement en risico ontving William
Sharpe in 1990 de Nobelprijs voor de economie. Zijn in 1964 gepubliceerde artikel in de Journal of
Finance is de basis voor het Capital Asset Pricing Model afgekort als CAPM. Het CAPM is een
waarderingsmodel, dat het rendement van een risicodragende belegging verklaart uit diens risico: hoe
hoger het risico, des te hoger het door beleggers geëiste rendement.
Drie voorbeelden kunnen CAPM illustreren. Omdat de verwachting gewettigd is dat de kans op een
faillissement van de Staat der Nederlanden nagenoeg nul is, kan zij tegen een lager rentepercentage lenen
dan een willekeurige andere organisatie. Dit komt tot uitdrukking in de rente die overheidsorganisaties
betalen. Deze is lager dan die van niet-overheidsorganisaties. Zo’n onderneming moet een opslag betalen
bovenop de rente van staatsobligaties. Een tweede voorbeeld is, dat een lening met een lange looptijd
meer risico met zich mee brengt dan kort lenen. Lange rente (de rente op langlopende leningen) is
daarom hoger dan korte rente. Een derde voorbeeld tenslotte is, dat lenen minder risicovol is dan
beleggen in aandelen; het rendement op aandelen is daardoor hoger dan op obligaties. Figuur 1 illustreert
een en ander.
In dit hoofdstuk zullen we zien, dat een portefeuille, die voldoet aan het mean-variance criterium bestaat
uit een combinatie van de marktportefeuille en staatsobligaties. Op basis van de combinatielijn of CAL,
die we in het vorige hoofdstuk hebben leren kennen, zullen we achtereenvolgens twee andere rechten
afleiden, namelijk de kapitaalmarktlijn (KML) en de aandelenmarktlijn (AML).
Volgens het CAPM is het risico van een individueel aandeel (i of beta van i) gerelateerd aan dat van de
marktportefeuille. De marktportefeuille M heeft per definitie een beta-waarde gelijk aan één (M = 1). De
helling van de CAPM-lijn- is de toename van het rendement per eenheid risico. Dus hoe steiler de lijn
loopt, des te groter het extra rendement.
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Figuur 1:
Rendement van drie vermogenscategorieën over de periode 1970-2005.
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Bron: Centraal Planbureau en Datastream

2.2 De veronderstellingen van CAPMHet CAPM is een waarderingsmodel. Het verklaart het verwachte rendement van een beleggingsobject,
zoals bijvoorbeeld een aandeel of obligatie, uitsluitend uit diens risico. Het CAPM hanteert de volgende
vereenvoudigende veronderstellingen:
1

2

3

4
5
6

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.
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2.3 De kapitaalmarktlijn
Bovengenoemde veronderstellingen hebben een aantal gevolgen:
Alle beleggers zullen eenzelfde effectenportefeuille kiezen, waarin we gemakshalve alleen
aandelen opnemen. Gegeven de hiervoor genoemde veronderstellingen met betrekking tot hun streven
naar waarde maximalisatie (veronderstelling 2) en de homogene verwachtingen van beleggers
(veronderstelling 3) is dit de marktportefeuille. Dit 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 in bedoelde portefeuille. De marktportefeuille behoort tot de
verzameling efficiënte portefeuilles of efficient frontier. In de evenwichtssituatie zal elke belegger een
kleiner of groter deel van de marktportefeuille in zijn bezit hebben. Dus alle beleggers samen bezitten alle
effecten van een bepaalde markt.
Zoals in paragraaf 7 van het vorige hoofdstuk is verteld, is de reden, dat elke belegger elk aandeel naar
rato van zijn marktwaarde in zijn portefeuille heeft, de volgende. Stel, dat een aandeel A
overgewaardeerd is. Zijn koers is te hoog c.q. zijn verwachte rendement is te laag; het aandeel ligt onder
de CAL. In een efficiënte markt heeft dit tot gevolg, dat beleggers het aandeel zullen verkopen. De koers
daalt en daardoor neemt zijn verwachte rendement toe. Dit proces gaat net zolang door, totdat aandeel A
weer behoort tot de efficient frontier.
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De combinatielijn of CAL, Capital Allocation Line, die raakt aan de efficient frontier, is de hoogst
bereikbare CAL. Zoals in het vorige hoofdstuk uiteengezet is, begint de CAL 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. Evenals voor de CAL geldt, dat alle punten van
de KML een hoger verwacht rendement bieden bij hetzelfde risico dan een belegging in een van de
efficiënte portefeuilles, die behoren tot de efficient frontier. Anders gezegd, een combinatie van de
risicodragende marktportefeuille met risicovrije staatsobligaties zal door rationele beleggers vanwege
het mean-variance criterium worden verkozen boven louter beleggen in een efficiënte portefeuille.

Figuur 2:
De kapitaalmarktlijn (KML) en de marktportefeuille M.
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Zonder verschillen in de mate van risico afkeer en zonder mogelijkheid tot lenen beleggen alle
beleggers in de marktportefeuille M. Met verschillen in de mate van risico afkeer, welke tot uiting
komt in de loop van de individuele indifferentiecurven, kiest iedere belegger een eigen specifieke
combinatie van staatsobligaties en de marktportefeuille. Figuur 2 brengt het voorgaande in beeld.
Punt O is het optimum van een individuele belegger. We hebben in het vorige hoofdstuk gezien, dat
de vergelijking van de CAL is:
kP = kRf + P / A x (kA - kRf)

Als we A en kA (risico en rendement van portefeuille A) vervangen door M en kM (risico en rendement
van de marktportefeuille) verkrijgen we de vergelijking van de kapitaalmarktlijn KML:
kP = kRf + (P / M) x (kM - kRf)

(1)

Vergelijking (1) heeft betrekking op het rendement en risico van een portefeuille, die bestaat uit een
combinatie van risicovrije staatsobligaties en de marktportefeuille. De eerder genoemde risicopremie van
de marktportefeuille is gelijk aan (kM - kRf). Zoals in figuur 2 en vergelijking (1) te zien is, heeft
analoog aan de CAL de kapitaalmarktlijn een intercept op de verticale as gelijk aan kRf en een helling
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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).
Figuur 3 toont de risicopremie van de AEX-index van Euronext Amsterdam over de periode 1970-2005.
Figuur 3 laat zien, dat de risicopremie geen constante is. Over de periode 1970-2005 vertoont de
risicopremie grote schommelingen. Hieruit blijkt, dat de mate, waarin beleggers risicomijdend zijn, in de
loop der tijd varieert.
Figuur 3:
De risicopremie van de marktportefeuille (AEX-index 1970-2005).
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2.4 De aandelenmarktlijn
Tot nu toe hebben we de samenhang tussen de marktportefeuille en staatsobligaties beschouwd. De
volgende stap is, dat we de samenhang tussen één aandelenfonds i en de marktportefeuille P bezien.
Als we kP en P vervangen door ki en i, respectievelijk, gaat de vergelijking van de kapitaalmarktlijn (1)
over in:
ki = kRf + (i / M) x (kM - kRf)
waarin
ki
=
kRf
=
i
=
M
=
kM
=

(2)

verwacht rendement van risicodragend belegging i
verwacht rendement risicovrije belegging Rf
risico van belegging i
risico van marktportefeuille M
verwacht rendement van de marktportefeuille M
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Het risico van een individueel aandeel i (i) wordt relatief bepaald, namelijk ten opzichte van het risico
van de marktportefeuille (M). Als we i / M vervangen door i (beta-i), gaat vergelijking (2) over in:
ki = kRf + i x (kM - kRf)

(3)

Dit is de vergelijking van de aandelenmarktlijn (AML); deze wordt ook wel aangeduid als het CAPM
(Capital Asset Pricing Model). Figuur 4 brengt het CAPM in beeld. Het CAPM in vergelijking (3) 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.
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Figuur 4:
CAPM: de aandelenmarktlijn (AML) en de marktportefeuille M.
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We hebben gezien, dat geldt
i = i / M
Hieruit volgt direct, dat het risico van de marktportefeuille (M) gelijk is aan
M = M / M = 1
Net zoals de risicopremie is ook de beta-waarde niet stabiel gedurende een langere periode. Hiervoor
worden onder meer de volgende redenen genoemd. De markten, waarin een onderneming actief is,
veranderen. Dit wordt veroorzaakt door technologische vernieuwingen, conjuncturele ontwikkelingen en
door concurrentie uit lage lonen landen enzovoort. Daardoor verandert het risicoprofiel van een
onderneming en daarmee het verwachte rendement van een aandeel en diens koers. Het gevolg van het
fluctueren van de risicopremie in de loop der tijd is, dat de helling van de AML groter of kleiner wordt.
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.
Beta-waarden spelen een grote rol bij beleggingsbeslissingen: in een opgaande effectenmarkt zullen
beleggers kiezen voor aandelen met een  > 1 (agressieve aandelen). Stel, dat een aandeel een  = 1,7
heeft en dat men verwacht, dat de aandelenmarkt met 10% zal toenemen. Dan zal de koers van het
desbetreffende aandeel met 17% (= 1,7 x 10) stijgen. Verwacht men een dalende markt, dan zullen
aandelen met een  < 1 (defensieve aandelen) de voorkeur hebben. In het algemeen hebben
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conjunctuurgevoelige bedrijven, zoals de automobiel-, de chemische, de kapitaalgoederen- en de
elektrotechnische industrie een beta-waarde groter dan één. Oliemaatschappijen en de voedings- en
wasmiddelenindustrie hebben een beta-waarde kleiner dan één.
De beta-waarde van een portefeuille is het gewogen gemiddelde van de beta-waarden van de individuele
aandelen, waaruit de portefeuille bestaat:
n

Beta van een portefeuille P =

 wi x i

(4)

i=1

waarin
wi
= percentage van een aandeel i in portefeuille P
i
= beta-waarde van aandeel i
n
= aantal aandelen in de portefeuille

verwacht rendement

Figuur 5:
Over- en ondergewaarde aandelen en het CAPM-model.

Ondergewaardeerd
aandeel:  > 0

X


Aandelenmarktlijn
= CAPM

M



kM = 10,5%


k

Rf

Y

= 3,5%

Overgewaardeerd
aandeel:  < 0

X = 0,6

M = 1

Y = 1,3

risico i

Behalve door veranderingen van de beta-waarden en de risicopremie worden beleggingsbeslissingen ook
beïnvloed door verandering in de mate van risico afkeer bij beleggers. Denk in dit verband aan de
Internet-hype van de tweede helft van de jaren ’90: ondanks het feit, dat de aandelen van de Internetbedrijven gekenmerkt werden door een hoog risico waren beleggers bereid er hoge prijzen voor te
betalen.
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2.5 Over- en onderwaardering en de aandelenmarktlijn
In geval van evenwicht liggen alle aandelen, die overeenkomstig het CAPM gewaardeerd zijn, op de
AML. Alle aandelen op de AML hebben dezelfde rendement-risicoverhouding. Gegeven een bepaald
risico dient elk aandeel i een verwacht rendement te hebben overeenkomstig het CAPM. Dit heet het
geëiste rendement. Stel, dat er twee aandelenfondsen zijn, fondsen X en Y; zie figuur 5. Daarvan is het
volgende bekend:

X
Y


0,6
1,3

feitelijk rendement
12%
10%

Veronderstel, dat de risicovrije rente gelijk is aan 3,5%. De extra rendement-risicoverhouding van X en Y
is dan respectievelijk (12 – 3,5) / 0,6 en (10 – 3,5) / 1,3 ofwel 14,17% en 5,0%. Het verwachte rendement
per eenheid risico van X is groter dan dat van Y.
Verder is nog gegeven, dat de risicopremie van de marktportefeuille 7% bedraagt. Het verwachte
rendement van de marktportefeuille bedraagt dus 10,5%, namelijk 3,5 + 7. Het verwachte of geëiste
rendement van X overeenkomstig het CAPM (vergelijking 3) is:
kX = 3,5 + 0,6 x 7 = 7,7%
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Dit is het geëiste rendement dat bij een X = 0,6 hoort. Zou bijvoorbeeld door aandelenanalyse blijken,
dat het feitelijke rendement van aandeel X 12% is (de koers van X is te laag; aandeel X is dan
ondergewaardeerd), dan zullen beleggers aandeel X kopen. De koers van X stijgt en het verwachte
rendement daalt tot kX gelijk is geworden aan 7,7%. Het verschil tussen het geëiste rendement
overeenkomstig het CAPM en het feitelijke rendement wordt aangegeven met de alfawaarde van een
aandeel. In ons voorbeeld is bedoelde waarde  = 12 – 7,7 = 4,3%. Gegeven het voorgaande kan
aandelenanalyse gezien worden als het zoeken naar aandelen, die over- of ondergewaardeerd zijn, dus
met een alfawaarde ongelijk nul.
Aandeel Y is overgewaardeerd, want diens geëiste rendement blijkt groter dan het feitelijke rendement.
Gegeven de veronderstellingen van het CAPM kan ook deze situatie niet stabiel zijn. Beleggers zullen
aandeel X kopen (diens verwachte rendement daalt) en aandeel Y verkopen, waardoor diens verwachte
rendement stijgt; zie figuur 5. De transacties gaan net zolang door, totdat de rendement-risico verhouding
voor beide aandelen gelijk is. In feite is hier sprake van arbitrage. Uit de voorgaande berekeningen volgt,
dat in de evenwichtssituatie voor X een rendement-risicoverhouding geldt van (7,7 – 3,5) / 0,6 = 7%.
Voor Y is het geëiste rendement volgens het CAPM
kY = 3,5 + 1,3 x 7 = 12,6%
In deze evenwichtsituatie is de rendement-risicoverhouding van Y gelijk aan die van X, namelijk:
(12,6 - 3,5) / 1,3 = 7%
Elk aandeel zal door koop- of verkooptransacties eenzelfde rendement-risico verhouding krijgen en
daarmee op de aandelenmarktlijn komen te liggen.

2.6 Samenvatting
Het CAPM is een waarderingsmodel, dat de prijsontwikkeling van een aandeel (het verwachte of geëiste
rendement) verklaart uit diens risico. Dit risico of  is relatief gedefinieerd: de beta-waarde is de mate,
waarin het risico van een bepaald aandeel meer of minder samenhangt met het risico van de
marktportefeuille. De marktportefeuille heeft per definitie een  = 1. De beta-waarde van de
marktportefeuille is de som van de gewogen gemiddelde beta-waarden van alle individuele fondsen in de
desbetreffende markt.
Het CAPM is gebaseerd op een aantal veronderstellingen. Het CAPM gaat er bijvoorbeeld van uit, dat
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 van de effecten en hun onderlinge samenhang, 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. Tenslotte, veronderstelt het CAPM, dat er geen
transactiekosten zijn. Als gevolg van onder meer deze veronderstellingen houden beleggers allen een
portefeuille met dezelfde samenstelling aan, de marktportefeuille.
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Als we ervan uitgaan, dat blijkens de verschillende ligging van de indifferentiecurven de mate van risico
afkeer voor iedere belegger verschilt, houdt iedere belegger een specifieke combinatie van de
marktportefeuille en staatsobligaties aan. De mate van risico afkeer van elke individuele belegger bepaalt
de verhouding tussen de marktportefeuille en staatsobligaties.
In de praktijk blijkt, dat de samenstelling van beleggingsportefeuilles voortdurend gewijzigd wordt,
doordat 1) beta-waarden niet constant zijn, 2) risicopremies veranderen en 3) ook risico afkeer fluctueert.
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3. De Contante Waarde van Kasstromen
3.1 Inleiding
Kasstromen zijn gelden, welke een onderneming in- en uitgaan vanwege enerzijds betalingen voor
bijvoorbeeld dividenden, rente, belastingen of lonen en anderzijds ontvangsten vanwege bijvoorbeeld
verkopen van producten, opbrengsten voor verkochte licenties, koopsompolissen, machines of
dochtermaatschappijen. Sommige van die betalingen en ontvangsten vinden nu plaats, andere pas over
één of meer jaren. Binnen het vak financiering wordt expliciet rekening gehouden met het moment,
waarop een geldbedrag wordt betaald of ontvangen.
Hoe langer het duurt, totdat een kasstroom wordt ontvangen of betaald, des te lager de contante waarde
van dat geldbedrag. Anders gezegd: geldbedragen die over één of meer jaren betaald worden of ter
beschikking komen, zijn minder waard dan geldbedragen, die nu worden betaald of ontvangen. Om de
waarde van toekomstige geldbedragen te kunnen beoordelen, worden deze bedragen gedisconteerd of
contant gemaakt. Tenzij anders vermeld, hebben rentepercentages betrekking op de rente per jaar.
Kasstromen worden geacht aan het einde van een periode ontvangen of betaald te worden, tenzij anders
vermeld.

3.2 Enkelvoudige en samengestelde renteberekening
Eén euro in de hand is meer waard dan één euro, die iemand over een jaar krijgt. De euro, die iemand nu
ontvangt, kan immers op een spaarrekening worden gezet en levert dan een jaar lang rente op van zeg 5%.
Dus een euro in de hand is over een jaar € 1,05 waard. Deze € 1,05 heet de toekomstige waarde (TW).
De euro in de hand heet de contante waarde (CW). We kunnen dit ook in een formule weergeven:
TW1

= CW + Rente

Rente = k x CW
waarin
TW1
CW
Rente
k

=
=
=
=

toekomstige waarde op tijdstip 1
contante waarde of waarde op tijdstip 0
rentebedrag per jaar
nominale rente of rentepercentage per jaar

Als de rente over een hoofdsom van bijvoorbeeld € 1 elk jaar wordt bijgeschreven en er wordt uitsluitend
rente vergoed over de hoofdsom, dan ontwikkelt de waarde van één euro, waarover 5% rente wordt
vergoed, zich over 10 jaar als volgt:
Tijdstip
Waarde

0
€ 1,00

1
2
€ 1,05 € 1,10

3
€ 1,15

4
€ 1,20

5
€ 1,25

6
7
€ 1,30 € 1,35

8
€ 1,40

9
10
€ 1,45 € 1,50

Bovenstaand voorbeeld heeft betrekking op een zogenaamde enkelvoudige renteberekening: de
jaarlijkse rente wordt berekend over de hoofdsom op tijdstip 0. We kunnen ook een samengestelde
renteberekening maken. Dit betekent, dat de rente berekend wordt over de waarde van de hoofdsom
inclusief de opgebouwde rente, welke tot dat moment is genoten: de rente op tijdstip 2 wordt berekend
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over het totale bedrag op tijdstip 1, de rente op tijdstip 3 wordt berekend over het totale bedrag op tijdstip
2 enzovoort. We gaan weer uit van € 1 en een jaarlijkse rente van 5%:

Tijdstip
Waarde

0
€ 1,00

1
2
€ 1,05 € 1,10

3
€ 1,16

4
€ 1,22

5
€ 1,28

6
7
€ 1,34 € 1,41

8
€ 1,48

9
10
€ 1,55 € 1,63

Door de samengestelde renteberekening groeit de hoofdsom inclusief de opgebouwde rente sneller dan
in geval van de enkelvoudige renteberekening: het eindbedrag TW10 is hoger (€ 1,63 tegenover € 1,50)
De samengestelde renteberekening kunnen we ook in een formule weergegeven. De toekomstige waarde
aan het einde van jaar 1 is gelijk aan € 1,05, namelijk (1 + 0,05) x 1. De toekomstige waarde aan het einde
van jaar 2 is gelijk aan (1 + 0,05)2 x 1, dus € 1,1025 (afgerond 1,10), de toekomstige waarde aan het einde
van jaar 3 is gelijk aan (1 + 0,05)3 x 1, dus € 1,16 (afgerond) enzovoort. In het algemeen zullen we bij het
vak financiering gebruik maken van samengestelde renteberekening.
De formule voor samengestelde renteberekening kunnen we als volgt afleiden:
TW1

= CW + k x CW

TW1

= (1 + k) x CW

waarin
TW1 = Toekomstige Waarde op tijdstip 1
CW
= Contante Waarde of Waarde op tijdstip 0
k
= rentepercentage per jaar
Stel, dat iemand één euro op een spaarrekening zet, die een rentevergoeding van k% geeft. Over twee jaar
is het spaartegoed opgelopen tot
TW2
TW2

= (1 + k) x TW1
= (1 + k) x (1 + k) x CW

= (1 + k)2 x CW

Over drie jaar is het spaartegoed verder gegroeid tot
TW3

= (1 + k) x TW2

= (1 + k)3 x CW

Over vier jaar is het spaartegoed gegroeid tot
TW4

= (1 + k) x TW3

= (1 + k)4 x CW

Dus over n jaar is het spaartegoed gegroeid tot
TWn

= (1 + k)n x CW

(1)

Het bovenstaande is de formule, welke op basis van een samengestelde renteberekening de toekomstige
waarde van een bedrag CW bepaalt aan het einde van periode n. We kunnen vergelijking (1) ook
gebruiken om de contante waarde te bepalen. Dan herschrijven we vergelijking (1) als volgt:
CW

=

TWn
(1 + k)n

(2)
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Met behulp van vergelijking (2) is dus de waarde van een toekomstig bedrag in euro’s van nu uit te
rekenen conform de methode van de samengestelde renteberekening. Stel, dat we weten, dat we over 10
jaar een bedrag van € 1,62889463 zullen ontvangen. Hoeveel is dit bedrag nu waard, als de relevante
rente gelijk is aan 5%? Het antwoord vinden met behulp van vergelijking (2):
= 1,62889463 / (1 + 0,05)10 = € 1,-

CW

Met behulp van vergelijking (1) is eenvoudig uit te rekenen, wat de Nederlanders in guldens van nu
hebben betaald voor Manhattan, dat zij blijkens de administratie van de West-Indische Compagnie in
1648 kochten van Indianen voor goederen ter waarde van 60 gulden. Stel, dat deze 60 gulden op een
renterekening van 5% per jaar zou zijn gezet. In guldens van 2006, 358 jaar later, laat de toenmalige
koopsom zich met behulp van een samengestelde renteberekening bepalen op
= (1 + 0,05)358 x 60

TW358

= fl. 2.311.640.621 = € 1.047.265.958

Het aankoopbedrag van meer dan € 1 miljard in euro’s van 2006 zet het bedrag van 60 gulden in een heel
ander daglicht!

3.3 Renteberekening als de rente meer dan een maal per jaar wordt
betaald
Vaak wordt de rente per halfjaar, kwartaal, maand of per dag berekend. Hoe kunnen we dan een jaarlijks
rentepercentage berekenen? Of andersom, als we het jaarlijkse rentepercentage weten, hoe bepalen we
dan het rentepercentage per halfjaar, per kwartaal enzovoort?
Stel, dat uit een spaardeposito of een obligatie elk halfjaar rente ter beschikking komt. We veronderstellen
dat het rentepercentage 2,5% per half jaar is. Wat is nu de rente op jaarbasis en wat is over 10 jaar de
toekomstige waarde van € 1? In dit verband spreken we over de nominale rente per half jaar (2,5%) en de
effectieve rente, welke per jaar geldt. De berekening van de effectieve rente op jaarbasis gaat als volgt:
Effectieve rente

= (1 + 0,025)2 - 1 = 0,050625 (5,06%)

Het blijkt, dat dankzij de halfjaarlijkse rentebetaling de effectieve rente of het effectieve rendement op
jaarbasis groter is dan 5%. We kunnen het probleem met betrekking tot de toekomstige waarde over 10
jaar oplossen door de rente over € 1 te berekenen over 20 perioden van een ½ jaar tegen 2,5% rente in
plaats van een samengestelde renteberekening over 10 jaar tegen 5% rente. In formule:
TW20

= 1 x (1 + 0,025)20 = € 1,63862 (afgerond € 1,64)

Dankzij de hogere effectieve rente is de toekomstige waarde van € 1 iets hoger dan bij jaarlijkse
rentebetaling. De € 0,01 extra is een weinig indrukwekkend bedrag; bij grote bedragen en over langere
perioden kunnen de verschillen echter aanzienlijk zijn. Zouden we het aankoopbedrag voor Manhattan op
een renterekening hebben kunnen zetten, welke elk half jaar een rente van 2,5% zou hebben
bijgeschreven in plaats van elk jaar 5%, dan is de huidige waarde van 60 gulden het volgende bedrag:
TW358 x 2 = (1 + 0,025)358 x 2 x 60 = fl. 2,860,479,706 = € 1,298,029,099
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Het verschil is bijna € 250 miljoen vergeleken met de eerdere berekening.
Intuïtief is duidelijk, dat naarmate vaker per jaar rente betaald wordt, de effectieve rente of het effectieve
rendement groter wordt. Het effectieve rendement van 5% per jaar bij bijvoorbeeld een maandelijkse
rentebetaling is:
Effectieve rente

= (1 + 0,05)12 - 1 = 5,12%
12

In algemene vorm wordt de formule voor het effectieve rentepercentage per jaar als volgt genoteerd:
Effectieve rente

= {(1 + k )m - 1} %
m

(3)

waarin
k
= de nominale rente per jaar
m
= het aantal malen per jaar, dat de rente betaald wordt
Tenslotte zou men zich kunnen afvragen, wat het effectieve rentepercentage wordt, als de rente continu
wordt berekend. Na de enkelvoudige en de samengestelde renteberekening is dit de derde methode van
rente berekenen. De term continue renteberekening dient men letterlijk te nemen: de rente wordt bij
wijze van spreken elke seconde berekend. Om een idee te krijgen van het antwoord berekenen we eerst de
rente per dag gegeven een jaarlijkse nominale rente van 5% overeenkomstig vergelijking (3):
Effectieve rente

= (1 + 0,05)365 - 1 = 5,13% (niet afgerond: 5,126750)
365
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In geval van continue renteberekening is de effectieve rente gelijk aan (e0,05 x 1 - 1) = 0,0512711.
Aangetoond kan worden, dat in geval van continue renteberekening de toekomstige waarde van een
hoofdsom aan het einde van het n-de jaar als volgt te berekenen is:
TWn
waarin
TWn
CW
e
k
n

=
=
=
=
=

= CW x ek x n

(4)

toekomstige waarde aan het einde van periode n
contante waarde
grondtal van de natuurlijke logaritme = 2,71828
nominale rente
aantal perioden

Uitgaande van de oorspronkelijke gegevens met een hoofdsom van € 1, een nominale rente van 5% en
een looptijd van 10 jaar krijgen we een toekomstige waarde op basis van continue renteberekening. De
toekomstige waarde op tijdstip 10 is bijvoorbeeld TW10 = € 1 x e0,05 x 10 = € 1,64872. De toekomstige
waarden aan het einde van elk van de 10 perioden zijn:
Tijdstip
Waarde

0
€ 1,00

1
€ 1,05

2
€ 1,11

3
€ 1,16

4
€ 1,22

5
6
€ 1,28 € 1,35

7
€ 1,42

8
9
€ 1,49 € 1,57

10
€ 1,65

Het voorgaande samenvattend hebben we gezien, dat afhankelijk van de gehanteerde methode van
renteberekening de toekomstige waarde van € 1 na 10 jaar bij een nominale rente van 5% gelijk is aan
€ 1,50, € 1,63 of € 1,65.

3.4 Eeuwig durende kasstromen
Zoals de naam al aangeeft, hebben eeuwig durende kasstromen geen bepaalde levensduur. We gaan uit
van de eenvoudigste vorm van een eeuwig durende kasstroom, welke een gelijk bedrag per jaar is bij een
bepaalde nominale rente. We gebruiken weer ons oorspronkelijke voorbeeld van een hoofdsom van € 1 en
een nominale rente van 5%. De kasstroom is elk jaar eeuwig durend € 0,05 en wordt ontvangen aan het
einde van elke periode. De contante waarde van deze kasstroom is:
CW = € 0,05 = € 1
0,05
Een tweede voorbeeld: een kasstroom is elk jaar eeuwig durend € 1 en wordt ontvangen aan het einde van
elke periode. De contante waarde van deze kasstroom is:
CW = € 1 = € 20
0,05
Het voorgaande is als volgt te begrijpen. Stel, we hebben een spaartegoed van € 20, waarover een rente
van 5% per jaar wordt vergoed. Dan ontvangen we eeuwig durend elk jaar € 1 rente over dit spaartegoed.
De volgende stap is, dat we veronderstellen, dat de eeuwig durende kasstroom elk jaar met 1% groeit. Na
1 jaar is de kasstroom (1 + 0,01)1 (= € 1,01) , na twee jaar (1 + 0,01)2 (= € 1,02), na 15 jaar (1 + 0,01)15
(= € 1,16) enzovoort. We kunnen aantonen, dat de waarde van een eeuwig durende kasstroom, die elk jaar
groeit met 1%, gelijk is aan:
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€ 1,01
= € 25
(0,05 – 0,01)

De groei van de kasstroom met 1% per jaar leidt tot een toename van de contante waarde met € 5. Zou de
kasstroom elk jaar met 2% toenemen, dan wordt de contante waarde
CW =

€ 1,02
(0,05 – 0,02)

= € 33,33

enzovoort. Uit de twee laatste voorbeelden blijkt de grote invloed, die groei van een kasstroom heeft op
de contante waarde ervan. Uit deze voorbeelden kunnen we de vergelijking van de contante waarde van
een eeuwig durende kasstroom, welke een eeuwig durende constante groei heeft, afleiden:
CW = Kasstroom1
k - g
waarin
CW
Kasstroom1
k
g

=
=
=
=

(5)

de contante waarde of waarde op tijdstip 0
kasstroom (toegenomen met g%) aan het einde van de eerste periode
rentepercentage
eeuwig durende jaarlijkse groei van de kasstroom

Vergelijking (5) wordt het constante groei model genoemd. Als de groeivoet g gelijk is aan 0%, gaat
vergelijking (5) over in
CW = Kasstroom1
k

(6)

Bovenstaande vergelijking berekent de contante waarde van een eeuwig durende kasstroom zonder groei.
Vergelijking (6) is dus te zien als een specifieke vorm van vergelijking (5).

3.5 Annuïteiten
Een annuïteit is een kasstroom, die een bepaald aantal perioden duurt en elke periode gelijk is. Constante
kasstromen over een bepaalde periode, waarover rente wordt vergoed, komen vaak voor. Hierbij valt te
denken aan het sparen voor een auto, een sabbatical of een wereldreis. We veronderstellen weer, dat de
betaling aan het einde van elke periode plaats vindt.
Stel dat iemand gedurende vier jaar elk jaar € 1.500 spaart op een spaarrekening, die 5% rente vergoedt.
Hoeveel heeft deze persoon aan het einde van het vierde jaar dan in totaal gespaard? Uit de
annuïteitentabel van figuur 1 (‘Toekomstige waarde annuïteit’) is de erbij behorende annuïteitenfactor
af te lezen: 4,31013. Het toekomstige bedrag is dus gelijk aan:
4,31013 x 1.500 = € 6.465,20
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We kunnen ook de contante waarde uitrekenen van € 1.500, die vier jaar lang elk jaar wordt ontvangen.
Volgens figuur 1 (‘Contante waarde annuïteit’) is de contante waarde bij een rente van 5% gelijk aan:
3,54595 x 1.500 = € 5.318,93
Deze € 5.318,93 is de contante waarde van € 6.465,20, want € 6.465,20/(1 + 0,05)4 = € 5.318,93
Figuur 1:
Twee annuïteitentabellen voor toekomstige en contante waarden van een annuïteit.
Toekomstige waarde annuïteit
aantal
perioden (n)
5%
10%
1
1,00000
1,00000
2
2,05000
2,10000
3
3,15250
3,31000
4
4,31013
4,64100
5
5,52563
6,10510
6
6,80191
7,71561
7
8,14201
9,48717
8
9,54911
11,43589
9
11,02656
13,57948
10
12,57789
15,93742

Contante waarde annuïteit
15%
1,00000
2,15000
3,47250
4,99338
6,74238
8,75374
11,06680
13,72682
16,78584
20,30372

aantal
perioden (n)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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5%
0,95238
1,85941
2,72325
3,54595
4,32948
5,07569
5,78637
6,46321
7,10782
7,72173

10%
0,90909
1,73554
2,48685
3,16987
3,79079
4,35526
4,86842
5,33493
5,75902
6,14457

15%
0,86957
1,62571
2,28323
2,85498
3,35216
3,78448
4,16042
4,48732
4,77158
5,01877
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Het voorgaande kunnen we herschrijven als:
a45 x € 1.500 = CW
Het symbool a45 (spreek uit: kleine a 4-hoek-5) wordt de annuïteitenfactor genoemd. Het bedrag van
€ 1.500 is de annuïteit.
Tenslotte een voorbeeld van het bepalen van een aflossingsschema van een lening van bijvoorbeeld
€ 15.000. Stel, dat iemand de lening in 6 jaar wil aflossen in per jaar gelijke termijnen, welke betaald
moeten worden aan het einde van elk jaar, en dat de rente 10% bedraagt. Hoe groot is het bedrag, dat elk
jaar betaald moet worden?
Het bedrag van € 15.000 is de waarde van de lening op dit moment, dus de contante waarde van de lening.
Het termijnbedrag (= de annuïteit) is met toepassing van een annuïteitenfactor als volgt te berekenen:
ank x termijnbedrag = € 15.000
waarin
ank = annuïteitenfactor welke hoort bij n jaar en een rentepercentage k
n
= aantal perioden
k
= rentepercentage
We vinden de waarde van a 610 in figuur 1 (‘Contante waarde annuïteit’). Deze is gelijk aan 4,35526.
Dus het te betalen bedrag aan het einde van elk van de komende zes jaar is
4,35526 x termijnbedrag = € 15.000
termijnbedrag

= € 3.444,11

Elk termijnbedrag bestaat uit rente plus aflossing. Om te weten hoe groot elk van deze twee onderdelen
zijn, kunnen we een overzicht maken, zoals in figuur 2 staat. De rente wordt berekend over het saldo van
de hoofdsom aan het einde van elk jaar (NB: de betalingen vinden aan het einde van elk jaar plaats). Dus
in jaar 1 is de rente 10% van € 15.000, in jaar 2 10% van € 13.055,89 enzovoort.
Figuur 2:
Overzicht van het termijnbedrag en de jaarlijkse rente en aflossing met betrekking tot een lening, die in 6
jaar wordt afgelost en waarover 10% rente wordt betaald.
Jaar
1
2
3
4
5
6

termijnbedrag
€ 3444,11
€ 3444,11
€ 3444,11
€ 3444,11
€ 3444,11
€ 3444,11
€ 20664,66

rente
€ 1500,00
€ 1305,59
€ 1091,74
€ 856,50
€ 597,74
€ 313,10
€ 5664,66

aflossing
€ 1944,11
€ 2138,52
€ 2352,37
€ 2587,61
€ 2846,37
€ 3131,01
€ 15000,00
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saldo
€ 13055,89
€ 10917,37
€ 8564,99
€ 5977,38
€ 3131,01
€
0,00
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De aflossing in jaar 1 is gelijk aan het termijnbedrag van € 3.444,11 min een rente van € 1.500. De
aflossing in jaar 2 is gelijk aan het termijnbedrag van € 3.444,11 min een rente van € 1.305,59 enzovoort.
Annuïteitenfactoren kunnen worden opgezocht in annuïteitentabellen. Een andere manier om de waarde
van een annuïteitenfactor te bepalen is met behulp van een financiële rekenmachine of een spreadsheet.

3.6 Samenvatting
Geldbedragen, waarvan de betaling op verschillende tijdstippen plaats vindt, maken we met elkaar
vergelijkbaar door de bedragen contant te maken. De achterliggende gedachte is, dat een bedrag, dat we
in de hand hebben meer waard is dan een bedrag, dat we over enige tijd ontvangen.
In dit hoofdstuk hebben we met drie methoden van renteberekeningen kennis gemaakt: 1) enkelvoudige
renteberekening, 2) samengestelde renteberekening en 3) continue renteberekening. Het blijkt, dat hoe
vaker de rentebetaling per periode plaats vindt, des te groter het eindsaldo bestaande uit de hoofdsom plus
rente. Het vak financiering hanteert in principe samengestelde of continue renteberekeningen. Wanneer
rente meerdere keren per jaar betaald wordt, wijkt de nominale jaarlijkse rente af van de effectieve rente.
Het constante groei model bepaalt de contante waarde van een elk jaar identieke kasstroom, die eeuwig
durend is en een constante groeivoet heeft. Met behulp van annuïteitenfactoren kunnen we de toekomstige
of contante waarde bepalen van elk jaar identieke geldstromen, die niet eeuwig durend zijn.
Annuïteitenfactoren staan in tabellenboeken; de meest handzame manier om annuïteiten te berekenen is
die met behulp van een financiële rekenmachine of spreadsheet.
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4. De Waardering van Aandelen en Obligaties
4.1 Inleiding
De waarde van aandelen en obligaties wordt bepaald door de contante waarde van hun kasstromen. Een
obligatie is een lening met een langere looptijd, die is uitgegeven door een bedrijf of overheidsinstelling.
De houder van een obligatie ontvangt elke periode een gelijk bedrag, de coupon rente. Aan het einde van
de looptijd van de obligatie krijgt de obligatiehouder naast de rente ook de nominale waarde of hoofdsom.
Zolang de coupon rente gelijk is aan de marktrente is de koers van de obligatie gelijk aan de nominale
waarde. Als de marktrente echter verandert, zal de discontovoet, waarmee de kasstromen contant gemaakt
worden, veranderen en daardoor verandert de koers van de obligatie.
Een aandeel vertegenwoordigt een gedeeltelijk eigendom in een onderneming. De opbrengsten van een
aandeelhouder bestaan uit dividenden en koerswinst. In tegenstelling tot de betaling van rente en aflossing
aan de obligatiehouders, die rechtens kunnen worden afgedwongen en waarvan de grootte nauwkeurig
bekend zijn, zijn dividendbetalingen afhankelijk van de vraag of een onderneming winst maakt en bereid
is een deel van deze winst als dividend uit te keren. Zeker op korte termijn is koerswinst van een aandeel
allerminst zeker. Beide factoren, dividend en koerswinst bepalen het rendement van een aandeel. Dit
berust op verwachtingen met betrekking tot het uit te keren dividend en de eventuele koerswinst op het
moment, dat het aandeel verkocht wordt.
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Er zijn elke dag zoveel beleggers op zoek naar ondergewaardeerde aandelen, dat deze snel worden
opgemerkt en door de extra vraag correct gewaardeerd zullen worden. Het gevolg is, dat effectenmarkten
efficiënt zijn. Dit betekent, dat 1) de koers van aandelen in overeenstemming is met de risicocategorie,
waartoe zij behoren en dat 2) niemand in staat is de markt te verslaan.

4.2 De waardering van obligaties
Een obligatie is een lening, die is uitgegeven door een bedrijf of overheidsinstelling. Het is een lange
termijn schuld, waarover in het algemeen eenmaal per jaar rente wordt betaald. Aan het einde van zijn
looptijd wordt rente plus hoofdsom betaald.
Stel, dat de Staat der Nederlanden een lening uitgeeft van € 15 miljard tegen een rente van 3% en een
looptijd van 10 jaar. De lening wordt verdeeld in bijvoorbeeld in 15 miljoen stukken van € 1.000; er
wordt jaarlijks rente betaald. Deze € 1.000 wordt de nominale of pari waarde genoemd. Het bedrag van
€ 30 rente, welke elk jaar betaald wordt over de hoofdsom, is de coupon of nominale rente. Zolang de
relevante marktrente gelijk is aan de nominale rente van 3% is de koers van de obligatie gelijk aan
€ 1000. We kunnen dit als volgt zien:

jaar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Marktrente = 3%
nominale
CW van de
rente
rente
30
29,126
30
28,278
30
27,454
30
26,655
30
25,878
30
25,125
30
24,393
30
23,682
30
22,993
1030
766,417
€ 1.000,00

De som van de contante waarden van de kasstromen, welke bestaan uit rente over de perioden 1-10 plus
aflossing van de hoofdsom aan het einde van het tiende jaar, is gelijk aan de koers van de obligatie:
€ 1000. Het voorgaande kunnen we ook in symbolen schrijven:
n

Koers Obligatie = 
t=1

waarin
Koers Obligatie
t
n
kv
Rente
Hoofdsom

=
=
=
=
=
=

Rente
(1 + kv)

t

+ Hoofdsom
(1 + kv)n

(1)

som van de contante waarden van rente en hoofdsom
tijdstip van rente- en hoofdsombetalingen
resterende looptijd van de obligatie
relevante marktrente
coupon of nominale rentebetaling
nominale of pari waarde
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Wat zal er met de koers van de obligatie gebeuren als de relevante marktrente stijgt naar bijvoorbeeld
4%? De jaarlijkse kasstromen van de obligatie moeten nu tegen een hogere discontovoet contant gemaakt
worden. Zoals uit onderstaande tabel kan worden afgeleid, zal de contante waarde (= koers) van de
obligatie dalen, namelijk van € 1000 naar € 918,89. Merk op, dat de nominale rente gelijk blijft! Als de
koers van een obligatie lager is dan zijn nominale waarde, heet het, dat de obligatie een disagio heeft of
beneden pari noteert.
Marktrente = 4%
jaar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

nominale
rente
30
30
30
30
30
30
30
30
30
1030

CW van de
rente
28,846
27,737
26,670
25,644
24,658
23,709
22,798
21,921
21,078
695,831
€ 918,89

Ook kan de marktrente lager zijn dan de coupon van de obligatielening, bijvoorbeeld 2%. Omdat de
nominale rente dan tegen deze lagere discontovoet contant gemaakt worden, zal de contante waarde
(= koers) van de obligatie nu stijgen, namelijk van € 1000 naar € 1089,83:

jaar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Marktrente = 2%
nominale
CW van de
rente
rente
30
29,412
30
28,835
30
28,270
30
27,715
30
27,172
30
26,639
30
26,117
30
25,605
30
25,103
1030
844,959
€ 1.089,83

Merk weer op, dat de nominale rente gelijk blijft. Omdat de koers van de obligatie boven zijn nominale
waarde is, heet het dat de obligatie een agio heeft of boven pari noteert.
Zou de resterende looptijd van de hiervoor genoemde 10-jarige obligatie 3 jaar zijn en de marktrente
respectievelijk 3% en 4%, dan worden de koersen bij een nominale rente van 3% en 4% gelijk aan
respectievelijk € 1.000 en € 972,25:
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jaar
1
2
3

Marktrente = 3%
nominale
CW van de
rente
Rente
30
29,126
30
28,278
1030
942,596
€ 1.000,00

jaar
1
2
3

Marktrente = 4%
nominale
CW van de
rente
rente
30
28,846
30
27,737
1030
915,666
€ 972,25

Als we dit vergelijken met de koers van de 10-jarige obligatie (€ 918,89) hiervoor, dan is het disagio van
de 3-jarige obligatielening kleiner dan dat van de 10-jarige lening bij gelijke overige omstandigheden. Het
kleinere disagio is te verklaren uit het feit, dat aan het einde van zijn looptijd de obligatie wordt afgelost
tegen zijn nominale waarde van € 1000. Daardoor gaat de obligatiekoers gedurende de looptijd naar deze
nominale waarde toe.
We zien hetzelfde, namelijk een koersbeweging naar de nominale waarde toe, bij een 3-jarige
obligatielening en een marktrente van 2%. Vanwege de kortere resterende looptijd zal het agio kleiner
zijn. Dit blijkt weer uit de som van de contante waarden van de rente:
Marktrente = 2%
Jaar
1
2
3

nominale CW van de
rente
rente
30
29,412
30
28,835
1030
970,592
€ 1.028,84

Studentensupport freE-Learning

www.studentensupport.be
56

Financiering

De Waardering van Aandelen en Obligaties

De koers van de obligatie in geval van een resterende looptijd van 3 jaar, een coupon van 3% en een
marktrente van 2% is gelijk aan € 1028,84, tegenover een koers van € 1089,83 bij een looptijd van tien
jaar. Concluderend kunnen we stellen, dat naarmate de resterende looptijd van een obligatielening kleiner
is, het agio of disagio afneemt.
Uit de laatste vijf tabellen is ook af te leiden, dat een lange lening sterker reageert op een verandering van
de marktrente dan een korte lening. Als de marktrente van 3% naar 2% gaat, neemt de koers bij een 10jarige lening met € 89,83 toe (= 1089,83 – 1000). Bij de obligatielening met een 3-jarige looptijd
verandert de koers slechts met € 28,84 (= 1028,84 – 1000).

4.3 Het effectieve rendement van obligaties
In de vorige paragraaf hebben we gezien, dat de houder van een obligatie elke periode een gelijk bedrag,
de coupon rente, ontvangt. Aan het einde van de looptijd ontvangt de obligatiehouder naast de rente ook
nog de nominale waarde. Zolang de coupon rente gelijk is aan de marktrente, is de koers van de obligatie
gelijk aan de nominale waarde. Als de marktrente echter verandert, zal de discontovoet, waarmee de
rentebetalingen contant gemaakt worden, veranderen en daardoor verandert de koers van de obligatie.
Stel, dat op een bepaald moment het couponrendement van een 10-jarige staatsobligatie 3% is. De koers
van de obligatie is € 925. Wat is dan het marktrendement van de obligatie? Uit vergelijking (1) weten we,
dat geldt
n

Koers Obligatie = 
t=1

Rente

+

(1 + kv)t

Hoofdsom
(1 + kv)n

Invullen van de gegevens levert op:
€ 925

=

30
+
(1 + kv)1

30
+ ... +
30
+ 30 + 1000
(1 + kv)2
(1 + kv)9
(1 + kv)10

Dit probleem is oplosbaar door trial and error: door verschillende waarden voor de marktrente kv in te
vullen kan men zoeken naar de waarde van kv, waarvoor de som van de contante waarden gelijk is aan
€ 925. Het probleem is het eenvoudigste op te lossen door een spreadsheet of een financiële
rekenmachine te gebruiken. Bij een waarde van kv = 0,03921 (3,921%) blijkt het rechter deel van
bovenstaande vergelijking gelijk te zijn aan € 925 (afgerond). Het effectieve rendement heet in het Engels
yield to maturity (YTM).

4.4 De waardering van obligaties als de rente meerdere keren per jaar
betaald wordt
In paragraaf 2 hebben we de waarde van een obligatie bepaald bij een eenmalige jaarlijkse betaling van de
rente. Wat is de invloed op de obligatiekoers, als de rente twee of meer keren per jaar betaald wordt? We
gaan uit van de oorspronkelijke gegevens: een obligatie met een looptijd van 10 jaar en een
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couponrendement gelijk aan 3%; de marktrente bedraagt 2%. De nominale waarde is € 1000. De rente
wordt twee maal per jaar betaald. Wat is nu de waarde van de obligatie?
De berekening gaat als volgt: de rentebetaling wordt € 15 per half jaar en wordt in totaal 20 keer betaald.
Als coupon hanteren we 1% (= 2% x 6/12) De obligatiekoers is nu als volgt te berekenen:
Obligatiekoers =

30/2
+
(1 + 0,02/2)1

15
+ ... +
15
+
(1 + 0,01)2
(1 + 0,01)19

15 + 1000 = € 1090,23
(1 + 0,01)20

Eerder hebben we gezien, dat in geval van een rente van 2% op jaarbasis de obligatiekoers gelijk is aan
€ 1089,83. Doordat de rente per halfjaar wordt betaald, is de obligatiekoers iets hoger, namelijk
€ 1090,23, omdat de rente eerder wordt ontvangen bij halfjaarlijkse betaling.

4.5 De waardering van aandelen gebaseerd op dividendbetalingen
Een aandeel vertegenwoordigt een gedeeltelijk eigendom in een onderneming. De opbrengsten voor een
aandeelhouder bestaan uit dividenden en koerswinst. Waar de betaling van rente en aflossing aan de
obligatiehouders een plicht is voor de uitgevende instelling (bedrijf of overheid), zo zijn dividendbetalingen afhankelijk van de vraag of een onderneming winst maakt en bereid is een deel van deze winst
als dividend uit te keren. Ook al zullen op de wat langere termijn aandelen koerswinst laten zien, toch is
op korte termijn koerswinst allerminst zeker. Het rendement van aandelen berust dan ook op
verwachtingen met betrekking tot het uit te keren dividend en de eventuele koerswinst op het moment, dat
het aandeel verkocht wordt. Dit betekent, dat de waarde van een aandeel op dit moment, P0, gelijk is aan
P0 =
waarin
P0
=
D1
=
P1
=
ke
=

D1 + P1
1 + ke

(2)

koers van het aandeel op dit moment
verwachte dividend aan het einde van periode 1
verwachte koers aan het einde van periode 1
geëiste rendement

U vraagt zich wellicht af, waar de koers P1 aan het einde van periode 1 van afhangt. Het antwoord is, dat
deze wordt bepaald door het dividend en de koers aan het einde van periode 2:
P1 =

D2 + P2
1 + ke

(3)

We kunnen vergelijking (3) substitueren in vergelijking (2). Dan krijgen we

P0 =

D1
1 + ke

+

D2 + P2
(1 + ke)2

En zo kunnen we doorgaan tot periode n:
P0 =

D1 +
1 + ke

D2
(1 + ke)2

+ … + Dn + Pn
(1 + ke)n
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Uit vergelijking (4) blijkt, dat de koers van een aandeel op dit moment afhankelijk is van de som van de
contant gemaakte verwachte dividenden plus de koers van het aandeel aan het einde van periode n. Als de
dividendbetalingen doorgaan tot in het oneindige, dan gaat vergelijking (4) over in:
P0 =

D2
D1 +
1 + ke (1 + ke)2

+

D3
(1 + ke)3

+ ….

(5)

Vergelijking (5) staat bekend als het Dividend Discount Model. Het model verklaart de waarde van een
aandeel uit de som van alle contante waarden vanaf tijdstip 1 tot n plus de opbrengst van het aandeel aan
het einde van de n-de periode. In feite is de waardering van een aandeel dus gebaseerd op het contant
maken van kasstromen evenals de waardering van een obligatie. Er zijn echter een aantal verschillen
tussen een aandeel en een obligatie:
x
x
x
x

een dividendbetaling is geen verplichting, een rentebetaling wel
de looptijd van een aandeel is in principe eeuwig durend, de looptijd van een obligatie is in het
algemeen eindig
er bestaat geen zekerheid over de grootte van het dividend, wel over de grootte van de rente en
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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4.6 De waardering van aandelen en het constante groei model
Het Dividend Discount Model is niet erg praktisch: het vereist immers een raming van de dividenden voor
elk van de komende n perioden. Als we veronderstellen, dat de dividenden elke periode met g% groeien
en dat g een constante is, dat wil zeggen dat de groei tot in het oneindige gelijk aan g% blijft, dan gaat
vergelijking (5) over in
P0 =

D0 x (1 + g)
1 + ke

+ D0 x (1 + g)2
(1 + ke)2

+ D0 x (1 + g)3
(1 + ke)3

+ ….

(6)

We kunnen aantonen, dat vergelijking (6) geschreven kan worden als
P0 =

D0 x (1 + g)
ke - g

=

D1
ke - g

(7)

Dit is het constante groei model, dat we in het vorige hoofdstuk zijn tegen gekomen. Omdat geldt, dat g
gelijk is aan (P1 - P0) / P0 kunnen we vergelijking (7) ook schrijven als
+ P1 - P0
P0

ke = D1
P0
waarin
ke
=
=
D1
P1
=
P0
=

(8)

verwacht of geëist rendement op een aandeel
verwachte dividend aan het einde van periode 1
verwachte koers van een aandeel aan het einde van periode 1
koers van het aandeel op dit moment

Twee aspecten in vergelijking (8) verdienen nadere aandacht. Dat is ten eerste het verwachte rendement
op een aandeel (ke). Gegeven het risico van een bepaald aandeel eisen beleggers een bepaalde rendement.
Dit is het rendement ke, dat in vergelijking (8) wordt bedoeld. Zie het hoofdstuk over CAPM in dit boek.
Ten tweede is er de term (P1 - P0 ) / P0. Dit is de verwachte jaarlijkse groei van het aandeel gedurende de
perioden 1 tot n. Deze groei wordt aangegeven met g. Vullen we dit in vergelijking (8) in, dan gaat deze
over in
ke = D1
P0

+ g

(9)

Het bovenstaande geeft aan, dat het verwachte of geëiste rendement van een aandeel afhankelijk is van
diens verwachte dividendrendement en verwachte groei.
Stel, dat een aandeel een dividendrendement heeft van 3,5% en een door beleggers geëist totaal
rendement ke van 14%. Het dividend op tijdstip 0 bedraagt € 1,30. We veronderstellen, dat de groei
eeuwig durend constant zal zijn. Wat is de koers van het aandeel op dit moment?
Eerst berekenen we de groeivoet van het onderhavige aandeel. Die is overeenkomstig vergelijking (9)
gelijk aan
ke = D1
P0

+ g

0,14 = 0,035 + g

g = 0,14 - 0,035 = 10,5%

Studentensupport freE-Learning

www.studentensupport.be
60

Financiering

De Waardering van Aandelen en Obligaties

De huidige koers van het aandeel is met behulp van vergelijking (7) als volgt te berekenen
P0 =

D1
ke - g

=

1,30 x (1 + 0,105)
0,14 – 0,105

= € 41,04 (afgerond)

Stel, dat een onderneming voor het komende boekjaar een winst W1 verwacht te maken en daarvan p%
terugploegt (herinvesteert) in de onderneming. Het restant wordt beschikbaar gesteld als dividend. Dan
bedraagt het verwachte dividend D1 = W1 x (1 – p). Ingevuld in vergelijking (7) geeft dit
P0 =

W1 x (1 - p)
ke - g

Delen door W1 geeft de koers-winst verhouding:
P0 =
W1

(1 - p)
ke - g

(10)

De groei van een onderneming en het terugploeg- of herinvesteringpercentage kunnen worden
beïnvloed door respectievelijk meer of minder te investeren of dividend uit te keren. Hoe groter het
herinvesteringpercentage, des lager het dividend. De hogere investeringen zullen de toekomstige
winsten echter zoveel kunnen doen groeien, dat uiteindelijk aandeelhouders beter af zijn. Van belang is
dus de samenhang tussen het herinvesteringpercentage en groei.
Stel, dat een onderneming een geïnvesteerd vermogen heeft van € 50 miljoen en dat hij geheel met eigen
vermogen gefinancierd is. Stel verder, dat het rendement op het eigen vermogen (REV) gelijk aan 20% is,
dan bedraagt de winst € 10 miljoen. Als de pay out ratio (= het deel van de winst dat als dividend betaald
wordt) gelijk is aan 40%, dan is het herinvesteringpercentage gelijk aan 60%. Het geïnvesteerde
vermogen stijgt met 60% van € 10 ofwel € 6 miljoen. Dit is 12% (= 6 / 50). De jaarlijkse groei van het
bedrijf is dus gelijk aan g = p x REV = 12% (= 0,60 x 20%). Invullen in vergelijking (10) levert op:
P0 =
W1

(1 - p)
ke - (p x REV)

(11)

Uit de bovenstaande vergelijking volgt, dat de koers-winst verhouding (P0 / W1) toeneemt, als het
herinvesteringpercentage of terugploegpercentage p en REV stijgen onder de voorwaarde dat REV > ke.
Deze voorwaarde betekent, dat een onderneming moet investeren in projecten, die een hoger rendement
opleveren dan ke. Zou gelden, dat REV < ke, dan is de contante waarde van een project niet positief. Een
onderneming doet er dan beter aan zijn winst als dividend uit te keren in plaats van te herinvesteren. Als
een onderneming investeert in projecten, waarvoor geldt dat REV < ke, dan zal zijn koers-winst
verhouding immers dalen.

4.7 De waardering van aandelen en niet-constante groei
In het algemeen is de groei van de omzet, winst en dergelijke van een bedrijf niet constant. De
omzetontwikkeling van veel producten wordt gekenmerkt door een S-vormige groeicurve. In de eerste
levensfase van het product is de groei van de afzet hoog. De hoge groei en de daarmee gepaard gaande
grote vraag naar het product leiden tot toenemende winsten. Naarmate er veel producten worden verkocht
en nieuwe producenten op de markt komen, daalt de groei per onderneming en daarmee de winst.
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Figuur 1:
Niet-constante groei en de waardering van een aandeel.
0
Groei
Geëist rendement
Dividend

10%
€ 1,30

1
25%

2
25%

3
25%

4
5%

5
5%

6
5%

…
…

€ 1,63

€ 2,03

€ 2,54

€ 2,67

€ 2,80

€ 2,94

…

€ 1,48
€ 1,68
€ 1,91
€ 40,06
P0 = € 45,12

P3 =

€ 2,67
0,10 - 0,05
= € 53,32

In de laatste fase is er lage groei, doordat er alleen vervangingsvraag is. Denk bijvoorbeeld aan de
verkoop van mobiele telefoons (vervangingsmarkt) of van elektronische navigatiesystemen in de auto (die
getypeerd kan worden als een groeimarkt).Wanneer gedurende een bepaalde periode de groeivoet nietconstant is, dienen we een schatting te maken van de duur van de verschillende perioden en de daarbij
behorende groeivoeten. Stel, dat van een onderneming de cijfers bekend zijn, die in figuur 1 staan: het
geëiste rendement, de verwachte groei en dito dividenden over perioden 1-3 en de perioden daarna.
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De eerste drie jaar groeien de dividenden met 25%, daarna eeuwig durend met 5% per jaar. Het dividend
op tijdstip 0 is gelijk aan € 1,30. De berekening van de waarde van het aandeel op tijdstip 0 (P0) gaat in
twee stappen: eerst berekenen we de contante waarde van de dividenden van de perioden 1-3, welke
groeien met 25% per jaar, vervolgens de contante waarde van de eeuwig durende dividenden met een
groei van 5% per jaar. De contante waarden van de drie dividenden D1, D2 en D3 zoals getoond in figuur 1
zijn als volgt berekend:
D1

=

1,30 x (1 + 0,25)

= € 1,63

1,63
=
(1 + 0,10)

€ 1,48

D2

=

1,63 x (1 + 0,25)

= € 2,03

2,03
=
(1 + 0,10)2

€ 1,68

D3

=

2,03 x (1 + 0,25)

= € 2,54

2,54
=
(1 + 0,10)3

€ 1,91

De contante waarde van de eeuwig durende stroom van dividenden met ingang van periode 4 wordt
berekend met behulp van de constante groei formule. Daarvoor moeten we eerst het dividend aan het
einde van het vierde jaar berekenen. Dit is gelijk aan D4 = (1 + 0,05) x € 2,54 = € 2,67. Vervolgens
vullen we deze waarden in de constante groei formule in:
P3

=

D4
ke – g

=

€ 2,67
0,10 - 0,05

= € 53,32

Op tijdstip 0 is de contante waarde van deze € 53,32 gelijk aan € 53,32 / (1 + 0,10)3 = € 40,06. Zoals te
zien is in figuur 1, is de som van de contante waarden de koers van het aandeel op tijdstip 0:
P0 = € 45,12.
Vanzelfsprekend kan de hiervoor getoonde berekening ook uitgevoerd worden met meer dan de twee
verschillende groeivoeten, zoals in figuur 1 getoond is. Verder kunnen gevoeligheidsanalyses uitgevoerd
worden met betrekking tot de grootte van de groei in de eerste jaren en die in de jaren daarna.

4.8 De efficiënte markthypothese
Stel, dat iemand in staat zou zijn aandelenkoersen te voorspellen. Niet alleen rijst de vraag, waarom
iemand deze zeer waardevolle kennis met iemand anders zou willen delen, maar bovendien zou op de
effectenmarkten snel bekend worden, wat deze persoon presteert en velen zouden hem of haar imiteren.
Er is veel onderzoek gedaan naar de vraag of koersen te voorspellen zijn. Dit zou bijvoorbeeld blijken uit
het feit, dat bepaalde beleggers of managers van beleggingsfondsen jaar in jaar uit beter presteren dan
anderen. De uitkomst van het onderzoek is, dat de outperformers, de beleggers, die de markt verslaan, elk
jaar andere personen zijn.
Er is nog een ander argument waarom aandelenkoersen niet te voorspellen zijn. Koersen reageren op
nieuws. En nieuws is per definitie onvoorspelbaar. Al naar gelang het soort nieuws hebben
aandelenkoersen op korte termijn een even grote kans om te stijgen als om te dalen: de koersbewegingen
zijn met andere woorden willekeurig. In het Engels heet dit, dat de koersen een random walk vertonen.
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Aandelenmarkten zijn efficiënt. Er zijn dagelijks miljoenen beleggers op zoek naar ondergewaardeerde
aandelen, die extra rendement zouden kunnen opleveren. Dit betekent niet alleen, dat ondergewaardeerde
aandelen worden opgemerkt en door de extra vraag correct gewaardeerd zullen worden, maar ook dat al
het nieuws snel in de aandelenkoersen wordt verwerkt. Het gevolg is, dat effectenmarkten efficiënt zijn.
Dit betekent, 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.
Gegeven het voorgaande is de efficiënte markthypothese (EMH) ontwikkeld. De EMH kent drie vormen:
de zwakke vorm, de semisterke vorm en de sterke vorm. 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.
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. Het is evident, dat het management van een
onderneming is in staat tot het maken van abnormale rendementen 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.
Onderzoek heeft uitgewezen, dat effectenmarkten voldoen aan de zwakke en semisterke vorm van de
EMH. Dit houdt bijvoorbeeld in, dat winsten, die veranderen door andere jaarrekeningregels, zoals de
invoering van IFRS (International Financial Reporting Standards) in de Europese Unie per 1 januari
2005, geen invloed hebben op de aandelenkoers. Ook aandelenanalyses, uitgevoerd om
ondergewaardeerde aandelen op te sporen, zouden daarom weinig zin hebben. De informatie uit bedoelde
analyses is immers al verdisconteerd in de koers. Door aandelenanalyse kan echter 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. Er is echter
bepaalde informatie, die met enige vertraging geopenbaard wordt. Denk aan overname- en
fusiebesprekingen of besprekingen over de koop of verkoop van licenties, exploratierechten en dergelijke.
Zolang de besprekingen niet zijn afgerond, zullen er geen mededelingen over gedaan worden. Dit kan
leiden tot een ongelijke verdeling van informatie, informatie asymmetrie, tussen het management van een
onderneming en zijn aandeelhouders.

4.9 Samenvatting
De waarde of koers van een obligatie en aandeel wordt bepaald door de contante waarde van de
verwachte kasstromen. De kasstromen van een obligatie bestaan uit rentebetalingen en de aflossing van
de hoofdsom. De kasstromen van een aandeel bestaan uit dividenden en de verkoop van het aandeel op
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enig moment in de toekomst. De dividenden zijn onzeker en kunnen in tegenstelling tot de betalingen van
rente en aflossing niet in rechte afgedwongen worden.
De koers van een obligatie wordt onder meer beïnvloed door de relevante marktrente en de resterende
looptijd. Als de marktrente stijgt, daalt de koers; bij een daling van de marktrente stijgt de obligatiekoers.
Hoe korter de resterende looptijd, des te dichter komt de obligatiekoers te liggen bij de waarde waartegen
de obligatie wordt afgelost.
Het verwachte rendement van aandelen bestaat uit dividendrendement en koerswinst. De waarde kan
bepaald worden door voor elke periode het verwachte dividend uit te rekenen en contant te maken. De
som van deze contant gemaakte dividenden is de koers van het aandeel. Daarnaast wordt veel gebruik
gemaakt van een twee of meer perioden model om de waarde van een aandeel te schatten.
De koers-winst verhouding neemt toe, als het terugploeg- of herinvesteringspercentage p daalt en de
groeivoet g stijgt. De groei van een onderneming en het terugploegpercentage kunnen worden beïnvloed
door respectievelijk meer of minder te investeren of dividend ter beschikking te stellen.
De efficiënte markthypothese (EMH) kent drie vormen: de zwakke vorm, de semisterke vorm en de
sterke vorm. De zwakke vorm stelt, dat alle informatie uit het verleden is verwerkt in de aandelenkoersen.
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, winstverwachtingen en dergelijke. De derde vorm van de EMH
stelt, dat aandelenkoersen zowel alle openbare als inside informatie bevatten.
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5. Operationele en Financiële Hefboomwerking
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zullen we met twee soorten risico kennis maken: bedrijfsrisico en financieel risico. Het
laatste soort risico wordt veroorzaakt door de hoeveelheid vreemd vermogen, die een onderneming
gebruikt. Het risico, dat wordt veroorzaakt door de bedrijfsmatige activiteiten van een onderneming, heet
bedrijfsrisico. Dit wordt bepaald door zaken als bijvoorbeeld de bedrijfstak, waartoe de onderneming
hoort, de conjunctuurgevoeligheid ervan, overheidstoezicht en de mogelijkheid kostprijsstijgingen door te
berekenen in de verkoopprijs. In dit hoofdstuk zullen we kennis maken met een onderdeel van het
bedrijfsrisico, het operationele risico. Dit wordt bepaald door de vaste kosten als het percentage van de
totale kosten. Het risico van een onderneming wordt gemeten aan de volatiliteit of standaarddeviatie van
zijn rendementen op het eigen vermogen of van zijn winst per aandeel. Het geëiste rendement op het
eigen vermogen wordt bepaald door het totale risico van een onderneming. Dit is de optelsom van de
risicovrije rentevoet plus een risicopremie voor bedrijfsrisico en een risicopremie voor financieel risico.

5.2 Breakeven afzet en omzet
Zoals in de inleiding genoemd wordt bedrijfsrisico mede bepaald door het operationele risico van een
onderneming. De laatste soort risico hangt af van de omvang van de vaste kosten in de totale kosten. Als
de vaste kosten slechts een klein deel van de totale kosten zijn, dan bewegen omzet en winst min of meer
gelijk op met elkaar. In het andere geval, dat de vaste kosten een groot deel van de totale kosten zijn,
zullen kleine veranderingen in de omzet leiden tot grote veranderingen in de winst. Er is dan sprake van
een hefboomeffect. Relatief hoge vaste kosten komen voor bij kapitaalintensieve bedrijven, zoals
telecombedrijven, elektriciteitsbedrijven, hoogoven- en staalbedrijven en de olie industrie; zie figuur 3.
In figuur 1 zien we het tegenovergestelde: bij onderneming A zijn de vaste kosten relatief laag. De omzet
en totale kosten snijden elkaar bij een afzet van ongeveer 750 stuks. Bedoeld snijpunt, waar de omzet
gelijk is aan de totale kosten, heet het breakeven punt. Verder is in de tabel bij figuur 1 af te lezen, dat
een afzetverandering van 100 stuks leidt tot een verandering van het bedrijfsresultaat van € 400.
Figuur 2 toont de omzet en kosten van onderneming B. Bij onderneming B met hogere vaste kosten ligt
het snijpunt bij een afzet, de ligt tussen de 1400 en 1500 stuks. Een afzetverandering van 100 stuks leidt
bij onderneming B tot een verandering van het bedrijfsresultaat van € 700.
Tenslotte laat figuur 3 onderneming C zien. Deze onderneming heeft de laagste variabele kosten per
eenheid en de hoogste vaste kosten. Anders dan bij ondernemingen A en B is het breakeven punt direct af
te lezen uit de cijfers van de tabel onder de grafiek, namelijk bij een afzet van 1500 stuks is het
bedrijfsresultaat gelijk aan 0; bij de breakeven omzet geldt, dat de omzet gelijk is aan de som van de
variabele en vaste kosten. De breakeven omzet van C is als volgt te berekenen:
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Breakeven Omzet = Verkoopprijs x Afzet = Variabele Kosten x Afzet + Vaste Kosten
in symbolen
VP x Q = VarKos x Q + F
waarin
VP
Q
VarKos
F

=
=
=
=

verkoopprijs
afzet in eenheden product
variabele kosten per eenheid product
totale vaste kosten

Figuur 1:
Operationele hefboomfactor van onderneming A met vaste kosten gelijk aan € 3000 en variabele kosten
gelijk aan € 21 per stuk. Verkoopprijs is € 25 per stuk.
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In figuur 3 is te zien, dat de breakeven omzet van onderneming C gelijk is aan 37.500 (= 25 x 1.500).
Een verandering van de afzet met 100 stuks leidt voor onderneming C vergeleken met ondernemingen A
en B tot de grootste verandering van het bedrijfsresultaat, namelijk van € 1000. Anders gezegd:
onderneming C heeft de grootste operationele hefboomfactor. Dit blijkt ook uit figuur 3, waar te zien is
dat vergeleken met figuren 1 en 2 de hoek tussen de lijnen van de omzet en totale kosten het grootste is.
De breakeven afzet is te vinden door:
Breakeven afzet = Q = F / (VP - VarKos)
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Het invullen van de gegevens voor onderneming C geeft de breakeven afzet:
25 x Q = 15 x Q + 15.000
Q =

15.000 = 1.500
25 - 15

5.3 De operationele hefboomfactor
De operationele hefboomfactor geeft aan met hoeveel procent het bedrijfsresultaat zal veranderen, als
de omzet met één procent toeneemt. Een dergelijke ratio (een procentuele verandering in teller en noemer)
wordt een elasticiteit genoemd. De hiervoor vermelde kapitaalintensieve ondernemingen
(telecombedrijven enz.) worden gekenmerkt door een relatief hoge operationele hefboomfactor.
Ondernemingen, waar de vaste kosten relatief laag zijn, hebben een lage operationele hefboomfactor.
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Figuur 2:
Operationele hefboomfactor van onderneming B met vaste kosten van € 10000 en variabele kosten gelijk
aan € 18 per stuk. Verkoopprijs is € 25 per stuk.
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Een manier om tot lagere vaste kosten te komen is productiemiddelen huren of leasen in plaats van kopen.
Een andere manier is werken met uitzendkrachten in plaats van personeel in vaste dienst.
Een voorbeeld van de berekening van de operationele hefboomfactor moge een en ander verduidelijken.
Voor elk van de drie volgende ondernemingen, A, B en C zijn de omzet, de totale kosten en de vaste
kosten van de geproduceerde en verkochte producten gegeven in elk van de figuren 1-3. Hiervoor zagen
we, dat de operationele hefboomfactor of operating leverage gelijk is aan:
Operationele hefboomfactor = procentuele verandering van het bedrijfsresultaat
procentuele verandering van de omzet of afzet
In geval van onderneming A (zie figuur 1) kan de operationele hefboomfactor bij een afzet van 2000
stuks berekend worden als:
Operationele hefboomfactor A = (5000 - 4600) / 4600 = 1,65
(2000 – 1900) / 2000
Voor onderneming C (zie figuur 3) bedraagt de operationele hefboomfactor bij eenzelfde afzet van 2000
stuks:
Operationele hefboomfactor C = (5000 - 4000) / 4000 = 4,75
(2000 – 1900) / 2000
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De uitkomsten van de operationele hefboomfactor voor A en C bevestigen wat we zien in de figuren van
deze twee ondernemingen. Het bedrijfsresultaat van onderneming C fluctueert ruim twee maal zo sterk als
die van onderneming A bij een gelijke verandering van de afzet.
Figuur 3:
Operationele hefboomfactor van onderneming C met vaste kosten € 15000 en variabele kosten gelijk aan
€ 15 per stuk. Verkoopprijs is € 25 per stuk.
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Voor de volledigheid berekenen we de operationele hefboomfactor voor onderneming B bij eenzelfde
afzet:
Operationele hefboomfactor B = (4000 - 3300) / 3300 = 4,03
(2000 – 1900) / 2000
Als we in plaats van de afzetmutatie de verandering van de omzet voor ondernemingen A en C hadden
genomen, dan zouden we dezelfde uitkomsten voor de operationele hefboomfactor hebben verkregen.
In de tabellen bij figuren 1-3 is voor elk van de drie bedrijven het bedrijfsresultaat berekend. In de
grafieken bij genoemde figuren kan het bedrijfsresultaat afgelezen worden als het verschil tussen de
omzet en de totale kosten. Onderneming A met de laagste vaste kosten en de hoogste variabele kosten per
eenheid heeft de laagste operationele hefboomfactor bij een afzet van 2000 stuks; voor onderneming C
geldt het omgekeerde. Onderneming B zit er tussen in.
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5.4 De financiële hefboomfactor
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. Merk op, dat bedrijfsresultaat nu niet langer gelijk is aan de netto winst.
Het verschil tussen beide variabelen in figuur 4 is de betaalde rente over het vreemd vermogen.
Financiële hefboomfactor =

procentuele verandering van de netto winst
procentuele verandering van het bedrijfsresultaat (WVIB)

Figuur 4:
Financiële hefboomfactor zonder en met vreemd vermogen. Het linker deel toont een onderneming, die
geheel gefinancierd is met eigen vermogen. In het rechter deel is voor de financiering eigen en vreemd
vermogen gebruikt.

Aantal aandelen =
Eigen vermogen =
Vreemd vermogen =
Totaal vermogen =

Bedrijfsresultaat = WVIB
Rente
Netto winst
Winst per aandeel = WPA
Rendement eigen vermogen = ke

Rente =
Aantal aandelen =
Eigen vermogen =
Vreemd vermogen =
Totaal vermogen =

1000
800
0
800
laagconjunctuur
50
0
50
0,05
6,3%

centrale
projectie
100
0
100
0,10
12,5%

hoogconjunctuur
200
0
200
0,20
25,0%

laagconjunctuur
50
42
8
0,06
8,0%

centrale
projectie
100
42
58
0,46
58,0%

Standaarddeviatie WPA = WPA

0,08

0,61

Standaarddeviatie ke = ke

9,5%

76,4%

VariatiebreedteWPA
Financiële hefboomfactor

0,15

6,0%
125
100
700
800
hoogconjunctuur
200
42
158
1,26
158,0%

1,20

1

6,25
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In het linker gedeelte van figuur 4 is te zien, dat de financiële hefboomfactor zonder vreemd vermogen
(natuurlijk!) gelijk aan 1 is. In het getallenvoorbeeld van figuur 4 zijn het bedrijfsresultaat en de netto
winst in een situatie zonder vreemd vermogen immers aan elkaar gelijk. Dus gaan het bedrijfsresultaat en
de netto winst met hetzelfde bedrag omhoog en omlaag. In het rechter deel van figuur 4 is te zien, wat er
gebeurt met de netto winst en het rendement op het eigen vermogen (ke) als de onderneming € 700 eigen
vermogen vervangt door vreemd vermogen. Het totale vermogen blijft met en zonder vreemd vermogen
gelijk aan € 800. Het eigen vermogen is gedaald van € 800 naar € 100. Het aantal aandelen was 1000
stuks; door vervanging van eigen vermogen door vreemd vermogen is het aantal aandelen gedaald naar
125 stuks. Voor een situatie mèt vreemd vermogen blijkt de financiële hefboomfactor gestegen van 1 naar
6,25. De berekening van de operationele hefboomfactor voor de situatie met vreemd vermogen met de
getallen uit figuur 4 gaat als volgt:
Financiële hefboomfactor =

(58 - 8) / 8
(100 - 50) / 50

= 6,25

Evenals bij de operationele hefboomfactor is de financiële hefboomfactor een elasticiteit. Dit betekent,
dat de netto winst toeneemt met 6,25 procent, als het bedrijfsresultaat met één procent toeneemt en
omgekeerd. Zie figuur 5, die laat zien dat de winst per aandeel met vreemd vermogen sterker stijgt dan
die zonder.
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In figuur 4 is te zien, dat de winst per aandeel (WPA) en het rendement op het eigen vermogen (ke) voor
de situatie met vreemd vermogen (veel) hoger zijn dan zonder. We zien een grotere spreiding tussen de
hoogste en laagste waarden van de twee rentabiliteitsmaatstaven, WPA en ke. Dit blijkt ook uit de
waarden van de standaarddeviatie (= volatiliteit) voor WPA en ke; deze is voor de 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, in dit geval de winst per aandeel.
Evenals de standaarddeviatie is de variatiebreedte van de winst per aandeel (= variatiebreedteWPA) voor de
onderneming met vreemd vermogen groter.
Figuur 5:
Financiële hefboomfactor zonder en met vreemd vermogen.
1.00

0.80

0.60

Winst per aandeel

Winst per aandeel met VV
0.40

Breakeven punt = 48

Winst per aandeel
zonder VV

0.20

0.00
0

50

100

150

-0.20

Bedrijfsresultaat = Rente = 42
-0.40
Bedrijfsresultaat

De berekening van het breakeven punt van de WVIB zonder en met vreemd vermogen op basis van de
gegevens uit figuur 4 gaat als volgt:
WVIB
# aandelen zonder VV
WVIB
1000

=

=

WVIB - Rente
# aandelen met VV
WVIB - 42
125

Het breakeven punt van het bedrijfsresultaat (WVIB) komt uit op 48. Bij deze waarde van de WVIB is de
winst per aandeel zonder vreemd vermogen gelijk aan die met.
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Zoals al bleek uit de waarden van de standaarddeviatie en de variatiebreedte heeft de financiële
hefboomwerking twee kanten. Hij leidt tot een hogere winst per aandeel. Dit heet positieve
hefboomwerking. Echter, het financieel risico is ook hoger. De onderneming met vreemd vermogen uit
het voorbeeld van figuur 4 moet bijvoorbeeld eerst € 42 verdienen, voordat er sprake van winst is. Figuur
5 laat dit laatste zien. Dezelfde figuur toont ook, dat vanwege het toegenomen financiële risico de winst
per aandeel van een onderneming gefinancierd met vreemd vermogen veel sterker verandert dan die van
een onderneming zonder vreemd vermogen.
Tot slot zijn er een aantal factoren, die in de praktijk een samenhang vertonen met financieel risico. Zo
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.
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 genoemde activa) dan ondernemingen zonder
dergelijke bezittingen. In deze situatie zal een onderneming vreemd vermogen verkiezen boven eigen
vermogen.
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.
Tenslotte 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
financiering met vreemd vermogen prefereren boven eigen vermogen. Financiering met vreemd
vermogen kan echter ook leiden tot een toename van de kans op financiële problemen. Bovendien stellen
kredietverstrekkers voorwaarden aan het management, dat zij krediet verlenen. Als gevolg van beide
argumenten (respectievelijk zeggenschap en financiële problemen) is de uitkomst van de juiste
verhouding vreemd en eigen vermogen niet eenduidig.

5.5 Totale risico als som van bedrijfs- en financieel risico
Tot nu toe hebben we operationeel risico (een onderdeel van bedrijfsrisico) en financieel risico
afzonderlijk besproken. Het totale risico is de som van beide risicocategorieën. Het bepaalt het
rendement, dat beleggers eisen van het aandeel van een onderneming. Tot op zekere hoogte kunnen
ondernemingen hun totale risico en daarmee hun rendement sturen. Ondernemingen met een groot
bedrijfsrisico zouden kunnen kiezen voor een laag financieel risico en omgekeerd.
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Genoemd rendement keFH (= het rendement op het eigen vermogen van een onderneming met financiële
hefboomwerking vanwege vreemd vermogen) wordt bepaald door drie factoren: 1) de risicovrije
rentevoet (kRf), 2) een premie voor bedrijfsrisico en 3) een premie voor financieel risico. Anders
geschreven:
keFH

=

kRf + premie voor bedrijfsrisico + premie voor financiële risico

Uitgaande van een efficiënte aandelenmarkt, waar geen belastingen noch transactiekosten zijn en evenmin
verschillen in informatie bestaan tussen beleggers en ondernemingsleiding kan worden aangetoond dat
het marktrisico van een onderneming (ofwel zijn -waarde) wordt bepaald door zowel het bedrijfs- als het
financiële risico van een onderneming. Uit de bovenstaande vergelijking is af te leiden, dat het verschil
tussen het totale risico en het bedrijfsrisico wordt gevormd door het financiële risico. In het hoofdstuk
over de vermogensstructuur van de onderneming zullen we verder kennis maken met de invloed van
financieel risico op de waarde van een onderneming.
Verder kan de mate, waarin vreemd vermogen wordt gebruikt bepaald worden door wet- en regelgeving.
Denk bijvoorbeeld aan banken, waarvoor minimum solvabiliteitseisen gelden. Tenslotte houden
ondernemingen rekening met de waardering, die rating agencies, zoals Moody’s en Standard and Poor’s
regelmatig publiceren. Hoe beter de waardering (AAA, AA, A enz.), die de ondernemingen verkrijgen,
des te lager de rentetarieven voor kredieten, die de desbetreffende ondernemingen opnemen.
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5.6 Samenvatting
In dit hoofdstuk staan twee soorten risico centraal: bedrijfsrisico en financieel risico. Het laatste soort
risico wordt veroorzaakt door de hoeveelheid vreemd vermogen, die de een onderneming gebruikt. Het
risico, dat wordt veroorzaakt door de bedrijfsmatige activiteiten van een onderneming heet bedrijfsrisico.
Dit wordt bijvoorbeeld bepaald door zaken als de bedrijfstak, waartoe de onderneming hoort, de
conjunctuurgevoeligheid ervan, overheidstoezicht en de mogelijkheid kostprijsstijgingen door te
berekenen in de verkoopprijs.
Het operationele risico (een onderdeel van het bedrijfsrisico) wordt bepaald door de vaste kosten als het
percentage van de totale kosten. De mate van operationeel en financieel risico heeft directe gevolgen voor
een onderneming. Het risico van een onderneming is gelijk aan de volatiliteit of standaarddeviatie van
zijn rendementen op het eigen vermogen of van zijn winst per aandeel. Hoe groter de hefboomwerking,
des te groter wordt het risico.
Als de vaste kosten als deel van de totale kosten toenemen, wordt de operationele hefboomwerking groter.
Het voordeel van een grote boven een kleine operationele hefboomwerking is, dat het bedrijfsresultaat
relatief sterker toeneemt bij toename van de omzet. Het omgekeerde geldt echter ook: als de omzet
afneemt, zal bij een relatief grote operationele hefboomwerking het bedrijfsresultaat sterk afnemen.
Het bedrijfsrisico wordt gedeeltelijk bepaald door de omgeving, waarin een onderneming opereert. Dit
geldt niet voor het financiële risico. Dit is afhankelijk van de mate van financiering van een onderneming
met vreemd vermogen. Evenals voor de operationele hefboomwerking geldt voor de financiële
hefboomwerking, dat de winst per aandeel sterk toeneemt bij toename van de omzet en omgekeerd.
Verder stijgt met de toename van het vreemde vermogen als percentage van het totaal vermogen ook de
volatiliteit of standaarddeviatie van de rendementen op het eigen vermogen.
Tenslotte zagen we, dat het geëiste rendement op het eigen vermogen wordt bepaald door het totale risico
van een onderneming. Het marktrisico of -waarde van een onderneming is de optelsom van de risicovrije
rentevoet plus een premie voor bedrijfsrisico en een premie voor financieel risico. Het verschil tussen het
totale risico en het bedrijfsrisico wordt gevormd door het financiële risico.
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6. De Vermogensstructuur van een Onderneming
6.1 Inleiding
Ondernemingen streven naar winstmaximalisatie. Dit leidt ertoe, dat ze proberen hun opbrengsten zo
hoog mogelijk en hun kosten zo laag mogelijk te laten zijn. Gegeven een bepaald niveau van opbrengsten
zal de ondernemingsleiding ernaar streven de kosten zo laag mogelijk te maken om bedoelde
winstmaximalisatie te realiseren. In dit hoofdstuk staat een van de manieren om winstmaximalisatie te
realiseren centraal: het verlagen van de kosten van het vermogen, dat een onderneming nodig heeft voor
zijn productie. We zullen inzicht krijgen in de factoren welke invloed hebben op de vermogenskosten en
–structuur van een onderneming.
Als we het hebben over de vermogensstructuur is het onvermijdelijk de namen van twee wetenschappers
te noemen, te weten Franco Modigliani en Merton Miller. Beiden hebben de Nobelprijs voor de economie
gewonnen. In dit hoofdstuk zullen we de twee heren verder MM noemen. De inhoud van dit hoofdstuk is
gebaseerd op twee artikelen van MM verschenen in de American Economic Review in 1958 en 1963. Ook
zullen we kennis maken met het Miller-model, gebaseerd op een artikel van Merton Miller in de Journal
of Finance gepubliceerd in 1977.
De vermogensstructuur van een onderneming is niet alleen afhankelijk van de verhouding vreemd en
eigen vermogen, maar ook van de mogelijke problemen, die een lage solvabiliteit veroorzaakt. Hierbij
spelen agency kosten een rol. Dit zijn kosten, die worden gemaakt door vreemd vermogenverschaffers,
die een oogje in het zeil willen houden bij de ondernemingen, waaraan zij krediet hebben verstrekt.
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6.2 De veronderstellingen van MM
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.

6.3 MM zonder vennootschappelijke belasting
In hun artikel uit 1958 laten MM de vennootschappelijke belasting buiten beschouwing. Hierdoor is er
dus sprake van een extra veronderstelling ten opzichte van die genoemd in paragraaf 2. Onder de
vigerende veronderstellingen tonen MM aan, dat de waarde van een onderneming uitsluitend afhankelijk
is van de som van de contant gemaakte verwachte kasstromen. Zo komen MM tot hun befaamde
Propositions I en II:
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Proposition I: 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
waarin
VZFH
WVIB
GGKK
keZFH

=
=
=
=

(1)

ondernemingswaarde zonder financiële hefboomwerking vanwege vreemd vermogen
dividend = winst voor betaling van interest en belasting
gewogen gemiddelde kapitaalkosten voet
kosten eigen vermogen van een onderneming zonder vreemd vermogen

Proposition I kan als volgt worden gezien. De kasstromen van een onderneming worden gegenereerd met
behulp van productiefactoren, zoals arbeid en machines. Het maakt niet uit hoe deze productiefactoren
gefinancierd zijn. De waarde van een onderneming is louter afhankelijk van de contante waarden van de
jaarlijkse kasstromen (= WVIB). Anders gezegd, de rechterkant van een balans (waar de herkomst van
het vermogen is gespecificeerd) staat los van de linkerkant van de balans (waar te zien is op welke manier
het bedrijfsvermogen is aangewend, waarmee de producten gemaakt worden).
Als een onderneming uitsluitend is gefinancierd met eigen vermogen, dan geldt natuurlijk
keZFH

= GGKK.

Proposition II: De kosten van het eigen vermogen van een onderneming, die naast eigen vermogen ook
vreemd vermogen gebruikt, zullen hoger zijn dan keZFH. Dit komt omdat een onderneming met vreemd
vermogen een extra risico heeft ten opzichte van een onderneming gefinancierd met uitsluitend eigen
vermogen. Dat is het financiële risico. We kunnen dit als volgt noteren:
keFH

= keZFH + risicopremie = keZFH + (keZFH - kv) x VV / EV

(2)

waarin
keFH
= kosten eigen vermogen van een onderneming met financiële hefboomwerking vanwege
vreemd vermogen
keZFH = kosten eigen vermogen van een onderneming zonder vreemd vermogen
kv
= kosten vreemd vermogen
VV
= marktwaarde vreemd vermogen
EV
= VeFH = marktwaarde eigen vermogen van een onderneming met vreemd vermogen
Uit vergelijking (2) is af te lezen, dat het gebruik van vreemd vermogen de kosten van het eigen
vermogen (ofwel het rendement op het eigen vermogen voor beleggers!) doet toenemen. Maar dit doet de
waarde van een onderneming niet toenemen. Want de hogere waarde wordt te niet gedaan door het hogere
financiële risico blijkend uit de risicopremie, die boven op keZFH komt. Anders gezegd, de contante
waarde van de verwachte kasstromen (= ondernemingswaarde) moet gedisconteerd worden tegen een
hogere discontovoet. Daardoor blijft de waarde van de onderneming met vreemd vermogen gelijk aan die
van een onderneming zonder vreemd vermogen!
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6.4 Een voorbeeld van ondernemingswaarde met en zonder vreemd vermogen


Er is een onderneming A, die een eeuwig durende kasstroom heeft van € 5 miljoen. De kosten van
het eigen vermogen (keZFH) zijn 10%. De onderneming gebruikt in eerste instantie geen vreemd
vermogen. Wat is nu de waarde van deze onderneming? Deze laat zich op de volgende manier
berekenen:
= € 50 miljoen
VZFH = WVIB = WVIB = 5
GGKK
keZFH
0,10



Veronderstel nu, dat er een tweede onderneming B is, die in alle opzichten identiek is aan
onderneming A. Onderneming B maakt dezelfde producten, heeft hetzelfde bedrijfsrisico,
dezelfde winst enz. enz. Er is één verschil: onderneming B maakt wel gebruik van vreemd
vermogen. Het gaat om een bedrag van € 10 miljoen waarover B jaarlijks een rente van 4% (kv =
0,04) betaalt. De waarde van het eigen vermogen van de tweede onderneming zou zich met
behulp van een aangepaste formule (1) kunnen laten bepalen op:
VeFH = WVIB - Rente = WVIB - Rente =
GGKK
keFH

5 - 0,04 x 10 = € 46 miljoen
0,10

Dan zou de totale waarde van de onderneming berekend kunnen worden als de som van de waarden van
het eigen en vreemd vermogen, die toekomen aan respectievelijk de aandeelhouders en aan de vreemd
vermogen verschaffers:
VFH

= VeFH + VV = 46 + 10 = € 56 miljoen

Dit zou betekenen, dat onderneming B (NB: met een hoger financieel risico!) een grotere waarde zou
hebben (€ 56 miljoen) dan onderneming A zonder vreemd vermogen (€ 50 miljoen), zoals berekend
hiervoor. Volgens MM is dit niet mogelijk. Zij tonen aan, dat beleggers door middel van arbitrage
aandelen van onderneming A zullen 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.
Arbitrage is het uitvoeren van transacties, die geld opleveren, zonder dat er een risico aan verbonden is.
Stel bijvoorbeeld, dat een aandeel Unilever op de effectenbeurs van New York goedkoper is dan op die
van Amsterdam. Dan houdt arbitrage in, dat beleggers aandelen Unilever in New York zullen kopen en
deze gelijktijdig in Amsterdam zullen verkopen. Dit proces gaat net zolang door tot de koers op beide
effectenbeurzen gelijk is.
We kunnen het arbitrageproces met betrekking tot ondernemingen A en B als volgt beschrijven:
De aandeelhouders van onderneming B verkopen hun aandelen in B en ontvangen daarvoor maximaal
€ 56 miljoen. Zij kopen onderneming A voor tenminste € 50 miljoen en houden dus over € 56 - € 50 =
€ 6 miljoen. Deze € 6 miljoen kunnen de aandeelhouders van A op de bank zetten en ontvangen dan de
risicovrije rente over laatst genoemd bedrag bovenop het dividend, dat onderneming A uitkeert. De
aandeelhouders van onderneming A krijgen op deze wijze in totaal een grotere opbrengst dan de
aandeelhouders van B en ook nog met een lager risico, omdat onderneming A geen financieel risico heeft
en B wel. Vandaar, dat het arbitrageproces wel in gang gezet moet worden om de verschillen in risico en
opbrengst tussen A en B te corrigeren. We gaan immers uit van een efficiënte markt.
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Gegeven het voorgaande moet dus gelden, dat de marktwaarde van het eigen vermogen van
onderneming B geen € 46 miljoen, maar € 40 miljoen is (VeFH = EV = 50 - 10). Vanwege het financiële
risico moet de marktwaarde van het eigen vermogen van B dalen van € 46 naar € 40 miljoen! De totale
waarde van B is daardoor gelijk aan die van A, namelijk € 50 miljoen (= € 40 + € 10).
Nu kunnen we een berekening maken van de kosten van het eigen vermogen (keFH) en de gemiddelde
gewogen kapitaalkosten (GGKK) van onderneming B, die zowel eigen als vreemd vermogen gebruikt.
Voor de kosten van het eigen vermogen (keFH) gebruiken we formule (2):
keFH

= keZFH + (keZFH - kv) x VV / EV

Tabel 1:
Constante GGKK bij toenemende hoeveelheden VV (VPB = 0).
VV
0
5
10
15
20
25
30
35
40

TV = VFH
50
50
50
50
50
50
50
50
50

EV
50
45
40
35
30
25
20
15
10

VV / EV
0,00
0,11
0,25
0,43
0,67
1,00
1,50
2,33
4,00
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kv
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%

keFH
10,0%
10,7%
11,5%
12,6%
14,0%
16,0%
19,0%
24,0%
34,0%

GGKK
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
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Figuur 1:
Constante GGKK bij een onderneming met vreemd vermogen zonder vennootschappelijke belasting.
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Ervan uitgaande, dat onderneming B € 10 vreemd en € 40 eigen vermogen heeft, vinden we
keFH

= 0,10 + (0,10 – 0,04) x 10 / 40

keFH

= 0,115 (11,5%)

Het financiële risico heeft geleid tot een hoger geëist rendement van de beleggers. De kosten van het
eigen vermogen (keFH) zijn toegenomen van 10% naar 11,5%. De risicopremie bedraagt dus 1,5%. In
tabel 1 is te zien, dat de kosten van het eigen vermogen steeds verder stijgen als de hoeveelheid vreemd
vermogen toeneemt. De gemiddelde gewogen kapitaalkosten (GGKK) van onderneming B bij € 10
miljoen vreemd vermogen zijn te berekenen met behulp van de volgende vergelijking
GGKK = keFH x EV / TV + kv x VV / TV
= 11,5 x 40 / 50 + 0,04 x 10 / 50
= 0,10 (10%)
In tabel 1 zijn voor verschillende waarden van het vreemd vermogen de keFH en GGKK berekend.
Ondanks de verschillende waarden van VV / EV is in de tabel te zien, dat de GGKK van onderneming B
niet veranderen: de GGKK blijven gelijk aan 10%. De ondernemingswaarde en de gemiddelde
kapitaalkosten zijn onafhankelijk van de mate van financiering met vreemd vermogen. Figuur 1 laat zien
dat de GGKK constant zijn (onafhankelijk van het percentage vreemd vermogen), maar dat de kosten van
het eigen vermogen door de risicopremie steeds verder toenemen.
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6.5 MM met belastingen
Een verdere verfijning van de theorie van MM is, dat zij de vennootschappelijke belasting in hun
analyse betrekken. Dit gebeurde in een tweede artikel over de vermogensstructuur van ondernemingen uit
1963. Ondernemingen betalen minder belasting, als zij rentelasten hebben. Hierdoor zullen de eigenaren
van eigen en vreemd vermogen een groter deel van de kasstroom van een onderneming krijgen, als een
onderneming gebruik maakt van vreemd vermogen en daardoor belastingaftrek vanwege de rentelasten
heeft. Rekening houdend met het tarief van de vennootschappelijke belasting (VPB) luidt Proposition I
van MM als volgt:
Proposition I: De waarde van een onderneming is gelijk aan de som van de contant gemaakte verwachte
kasstromen na belastingbetaling inclusief het belastingvoordeel. In symbolen:
VFH

= VZFH + VPB x VV

(3)

waarin
= totale waarde van een onderneming met financiële hefboomwerking vanwege vreemd
VFH
vermogen
VZFH = waarde van een onderneming zonder vreemd vermogen
VPB = tarief van de vennootschappelijke belasting
VV
= marktwaarde vreemd vermogen
De contante waarde van het belastingvoordeel (= VPB x VV) verdient enige uitleg. We hebben
hiervoor gezien, dat kv de discontovoet van het vreemd vermogen (VV) is. We veronderstellen weer, dat
de rentebetalingen eeuwig durend zullen zijn. De te betalen rente per jaar is gelijk aan kv x VV. De
contante waarde van alle toekomstige rentebetalingen is overeenkomstig de constante groei formule:
Contante waarde van de rentebetalingen = [kv x VV] / kv
Het jaarlijkse belastingvoordeel van de rentebetalingen is VPB x [kv x VV]. Dus de contante waarde van
het belastingvoordeel van alle toekomstige rentebetalingen is in formule:
Contante waarde van het belastingvoordeel van de rentebetalingen = VPB x [kv x VV] / kv
In teller en noemer staat kv, die we tegen elkaar kunnen wegstrepen. Dus:
Contante waarde van het belastingvoordeel van de rentebetalingen = VPB x VV
Uit de laatste formule blijkt, dat het belastingvoordeel (VPB x VV) uitsluitend bepaald wordt door het
tarief van de vennootschappelijke belasting en de grootte van het vreemd vermogen.
Proposition II: De kosten van het eigen vermogen van een onderneming, die naast eigen vermogen ook
met vreemd vermogen is gefinancierd, kunnen we als volgt noteren:
keFH

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

=
=
=
=
=
=
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kosten van het eigen vermogen van een onderneming mèt vreemd vermogen
kosten van het eigen vermogen van een onderneming zonder vreemd vermogen
kosten vreemd vermogen
tarief van de vennootschappelijke belasting
marktwaarde vreemd vermogen
VeFH = marktwaarde eigen vermogen van een onderneming mèt vreemd vermogen

Uit formule (4) is direct af te leiden, dat de kosten van het eigen vermogen van een onderneming mèt
vreemd vermogen lager zijn, als de onderneming belastingaftrek krijgt vanwege de rentebetalingen. Dit
komt, omdat (1 – VPB) kleiner dan 1 is.
De tweede term in formule (4), te weten (keZFH - kv) x (1 – VPB) x VV / EV, is de risicopremie
vanwege het gebruik van vreemd vermogen door de onderneming. De omvang van de risicopremie wordt
bepaald door het verschil tussen keZFH en kv , de vennootschappelijke belasting en de verhouding
VV / EV.
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6.6 Een voorbeeld van ondernemingswaarde met belastingen


We gaan uit van dezelfde gegevens als in paragraaf 4 hiervoor. Er is een onderneming A, die een
eeuwig durende kasstroom heeft van € 5 miljoen. De discontovoet van het eigen vermogen (keZFH)
is 10%. Het tarief van de vennootschappelijke belasting bedraagt 30%. Als de onderneming in
eerste instantie geen vreemd vermogen gebruikt, wat is dan de waarde van deze onderneming?

Deze laat zich op de volgende manier berekenen:
VZFH = WVIB x (1 – VPB) = 5 x (1 – 0,30) =
GGKK
keZFH

3,5 = € 35 miljoen
0,10

Vanwege de vennootschappelijke belasting daalt de waarde van de onderneming. Immers, de
jaarlijkse winst, die geheel wordt uitgekeerd als dividend, neemt af met € 1,5 miljoen tot € 3,5
miljoen.


Nu veronderstellen we, dat onderneming A gebruik maakt van vreemd vermogen. Het gaat om
een bedrag van € 10 miljoen, waarover onderneming A jaarlijks een rente van 4% (kv = 0,04)
betaalt. De totale waarde van onderneming A laat zich met behulp van formule (3) bepalen op:
VFH = VZFH + VPB x VV
VFH = 35 + 0,30 x 10 = € 38 miljoen

Nu kunnen we de waarde van het eigen vermogen van A berekenen:
VeZFH = EV = VFH - VV = 38 - 10 = € 28 miljoen
Let op: door de aanwezigheid van vennootschappelijke belasting stijgt de waarde van onderneming A,
namelijk van € 35 naar € 38 miljoen. De waarde van onderneming A stijgt niet door het gebruik van
vreemd vermogen, maar door het belastingvoordeel van € 3 miljoen.
Met behulp van bovenstaande gegevens en eerdere berekeningen kunnen we eerst de kosten van het eigen
vermogen met vreemd vermogen (= keFH) en vervolgens de gewogen gemiddelde kapitaalkosten (GGKK)
voor een onderneming berekenen. De kosten van het eigen vermogen met financiële hefboomwerking (=
keFH) berekenen we voor onderneming A als volgt. Uit formule (4) weten we
keFH

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

Invullen geeft
keFH

= 0,10 + (0,10 - 0,04) x (1 – 0,30) x 10 / 28 = 0,115 (11,5%)

Merk op, dat de oorspronkelijke waarde van keZFH gelijk was aan 10%. Door het nu aanwezige financiële
risico eisen beleggers een hoger rendement, namelijk 11,5%. Nu kunnen we de gewogen gemiddelde
kapitaalkosten berekenen. De GGKK is gelijk aan:
Studentensupport freE-Learning

www.studentensupport.be
85

Financiering

De Vermogensstructuur van een Onderneming

GGKK = keFH x EV / TV + kv x (1 – VPB) x VV / TV
waarin
GGKK
keFH
EV
TV
kv
VPB
VV

=
=
=
=
=
=
=

(5)

gewogen gemiddelde kapitaalkosten
kosten van het eigen vermogen van een onderneming mèt vreemd vermogen
marktwaarde van het eigen vermogen
VFH = marktwaarde van het totale vermogen
kosten van het vreemd vermogen
tarief van de vennootschappelijke belasting
marktwaarde van het vreemd vermogen

GGKK = 0,115 x 28 / 38 + 0,04 x (1 – 0,30) x 10 / 38 = 0,0921 (9,21%)
Hoewel de kosten van het eigen vermogen zijn toegenomen, zijn die van het totale vermogen gedaald en
wel van de oorspronkelijke 10% naar 9,21%. Deze daling is veroorzaakt door het belastingvoordeel
vanwege het gebruik van vreemd vermogen, dat de betaling van winstbelasting vermindert. In tabel 2 zijn
voor verschillende waarden van het gebruikte vreemd vermogen de waarden van GGKK berekend.
Tabel 2 :
Afnemende GGKK bij toenemende hoeveelheden VV (VPB = 30%).
VV
0
5
10
15
20
25
30
35
40

TV = VFH
50
50
50
50
50
50
50
50
50

EV
50
45
40
35
30
25
20
15
10

VV / EV
0,00
0,11
0,25
0,43
0,67
1,00
1,50
2,33
4,00
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kv
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%

keFH
10,0%
10,5%
11,1%
11,8%
12,8%
14,2%
16,3%
19,8%
26,8%

GGKK
10,0%
9,7%
9,4%
9,1%
8,8%
8,5%
8,2%
7,9%
7,6%
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Figuur 2:
Monotoon dalende GGKK bij een vennootschappelijke belasting van 30%
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We zullen aan het einde van dit hoofdstuk zien, dat er grenzen zijn aan de voordelen van het omzetten
van eigen vermogen in vreemd vermogen. Met andere woorden: we kunnen niet eigen vermogen
onbeperkt vervangen door vreemd vermogen om daarmee het rendement op het eigen vermogen te laten
toenemen, zoals vergelijking (4) suggereert.
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Vooralsnog zullen we ervan uitgaan, dat de GGKK monotoon dalen, als we steeds meer eigen vermogen
vervangen door vreemd vermogen in een situatie dat de onderneming vennootschappelijke belasting
betaalt; zie figuur 2. Dit is een gevolg van het toenemende belastingvoordeel.

6.7 Het Miller-model
Hiervoor is uiteengezet hoe MM het effect van de vennootschappelijke belasting op de vermogensstructuur hebben geanalyseerd. 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) nog twee persoonlijke
belastingen: één op inkomen uit aandelen (PBa) en één op inkomen uit obligaties (PBv). Uitgaande van de
veronderstellingen van MM uit paragraaf 2 is de waarde van een onderneming zonder vreemd vermogen
na belastingbetaling als volgt:
VZFH = WVIB x (1 – VPB) x (1 - PBa)
keZFH
De vergelijking laat zien, wat er van de winst (= WVIB = dividend) overblijft, als er eerst vennootschappelijke belasting en vervolgens nog een persoonlijke belasting over betaald moet worden. De
ondernemingswaarde wordt weer bepaald door de jaarlijkse kasstroom (= dividend) te delen door de
kostenvoet van het eigen vermogen overeenkomstig het constante groei model.
De afleiding van het Miller-model gaat als volgt. We veronderstellen een onderneming, die zowel eigen
als vreemd vermogen gebruikt. De jaarlijkse netto kasstroom van een onderneming (na betaling van de
vennootschappelijke belasting) gaat naar enerzijds aandeelhouders en anderzijds obligatiehouders. In
formule:
Totale kasstroom = [WVIB – Rente] x (1 – VPB) x (1 - PBa)
Kasstroom voor aandeelhouders

+

+

Rente x (1 - PBv)

Kasstroom voor obligatiehouders

Bovenstaande vergelijking anders geschreven:
Kasstroom = WVIB x (1 – VPB) x (1 - PBa) – Rente x (1 – VPB) x (1 – PBa) + Rente x (1 – PBo)
Hierin is
WVIB x (1 – VPB) x (1 – PBa)
de kasstroom van een onderneming zonder vreemd vermogen na betaling van belastingen; de
discontovoet is keZFH. Dus de waarde is
WVIB x (1 – VPB) x (1 – PBa) = VZFH
keZFH
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Om de waarde van de tweede en derde term uit de totale kasstroom te bepalen moeten we de kasstromen
contant maken door te delen door de kostenvoet van het vreemd vermogen (= kv), want de tweede en
derde term van bovenstaande vergelijking zijn immers rentebetalingen. De waarde van de jaarlijkse netto
kasstroom is dan:
VFH = VZFH

-

Rente x (1 – VPB) x (1 – PBa)

+ Rente x (1 – PBv)

kv

(6)

kv

We kunnen bovenstaande formule verder vereenvoudigen. De contante waarde van alle toekomstige
rentebetalingen na belasting is per definitie de marktwaarde of koers van een obligatie en dus gelijk aan
VV:
Contante waarde van alle toekomstige rentebetalingen = Rente x (1 – PBv) = VV
(6a)
kv
Nu de tweede term uit de formule van de totale kasstroom. Daartoe schrijven we de laatste vergelijking
(6a) als volgt:
Rente =
kv

VV
(1 – PBv)

(6b)

Door het invullen van de laatste twee uitkomsten (6a) en (6b) in vergelijking (6) krijgen we:
– (1 - VPB) x (1 - PBa) + 1
(1 - PBv)

VFH = VZFH +

x VV

We kunnen deze vergelijking herschikken. Dit levert het Miller-model op:
VFH = VZFH

+

1 – (1 - VPB) x (1 - PBa)
(1 - PBv)

x VV

(7)

Uit vergelijking (7) kunnen we een aantal punten afleiden:
x

Vergelijking (7) is te vergelijken met vergelijking (3). In laatstgenoemde vergelijking speelt alleen
de vennootschappelijke belasting (VPB) een rol: VFH = VZFH + VPB x VV. Het product van de term
tussen accolades en VV in vergelijking (7) is de contante waarde van het belastingvoordeel, wanneer
er drie verschillende belastingcategorieën zijn.

x

Zouden alle belastingtarieven gelijk aan nul zijn (VPB = PBa = PBv = 0), dan gaat het Miller-model
over in MM zonder belastingen noch vreemd vermogen. De term tussen accolades wordt nul.

x

Als de belastingtarieven op aandelen en op obligaties aan elkaar gelijk zouden zijn (PBa = PBv), dan
vallen de termen in de teller en noemer tegen elkaar weg. De vergelijking gaat dan over in
VFH = VZFH

+ VV x {1 – (1 - VPB)}

VFH = VZFH

+ VV x VPB

ofwel
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Dit is het MM-model met alleen vennootschappelijke belasting en vreemd vermogen.
x

Als de tarieven van de vennootschappelijke belasting en de persoonlijke belasting op eigen vermogen
gelijk zouden zijn aan het tarief van de persoonlijke belasting op vreemd vermogen ofwel
(1 – VPB) x (1 - PBa) = (1 - PBv), dan gaat vergelijking (7) over in
VFH = VZFH

Met andere woorden: dan is er geen belastingvoordeel meer te halen uit het gebruik van vreemd
vermogen. De vermogensstructuur is onafhankelijk van de verhouding eigen en vreemd vermogen.

6.8 Financiële problemen
Voorbeelden van ondernemingen met financiële problemen zijn ondernemingen, die hun rente en/of
aflossingen op uitstaande leningen niet meer (kunnen) betalen. Andere voorbeelden zijn ondernemingen,
die gedwongen zijn onderdelen van het bedrijf te verkopen of die alleen na een diepsnijdende
reorganisatie in staat zijn verder te gaan. Vanzelfsprekend neemt een onderneming vaak zijn toevlucht tot
een van de genoemde maatregelen onder dreiging van een faillissement.
In dit kader onderscheidt men directe en indirecte kosten van faillissement. De laatste kostencategorie
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.
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De directe faillissementskosten bestaan uit de provisies, die banken en andere instellingen eisen voor het
afsluiten van overbruggingsfinanciering. Verder kunnen de kosten voor de diensten van experts, zoals
accountants, advocaten en fusie- en overname specialisten, bijzonder hoog uitvallen.
Financiële problemen, zoals hiervoor beschreven, leiden ertoe, dat ondernemingen veiligheidsmarges
zullen hanteren met betrekking tot de hoeveelheid vreemd vermogen, die zij aantrekken. Financiële
problemen en de daarmee samenhangende kosten kunnen op deze manier vermeden worden. Bovendien
zullen kredietverstrekkers hogere rentetarieven vragen naarmate een onderneming meer schulden heeft.
Naast kosten vanwege financiële problemen hebben ondernemingen ook te maken met agency kosten.
Deze kosten kunnen zich voordoen, als de eigenaren van een onderneming (= aandeelhouders) niet
gelijktijdig de managers ervan zijn. De corporate governance discussie heeft zijn oorsprong in de
belangentegenstelling, die tussen deze twee partijen, aandeelhouders en managers, kan bestaan.
Agency kosten kunnen zich echter ook voordoen 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). Het zal geen verbazing wekken, dat vreemde
vermogenverschaffers daarom vaak uitgebreide zekerheden en frequente rapportages eisen, als zij krediet
verstrekken.
Figuur 3:
Eerst dalende GGKK door het belastingvoordeel en vervolgens stijgende GGKK door de toenemende
kosten van financiële problemen en agency kosten.
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Een en ander wordt geregeld in de leningsvoorwaarden (of debt covenant) bij een onderhandse lening of
het emissieprospectus, als het een lening is, waarvoor een beursnotering wordt aangevraagd. Het spreekt
vanzelf, dat de eisen hoger worden, naarmate de solvabiliteit van een onderneming slechter is.
Als we het voorgaande samenvatten, dan zullen door het gebruik van vreemd vermogen de gewogen
gemiddelde kapitaalkosten (GGKK) aanvankelijk dalen. Door de dreiging van financiële problemen en de
toenemende agency kosten zal de daling van de GGKK omslaan in een stijging ervan. Figuur 3 illustreert
dit.

6.9 Pecking Order
In het voorgaande hebben we gezien welke factoren een rol spelen bij de vermogensstructuur van
ondernemingen. Het blijkt echter, dat de praktijk een beeld laat zien, dat anders is als de theorie aangeeft.
Het nu volgende is gebaseerd op een artikel van Stewart Myers (Journal of Finance, 1984), waarin de
auteur een verklaring van de vermogensstructuur vanuit de praktijk beschrijft. Bedrijven blijken een
duidelijke voorkeur te hebben voor bepaalde financieringsvormen. In eerste instantie benutten
ondernemingen interne financieringsbronnen; in tweede instantie komen externe financieringsbronnen
aan de beurt. Myers vond in volgorde van voorkeur:
x
x
x
x

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.

Er worden een aantal redenen aangevoerd voor bovenstaande financieringsvoorkeur of pecking order.
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
de overtuiging heeft, dat de aandelen overgewaardeerd zijn. Een aandelenemissie kan door beleggers dus
opgevat worden als een dergelijk (negatief!) signaal.
Verder kunnen in een wereld, waar een ongelijke verdeling van informatie tussen managers en beleggers
bestaat, informatie asymmetrie geheten, de verschillende financieringsvormen fungeren als een signaal
over de solvabiliteit van een onderneming. Zo kan bijvoorbeeld het verstrekken van een krediet gezien
worden als een positief signaal over de solvabiliteit. De kredietverstrekkers zullen immers pas het krediet
verstrekken, als zij voldoende garanties hebben, dat de rente- en aflossingsverplichtingen door de
onderneming zullen worden nagekomen.
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6.10 Samenvatting
Onder een reeks veronderstellingen tonen MM aan, dat de waarde van een onderneming uitsluitend
afhankelijk is van de som van de contant gemaakte verwachte kasstromen in een situatie, waarin de
onderneming geen belasting betaalt. Het gebruik van vreemd vermogen heeft geen invloed op de waarde
van een onderneming, want de hogere waarde wordt te niet gedaan door het hogere financiële risico
blijkend uit de risicopremie. Anders gezegd, de contante waarde van de verwachte kasstromen (=
ondernemingswaarde) moet gedisconteerd worden tegen een hogere discontovoet. Daardoor blijft de
waarde van de onderneming met vreemd vermogen gelijk aan die van een onderneming zonder vreemd
vermogen. De ondernemingswaarde en de gemiddelde kapitaalkosten zijn onafhankelijk van de mate van
financiering met vreemd vermogen.
In een situatie met vennootschappelijke belasting zullen de GGKK monotoon dalen, als we steeds meer
eigen vermogen vervangen door vreemd vermogen. Dit is een gevolg van het toenemende
belastingvoordeel, dat louter afhankelijk is van de omvang van het vreemd vermogen en het tarief van de
vennootschappelijke belasting.
Financiële problemen, zullen ertoe leiden, dat ondernemingen veiligheidsmarges zullen hanteren met
betrekking tot de hoeveelheid vreemd vermogen, welke zij aantrekken. Financiële problemen en de
daarmee samenhangende kosten voor hooggekwalificeerde experts kunnen op deze manier vermeden
worden. Naast kosten vanwege financiële problemen hebben ondernemingen ook te maken met agency
kosten. Deze kosten kunnen zich voordoen, als de eigenaren van een onderneming (= aandeelhouders)
niet gelijktijdig de managers ervan zijn.
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Vanwege het belastingvoordeel en door het gebruik van vreemd vermogen zullen de gewogen gemiddelde
kapitaalkosten (GGKK) aanvankelijk dalen. Door de dreiging van financiële problemen en de
toenemende agency kosten zal de daling van de GGKK omslaan in een stijging ervan.
Bedrijven hebben in de praktijk een duidelijke voorkeur voor bepaalde financieringsvormen. In eerste
instantie benutten ondernemingen interne financieringsbronnen, zoals ingehouden winst. In tweede
instantie komen externe financieringsbronnen aan de beurt. Hierbij valt te denken aan vreemd vermogen.
Daarna nemen zij hun toevlucht tot de uitgifte van converteerbare obligaties en pas in laatste instantie
aandelen.
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7. Dividendbeleid
7.1 Inleiding
Dividenden zijn uitgekeerde winsten. Dus dividendbeleid gaat onder andere over de vraag hoeveel winst
een onderneming moet uitkeren c.q. inhouden. Modigliani en Miller (MM) stellen, dat het voor de waarde
van een onderneming niet uitmaakt of winsten worden ingehouden of uitgekeerd. Daartegenover staat de
mening van anderen, die stellen, dat beleggers de voorkeur geven aan de zekerheid van contante
dividenden boven de onzekerheid van toekomstige koerswinst.
In een wereld van informatie asymmetrie zijn dividenden te beschouwen als een signaal naar beleggers,
waaruit blijkt dat het management van een onderneming vertrouwen heeft in de onderneming. Het
uitkeren van contanten in de vorm van dividend is een krachtig signaal, omdat het moeilijk te imiteren is.

7.2 Dividend en MM
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. We hebben eerder gezien, dat het totale rendement van een aandeel
gelijk is aan de som van de verwachte koerswinst en het dividendrendement:
ke = (P1 – P0) / P0 + D1 / P0
waarin
ke
P0
P1
D1

=
=
=
=

totale verwachte rendement van een aandeel op tijdstip 0
koers van een aandeel op tijdstip 0
verwachte koers van een aandeel op tijdstip 1
verwachte dividend van een aandeel op tijdstip 1

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.
Dividenduitkering en verwachte koerswinst zijn volgens MM communicerende vaten.
Het is goed om zich te realiseren dat het dividendbeleid volgens MM gebaseerd is op een aantal
rigoureuze veronderstellingen, zoals de afwezigheid van persoonlijke belastingen en transactiekosten.
Verder veronderstellen MM, dat alle beleggers en managers over dezelfde informatie beschikken, welke
ook wel wordt aangeduid als gelijkelijk verdeelde informatie (informatie symmetrie). Tenslotte
veronderstellen MM, dat de investeringsbeslissingen van een onderneming onafhankelijk zijn van het
dividendbeleid.
Uit het hoofdstuk over de vermogensstructuur van een onderneming weten we, dat ondernemingswaarde
slechts onafhankelijk is van belastingtarieven, als we specifieke veronderstellingen maken met betrekking
tot de tarieven van de verschillende belastingen. Ook zal in het algemeen informatie ongelijk verdeeld
zijn tussen beleggers en managers; er bestaat met andere woorden in het algemeen informatie asymmetrie.
Een wijziging van deze veronderstellingen, betekent vanzelfsprekend, dat de uitkomst van de theorie van
MM over dividendbeleid ook anders wordt.
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7.3 Beter één euro in de hand dan tien in de lucht
Een tweede theorie met betrekking tot dividendbeleid is gebaseerd op de veronderstelling, dat beleggers
contant dividend prefereren 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. Het enige, dat volgens MM ertoe doet, is de kasstroom vanwege operationele
activiteiten van de onderneming.

7.4 Signaling en het Clientèle effect
Hiervoor is al de ongelijke verdeling van informatie tussen de managers van een onderneming en haar
aandeelhouders genoemd; dit 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. Eerder
kwam het verschijnsel van de ongelijke verdeling van informatie al aan de orde bij het onderwerp over de
voorkeur van een onderneming met betrekking tot de vermogensstructuur. Daarmee kon de pecking order
(gedeeltelijk) verklaard worden, die immers leidt tot een andere vermogensstructuur dan kan worden
afgeleid uit het model van MM.
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Ook het dividendbeleid kan een rol vervullen (een signaal zijn) om de informatie asymmetrie te
verkleinen. Dit betekent, dat een dividendverhoging als volgt kan worden uitgelegd. De
ondernemingsleiding, die het dividend verhoogt, doet dat, omdat die verwacht het hogere dividendniveau
ook in de toekomst te kunnen handhaven. Een dividendverhoging zegt dus niet alleen iets over de hoge
kwaliteit van de gerealiseerde winst, maar ook iets over de verwachting over toekomstige winsten.
Verder blijken in de praktijk ondernemingen er grote moeite mee te hebben een dividendverlaging aan te
kondigen. Onderzoek heeft uitgewezen, dat ondernemingen soms zelfs krediet opnemen om een gelijk
dividend als voorgaande jaren te kunnen betalen.
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. Personen, die een inkomen uit hun
beleggingen nodig hebben, zullen voor laatst bedoelde soort fondsen kiezen. Daar staan andere
categorieën beleggers tegenover, die juist de voorkeur geven aan koerswinsten en daarom voor andere
soorten aandelen kiezen. Volledigheidshalve zij opgemerkt, dat het clientèle effect niet alleen bepaald
wordt door de hoogte van het dividend, maar ook door de verschillen in risico tussen aandelen van
verschillende bedrijven. Tenslotte speelt ook de periode, dat men de effecten in zijn bezit wil houden een
rol. Denk hierbij aan beleggers, die aandelen kopen als een vorm van sparen voor hun oude dag en
gepensioneerden, die in het algemeen een voorkeur hebben voor obligaties, welke een relatief geringe
koersfluctuatie combineren aan een relatief grote zekerheid van rentebetalingen.

7.5 Dividendstabilisatie
Hiervoor hebben we gezien, dat ondernemingen zeer hechten aan een stabiel dividendbeleid. Winsten zijn
echter niet stabiel èn winsten leiden niet altijd tot kasstromen (denk bijvoorbeeld aan niet-gerealiseerde
koerswinsten op beleggingen of deelnemingen). Ondernemingen zullen derhalve van tijd tot tijd voor de
vraag staan, waar de contanten vandaan moeten komen voor hun dividendbetalingen. Het is goed om te
beseffen, dat dividendbetalingen niet afdwingbaar zijn. Aandeelhouders worden om die reden ook wel
residual claimants genoemd. Dit betekent letterlijk: rechthebbenden op dat wat nog over is. Zij
ontvangen als laatste een betaling, nadat alle anderen, die wel een rechtens afdwingbare vordering hebben
op het bedrijf, hun voorgegaan zijn, zoals de werknemers, de leveranciers, de fiscus, de bedrijfsvereniging
enzovoort.
In 1956 verscheen een artikel van John Lintner in de American Economic Review. Het artikel deed
verslag van een serie interviews, die Lintner had gehouden onder managers van Noordamerikaanse
bedrijven over dividendbeleid. Uit de door de auteur gehouden interviews blijkt, dat
x
x
x
x

ondernemingen een dividendbeleid voor een langere termijn voeren
managers meer waarde hechten aan veranderingen van het dividend dan aan het niveau van het
dividend
managers streven naar een zo gelijkmatig mogelijke reeks van dividendbetalingen (smoothing)
managers een duidelijke afkeer hebben om een dividendverhoging in de daarop volgende jaren weer
terug te draaien.

Studentensupport freE-Learning

www.studentensupport.be
97

Financiering

Dividendbeleid

Hieruit kunnen we een drietal vormen van dividendbeleid destilleren. 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.
Om verrassingen op het gebied van dividendbetaling zoveel mogelijk te voorkomen keren bedrijven
slechts een deel van de winst uit. Anders gezegd: het dividend bedraagt in het algemeen ongeveer 40 tot
60 procent van de winst (de pay out ratio is 40-60 procent).

7.6 Inkoop van eigen aandelen
Inkoop van eigen aandelen is voor veel ondernemingen niet alleen een alternatief voor dividend, maar
ook voor een financiële herstructurering. In een wereld, waar belastingen geen rol spelen, is er geen
verschil tussen inkoop van aandelen en contant dividend. In de praktijk is er wel een effect vanwege de
inkoop van eigen aandelen. Zoals de uitgifte van aandelen kan leiden tot een koersdaling, zo leidt de
aankondiging van een programma voor de inkoop van eigen aandelen vaak tot een koersstijging. Ten
eerste neemt door inkoop en de daarmee samenhangende verkleining van het aantal geplaatste aandelen
de winst per aandeel toe. Ten tweede zou inkoop een signaal kunnen zijn, dat de aandelen
ondergewaardeerd zijn. Bovendien is het een methode om de overtollige liquiditeiten van een
onderneming aan de aandeelhouders uit te keren. Het laatste wordt als een positief punt ervaren, omdat
beleggers er altijd rekening mee houden, dat een onderneming de overtollige kasgelden aan zou kunnen
wenden voor investeringen in projecten, die niet door beleggers gewenst worden.
Ook kunnen de ingekochte aandelen door de onderneming gebruikt worden om verplichtingen uit hoofde
van verstrekte personeelsopties na te komen. Verder kan de onderneming een niet optimale
vermogensstructuur bezitten, bijvoorbeeld te veel eigen vermogen en te weinig vreemd vermogen. Door
inkoop van eigen aandelen daalt het aantal geplaatste aandelen en daarmee de waarde van het
aandelenkapitaal op de balans, want alleen het aantal geplaatste en door derden betaalde aandelen wordt
in aanmerking genomen voor het aandelenkapitaal van een onderneming.
Er kleven echter ook enkele nadelen aan de inkoop van eigen aandelen. Een veel gehoord argument is, dat
een onderneming kennelijk geen interessante investeringsmogelijkheden ziet. Dit kan betekenen, dat de
onderneming verwacht een lagere groei te realiseren dan in het verleden. Een tweede argument is, dat de
aandeelhouders, die hun aandelen te koop aanbieden, op zoek zullen moeten gaan naar andere
beleggingsmogelijkheden. Bij inkoop van eigen aandelen verplaatst de ondernemingsleiding met andere
woorden het ondernemingsprobleem (teveel liquiditeiten) naar de beleggers.
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7.7 Stockdividend
Stockdividend is dividend in de vorm van aandelen. Stockdividend wordt soms aangeboden als een
keuze, die een onderneming zijn aandeelhouders biedt, namelijk in plaats van dividend in de vorm van
contanten. Stockdividend gaat niet ten koste van de liquide middelen van een onderneming. Daarom
proberen ondernemingen vaak hun aandeelhouders ertoe over te halen te kiezen voor stockdividend door
voor het laatste soort dividend een hogere waarde vast te stellen, bijvoorbeeld 5% contant dividend of
7,5% stockdividend. Veel ondernemingen keren met enige regelmaat stockdividend uit. Door deze
jaarlijkse groei van het aandelenkapitaal voorkomt een onderneming een eenmalige grotere toename van
het aandelenkapitaal. Zoals we in het hoofdstuk over de vermogensstructuur hebben gezien, kan een forse
aandelenemissie een negatieve invloed hebben op de koers van het aandeel.

7.8 Dividenddeclaratie en dividendbetaling
Dividenden worden betaald, nadat de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) is gehouden. De
AVA beslist over de vraag of er dividend wordt uitgekeerd en zo ja, over de hoogte ervan. Deze
beslissing heet de dividenddeclaratie.
Veel ondernemingen met een notering op Euronext Amsterdam keren tweemaal per jaar een dividend uit:
eenmaal omstreeks april na de AVA en eenmaal omstreeks september. Het laatste heet interim-dividend.
In de Verenigde Staten wordt vaak dividend per kwartaal uitgekeerd.
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AVA:
dividend declaratie
op 18 april

Dividendbeleid

ex-dividend datum:
25 april 17 00 uur

dividend betaling
op 9 mei

tijdlijn

Na de dividenddeclaratie wordt de datum van de dividendbetaling vastgesteld. Alleen de beleggers, die
voor een bepaalde datum de aandelen in hun bezit hebben, ontvangen dividend. Bedoelde datum heet de
ex-dividend datum. De beleggers, die op 25 april 17.00 uur nog in het bezit van de aandelen zijn,
ontvangen dividend. Het voorgaande is op een tijdlijn van een bepaald jaar weergegeven.

7.9 Samenvatting
In een wereld zonder belastingen, transactiekosten en zonder informatie asymmetrie is het dividendbeleid,
dat een onderneming voert, niet van belang. Als een onderneming geen dividendbetalingen doet, kunnen
aandeelhouders aandelen verkopen, als zij graag contanten willen hebben. Keert een onderneming
uitsluitend dividend in contanten uit, dan kunnen beleggers voor de ontvangen gelden immers weer
aandelen kopen.
Bepaalde categorieën aandeelhouders stellen een hoge pay-out op prijs, terwijl andere categorieen juist de
voorkeur geven aan koerswinst. Dit heet het clientèle effect. Gegeven deze verschillen in voorkeur doet
een bedrijf er goed aan daarmee rekening te houden.
Tenslotte hebben bedrijven te maken met het feit dat er een ongelijke verdeling van informatie
(informatie asymmetrie) bestaat tussen aandeelhouders en managers. Daardoor krijgen
dividendbetalingen een informatieve functie of signaalwerking. Veranderingen in de hoogte van het
dividend geeft informatie over de verwachte winsten van een onderneming.
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8. Opties: Inleiding
8.1 Inleiding
Opties zijn verhandelbare rechten. Rechten om aandelen, obligaties, goud, zilver, graan, sinaasappelsap
enz. te kopen of te verkopen. Bedoelde rechten hebben een bepaalde, nauwkeurig gedefinieerde looptijd.
Per optiecontract is omschreven:
x
x
x
x
x
x

of het een koop- of verkoopoptie, dat wil zeggen een calloptie of putoptie, betreft,
hoeveel aandelen, obligaties enz. per contract kunnen worden gekocht of verkocht,
tegen welke prijs de onderliggende waarden kunnen worden ge- of verkocht: de uitoefen-,
excercise of strike prijs,
gedurende welke periode de rechten kunnen worden uitgeoefend, de looptijd van de optie
op welke datum de call- of putoptie afloopt, de expiratiedatum en
of het een Amerikaanse optie (uitoefenbaar gedurende de gehele looptijd) of Europese optie is
(alleen uitoefenbaar aan het eind van de looptijd).

Als de onderliggende waarde in koers stijgt, neemt de waarde van een call toe en die van een put af. Als
de onderliggende waarde in koers daalt, neemt een put in waarde toe en een call in waarde af. Vaak wordt
deze samenhang grafisch weergegeven, zoals bijvoorbeeld in de figuren in dit hoofdstuk te zien is, waarin
de waarde ontwikkeling van call- en putopties te zien is vòòr en op de vervaldatum.

8.2 Enkele termen met betrekking tot transacties met call en put opties
Een call en een put kan een optiebelegger zowel kopen als verkopen. Om verwarring te voorkomen heet
de verkoper van een optie de schrijver van een optiecontract. Een tweede punt om in de gaten te houden
is dat een belegger een transactie op de optiebeurs kan beginnen met het kopen (Engels: open buy van een
optie of met het verkopen (Engels: open sell) ervan. Bij het sluiten van de transactie worden de volgende
termen gebruikt: respectievelijk close sell en close buy. Het bovenstaande in schema ziet er als volgt uit:
openingstransactie
koper
verkoper = schrijver

sluitingstransactie

open buy
open sell

close sell
close buy

Het aantrekkelijke van opties zit hem in de hefboomwerking. Met een relatief gering bedrag kan een
belegger enorme winsten 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.
Hiervoor is vermeld dat het mogelijk is een call of een put te verkopen of te schrijven. Belangrijk is dat
men zich realiseert dat door het verkopen van opties de verkoper of schrijver aan zijn tegenpartij een recht
verkoopt. De verkoper of schrijver zelf neemt een plicht op zich. Een calloptieschrijver neemt de plicht
op zich tot het leveren van aandelen tegen een bepaalde prijs, de uitoefenprijs. Een putoptieschrijver
neemt de plicht op zich tot het afnemen van aandelen tegen een vooraf bepaalde prijs. Schematisch ziet
dat er als volgt uit:
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calloptie
koper
schrijver

putoptie

recht op koop
plicht tot levering

recht op verkoop
plicht tot afname

Op het eerste gezicht lijkt het vreemd iets te verkopen dat men niet bezit. De organisatie van de
optiebeurs is echter zodanig, dat de verkoper van een optie altijd aan zijn verplichting die uit een verkoop
als openingstransactie voortvloeit, kan voldoen.
Een belangrijke rol vervult de market maker of dealer van de optiebeurs. Market makers of dealers
onderhouden een markt in een aantal aan hen toegewezen optieseries. Dat betekent, dat zij
optiecontracten kopen of verkopen tegen een door hen bekend gemaakte prijs. Zou er op het moment, dat
een belegger wil kopen, geen verkopende belegger zijn, dan fungeert de market maker of dealer als
verkopende tegenpartij. Schematisch ziet een koop- en verkooptransactie er zo uit:
kopende
broker

dealer of
market maker

verkopende
broker

kopende belegger
(optie koper)

verkopende belegger
(optie schrijver)

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.
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8.3 Kopen en schrijven van een optie
Enkele voorbeelden over het kopen en schrijven van een call enerzijds en het kopen van een put
anderzijds zijn te zien in figuren 1-3. Ter wille van de eenvoud is er in figuren 1-3 geen rekening
gehouden met transactiekosten. We beginnen met het in beeld brengen van de waarde van een gekochte
call. De gele lijn in figuur 1 geeft de waarde of prijs van het calloptie contract weer. Is de koers van het
onderliggende aandeel op de expiratiedatum lager dan de uitoefenprijs, dan is de callprijs nul. Vòòr de
expiratiedatum wordt de waarde van het calloptie contract door de gebogen gele lijn weergegeven. Op de
expiratiedatum wordt de waarde van het calloptie contract door de rechte gele lijn weergegeven. De
onderbroken lijn in figuur 1 geeft de winst weer van een callcontract na aftrek van de prijs, welke voor
het optiecontract betaald is. Daarom begint de onderbroken lijn pas te stijgen, als de koers van het aandeel
groter is dan de uitoefenprijs van de calloptie.
Figuur 1:
De koers van een gekochte call met als onderliggende waarde een aandeel. De gele kromme en rechte
lijnen zijn de koersen van de call. De onderbroken lijn is de netto opbrengst van de optietransactie.

Euro’s
Callwaarde
op expiratie
Callwaarde vòòr
expiratie

Winst bij expiratie



0



Uitoefenprijs

Koers aandeel

Betaalde
callprijs

Uit figuur 1 is verder af te lezen, dat de winst op de transactie onbegrensd is, terwijl het verlies beperkt
blijft tot de prijs betaald voor het calloptie contract. In paragraaf 2 werd gesproken over het verkopen of
schrijven van een calloptie. Het schrijven van een call is het spiegelbeeld van het kopen van een calloptie:
de openingstransactie is de call verkoop. De sluitingstransactie bestaat uit de koop van een calloptie.
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Figuur 2:
De koers van een verkochte of geschreven call met als onderliggende waarde een aandeel. De gele rechte
lijn is de koers van de call. De onderbroken lijn is de netto opbrengst van de optietransactie.

Euro’s

Winst bij expiratie
Ontvangen
callprijs
0


Uitoefenprijs



Koers aandeel

Callwaarde op
expiratie

Figuur 2 brengt de waarden van respectievelijk een geschreven call en de winst op een dergelijk callcontract in beeld op de expiratiedatum. De figuur laat zien, dat in geval van een geschreven calloptie de
winst beperkt is: maximaal de ontvangen callprijs. Het verlies is onbeperkt: hoe groter de koersstijging
van het aandeel, des te groter het verlies voor de bezitter van een geschreven call.
Tenslotte laat figuur 3 de waarde van een putoptie zien. Een putoptie is het recht aandelen en dergelijke
tegen een vaste, van te voren bepaalde prijs te verkopen. De winst van het putoptie contract neemt toe, als
het onderliggende aandeel in koers daalt. Is de koers van het aandeel groter dan de uitoefenprijs van de
putoptie, dan is op de expiratiedatum de waarde van de putoptie nul. In figuur 3 wordt de
prijsontwikkeling van een putoptie vòòr de expiratiedatum weergegeven door een kromme gele lijn. Op
de expiratiedatum wordt de prijsontwikkeling van een putoptie weergegeven door een rechte gele lijn.
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Figuur 3:
De koers van een gekochte put met als onderliggende waarde een aandeel. De gele kromme en rechte
lijnen zijn de koersen van de put. De onderbroken lijn is de netto opbrengst van de optietransactie.
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8.4 In the Money, At the Money, Out of the Money
Een call op een aandeel XYZ met een uitoefenprijs van 100 euro kost op enig moment vòòr de uitoefenof expiratiedatum € 2,50. Het uiterste tijdstip waarop de rechten kunnen worden uitgeoefend, de
expiratiedatum, is bijvoorbeeld oktober. Bondiger gezegd: de aankoopkosten of waarde van Call XYZ oct
100 bedragen € 2,50. De koers van het aandeel is op moment van aankoop van de call 100 euro.
Als de koers van het aandeel XYZ stijgt naar 105 euro, zal de waarde van de call bijvoorbeeld 6 euro
worden. Het rendement bedraagt
(6 – 2,50) / 2,50 x 100% = 140%.
Als de waarde van het onderliggende aandeel groter is dan de uitoefenprijs van de calloptie, heet de call
in the money. Zou de koers van het aandeel XYZ dalen naar 95 euro, dan wordt de waarde van de Call
XYZ oct 100 bijvoorbeeld € 0,10. Het (negatieve) rendement is dan gelijk aan:
(0,10 – 2,50) / 2,50 x 100% = - 96%.
In het laatste geval, waar de koers van het onderliggende aandeel lager is dan de uitoefenprijs van de call,
zegt men, dat de calloptie out of the money is. Zou de koers van het aandeel gelijk zijn aan of omstreeks
de uitoefenprijs van € 100 liggen, dan heet de calloptie at the money.
Optiecontracten worden in het algemeen afgesloten voor 100 opties tegelijk. Dat betekent in het
bovenstaande voorbeeld dat de koop van één calloptiecontract 100 x 2,50 ofwel 250 euro kost. Bij succes
levert deze investering afgezien van transactiekosten 350 euro (= 600 – 250) op. In geval van pech lijdt
deze transactie tot een verlies van 240 euro (= 10 – 250).
Een putoptie is in the money, als de koers van het onderliggende aandeel lager is dan de uitoefenprijs. De
put is out of the money, als de koers van de onderliggende waarde hoger is dan de uitoefenprijs.

8.5 Optiewaardering met behulp van een binomiaal model
Twee Amerikaanse economen, Fischer Black en Myron Scholes, publiceerden in 1973 een artikel in de
Journal of Political Economy over de waardering van opties. De kern van hun artikel over optiewaardering is dat met opties en aandelen in één portefeuille een risicovrije belegging kan worden geconstrueerd. Daarom moet zo'n combinatie van opties en aandelen een verwachte 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! Het is niet zo, dat het er bij het beleggen in opties om gaat te doen alsof men belegt
in staatsobligaties. De vorming van een risicovrije portefeuille is door Black en Scholes louter gebruikt
om de theoretische waarde van een optie te kunnen bepalen.
Welke verhouding dient te worden gehanteerd met betrekking tot de opties en de aandelen in de
risicovrije portefeuille, die wordt gevormd? Het blijkt, dat deze verhouding wordt bepaald door de
verwachte koersontwikkeling van de onderliggende waarde, waarvoor we gemakshalve weer een aandeel
nemen. Stel, dat men met betrekking tot een bepaald aandeel een koersverwachting heeft, zoals in figuur
4 te zien is.
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Figuur 4:
Verwachte onder- en bovengrens (respectievelijk € 35 en € 55) van de koers van een aandeel. De call
heeft een uitoefenprijs van € 45.
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Figuur 4 brengt de verwachte onder- en bovengrens van de koers in beeld voor een bepaalde periode met
betrekking tot het aandeel, waarvoor een calloptie te koop is. Een dergelijk model met twee waarden heet
een binomiaal of twee toestanden (two-state) model. Een call met een uitoefenprijs van 45 euro heeft in
deze situatie op de expiratie- of vervaldatum een waarde van nihil als het aandeel 45 euro of lager noteert.
Als de koers van het aandeel op de vervaldatum tussen de 45 en 55 euro noteert, zal de optie een waarde
hebben tussen de 0 en 10 euro. De fluctuatie van de calloptie tot de vervaldatum bedraagt maximaal 10
euro, namelijk (55 – 45) euro. Doordat bekend is, hoe groot de fluctuatie van het aandeel is, namelijk (55
– 35) euro, kan een uitspraak worden gedaan over de fluctuatie van de call ten opzichte van het aandeel.
Voor elke euro verandering van het aandeel verandert de call 10 / (55 - 35) = € 0,50. Deze 0,50 heet de
hedge ratio. Vermenigvuldiging van de hedge ratio met honderd levert de delta waarde op.
Een risicovrije portefeuille bestaat in deze situatie uit één gekocht aandeel plus twee geschreven (of
verkochte) calls. Met die combinatie verandert de portefeuille niet in waarde als het aandeel in koers stijgt
of daalt:
x
x

De winst die ontstaat door een koersstijging van het aandeel met één euro wordt te niet gedaan door
het verlies van twee maal € 0,50 op de callopties.
Het verlies van een koersdaling van het aandeel met één euro wordt te niet gedaan door de winst van
twee maal € 0,50 op de callopties enzovoort. Er is dus inderdaad sprake van een risicovrije
portefeuille.

Gegeven de hiervoor genoemde veronderstellingen kunnen we de waarde van de calloptie aan het begin
van de looptijd bepalen. Een risicovrije portefeuille moet een verwacht rendement hebben, dat gelijk is aan
de risicovrije rentevoet. Stel dat deze 10% bedraagt. Dan is het rendement van de risicovrije portefeuille
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Eindwaarde portefeuille - Beginwaarde portefeuille
10% =

x 100%
Beginwaarde portefeuille

Stel, dat het aandeel een koers heeft van 50 euro op de vervaldatum. Stel verder, dat de koers op het
moment van aankoop van het aandeel 53 euro is. Gaan we uit van de hiervoor berekende hedge ratio van
0,50 ofwel een delta van 50 (= 100 x 0,50) dan is een risicovrije portefeuille samen te stellen door een
combinatie van één gekocht aandeel plus twee geschreven callopties. De waarde van de portefeuille op
het moment van aankoop van het aandeel en het schrijven van de twee calls noemen we beginwaarde van
de portefeuille. De waarde van de portefeuille op het tijdstip van expiratie van de call noemen we
eindwaarde van de portefeuille.
De prijs van de optie op het moment van aankoop van het aandeel, call0, is onbekend. De prijs op het
moment van expiratie, call1, is gelijk aan de koers van het aandeel minus de uitoefenprijs van de call, dus
call1 = 50 - 45 = € 5. Onder de voorgaande veronderstellingen geldt nu:
- beginwaarde portefeuille
- eindwaarde portefeuille

= 53 - 2 x call0
= 50 - 2 x 5 = 40

De call is in the money, als de koers van het aandeel (€ 50) ligt boven de uitoefenprijs van de call (€ 45).
Dan zal de eigenaar op de vervaldatum van zijn recht tot uitoefening gebruik maken. Dit levert een
waarde voor de twee geschreven calls op van 2 x 5 = € 10. Dit bedrag moet de schrijver van de calls
betalen.
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Hoe staat het nu met de waarde van de portefeuille in zijn geheel op tijdstip 0, de beginwaarde van de
portefeuille? Daarvoor moeten we weten, wat de waarde was van de twee calls op het moment van
aankoop van het aandeel ten tijde van tijdstip 0. Invullen van bovenstaande gegevens in de vergelijking
levert op
40 - (53 - 2 x call0)
x 100% = 10%
(53 - 2 x call0)
dus de call0 bedraagt € 8,32
Dat betekent dat de beginwaarde van de portefeuille bestaande uit één aandeel en twee geschreven calls,
zich met behulp van deze call0 laat berekenen op
53 - 2 x 8,32 = € 36,36
Dit is dus de waarde van de investering, de beginwaarde van de portefeuille, geweest. Dit bedrag uitgezet
tegen de risicovrije rentevoet van 10% levert op € 40, namelijk
1,10 x 36,36 = € 40 (afgerond)
De conclusie is, dat de door ons geconstrueerde risicovrije portefeuille bij een calloptieprijs van € 8,32
een rendement oplevert gelijk aan een risicovrije belegging. Behalve de ontvangst van de risicovrije rente
van 10% is de belegger met één aandeel plus twee geschreven calls er niet armer of rijker van geworden
ongeachte de koersverandering van het onderliggende aandeel.
Zou de feitelijke waarde van de call afwijken van de gevonden theoretische waarde van € 8,32, dan doen
zich mogelijkheden van arbitrage voor. Een overgewaardeerde optie zal een belegger schrijven en
tegelijkertijd de bijbehorende aandelen kopen. Bij ondergewaardeerde opties koopt een belegger uiteraard
de opties en verkoopt hij de aandelen. Arbitrage betekent dat een belegger zonder enig risico geld
verdient in geval de effectenmarkt opties onjuist zou waarderen.
Een waarschuwing is hier op zijn plaats. Het blijkt, dat de hedge ratio niet constant is, als de
onderliggende waarde in koers stijgt of daalt. Ook kan de hedge ratio in de loop der tijd veranderen, zelfs
als de koers van een aandeel gelijk blijft. Dit heeft tot gevolg dat het aantal calls nodig voor de vorming
van een risicovrije portefeuille voortdurend moet worden aangepast. In een wereld, waarin
transactiekosten wel een rol spelen, levert arbitrage pas geld op, als de onjuiste waardering bepaalde
grenzen overschrijdt. Ook kan in afwijking van onze veronderstellingen de rente gedurende de looptijd
van de call veranderen, waardoor de calloptie in waarde verandert, ceteris paribus.
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8.6 De waarde van een putoptie en de put-call pariteit
Op dit punt vraagt u zich misschien af hoe de waarde van een putoptie tot stand komt. Dit gaat als volgt.
Een belegger koopt met geleend geld een aandeel voor 100 euro. Ter wille van de eenvoud
veronderstellen we, dat het aandeel geen dividend oplevert. Als de koers van het aandeel stijgt, neemt de
waarde van het aandeel min de lening toe. Het omgekeerde gebeurt bij een koersdaling. De
gecombineerde waarde van het aandeel en de lening, waarmee het aandeel gefinancierd is, staat in figuur
5. Hetzelfde beeld kan worden verkregen, als de belegger een call koopt en een put schrijft (beide met een
uitoefenprijs van € 100) op het hiervoor genoemde aandeel. Deze combinatie wordt getoond in de
onderste grafiek van figuur 5. Aangezien de onderste en bovenste grafiek in figuur 5 eenzelfde beeld
tonen, moeten deze twee beleggingen gelijk zijn aan elkaar. In symbolen
Call0 - Put0 =
waarin
Call0 =
Put0 =
P
=
L
=
kRf
=
t
=

P - L / ekRf

x t

waarde calloptie op t0
waarde putoptie op t0
koers aandeel
omvang van de lening
de risicovrije rentevoet
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.
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Figuur 5:
De put-call pariteit in beeld. In de bovenste grafiek staat de combinatie van een aandeel, dat is
gefinancierd met een lening van € 100. In de onderste grafiek staat de gecombineerde waarde van een
gekochte calloptie en een geschreven putoptie. Beide opties hebben een uitoefenprijs van € 100.
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Op deze wijze kan uit de prijs van een call direct de prijs van een put op hetzelfde aandeel met gelijke
uitoefenprijs en looptijd berekend worden. Call- en putwaarden staan dus in een hechte relatie tot elkaar.
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Dit heet de put-call pariteit. Geringe verschillen tussen de zo berekende waarden van calls en puts
kunnen worden verklaard door transactiekosten en het bestaan van bied- en laatprijzen.
Beleggen in opties heeft grote overeenkomsten met het kopen van een lot. Dit komt omdat
aandelenkoersen op korte termijn willekeurig fluctueren. Anders gezegd: 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. Op wat langere termijn is er in het
algemeen wel sprake van een stijging van koersen. Over zo'n periode zijn opties echter een weinig
geschikt beleggingsinstrument gezien hun korte looptijd. Waarvoor zouden we dan toch gebruik maken
van opties? Er zijn een aantal redenen.
x
x

x

De eerste is dat een belegger een stuk koerswinst op aandelen, die hij in zijn bezit heeft, wil realiseren
zonder zijn aandelen te verkopen. Hij kan dan één of meer calloptiecontracten schrijven ofwel
verkopen. Dit heet het gedekt schrijven van calls.
Een tweede reden kan zijn dat een Nederlandse belegger een (dividend-)betaling verwacht in
Amerikaanse dollars. Hij kan een mogelijke koersdaling van de dollar afdekken door het kopen van
een putoptie op de Amerikaanse dollar. Hij heeft dan het recht de dollars, welke hij zal ontvangen,
tegen een vaste prijs te verkopen.
Ten derde kan een belegger in geval van een naar verwachting kortstondige terugval van bepaalde
fondsen of van de effectenmarkt in zijn geheel eenzelfde strategie gebruiken, namelijk putopties
kopen van respectievelijk de betreffende fondsen of de beursindex.
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8.7 Samenvatting
Opties zijn verhandelbare rechten. Het zijn rechten om effecten, (edel-)metalen of landbouwproducten te
kopen of te verkopen. Per optiecontract is onder meer nauwkeurig omschreven:
x
x
x
x

hoeveel aandelen, obligaties enz. per contract kunnen worden gekocht of verkocht,
tegen welke prijs de onderliggende waarden kunnen worden ge- of verkocht: de uitoefen-,
excercise of strike prijs,
op welke datum de call- of putoptie afloopt, de expiratiedatum en
of het een Amerikaanse optie (uitoefenbaar gedurende de gehele looptijd) of Europese optie is
(alleen uitoefenbaar aan het eind van de looptijd).

Als de onderliggende waarde in koers stijgt, neemt de waarde van een een call toe en van een put af. Als
de onderliggende waarde in koers daalt, neemt een put in waarde toe en een call in waarde af. De
waarde-ontwikkeling van een optie vòòr de vervaldatum is niet-lineair. De waarde-ontwikkeling op de
vervaldatum is een rechte.
De waarde van een calloptie wordt bepaald door middel van de vorming van een risicovrije portefeuille.
De risicovrije rentevoet en de hedge ratio spelen bij de waardering van een calloptie een grote rol. Bij de
waardering van een calloptie is de verwachte waarde van het onderliggende aandeel aan het einde van de
looptijd van de optie van belang: daaruit wordt immers de hedge ratio afgeleid.
De waarde van een calloptie wordt bepaald onder een aantal veronderstellingen, zoals bijvoorbeeld, dat
de hedge ratio en de risicovrije rentevoet gedurende de resterende looptijd van de optie constant zijn.
Tenslotte kan met behulp van de put-call pariteit de waarde van een putoptie bepaald worden.
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9. Opties: het Black en Scholes Model
9.1 Inleiding
In dit hoofdstuk maken we kennis met het optiewaarderingsmodel van Black en Scholes (het BS-model).
Dit model bouwt voort op het binomiale model van het vorige hoofdstuk. Het BS-model gaat uit van een
standaardnormale verdeling met betrekking tot de verwachte opbrengsten van een aandeel. De gedachte
hierachter is, dat voor de korte termijn de kans op koersstijging van het onderliggende aandeel even groot
is als de kans op koersdaling. 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.
Een zogenaamde Amerikaanse optie kan elk moment gedurende zijn looptijd worden uitgeoefend. Er
wordt tevens aangenomen, dat de te betalen rente op geleend geld gelijk is aan de te ontvangen rente. Dit
is de rente van een risicovrije belegging (kRf). Het BS-model laat transactiekosten en dividenden buiten
beschouwing. De volatility en de risicovrije rente blijven tot aan de expiratiedatum constant.
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9.2 Veronderstellingen bij het model van Black en Scholes
Black en Scholes gaan uit van een standaardnormale verdeling met betrekking tot de verwachte
opbrengsten van een aandeel. De gedachte hierachter is, dat voor de korte termijn de kans op
koersstijging van het onderliggende aandeel even groot is als de kans op koersdaling. Eerder hebben we
dit aangeduid met random walk. Het blijkt, dat op korte termijn de koersen van aandelen willekeurige
bewegingen vertonen, welke normaal verdeeld zijn.
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 het voorgaande
hoofdstuk. 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.

9.3 Factoren die de waarde van een optie bepalen
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien, hoe de waarde van een calloptie kan worden bepaald. Hierbij
gingen we van de veronderstelling uit, dat het onderliggende aandeel van de calloptie twee waarden aan
het einde van de looptijd van de call zou kunnen aannemen. Gegeven deze twee waarden wordt een
dergelijk optiewaarderingsmodel een twee toestanden (two-state) model genoemd. Dit twee toestanden
model kunnen we generaliseren naar een model met veel verschillende eindwaarden voor het
onderliggende aandeel. Als we nog een stap verder gaan en oneindig veel verschillende eindwaarden van
de onderliggende aandeel veronderstellen, komen we uit bij het optiewaarderingsmodel van Black en
Scholes, kortweg het BS-model genaamd.
Het BS-model is gebaseerd op een standaardnormale verdeling voor de verwachte rendementen van het
onderliggende aandeel. Een standaardnormale verdeling heeft een gemiddelde waarde van nul. Bij een
standaarddeviatie van ±  links en rechts van het gemiddelde bedraagt het oppervlak onder de kromme
68%; bij een standaarddeviatie van ± 2 is het oppervlak onder de kromme 95%. Zie figuur 1.
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Figuur 1:
Standaardnormale verdeling. Het oppervlak N(0,4641) (gearceerd) hoort bij een waarde d1 = 0,4641.
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Het Black en Scholes (BS) model ziet er als volgt uit:
Call0 = P0 x N(d1) - X x N(d2)
ekRf x t

(1)

waarin
Call0 = huidige prijs van de calloptie
P0
= huidige koers van het aandeel, de onderliggende waarde
N(di) = kans, dat een willekeurig getal i uit een standaardnormale verdeling kleiner zal zijn dan d;
N(di) is het gearceerde deel van de oppervlakte onder de standaardnormale verdeling van
figuur 1
X
= exercise price of uitoefenprijs van de calloptie
e
= 2,71828 = grondtal van de natuurlijke logaritme
kRf
= risicovrije rente
t
= resterende looptijd van de optie als deel van een jaar
Verder geldt, dat
2
d1 = ln(P0 / X) + {kRf + ( / 2)} x t
 x t½

(2)

d 2 = d1 -  x t½

(3)
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Uit het bovenstaande BS-model, vergelijking (1), blijkt, dat de theoretische waarde van een calloptie
afhankelijk is van de volgende factoren:
x
x
x
x
x

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 (= )

De volatility is de standaarddeviatie van de verwachte rendementen van de onderliggende waarde.
Als we de getallen d1 en d2 kennen, kunnen we de waarden van N(d1) en N(d2) te berekenen. De waarden
voor d1 en d2 zijn af te leiden uit formules (2) en (3). De waarden van N(d) die horen bij d1 en d2 staan in
de Appendix aan het einde van dit hoofdstuk.
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9.4 Enkele rekenvoorbeelden bij het model van Black en Scholes
Zoals hiervoor vermeld, kan N(d) worden opgevat als een kansvariabele. Laten we eens zien, wat de
waarden van N(d) worden vlak voor de expiratie van de calloptie. In de Appendix is te zien, dat voor
grote waarden van d N(d) naar 1 zal gaan. Deze situatie doet zich voor, als de calloptie in the money is
en/of de expiratiedatum dichtbij. Zie het volgende rekenvoorbeeld. De uitgangswaarden zijn de volgende:
Koers van het aandeel (P0)
Uitoefenprijs
Looptijd als deel van het jaar
Rente per jaar
Standaarddeviatie (=volatility)

103,00 euro
100,00 euro
0,001
3,00 %
20,0%

De hierbij behorende waarden van d1 en d2 volgens vergelijkingen (2) en (3) zijn:
0,0296

+ 0,0001

d1 =

---------------------------0,0063

=

4,6816

d2 =

4,6816

=

4,6752

- 0,0063

Uit de Appendix blijkt, dat de bijbehorende waarden van N(d) ongeveer één zijn. Voor kleine waarden
van t (de resterende looptijd van de optie) wordt de noemer gelijk aan één. Immers, als in de term ekRf
de exponent (= kRf x t) naar 0 gaat, wordt ekRf
overgaat in

x 0

x t

gelijk aan één. Dit betekent, dat vergelijking (1)

Call0 = P0 x 1 - (X x 1) / 1 = 103 – 100 = € 3
De waarde van de putoptie met een uitoefenprijs van € 100 is gelijk aan € 0. De putoptie is out of the
money: vlak voor de expiratie zal niemand er nog wat voor over hebben. In het algemeen bestaat de
waarde van een optie uit tijdwaarde en intrinsieke waarde. Tijdwaarde is gedefinieerd als
Tijdwaarde Calloptie

= Waarde Calloptie - Intrinsieke waarde

Intrinsieke waarde Calloptie

= Koers aandeel - Uitoefenprijs call

Het verschil van uitoefenprijs en de koers van het aandeel heet de intrinsieke waarde van de putoptie.
Vlak voor de expiratie hebben opties in het algemeen alleen nog een intrinsieke waarde. Zie het volgende
overzicht:

Intrinsieke waarde
Tijdwaarde
Prijs

Call
3,00
0,00
3,00

Put
0,00
0,00
0,00

Uit het bovenstaande overzicht zien we, dat de putoptie vlak voor de expiratie een waarde nul heeft en
niet een waarde € -3 (= 100 - 103). De intrinsieke en tijdwaarde van een call en put is altijd  0!
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We kunnen de eerder genoemde gegevens gebruiken voor een berekening van de waarde van de calloptie
bijvoorbeeld twee maanden vòòr de expiratie. De resterende looptijd is dan 2/12 (= 0,167) in plaats van
0,001. We krijgen dan de volgende uitkomsten:
0,0296 +

0,0083

d1 =

----------------------------0,0816

=

0,4641

d2 =

0,4641 -

=

0,3824

0,0816

Hoewel de waarden van d1 en d2 niet precies in de Appendix staan kunnen we door middel van
interpolatie de waarden van N(d) bij benadering uit de Appendix halen. N(d1) en N(d2) zijn
respectievelijk 0,6790 en 0,6491. Nu kunnen we de waarden van de calloptie bepalen:
Call0 = 103 x 0,6790 - 100 x 0,6491 = € 5,34
e0,03 x 0,167
De waarde van de putoptie is te berekenen met de put-call pariteit (zie paragraaf 5 hierna). De waarde van
de put is € 1,84. Hieruit blijkt, dat opties met een langere looptijd duurder zijn dan die met een korte
looptijd, omdat de kans dat een optie met een relatief lange looptijd in waarde zal toe- of afnemen groter
is dan de kans bij opties met een (extreem) korte looptijd.
Zoals hiervoor gesteld, zal de tijdwaarde van opties langzaam verdwijnen naarmate de optie dichter bij
zijn expiratiedatum komt, als alle overige variabelen uit het BS-model niet veranderen. Met behulp van de
gegevens uit het laatste voorbeeld kunnen we de tijdwaarde van de calloptie berekenen als
Tijdwaarde calloptie = 5,34 - (103 - 100) = € 2,34
Gegeven het feit, dat de intrinsieke waarde van de putoptie nul is, heeft deze uitsluitend tijdwaarde. De
koers van het aandeel (€ 103) is groter dan de uitoefenprijs van de put: de put is out of the money. Omdat
de resterende looptijd nog 2 maanden is, is er een kans, dat de putoptie bij een eventuele daling van de
koers van het aandeel geld waard wordt. De prijs van de put bestaat in dit geval geheel uit tijdwaarde. Het
voorgaande kunnen we weer samenvatten in het volgende overzicht:

Intrinsieke waarde
Tijdwaarde
Prijs

Call
3,00
2,34
5,34

Put
0,00
1,84
1,84

Figuur 2 brengt de laatste situatie in beeld voor de calloptie.
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Figuur 2:
Koers, tijdwaarde en intrinsieke waarde van een call met een uitoefenprijs van € 100.
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De standaarddeviatie of volatility van de verwachte rendementen van het onderliggende aandeel heeft een
grote invloed op de waarde van de optie. Al eerder is ter sprake gekomen, dat deze grootheid in de
praktijk niet constant is. Stel, dat de volatility toeneemt van 20% naar 35%. De overige waarden in ons
rekenvoorbeeld blijven gelijk:
Koers van het aandeel (P0)
Uitoefenprijs
Looptijd als deel van het jaar
Rente per jaar
Standaarddeviatie (=volatility)

0,0296

103,00 euro
100,00 euro
0,167
3,00 %
35,0%

+

0,0152

d1 =

----------------------------0,1429

=

0,3133

d2 =

0,3133

=

0,1704

-

0,1429

Met behulp van de Appendix kunnen we weer door middel van interpolatie de waarden van N(d) bij
benadering bepalen. N(d1) en N(d2) zijn respectievelijk 0,6231 en 0,5675. Invullen in het BS-model levert
de calloptie prijs op (zie paragraaf 5 voor de berekening van de waarde van de putoptie):

Intrinsieke waarde
Tijdwaarde
Prijs

Call
3,00
4,71
7,71

Put
0,00
4,21
4,21

We zien, dat de call en put beide in prijs gestegen zijn ondanks het feit, dat alle variabelen behalve de
volatility gelijk gebleven zijn ten opzichte van de laatste berekening. De prijs van de put is zelfs meer dan
verdubbeld van € 1,84 naar € 4,21. Een wijziging van de stemming op een effectenmarkt of van de mate
van risico afkeer, die beide van invloed zijn op de volatility, kan van grote invloed zijn op de waarde van
opties. Desondanks wordt in het BS-model vaak de volatility gebaseerd op de standaarddeviatie van de
aandelenrendementen uit een bepaalde periode in het verleden gekozen, de historische volatility.
Omgekeerd kunnen we van de feitelijke waarden van opties gebruik maken om de zogenaamde implied
volatility te berekenen. Dit is de volatility, die kennelijk ten grondslag ligt aan de waarde van een
bepaalde optie. Stel, dat de calloptie in ons laatste voorbeeld een beurskoers van € 7 zou hebben. Dan
hoort daar een implied volatility bij gelijk aan 30,5%. Het spreekt vanzelf, dat de berekeningen voor de
prijsbepaling van een optie en die voor de bepaling van de implied volatility gedaan worden met
spreadsheets of een hand-held rekenmachine.

9.5 Opties en dividend
Tot nu toe zijn we uitgegaan van opties op aandelen, waarop geen dividend betaald wordt gedurende de
looptijd van de optie. In geval van dividendbetaling dienen we het BS-model aan te passen. Een van de
eenvoudigste aanpassingen van het BS-model is om de prijs van het aandeel in de formule te verlagen met
de contante waarde van het dividend. Immers, de koers van het aandeel, dat ex-dividend gaat, zal met het
dividendbedrag dalen bij overigens gelijk blijvende andere omstandigheden:
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P0 wordt (P0 – D / ekRf
waarin
P0
D / ekRf
D
T
kRf

xT

=
=
=
=
=

xT

)

huidige koers van het aandeel
contante waarde van het dividend
dividend dat over een periode T beschikbaar gesteld zal worden
periode als deel van het jaar tot het moment, dat het dividend ter beschikking wordt gesteld
risicovrije rentevoet

De hiervoor beschreven aanpassing gaat ervan uit, dat de ex-dividend datum binnen de resterende looptijd
van de optie valt en dat de optie tot aan zijn expiratiedatum wordt aangehouden. De optie wordt dus
beschouwd als een Europese optie. In het algemeen daalt de koers van het onderliggende aandeel door het
ex-dividend gaan van het aandeel.
We zullen nu de eerder genoemde waarden van de variabelen in het BS-model gebruiken in combinatie
met een dividend van bijvoorbeeld € 2. De resterende looptijd van de optie is twee maanden en diens
volatility 20%. We gaan er gemakshalve van uit, dat de looptijd van de calloptie gelijk is aan de termijn,
waarbinnen het dividend wordt uitgekeerd. Dus er geldt, dat t uit het BS model is gelijk aan T. De data
zijn dan als volgt:

Koers van het aandeel (P0)
Tussentijds uit te keren dividend
Uitoefenprijs
Looptijd als deel van het jaar
Rente per jaar
Standaarddeviatie (=volatility)

103,00
2,00
100,00
0,167
3,00
20,0%

euro
euro
euro
%

De hierbij behorende waarden van d1 en d2 volgens vergelijkingen (2) en (3) zijn:
0,0296

+ 0,0083

d1 =

----------------------------0,0816

=

0,4641

d2 =

0,4641

=

0,3824

- 0,0816

Met behulp van de Appendix kunnen we weer de bijbehorende waarden van N(d) bepalen. N(d1) en N(d2)
zijn respectievelijk 0,5890 en 0,5568. Invullen in het BS-model levert de calloptieprijs op:
0,03 x 0,167
) x 0,5890 - 100 x 0,5568 = € 4,09
Call0 = (103 - 2 / e
e0,03 x 0,167

Zoals uit de berekening van het BS-model te zien is, wordt in geval van een dividenduitkering de waarde
van het onderliggende aandeel verlaagd met de contante waarde van het dividend. Samengevat luiden de
call- en putoptiewaarden:
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Call
3,00
1,09
4,09

Intrinsieke waarde
Tijdwaarde
Prijs

Put
0,00
2,58
2,58

Uit het laatste overzicht blijkt, dat door het dividend de waarde van de calloptie is gedaald (van € 5,34
naar € 4,09) en die van de putoptie is gestegen (van € 1,84 naar € 2,58).

9.6 Het berekenen van de waarde van een putoptie
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien, dat dankzij de put-call pariteit de waarde van een putoptie
berekend kan worden, als de waarde van een calloptie bekend is. De vergelijking van de put-call pariteit
luidt:
Call0 - Put0 =

P - L / ekRf

x t

Dan is de waarde van een putoptie:
Put0 =

Call0 - P + L / ekRf

x t

(4)
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Uitgaande van de volgende gegevens kunnen we de waarde van een Europese putoptie berekenen.

Koers van het aandeel (P0)
Uitoefenprijs
Looptijd als deel van het jaar
Rente per jaar
Standaarddeviatie (=volatility)

103,00 euro
100,00 euro
0,167
3,00 %
20,0%

Eerst berekenen we met het BS-model de calloptieprijs. Deze is € 5,34 (zie paragraaf 3) en vervolgens
vullen we deze gegevens in vergelijking (4) in:
Put0 =

5,34 - 103 + 100 / e0,03 x 0,167 = € 1,84

Zoals opgemerkt, heeft de hier gebruikte put-call pariteit betrekking op een Europese optie voor een
aandeel zonder dividend. Met dit laatste kunnen we rekening houden door de koers van het onderliggende
aandeel te verlagen met de contante waarde van het dividend: (P0 – D / ekRf x T). Uitgaande van de
bovenstaande gegevens en een dividend van € 2 kan de putwaarde via een aangepaste vergelijking (4)
worden berekend op
Put0 = 4,09 - (103 - 2 / e0,03 x 0,167) + 100 / e0,03 x 0,167
Put0 = 4,09 - 101,01 + 99,50 = € 2,58
Zoals hiervoor vermeld, kan een Europese optie niet worden uitgeoefend. Vergeleken met Amerikaanse
opties, die wel elk moment gedurende hun looptijd kunnen worden uitgeoefend, is dit een nadeel van een
Europese optie. De hier berekende waarden moeten daarom gezien worden als een ondergrens van de
berekende optiewaarden. Omdat Amerikaanse opties op elk moment gedurende hun looptijd kunnen
worden uitgeoefend, zullen deze een hogere waarde hebben.
Tenslotte volgt hieronder een waardebepaling voor een putoptie, die in the money is. Alleen de koers van
het onderliggende aandeel wijkt af van de eerder genoemde waarden. De gegevens staan in het volgende
overzicht:
Koers van het aandeel (P0)
Uitoefenprijs
Resterende looptijd als deel van het jaar
Risicovrije rente per jaar
Standaarddeviatie (=volatility)
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Nu kunnen we weer de waarden van d1 en d2 conform vergelijkingen (2) en (3) berekenen:
-0,0408

+

0,0083

d1 =

---------------------------- =
0,0816

-0,3979

d2 =

-0,3979

-0,4796

-

0,0816

=

Met behulp van de Appendix kunnen we de bijbehorende waarden van N(d) bepalen op respectievelijk
0,3452 en 0,3155. Invullen in het BS-model en de put-call pariteit levert de call- en putoptieprijs op:

Intrinsieke waarde
Tijdwaarde
Prijs

Call
0,00
1,74
1,74

Put
4,00
1,24
5,24

Nu zien we, dat in tegenstelling tot de eerdere voorbeelden de waarde van de calloptie volledig uit
tijdwaarde bestaat. De putoptiewaarde bestaat deels uit intrinsieke en deels uit tijdwaarde. De
putoptiewaarde is berekend met behulp van de put-call pariteit:
Put0 = 1,74 - 96 + 100 / e0,03 x 0,167 = € 5,24

9.7 De hedge ratio en het model van Black en Scholes
In het vorige hoofdstuk is de term hedge ratio ter sprake gekomen. Dit is de verhouding tussen de
waardeverandering van de calloptie en de waardeverandering van het onderliggende aandeel in een
risicovrije portefeuille.
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Figuur 3:
Hedge ratio van een calloptie en N(d1).
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Uit de formule van Black en Scholes kunnen we de partiële afgeleide bepalen, die deze verhouding
weergeeft. We weten uit vergelijking (1), dat
Call0 = P0 x N(d1) - X x N(d2)
ekRf x t
Dan is de partiële afgeleide naar P0:
Call0 / P0 = N(d1)
De grootheid N(d1) geeft de verhouding weer tussen de verandering van de waarde van de calloptie en de
verandering van de waarde van het aandeel. De grootheid N(d1) is derhalve de hedge ratio. Dit is de
helling van de raaklijn aan de curve van de callprijs vòòr expiratie in figuur 3. Omdat de lijn, welke de
callprijs weergeeft, niet recht is, verandert de helling van de raaklijn en daarmee de hedge ratio bij elke
verandering van de waarde van het onderliggende aandeel. Met andere woorden: als de koers van het
onderliggende aandeel verandert, moet in een risicovrije portefeuille de verhouding tussen de aandelen en
de callopties aangepast worden.

9.8 Opties en Ondernemingen: enkele toepassingen
x

Aandelen van ondernemingen, die deels gefinancierd zijn met vreemd vermogen, kunnen beschouwd
worden als callopties. Aandeelhouders hebben in principe de keuze om de schuld van een
onderneming te betalen of niet. In het laatste geval gaat het bedrijf failliet. De bezittingen van de
onderneming zullen dan worden verdeeld onder de schuldeisers. Aandeelhouders zullen echter een
onderneming met vreemd vermogen, die een waarde heeft groter dan zijn schuld, niet failliet laten
gaan. 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.

x

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. Omdat dit recht een zekere waarde vertegenwoordigt, is de
nominale rente van een obligatielening met warrants lager dan van een vergelijkbare lening zonder
warrants. Warrants zijn dus te vergelijken met callopties. Het verschil met opties, die verhandeld
worden op de optiebeurs is, dat een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft, als een warrantbezitter
zijn warrants uitoefent; het totale aantal geplaatste aandelen neemt dan toe. Bij uitoefening van opties
uitgegeven door de optiebeurs verwisselen aandelen slechts van eigenaar; het totale aantal geplaatste
aandelen van een onderneming blijft gelijk.

x

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. Daarom is de nominale rente van converteerbare
obligaties evenals die van obligaties met warrants lager dan die van een vergelijkbare obligatielening
zonder conversierecht.

x

Ook verzekeringen kunnen worden gezien als een toepassing van opties. Tegen een elk jaar te betalen
verzekeringspremie is de verzekerde beschermd tegen zaken, zoals brand en diefstal, ziektekosten of
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autoschade. De verzekeringspremie, die de verzekerde betaald heeft, is te vergelijken met de prijs, die
voor een putoptie betaald moet worden. We weten, dat de bezitter van de putoptie het recht heeft de
onderliggende waarde tegen een vastgestelde prijs te verkopen. Zo krijgt de verzekerde de waarde
van de schade uitgekeerd, zodat hij evenveel bezit als voor de brand enzovoort. Het recht op
schadevergoeding, dat de houder van de verzekeringspolis heeft, is te vergelijken met het recht
gekoppeld aan een gekochte putoptie.

9.9 Samenvatting
Met betrekking tot de verwachte rendementen van een aandeel gaat het Black en Scholes model uit van
een standaard-normale verdeling. De gedachte hierachter is, dat voor de korte termijn de kans op
koersstijging van het onderliggende aandeel even groot is als de kans op koersdaling. Dit wordt
aangeduid als random walk: op korte termijn vertonen de koersen van aandelen een willekeurige
beweging. 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.
Een Amerikaanse optie kan op elk moment gedurende zijn looptijd uitgeoefend worden, waardoor deze
een hogere waarde zal hebben. De optiewaarde, welke berekend is met het BS-model kan daarom gezien
worden als een minimumwaarde. Er wordt tevens aangenomen, dat de te betalen rente op geleend geld
gelijk is aan de te ontvangen rente. Dit is de rente van een risicovrije belegging (kRf). Het BS-model laat
transactiekosten en dividenden buiten beschouwing. De volatility en de risicovrije rente blijven tot aan de
expiratiedatum onveranderd. Dankzij de put-call pariteit kan de waarde van een putoptie berekend
worden, als de waarde van een calloptie bekend is.
De koers van het onderliggende aandeel daalt door het ex-dividend gaan van het aandeel. Daardoor kan
de calloptie in the money komen en bestaat er in geval van een Amerikaanse optie een kans, dat de optie
wordt uitgeoefend om op deze manier in het bezit te komen van het dividend.
De optietheorie biedt inzichten in een reeks van situaties, zoals aandelen, die gezien kunnen worden als
callopties, obligatieleningen met warrants of conversierechten of verzekeringspremies, die beschouwd
kunnen worden als gekochte putopties.
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d1
-3.5000
-3.4500
-3.4000
-3.3500
-3.3000
-3.2500
-3.2000
-3.1500
-3.1000
-3.0500
-3.0000
-2.9500
-2.9000
-2.8500
-2.8000
-2.7500
-2.7000
-2.6500
-2.6000
-2.5500
-2.5000
-2.4500
-2.4000
-2.3500
-2.3000
-2.2500
-2.2000
-2.1500
-2.1000
-2.0500
-2.0000
-1.9500
-1.9000
-1.8500
-1.8000
-1.7500
-1.7000
-1.6500
-1.6000
-1.5500
-1.5000
-1.4500
-1.4000
-1.3500
-1.3000
-1.2500
-1.2000

Appendix Hoofdstuk 9: het Black en Scholes Model

Hoofdstuk 9: Opties: het Black en Scholes Model
N(d1)
0.0004
0.0004
0.0005
0.0006
0.0007
0.0008
0.0009
0.0010
0.0012
0.0014
0.0016
0.0018
0.0021
0.0024
0.0028
0.0032
0.0037
0.0042
0.0048
0.0055
0.0063
0.0072
0.0083
0.0094
0.0107
0.0122
0.0138
0.0157
0.0177
0.0200
0.0226
0.0254
0.0285
0.0319
0.0357
0.0398
0.0444
0.0493
0.0546
0.0605
0.0667
0.0735
0.0808
0.0886
0.0969
0.1058
0.1153

d1
-1.1500
-1.1000
-1.0500
-1.0000
-0.9500
-0.9000
-0.8500
-0.8000
-0.7500
-0.7000
-0.6500
-0.6000
-0.5500
-0.5000
-0.4500
-0.4000
-0.3500
-0.3000
-0.2500
-0.2000
-0.1500
-0.1000
-0.0500
0.0000
0.0500
0.1000
0.1500
0.2000
0.2500
0.3000
0.3500
0.4000
0.4500
0.5000
0.5500
0.6000
0.6500
0.7000
0.7500
0.8000
0.8500
0.9000
0.9500
1.0000
1.0500
1.1000
1.1500

N(d1)
0.1253
0.1359
0.1471
0.1589
0.1713
0.1842
0.1978
0.2119
0.2266
0.2419
0.2577
0.2741
0.2909
0.3083
0.3261
0.3444
0.3630
0.3820
0.4013
0.4209
0.4406
0.4604
0.4802
0.5000
0.5198
0.5396
0.5594
0.5791
0.5987
0.6180
0.6370
0.6556
0.6739
0.6917
0.7091
0.7259
0.7423
0.7581
0.7734
0.7881
0.8022
0.8158
0.8287
0.8411
0.8529
0.8641
0.8747
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d1
1.2000
1.2500
1.3000
1.3500
1.4000
1.4500
1.5000
1.5500
1.6000
1.6500
1.7000
1.7500
1.8000
1.8500
1.9000
1.9500
2.0000
2.0500
2.1000
2.1500
2.2000
2.2500
2.3000
2.3500
2.4000
2.4500
2.5000
2.5500
2.6000
2.6500
2.7000
2.7500
2.8000
2.8500
2.9000
2.9500
3.0000
3.0500
3.1000
3.1500
3.2000
3.2500
3.3000
3.3500
3.4000
3.4500
3.5000

N(d1)
0.8847
0.8942
0.9031
0.9114
0.9192
0.9265
0.9333
0.9395
0.9454
0.9507
0.9556
0.9602
0.9643
0.9681
0.9715
0.9746
0.9774
0.9800
0.9823
0.9843
0.9862
0.9878
0.9893
0.9906
0.9917
0.9928
0.9937
0.9945
0.9952
0.9958
0.9963
0.9968
0.9972
0.9976
0.9979
0.9982
0.9984
0.9986
0.9988
0.9990
0.9991
0.9992
0.9993
0.9994
0.9995
0.9996
0.9996
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10. Termijncontracten
10.1 Inleiding
Termijnmarkten in goederen zoals bintjes, graan, goud, koffie, thee, tin enzovoort, bestaan al sinds de
dagen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Het was voor de VOC een aantrekkelijke zaak een
deel van de lading al verkocht te hebben tegen een naar verwachting kostendekkende prijs, voordat de
schepen van hun reis terug waren. Op deze manier was het prijsrisico voor de VOC, de verkoper, uitgeschakeld. Een termijnmarkt is een markt waar een scheiding bestaat tussen de tijdstippen waarop de
handel en de overdracht van producten plaats vindt. Tussen die momenten kunnen perioden zitten
variërend van een maand tot ongeveer een jaar.
Pas sinds een aantal decennia zijn er termijnmarkten in effecten. De reden voor het ontstaan van financiële termijnmarkten was het loslaten van de koppeling tussen de Amerikaanse dollar en het goud.
Daardoor begon de dollar koersschommelingen te vertonen, die ongewenst en vóór die tijd onbekend waren. Bedrijven en instellingen die hun zaken in dollars afwikkelden, wilden graag deze koersfluctuaties
afdekken ofwel hedgen. De bloei van de financiële termijnmarkten begon in de tachtiger jaren. De
ontwikkelingen zijn zo voorspoedig gegaan, dat op dit moment zelfs het overgrote deel van de contracten
op de termijnmarkten niet meer betrekking heeft op goederen, maar op financiële waarden, zoals aandelen,
obligaties, aandelenindices en vreemde valuta's.
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10.2 Een voorbeeld van een transactie op de goederentermijnmarkt
Laten we eens kijken naar de goederentermijnmarkt in een typisch Nederlandse product, bintjes. De
partijen die op de aardappeltermijnmarkt handelen zijn in het algemeen beroepsmatig bij het product
betrokken, de telers en verwerkers van de bintjes. Daarnaast zijn ook buitenstaanders op de
aardappeltermijnmarkt actief. De aanwezigheid van laatst genoemde marktpartij is zelfs zeer gewenst,
omdat deze ervoor zorgt, dat er voldoende kopers en verkopers zijn. Zij zorgen voor de nodige liquiditeit
in de markt.
Een aardappelteler op de termijnmarkt zou bijvoorbeeld als volgt kunnen opereren. Hij verkoopt een deel
van zijn aardappeloogst via de verkoop van één of meer termijncontracten. Daarnaast houdt hij een deel
van zijn verwachte oogst buiten de transactie in verband met de mogelijkheid, dat de oogst door
weersomstandigheden of ziekte tegenvalt.
Stel, dat de teler in december op de termijnmarkt 100 ton bintjes verkoopt. Één contract op de
termijnmarkt omvat 25 ton bintjes; dus de teler verkoopt vier contracten van 25 ton. Op het moment van
verkoop is de prijs van bintjes 24 euro per 100 kilo; dat is 240 euro per ton. De waarde van de gehele
transactie is dan
4 contracten van 25 ton x € 240 = € 24.000
De leveringsmaand is april van het jaar daaropvolgend. Door de verkoop verplicht de teler zich in april op
een afgesproken plaats 100 ton bintjes af te leveren met een afgesproken doorsnee van 40 tot 50 mm en
met maximaal 3% zieke exemplaren. Op de termijnmarkt bestaat een ver doorgevoerde reglementering!
Door het afsluiten van deze transactie ontvangt de teler, de verkoper, 24.000 euro.
Zou de oogst van bintjes in april overvloedig zijn, dan is het zeer wel denkbaar dat de prijzen dalen tot
bijvoorbeeld 20 euro per 100 kilo in mei. De bintjesteler heeft er goed aan gedaan het contract in
december af te sluiten. Zijn winst op de termijnmarkt bedraagt
4 contracten van 25 ton x (240 - 200) = € 4.000
Zou in april de prijs van de bintjes 30 euro per 100 kilo zijn geweest, dan loopt de teler 6.000 euro winst
mis. Hij krijgt namelijk de afgesproken € 24.000 en niet het bedrag van € 30.000 (= 4 contracten van 25
ton x € 300) . Als compensatie voor deze gemiste winst ofwel opportunity cost kan men aanvoeren, dat
de teler al in december zekerheid heeft gekregen een deel van zijn oogst tegen een voor hem acceptabele
prijs verkocht te hebben.

10.3 Standaardisatie en organisatie
De reden waarom er wel een termijnmarkt in bintjes is en niet in bijvoorbeeld woningen heeft alles te
maken met de mogelijkheid tot standaardisatie van het eerst genoemde goed. 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. Zelfs over de
prijs zal men het snel eens kunnen worden, want deze wordt grotendeels bepaald door de prijs op de
contante of locomarkt. Dat is de aanduiding voor de markt waar elke koop- of verkooptransactie direct
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wordt gevolgd door de betaling en levering van de producten. De koper van een termijncontract heeft een
long positie, de verkoper een short positie.
Figuur 1:
Koper en verkoper op een goederentermijnmarkt.
geld

geld

Clearing
Instelling

A = koper
long positie

B=
verkoper

goederen

goederen

Hiervoor is al aangestipt dat een belangrijk aspect van de termijnmarkt de garantie is, dat partijen hun
verplichtingen nakomen. Daartoe functioneert op elke termijnmarkt een clearinginstelling, die deze
garantie effectueert. Voor het openen van een positie op de goederentermijnmarkt dient een waarborgsom
gerelateerd aan de omvang van de contractwaarde te worden gestort. De termijnmarktorganisatie heeft
daarmee de zekerheid dat elke partij aan zijn verplichtingen kan voldoen.
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De termijnmarkt biedt de mogelijkheid het prijsrisico geheel of gedeeltelijk te elimineren. Het gevolg is,
dat bij een prijsstijging de verkopende partij de dan te realiseren koerswinst misloopt. Dat is de prijs voor
de verkregen zekerheid! Daar staat tegenover dat de verkoper ook beschermd is tegen een prijsdaling.
Door de verkoop van het termijncontract kan hij zijn bintjes tegen de overeengekomen prijs van 24 euro
per 100 kilo verkopen. Een termijnmarkt kan net als elke andere markt alleen maar floreren, als de markt
liquide is: er handelen veel kopers en verkopers, die blijkbaar een tegengestelde marktvisie hebben.
Zoals hiervoor vermeld, loopt de teler van de bintjes bij een prijsstijging van 24 naar 30 euro 6.000 euro
koerswinst mis. De teler heeft zijn aardappelen immers al voor 24 euro verkocht op de termijnmarkt. Dit
kost de verkoper geen geld, want hij kan aan zijn contractuele verplichting voldoen door de bintjes te
leveren. Iemand zoals de aardappelteler die tegelijk twee tegengestelde posities inneemt, het bezitten van
de bintjes en het verkocht hebben ervan, heet een hedger op de termijnmarkt.
Wat zou er gebeurd zijn als iemand een termijncontract had gekocht zonder de bintjes te bezitten? Stel dat
in december iemand op de aardappeltermijnmarkt een transactie afsluit om in april daaraan volgend 100
ton bintjes te kopen voor 24 euro per 100 kilo. Bij een prijsstijging tot 30 euro in april zal dit een winst
exclusief provisie en dergelijke kunnen opleveren van
4 contracten van 25 ton à (300 - 240) = € 6.000
De koper van de termijncontracten incasseert de winst door de contracten weer te verkopen.
Welke gevolgen heeft een prijsdàling voor de koper van vier contracten? De koper lijdt nu een verlies. Bij
een koersdaling van 24 naar 22 euro heeft de koper een verlies van
4 contracten van 25 ton à (240 - 220) = € 2.000
In eerste instantie wordt het verlies afgeboekt van de gestorte waarborgsom of margin. Als de waarborg
niet meer toereikend is, dient de contractant bij te storten. Het verlies wordt genomen of gerealiseerd als
de koper zijn contract weer verkoopt op de termijnmarkt. Het heet dat hij zijn positie sluit. Zou de koper
zijn positie niet sluiten, dan is hij verplicht in april 100 ton bintjes af te nemen tegen 24 euro per 100 kilo.
Zo'n fysieke levering uit hoofde van een termijncontract komt maar in een beperkt aantal gevallen voor,
namelijk bij minder dan 5% van de afgesloten contracten.
In tegenstelling tot de bintjesteler, de hedger, zal de koper van een termijnmarktcontract die geen bintjes
bezit, in het algemeen prijsveranderingen in contanten ontvangen (bij een prijsstijging) en moeten betalen
(bij een prijsdaling). Anders gezegd: een koper of een verkoper op een goederentermijnmarkt die de
onderliggende goederen niet heeft, loopt een prijsrisico over de volledige waarde van het afgesloten
contract. In het voorbeeld is dat een bedrag van
4 contracten van 25 ton à 240 = € 24.000
Het bovenstaande voorbeeld geeft aan welke financiële risico's een koper of verkoper van een
termijncontract loopt. In eerste instantie dient hij slechts zijn waarborgsom te voldoen, maar er wordt
altijd afgerekend over de volledige waarde van zijn contract! Zoals hiervoor gezegd, is een
termijncontract in wezen een koop- of een verkooptransactie.
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10.4 Berekening van de waarde van een goederentermijncontract
Tenslotte nog iets over het verschijnsel, dat termijnkoersen van goederen sterke fluctuaties vertonen, die
niet in de koers op de locomarkt is terug te vinden. De koers op de termijnmarkt wordt niet alleen bepaald
wordt door de koers op de locomarkt, maar ook door factoren als de contante waarde van de opslagkosten,
het gebruiksgemak en de rentestand. In een vergelijking:
TKGOED = (LKGOED + CWOPSLAG - CWGEBRUIKSGEMAK) x (1 + kv)t
waarin
TKGOED
LKGOED
CWOPSLAG
CWGEBRUIKSGEMAK
kv
t

=
=
=
=
=
=

termijnkoers van een goed
koers op de locomarkt
contante waarde opslagkosten
contante waarde gebruiksgemak
financieringsrente
looptijd van het contract als deel van het jaar

De rentestand verdient enige uitleg. De koper van goederen op een termijnmarkt kan met zijn contract de
levering van de gekochte goederen aan het einde van de afgesproken termijn in rechte afdwingen.
Daarom zal de verkoper van een termijncontract, de tegenpartij, de goederen dienen aan te schaffen bij
het afsluiten van het termijncontract. 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.
De prijs van een goederentermijncontract of goederenfuture omvat verder nog bedragen voor opslagkosten en gebruiksgemak. Opslagkosten spreken voor zich: de koop van een goederentermijncontract
geeft het eigendom van de goederen. De eigenaar van het contract moet de opslagkosten, verzekering enz.
betalen aan de bezitter van de goederen, die deze op een bepaalde plaats heeft opgeslagen.
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. Helaas is er voor de berekening van de contante waarde van het
gebruiksgemak geen eenduidige formule voorhanden. Het gebruiksgemak blijkt uit het verschil van de
contant gemaakte futureskoers en de opslagkosten.
In geval van onverwachte ontwikkelingen (bijvoorbeeld vorst op de koffieplantages van Brazilië,
olieaanvoerstagnatie door schermutselingen in het Midden Oosten) kunnen er aanzienlijke verschillen
ontstaan tussen de contante en de termijnprijzen van goederen, die niet verklaard worden door opslag- en
rentekosten. Bedoelde verschillen worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de twijfel op dat
moment in de markt of de goederen daadwerkelijk kunnen worden geleverd.
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10.5 Financiële termijnmarkten
Tot 1972 waren termijncontracten in goederen de enige in zijn soort. Sinds dat jaar kan ook in financiële
termijncontracten gehandeld worden. Zij behoren met de opties tot de bekendste financiële innovaties van
de geld- en kapitaalmarkten. De plaats van handeling was de bakermat van de termijnhandel, Chicago.
Daar bevinden zich twee termijnbeurzen, de Chicago Board of Trade (CBOT) en de Chicago Mercantile
Exchange (CME). De reden voor het ontstaan van financiële termijnmarkten was het loslaten van de
koppeling tussen de Amerikaanse dollar en het goud. Daardoor begon de dollar koersschommelingen te
vertonen die vóór die tijd volstrekt onbekend waren. Bedrijven en instellingen die hun zaken in dollars
afwikkelden, wilden graag deze koersfluctuaties afdekken ofwel hedgen.
Het succes van de twee termijnbeurzen van Chicago was aanleiding voor het oprichten van financiële
termijnmarkten elders. De grootste concurrent van Chicago zit in New York (NYMEX). Verder voegden
Londen en daarna die van Parijs zich bij het gezelschap van de financiële termijnmarkten. Ook in ons
land functioneert is er sinds 1987 een financiële termijnmarkt. Als een van de laatste ging in november
1990 de Duitse termijnbeurs in Frankfurt van start.
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10.6 De werking van een financieel termijncontract of future
Zoals eerder vermeld, is een termijncontract een koop of verkoop, waarbij de levering of ontvangst pas
over enige tijd ofwel in de toekomst plaats vindt. Vandaar de veel gebruikte Engelse naam voor een
termijncontract, future. De koper op een termijnmarkt heeft een long positie, de verkoper een short positie:
geld

B = verkoper
short positie

A = koper
long positie
aandelen na de
afgesproken periode

Het aantrekkelijke van een termijncontract schuilt in het feit, dat evenals bij goederentermijncontracten
maar een heel klein deel van de prijs bij het afsluiten van het contract wordt verrekend. Op deze manier
ontstaat een enorme hefboomwerking. Daarmee bedoelt men, dat het contract een waarde vertegenwoordigt van bijvoorbeeld € 60.000, terwijl een belegger in eerste instantie maar € 4.000 hoeft te storten.
Met die € 4.000 kan de belegger dus beschikken over € 60.000! Deze situatie maakt dat met relatief
kleine bedragen enorme winsten (en verliezen!) kunnen worden gerealiseerd.

10.7 Koersvorming van financiële termijncontracten
Hoe komt de termijnkoers van een financieel termijncontract of financiële future tot stand? We gaan bij
wijze van voorbeeld uit van de koop van een termijncontract op een aandeel of obligatie. Het verschil
tussen de koers op de contante markt op het moment van aankoop en de termijnkoers zit in de financieringskosten en de eventueel te ontvangen baten, zoals dividend of rente. De financieringskosten maken
de termijnkoers hoger dan de contante koers; het verwachte dividend of rente maken de termijnkoers
lager. Schematisch weergegeven:
koers op de contante, loco of spot markt
financieringskosten (+)
dividend of rente (-)
+
termijnkoers
De financieringskosten ontstaan, doordat de verkoper van het termijncontract de aandelen op het moment
van het afsluiten van het contract moet kopen om gedurende de looptijd van het contract aan zijn
verplichtingen tegenover de koper te kunnen voldoen. Voor de aankoop van de effecten moet de verkoper
geld lenen: vandaar de rentekosten.
Doordat de verkoper de aandelen of obligaties in zijn bezit heeft zal het dividend of de rente, welke
tijdens de looptijd van het contract wordt uitgekeerd hem ten goede komen. Daardoor wordt de
termijnkoers dus lager.
Bij wijze van voorbeeld beschouwen we nu een van de meest verhandelde financiële contracten op
Euronext Amsterdam, namelijk dat op de aandelenindex AEX . Dit is het FTI-contract. De termijnkoers
van zo'n financiële future als het FTI-contract is te bepalen met behulp van de volgende formule:
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(1 + kv)t
TKFTI = LKFTI

x
(1 + DR)t

waarin
TKFTI
LKFTI
kv
DR
t

=
=
=
=
=

termijnkoers aandelenindex
locokoers aandelenindex
financieringsrente
dividendrendement
looptijd van het contract als deel van het jaar

Als illustratie van de werking van deze formule dienen de volgende gegevens. De contante of loco koers
van het FTI-contract op Euronext Amsterdam bedraagt in februari van een bepaald jaar € 459,48. De
termijnkoers van het FTI-contract voor juni daaropvolgend is € 455,55. De FTI-contracten expireren op
de derde vrijdag van de maand. De levering van de onderliggende waarden van het juni contract moet dus
over vier maanden op de derde vrijdag van juni plaats vinden. De voor deze periode relevante rente is 3%.
Wat is nu het verwachte dividendrendement op de onderliggende waarde?
Met behulp van bovenstaande gegevens kunnen we alle variabelen behalve het dividendrendement in de
vergelijking invullen:
(1 + 0,03)4/12
455,55 = 459,48 x
(1 + DR)4/12
Na enig rekenwerk vinden we voor het dividendrendement (DR) een waarde van 0,0555. Dit is afgerond
5,6%. Omdat het verwachte dividendrendement over de betrokken periode (februari tot juni) hoger is dan
de financieringsrente van 3% is de koers van het FTI-termijncontract van juni lager dan de locokoers van
€ 459,48.
Het verschil tussen de loco- en de termijnkoers van het FTI-contract wordt dus bepaald door de
verhouding van de financieringsrente en het verwachte dividendrendement. Bij een koers van € 455,55
vertegenwoordigt het FTI-contract een waarde van:
200 x 455,55 = € 91.108
Doordat het contract betrekking heeft op 200 maal de onderliggende waarden wordt elk punt verandering
van het FTI-contract 'vertaald' in € 200 koerswinst of -verlies. Hoewel bij de koop van een
termijncontract in de regel maar een klein deel van de totale waarde behoeft te worden betaald, is de
koper of verkoper van het FTI-contract volledig aansprakelijk voor de hoofdsom van € 91.108.
Om de invloed van het verwachte dividend te illustreren zullen we nogmaals de waarde van het
dividendrendement berekenen, maar nu voor een FTI-contract dat expireert op de derde vrijdag van
december van hetzelfde jaar. Ons uitgangspunt is weer de locokoers van € 459,48 in februari daaraan
voorafgaand. De termijnkoers van het december-contract bedraagt € 456. De termijn tot aan de
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expiratiedatum is 10 maanden. De financieringsrente is eenvoudshalve 3%. Het dividendrendement kan
weer op de bekende manier worden berekend:
(1 + 0,03)10/12
456 = 459,48

x
(1 + DR)10/12

Het berekende dividendrendement (DR) is gelijk aan 3,9%. Het verwachte dividendrendement is nu lager,
omdat interim dividenden, welke omstreeks september beschikbaar gesteld worden, in de regel lager zijn
dan de slotdividenden, die worden uitgekeerd in de periode april-juni.
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10.8 Samenvatting
Een termijnmarkt is een markt waar een scheiding bestaat tussen de tijdstippen waarop de handel en de
overdracht van producten plaats vindt. Tussen die momenten kunnen perioden zitten variërend van een
maand tot ongeveer een jaar. Dankzij termijncontracten kan het prijsrisico voor koper en verkoper uitgeschakeld worden. Er bestaan termijnmarkten voor goederen en voor effecten. Voor beide categorieën
markten geldt, dat de producten gestandaardiseerd zijn en de rechten en plichten van partijen
gegarandeerd zijn door een clearing instelling.
Met een goederentermijn kan het prijsrisico van een bepaald goed worden uitgeschakeld. De verkoper van
een termijncontract, bijvoorbeeld een teler van bintjes, heeft al enkele maanden voor de oogst zekerheid
gekregen een deel van zijn oogst tegen een voor hem acceptabele prijs te kunnen verkopen.
Een financieel termijncontract heeft betrekking op aandelen en obligaties. Met behulp van een financieel
termijncontract kan niet alleen voor de duur van het contract het koersniveau vastgelegd worden, maar
kan ook het verwachte dividendrendement worden berekend. Een termijncontract op een obligatie kan
worden gebruikt om het renterisico te verkleinen. De koers van obligaties wordt immers voor een
belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de marktrente.
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