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 Samenvatting Corporate Finance Opdrachten 2022-2023 

 Voorwoord 

 Beste student, 

 Voor je ligt de samenvatting van het vak Corporate Finance voor de studie Bedrijfskunde. Slim 
 Academy heeft de belangrijkste studiestof voor je samengevat. Zo kun jij zo prettig mogelijk 
 studeren. We wensen je alvast succes met studeren en natuurlijk met het behalen van jouw 
 studiepunten! 

 STAR Korting! 
 Als lid van STAR krijg je bij Slim Academy het hele jaar mooie kortingen op de samenvattingen. 
 Met de code  STAR-ABO  ontvang je de 1e maand van jouw  abonnement  helemaal gratis  , chill! 
 Koop je liever kortingspakketten of losse samenvattingen? Ga naar  https://slimacademy.nl/  en 
 gebruik de code  STAR2223  voor  15% korting  op je bestelling. 

 Werken bij 
 Slim Academy is altijd op zoek naar gemotiveerde studenten! Lijkt het je leuk om bij ons aan de 
 slag te gaan met het samenvatten en nakijken van samenvattingen? Dan is de rol van Studieheld 
 zeker iets voor jou. Je kunt werken vanuit huis, krijgt een riante vergoeding en je hebt een 
 studiegerelateerde bijbaan die goed op je cv staat. Heb je interesse? Stuur dan jouw motivatie en 
 cv naar  klantenservice@slimacademy.nl  . 

 Auteursrechten voorbehouden 
 Houd  er  rekening  mee  dat  onze  samenvattingen  beschermd  zijn  door  de  auteurswet.  Dat 
 betekent  dat  het  doorverkopen  of  delen  van  onze  fysieke  en/of  digitale  samenvattingen  illegaal 
 is.  Als  je  wilt  dat  wij  samenvattingen  kunnen  blijven  aanbieden,  verzoeken  wij  je  jouw  eigen 
 exemplaar  te  kopen.  Als  je  vragen  hebt  of  schendingen  van  het  auteursrecht  wilt  melden,  kun  je 
 contact met ons opnemen via klantenservice@slimacademy.nl. 

 Stay in touch 
 Wil je verder op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Slim Academy? Kom in contact via: 
 www.slimacademy.nl 
 @SlimAcademy.nl 
 klantenservice@slimacademy.nl 
 010 214 32 45 

 We wensen je veel succes met studeren en bij het halen van jouw tentamens! 

 Te�m Sli� Aca���y 
 P.S.  De  samenvatting  is  geschreven  naar  eigen  inzicht  van  de  auteur.  Het  is  en  blijft  een  samenvatting,  die  als 
 aanvulling op de verplichte lesstof gezien moet worden en geen vervanging is van de verplichte lesstof. 
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 STAR Event Calendar 

 Here is a calendar of all upcoming events at STAR. Go to  https://rsmstar.nl/  for more info. 

 2 



 Samenvatting Corporate Finance Opdrachten 2022-2023 

 Inhoudsopgave 

 Voorwoord  1 

 Inhoudsopgave  3 

 Informatie over het vak  4 

 Week 6: Corporate Finance and Options  5 
 Oefenopgaven Week 6  13 
 Antwoorden  14 

 Oefententamen  16 
 Antwoorden  21 

 Begrippenlijst  24 

 Formuleblad  27 

 Nawoord  29 

 3 



 Samenvatting Corporate Finance Opdrachten 2022-2023 

 Informatie over het vak 

 Dit is het overzicht van de studiestof van het vak Corporate Finance van Slim Academy. Oefenen 
 staat in dit verslag centraal. Elk hoofdstuk in dit verslag is dan ook opgebouwd rondom deze 
 gedachte. Er worden veel voorbeelden gebruikt bij het uitleggen van de theorie, waardoor de 
 stof makkelijker te begrijpen is en sneller blijft hangen. 

 Aan het einde van elk hoofdstuk staan oefenopgaven die gebaseerd zijn op oude tentamens, 
 zodat je zelf aan de slag kan. 

 Dit vak bestaat uit één schriftelijk, gesloten boek tentamen, bestaande uit meerkeuzevragen en 
 open vragen. Dit tentamen telt dan ook mee voor 100% van je cijfer en is dus ook erg belangrijk 
 om te halen. Wanneer er voor het tentamen lager dan een 4,5 wordt gescoord, wordt er een 
 eindcijfer gegeven, alhoewel je het vak wel pas officieel haalt met een 5,5. 

 Tips & Tricks 
 Voor de allerbeste voorbereiding lees en oefen je dit verslag samen met het boek, de 
 hoorcolleges en de werkcolleges. Het is handig om veel te oefenen met oude oefententamens en 
 de werkcolleges, zodat je weet wat voor type vragen er op het tentamen aan bod zullen komen. 
 Met de komst van de meerkeuzevragen kan het huidige tentamen wat afwijken van afgelopen 
 jaren, dus wees erop alert dat oude tentamens qua vorm kunnen afwijken van het huidige 
 tentamen. Met behulp van voorbeelden over de concepten is het theoretisch kader van het vak 
 gemakkelijker te onthouden. Het is vaak voorgekomen dat er letterlijk vragen op het tentamen 
 kwamen uit het werkcollege. 

 Opbouw van de samenvatting 
 Onze samenvatting voor dit vak bestaat uit 3 delen: Deel 1 en Deel 2 bevatten samenvattingen 
 van alle verplichte literatuur en de hoorcolleges. Daarnaast is er een opgavenboekje uitgebracht, 
 waarin je kan oefenen met alle stof. We hebben ervoor gezorgd dat Deel 1 van de samenvatting 
 zo vroeg mogelijk gepubliceerd is. Zo kun je je goed voorbereiden op de colleges en op tijd 
 beginnen met studeren. 

 Overview table 

 Week  Literatuur  College 

 Week 1: Kosten van Kapitaal  Hoofdstuk 12  College 2 

 Week 2: Kapitaalstructuur  Hoofdstukken 14 & 18  Colleges 3 & 4 

 Week 3: Kapitaalstructuur 2  Hoofdstuk 19  College 5 

 Week 4: Dividend Policy  Hoofdstuk 21  Colleges 6 & 7 

 Week 5: Waardering van een 
 Bedrijf met Schuld 

 Hoofdstuk 17 (15 & 16 
 aanvullend) 

 Colleges 9 & 10 

 Week 6: Corporate Finance 
 and Options 

 Hoofdstuk 22 (25 aanvullend)  Colleges 11 & 12 

 Week 7: Korte-termijn 
 Financiering 

 Hoofdstuk 26 & 13  Colleges 13 & 14 

 Bron: Slim Academy, 2022 

 Veel succes! 
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 Week 6: Corporate Finance and Options 

 De verschillende soorten optiecontracten worden als volgt uitgelegd: 
 ●  Long position  in een  call optie  : je hebt het recht  gekocht om de onderliggende 

 bezittingen te kopen van de tegenpartij voor de strike price op of voor de vervaldatum*; 
 ●  Short position  in een  call optie  : je hebt het recht  verkocht om onderliggende bezittingen 

 te kopen van de tegenpartij voor de strike price op of voor de vervaldatum; 
 ●  Long position  in een  put optie  : je hebt het recht  gekocht om onderliggende bezittingen 

 te verkopen aan de tegenpartij voor de strike price op of voor de vervaldatum; 
 ●  Short position  in een  put optie  : je hebt het recht  verkocht om onderliggende bezittingen 

 te verkopen aan de tegenpartij voor de strike price op of voor de vervaldatum. 
 *  Dit hangt ervan af of het om een Amerikaans of een  Europees optiecontract gaat. 

 Belangrijke grafieken voor opties 
 Op het tentamen worden vaak de grafieken van opties gegeven en jij moet dan weten of het een 
 long put, short put, long call of short call  is. Hieronder  zijn de vier verschillende grafieken 
 weergegeven en een korte toelichting daarbij: 

 Bron: Slim Academy, 2017 

 Merk op dat X de strike of exercise price illustreert en dat naarmate je meer naar rechts op de 
 x-as beweegt, de waarde van het onderliggende goed (underlying asset) stijgt. De y-as laat de 
 payoff (en dus niet de winst) zien. De waarde van het optiecontract (option premium) wordt in dit 
 geval dus genegeerd. Hieronder volgt een uitleg over de 4 soorten optiecontracten. Deze worden 
 aan de hand van de bovenstaande grafieken nader uitgelegd. Vergelijk dus de juiste grafiek met 
 de beschrijving van de desbetreffende optie. 

 Long call position  :  iemand die het recht heeft gekocht  (via een optiecontract) om het 
 onderliggende goed te kopen tegen een vooraf afgesproken prijs, zal profiteren van een 
 prijsstijging. Het wordt rendabel om het optiecontract uit te oefenen vanaf het moment dat de 
 marktprijs van het onderliggende goed boven de  exercise  of strike  prijs stijgt. Deze persoon kan 
 het onderliggende goed dan kopen voor X en direct verkopen in de markt voor S, gegeven dat 
 S>X. Voorbeeld: je hebt een long call positie met een  exercise price  van 40 euro. Stel dat de 
 huidige aandelenprijs 42 euro is. Dan kan je dus 2 euro verdienen met je  long call  positie. Je kan 
 het aandeel namelijk voor 40 euro kopen en meteen verkopen voor 42 euro. 
 Houd in gedachten dat de koper van dit optiecontract wel een contract premie (  option contract 
 premium  ) heeft betaald, wat natuurlijk van de winst  afgehaald moet worden. 
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 Short call position  :  iemand die het recht heeft verkocht (optiecontract geschreven) om het 
 onderliggende goed te kopen tegen een vooraf afgesproken prijs, zal profiteren van een 
 prijsdaling. 

 Zolang de marktprijs van het onderliggende goed onder de  exercise of strike  prijs blijft, zal de 
 koper (de tegenpartij) van het optiecontract de optie niet uitoefenen (aangezien deze persoon 
 het onderliggende goed voor een lagere prijs in de markt kan kopen). De persoon die de optie 
 heeft geschreven, hoeft het onderliggende goed dan niet te leveren en de optie loopt 
 waardeloos af. Deze persoon kan de verkoopprijs van het optiecontract (  option contract premium  ) 
 dan als winst beschouwen. 

 Indien de marktprijs (S) boven de  exercise  of  strike  prijs stijgt, heeft de schrijver van het 
 optiecontract de verplichting tegen de vooraf afgesproken prijs te leveren aan de koper van het 
 optiecontract. De tweede grafiek illustreert dat het verlies eigenlijk oneindig is. 
 Dit heeft ermee te maken dat de prijs van het onderliggende goed (theoretisch gezien) oneindig 
 kan blijven stijgen. De schrijver van het optiecontract (degene die de  short call position  heeft 
 verkocht) moet het goed dan voor een hoge marktprijs kopen en dit onderliggende goed voor X 
 aan de koper van het optiecontract verkopen. Dit leidt tot verlies, gegeven dat het optiecontract 
 alleen wordt uitgeoefend wanneer S>X. Kopen voor S en verkopen voor X is een verlies voor de 
 optieschrijver. 

 Long put position  :  iemand die het recht heeft gekocht  (via een optiecontract) om het 
 onderliggende goed te verkopen tegen een vooraf afgesproken prijs, zal profiteren van een lage 
 prijs. Het wordt rendabel voor de eigenaar van dit contract om de optie uit te oefenen indien de 
 marktprijs van het onderliggende goed onder de  exercise  of  strike price  ligt, aangezien deze 
 persoon het onderliggende goed goedkoop op de markt kan kopen en tegen de hogere  exercise 
 of  strike price  kan verkopen aan de schrijver van  de  put option  . Indien de marktprijs boven de 
 exercise  of  strike price  ligt, zal de eigenaar de  optie niet uitoefenen en is het verlies voor diegene 
 de optiepremie (  premium for option contract  ). 

 Short put position  :  iemand die het recht heeft verkocht  (optiecontract geschreven) om het 
 onderliggende goed tegen een vooraf afgesproken prijs te verkopen. Zoals eerder verteld, wordt 
 het verkopen van een optiecontract ook wel het schrijven van een optiecontract genoemd. Deze 
 persoon zal profiteren van de transactie indien de marktprijs boven de  exercise  of  strike price  ligt, 
 aangezien de koper van het contract de optie dan niet zal uitoefenen. Deze persoon kan het 
 onderliggende goed immers voor een hogere prijs op de markt verkopen. 
 De winst voor de schrijver van de  put option  is in  dit geval de optiepremie (  premium for the option 
 contract)  . Indien de marktprijs van het onderliggende  goed onder de  exercise  of  strike price  ligt, 
 zal de koper van het optiecontract de optie uitoefenen en de schrijver heeft de verplichting om 
 het onderliggende goed voor een hogere prijs (X>S) te kopen. Zoals zichtbaar in de vierde grafiek 
 op de vorige pagina resulteert dit natuurlijk in een verlies voor de schrijver van het optiecontract, 
 aangezien deze persoon het goed voor een lagere prijs op de markt had kunnen kopen. 

 Het is goed om op te merken dat opties een  zero-sum  game  vormen. Dit is zichtbaar in de 
 grafieken op pagina 36, aangezien winst voor de koper, een verlies voor de verkoper betekent en 
 vice versa. Om dit grafisch voor je te zien, moet je de grafieken voor een  long and short call 
 position  en een  long and short put position  vergelijken. 
 Bovendien is het goed om op te merken dat het kopen (  long position  ) van een optiecontract een 
 optie geeft. Echter, het schrijven van een optie (  short  position  ) resulteert in een verplichting 
 indien de koper de optie uitoefent. 
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 Een overzicht van de verschillende opties is weergeven in de volgende tabel: 
 Long call  Short call  Long put  Short put 

 Kopen of verkopen  Kopen  Verkopen  Kopen  Verkopen 
 Verplichting of 
 recht 

 Recht  Verplichting  Recht  Verplichting 

 Gunstige uitkomst 
 (voordeel) 

 Als de 
 aandelenprijs (S) 
 boven de  exercise 
 price (X)  stijgt. 

 Als de aandelenprijs 
 (S) onder de  exercise 
 price (X)  blijft. 

 Als de 
 aandelenprijs (S) 
 onder de 
 exercise price (X) 
 blijft. 

 Als de aandelenprijs 
 (S) boven de  exercise 
 price (X)  stijgt. 

 Ongunstige 
 uitkomst (nadeel) 

 Als de 
 aandelenprijs (S) 
 onder de  exercise 
 price (X)  blijft. 

 Als de aandelenprijs 
 (S) boven de  exercise 
 price (X)  stijgt. 

 Als de 
 aandelenprijs (S) 
 boven de 
 exercise price (X) 
 stijgt. 

 Als de aandelenprijs 
 (S) onder de  exercise 
 price (X)  blijft. 

 Winst  (S-X)- 
 optiepremie 

 Optiepremie  (X-S)- 
 optiepremie 

 Optiepremie 

 Verlies  Optiepremie  Oneindig  Optiepremie  (X-S)+optiepremie 
 Totaalresultaat*  Max(S-X;0)- 

 optiepremie 
 -Max(S-X;0) 
 +optiepremie 

 Max(X-S;0)- 
 optiepremie 

 -Max(X-S;0) 
 +optiepremie 

 *max betekent de hogere uitkomst van de twee mogelijke uitkomsten. 
 Bron: Slim Academy, 2022 

 Een optie kan nooit een negatieve waarde hebben en wordt daarom ook wel een  beperkt 
 liability instrument  genoemd. Dit betekent dat het  potentiële verlies voor de investeerder dus 
 beperkt is. Als bij een call optie de marktwaarde (S) van het aandeel boven de  exercise price  (X) 
 ligt, noemen we dat:  in the money  . Wanneer de marktwaarde  (S) van het aandeel op de  exercise 
 price (X)  ligt, noemen we dat:  at the money  . Deze  begrippen zijn belangrijk en komen vaak terug 
 op het tentamen. Hieronder een belangrijke samenvatting (voor de koper van een call optie;  long 
 position  ): 

 Marktprijs (S)  Exercise price (X)  Begrip 
 €50  €20  S>>X  Deep in the money 
 €22  €20  S>X  In the money 
 €20  €20  S=X  At the money 
 €18  €20  S<X  Out of the money 
 Bron: Slim Academy, 2022 

 Waardering van call opties 
 We hebben inmiddels al veel theorie besproken omtrent opties, maar het is ook erg belangrijk 
 voor het tentamen om het kwantitatieve gedeelte goed te begrijpen. Daar gaan we nu verder op 
 in. 

 𝐼𝑛𝑡𝑟𝑖𝑛𝑠𝑖𝑒𝑘𝑒     𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒     𝑖𝑛𝑡𝑟𝑖𝑛𝑠𝑖𝑐     𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 ( )    𝑣𝑎𝑛     𝑑𝑒     𝑐𝑎𝑙𝑙     𝑜𝑝𝑡𝑖𝑒 
=  𝐴𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛𝑘𝑜𝑒𝑟𝑠     𝑆 ( ) −  𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑠𝑒     𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 ( 𝑋 )

 𝑊𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒     𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 ( )    𝑣𝑎𝑛     𝑑𝑒     𝑐𝑎𝑙𝑙     𝑜𝑝𝑡𝑖𝑒 

=  𝐴𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛𝑘𝑜𝑒𝑟𝑠     𝑆 ( ) −  ℎ𝑢𝑖𝑑𝑖𝑔𝑒     𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒     𝑣𝑎𝑛     𝑑𝑒     𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑠𝑒     𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒  𝑋 

 1 + 𝑅𝑓 ( ) 𝑇 ( )
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 Bij een put optie geldt het tegenovergestelde als bij een call optie. De samenvatting hieronder 
 heeft betrekking op de koper van een put optie (  long  position)  : 

 Marktprijs (S)  Exercise price (X)  Begrip 
 €2  €20  X>>S  Deep in the money: 
 €18  €20  X>S  In the money 
 €20  €20  S=X  At the money 
 €22  €20  X<S  Out of the money 
 Bron: Slim Academy, 2022 

 𝑊𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒     𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 ( )    𝑣𝑎𝑛     𝑑𝑒     𝑝𝑢𝑡     𝑜𝑝𝑡𝑖𝑒 

=  ℎ𝑢𝑖𝑑𝑖𝑔𝑒     𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒     𝑣𝑎𝑛     𝑑𝑒     𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑠𝑒     𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒     𝑋 

 1 + 𝑅𝑓 ( ) 𝑇 ( ) −  𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛𝑘𝑜𝑒𝑟𝑠    ( 𝑆 )

 Strategie 1 

 Koop een call optie met  exercise price  X en investeer  in een  zero-coupon obligatie.  𝑋 

( 1 + 𝑅 
 𝑓 
) 𝑇 

 Houd er goed rekening mee dat de  exercise price  X  voor de berekening van de huidige waarde 
 van de obligatie en de  exercise price  van de call  optie hetzelfde moeten zijn. 
 Dit is essentieel voor deze theorie! Voor de obligatie moeten we nog wel de tijdswaarde van geld 
 (  time value of money  ) verwerken. Als we in de toekomst  X willen ontvangen, moeten we 

 vandaag  in een obligatie investeren  (bereken simpelweg de huidige marktwaarde van  𝑋 

( 1 + 𝑅 
 𝑓 
) 𝑇 

 een  zero-coupon obligatie  met  face value X  , tijdsperiode  T en  yield to maturity  )  .  𝑅 
 𝑓 

 Met andere woorden, als we vandaag  in een  zero-coupon obligatie  investeren,  𝑋 

( 1 + 𝑅 
 𝑓 
) 𝑇 

 ontvangen we aan het eind van de periode dus  .  𝑋 

( 1 + 𝑅 
 𝑓 
) 𝑇 *  1 +  𝑅 

 𝑓 ( ) 𝑇 =  𝑋 

 De algemene aanname hiervoor is dat de rente op de obligatie dus gelijk is aan de risicovrije 
 rente  . Het is een  zero-coupon obligatie  , dus  we ontvangen geen coupons, maar we  𝑅 

 𝑓 
 gebruiken verdisconteringsvoet  om de huidige  en toekomstige waarde te berekenen. De  𝑅 

 𝑓 
 uitkomst hiervan is dat we uiteindelijk dus met zekerheid  exercise price  X ontvangen op de 
 vervaldatum van de obligatie. Deze  pay-offs  van de  zero-coupon obligatie worden hieronder 
 grafisch weergeven. 

 Bron: Hillier et al., 2013 
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 De onderstaande grafiek laat de  pay-off  zien voor een  long call position  op een onderliggend 
 aandeel met dezelfde  exercise price X  (als de X die gebruikt is om de obligatie te verdisconteren). 
 De waarde van de call optie neemt toe als de waarde van het onderliggende aandeel toeneemt, 
 aangezien het interessant is om het aandeel te kopen voor X (  exercise price)  als de marktprijs (S) 
 hoger is (S>X). 
 Deze  pay-off  wordt weergegeven in de onderstaande  figuur: 

 Bron: Hillier et al., 2013 

 Het combineren van de  pay-off  van de zero-coupon obligatie  en de long call positie resulteert in 
 de onderstaande  pay-off.  Waarin de gewone lijnen de  zero-coupon obligatie en de long call 
 positie weergeven en de gestippelde lijn een gecombineerde  pay-off  . Zoals je ziet zal, indien de 
 marktprijs van het onderliggende aandeel boven de  exercise price  stijgt, de  pay-off  voor de 
 investeerder stijgen. 

 Bron: Hillier et al., 2013 

 Strategie 2 
 Koop een aandeel en een put optie (  long put position  ).  Dit aandeel moet het onderliggende 
 aandeel voor de call optie (strategie 1) en put optie (strategie 2) zijn. Bovendien moet de  exercise 
 price  X hetzelfde zijn voor de call en put optie. 
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 De onderstaande grafiek illustreert de  pay-off  voor  het aandeel. Dit is een 45 graden lijn, 
 aangezien de waarde van het aandeel hetzelfde toeneemt als de waarde van het onderliggende 
 goed (hetzelfde aandeel). 

 Bron: Hillier et al., 2013 

 De onderstaande grafiek illustreert de  pay-off  voor  de  long put position  . Belangrijk om te weten, 
 is het feit dat de minimale opbrengst voor het aandeel altijd de  exercise price  X zal zijn, aangezien 
 de put optie het recht geeft om het onderliggende goed voor X te verkopen. De investeerder zal 
 de optie alleen uitvoeren als de marktprijs (S) onder de  exercise price  (X) ligt. X vormt dus de 
 minimale opbrengst voor het aandeel door gebruik te maken van de put optie. 

 Bron: Hillier et al., 2013 

 Het combineren van de twee  assets  resulteert in de  onderstaande  pay-off  . Waarin de normale 
 lijnen de put optie en het aandeel zijn en de gestippelde lijn de gecombineerde  pay-off 
 weergeeft. 

 Bron: Hillier et al., 2013 
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 Black-Scholes model 
 Een andere manier voor het berekenen van de waarde van een call optie is met behulp van het 
 Black-Scholes model  . Dit is hieronder gegeven. Een  vraag waar je het Black Scholes model moet 
 toepassen, zal ook gegarandeerd op je tentamen voorkomen. 

 𝐶 =  𝑆 *  𝑁  𝑑 
 1 ( ) −     𝐸  𝑒 − 𝑅𝑡 *  𝑁  𝑑 

 2 ( )
 Waarbij,  𝑑 

 1 
=    

 𝑙𝑛     𝑆 
 𝐸 ( )   +    𝑅 + σ 2 

 2 ( ) 𝑡 

σ 2  𝑡 

    𝑑 
 2 

=     𝑑 
 1 

−    σ 2  𝑡 

 Waarbij: 
 ●  𝐶    =     𝐻𝑢𝑖𝑑𝑖𝑔𝑒     𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒     𝑣𝑎𝑛     𝑑𝑒     𝑐𝑎𝑙𝑙     𝑜𝑝𝑡𝑖𝑒 
 ●  𝑆    =     𝐻𝑢𝑖𝑑𝑖𝑔𝑒     𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠 
 ●  𝐸    =     𝐸𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑠𝑒     𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒     𝑣𝑎𝑛     𝑑𝑒     𝑐𝑎𝑙𝑙     𝑜𝑝𝑡𝑖𝑒 
 ●  𝑅    =     𝐽𝑎𝑎𝑟𝑙𝑖𝑗𝑘𝑠𝑒     𝑟𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑒𝑒     𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛     𝑟𝑎𝑡𝑒    ( 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠𝑙𝑦     𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑢𝑛𝑑𝑒𝑑 )
 ● σ 2    =     𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒    ( 𝑝𝑒𝑟     𝑗𝑎𝑎𝑟 )    𝑣𝑎𝑛     𝑑𝑒     𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠     𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛     𝑜𝑝     ℎ𝑒𝑡     𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑒𝑙 
 ●  𝑡    =     𝑇𝑖𝑗𝑑    ( 𝑖𝑛     𝑗𝑎𝑟𝑒𝑛 )    𝑡𝑜𝑡     𝑣𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑑𝑎𝑡𝑢𝑚 

 Daarnaast staat  voor de waarschijnlijkheid  dat een gestandaardiseerde, normaal verdeelde,  𝑁 ( 𝑑 )   
 random variabele, kleiner dan of gelijk aan d is. Dit kan je berekenen met een tabel, die je al hebt 
 gehad bij het vak Statistiek. Op het tentamen zal deze tabel op een apart blad gegeven worden. 

 Voorbeeldopgave 1 
 We hebben een optie met een  exercise price  van €40  met nog 150 dagen tot de vervaldatum. De 
 huidige aandelenprijs van het aandeel is €45. De jaarlijkse risk-free return interest rate is 5% en 
 is continu samengesteld (  continuously compounded  ).  De variantie van de (continue) 
 rendementen op het aandeel is 0,09 per jaar. Wat is de huidige waarde van deze call optie? 

 Schrijf alle gegevens altijd eerst even overzichtelijk op, zodat het makkelijker wordt om de 
 formule in te vullen: 

 ●  𝑆    =     €45 ;
 ●  𝐸    =     €40 ;
 ●  𝑅    =     0 ,  05 ;
 ●  𝑡    =     150 

 365     𝑗𝑎𝑎𝑟 ;

 ●  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 ,    σ 2 , =  0 ,  08 

 𝑑 
 1 

=
 𝑙𝑛     𝑆 

 𝐸 ( )   +  𝑅 + σ 2 

 2 ( )* 𝑡 ⎡⎢⎣
⎤⎥⎦

σ 2  𝑡 
=

 𝑙𝑛     45 
 40 ( )   +  0 , 05 +  0 , 08 

 2 ( )*  150 
 365 ⎡⎣ ⎤⎦

 0 , 08 *  150 
 365 

=  0 ,  8536 

 𝑑 
 2 

=     𝑑 
 1 

−    σ 2  𝑡 =  0 ,  8536 −     0 ,  08 *  150 
 365 =  0 ,  6723 

 𝑁  𝑑 
 1 ( ) =  𝑁  0 ,  8536 ( ) =  𝑁  0 ,  85 ( ) +  𝑁  0 , 86 ( )− 𝑁 ( 0 , 85 )

 0 , 01 *  0 ,  0036 =  0 ,  8023 +  0 , 8051 − 0 , 8023 
 0 , 01 *  0

 0 ,  8033 
 𝑁  𝑑 

 2 ( ) =  𝑁  0 ,  6723 ( ) =  𝑁  0 ,  67 ( ) +           𝑁  0 , 68 ( )− 𝑁 ( 0 , 67 )
 0 , 01 *  0 ,  0023 =  0 ,  7486 +  0 , 7517 − 0 , 7486 

 0 , 01 *
 0 ,  7493 
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 Let op: probeer zo nauwkeurig mogelijk te zijn met deze berekening, want dit kan de uiteindelijke 
 waarde significant beïnvloeden. Bovendien, veel studenten hebben, bij de bovenstaande 
 formule, moeite om N nauwkeurig uit te rekenen. Het is belangrijk om in te zien dat  𝑁  0 ,  8536 ( )
 een waarde moet hebben tussen  en  . De formule laat eigenlijk zien dat de  𝑁  0 ,  85 ( )  𝑁  0 ,  86 ( )
 waarde dus  +  gedeelte  van het verschil tussen  en  𝑁  0 ,  85 ( )  0 ,  36     0 ,  0036 *  100 ( )    𝑁  0 ,  85 ( )  𝑁  0 ,  86 ( )
 moet zijn. 

 De formule om de n door middel van interpolatie te berekenen wordt niet op het formuleblad 
 gegeven, maar is wel erg belangrijk. 
 Vorige jaren moest er nog geïnterpoleerd worden (de methode die hierboven is gebruikt), maar 
 dit hoeft niet altijd, dus bespreek dit met de professor voor het tentamen. Indien er niet 
 geïnterpoleerd hoeft te worden, kan je simpelweg het dichtstbijzijnde getal uit de tabel 
 gebruiken. 

 Invullen geeft: 

 𝐶 =  𝑆 *  𝑁  𝑑 
 1 ( ) −     𝐸 *  𝑒 − 𝑅𝑡 *  𝑁  𝑑 

 2 ( ) =  €45 *  0 ,  8033 −  €40 *  𝑒 
− 0 , 05 *  150 

 365 *  0 ,  7493     ≈     €6 ,  79 
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 Oefenopgaven Week 6 

 Oefenopgave 1 
 Wat is het verschil tussen een put en een call optie? 

 Oefenopgave 2 
 Call en put opties van het bedrijf Oven Mitt aandelen worden verhandeld op financiële beurzen. 
 Arbitrage is uitgesloten. De koers van het aandeel is $25 en de rente is 5%. De premie van de call 
 optie is $14 en de premie van de put optie is $10, beide met een looptijd van een jaar. Bepaal de 
 contante waarde van de uitoefenprijs. 

 Oefenopgave 3 
 De aandelen van het bedrijf Pyjamas worden verkocht voor $125. Zowel de call als de put optie 
 hebben een looptijd van een jaar en een uitoefenprijs van $125. De call optie verkoopt voor $12 
 en de put voor $7. Bepaal de risicovrije koers. 

 Oefenopgave 4 
 De aandelen van Company Dutch worden verkocht voor $18. De call optie die je wilt kopen, 
 vervalt over drie maanden en heeft een prijs van $12. Bepaal de minimumprijs die je moet 
 betalen om deze optie vandaag nog te kunnen kopen. 

 Oefenopgave 5 
 Wat betekent risiconeutraliteit? 

 Oefenopgave 6 
 Company Butter is benaderd om tot 2,6 miljoen liter benzine te verkopen over drie maanden 
 tegen een prijs van €2,60 per liter. Benzine wordt momenteel verkocht op de groothandelsmarkt 
 voor €2,50 per liter en heeft een standaardafwijking van 56%. Als het risicovrije tarief 5,1% is, wat 
 is dan de waarde van deze optie? 
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 Antwoorden 

 Oefenopgave 1 

 Een call optie geeft de eigenaar het recht om gedurende een bepaalde periode een actief te 
 kopen voor een vooraf bepaalde prijs (uitoefenprijs). Een put optie geeft de houder het recht 
 om het aandeel te verkopen voor een vaste uitoefenprijs. Beide opties geven een koper het 
 recht om iets te doen, niet de verplichting. 

 Oefenopgave 2 

 Gebruik de  put-call parity  om dit op te lossen: 

 Prijs onderliggend aandeel = prijs van een call - prijs van een put + huidige waarde 
 uitoefenprijs 
 25 = 14 - 10 + huidige waarde uitoefenprijs 
 → huidige waarde uitoefenprijs = $21 

 Oefenopgave 3 

 Gebruik de  put-call parity  : 

 Prijs onderliggend aandeel = prijs van een call - prijs van een put + huidige waarde 
 uitoefenprijs 
 125 = 12 - 7 + huidige waarde uitoefenprijs 
 → huidige waarde uitoefenprijs = $120 

 Omdat de huidige waarde van de $125 uitoefenprijs $120 is, is de risicovrije rente: 
( 125 − 120 )

 120 =  4 ,  17% 

 Oefenopgave 4 

 De prijs van de call optie zal stijgen tot minstens $6. 
 (  . De ondergrens  voor de prijs of waarde van de call  ℎ𝑢𝑖𝑑𝑖𝑔𝑒     𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠 −  𝑢𝑖𝑡𝑜𝑒𝑓𝑒𝑛𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠 )
 optie voor het verstrijken van de looptijd is $6. 

 Oefenopgave 5 

 Risiconeutrale personen zijn onverschillig voor risico's. Daarom is het verwachte rendement 
 op alle beleggingen het risicovrije percentage. 

 Oefenopgave 6 

 Aangezien het contract tot 2,6 miljoen liter verkoopt, is het een call optie. 
 Stap 1: Zoek de waarden voor u en d: 

 𝑢 =  𝑒 σ /  𝑛 =  𝑒  0 . 56/  12/3 =  1 ,  3231 
 𝑑 =  1 

 𝑢 =  1 
 1 , 3231 =  0 ,  7558 
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 Stap 2: Bereken de benzineprijs en de waarde van de optie: 
 Nu weten we dat de gasprijs ofwel met 32,31% zal stijgen ofwel met 0,2442% zal dalen 
 (1-0.7558). We kunnen de benzineprijs berekenen in de bovenste en onderste staat: 

 𝑆 
 1  𝑈 

=  1 ,  3231 *  €2 ,  50 =  €3 ,  31 
 𝑆 

 1  𝐷 
=  0 ,  7558 *  €2 ,  50 =  €1 ,  89 

 De optie is waardeloos als de prijs daalt. Als de prijs stijgt, is de waarde van de optie per liter: 

 𝑊𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒     𝑜𝑝𝑡𝑖𝑒 =  €3 ,  31 −  €2 ,  60 =  €0 ,  71 

 Stap 3: Zoek de risiconeutrale kans op een prijsverhoging of -verlaging: 

 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜𝑣𝑟𝑖𝑗𝑒     𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 
=  𝐾𝑎𝑛𝑠     𝑠𝑡𝑖𝑗𝑔𝑖𝑛𝑔 *  𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡     𝑠𝑡𝑖𝑗𝑔𝑖𝑛𝑔 +  1 −  𝑘𝑎𝑛𝑠     𝑠𝑡𝑖𝑗𝑔𝑖𝑛𝑔 ( ) *  𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡     𝑑𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 
 0 , 051 

 12 
 3 

=  𝐾𝑎𝑛𝑠     𝑠𝑡𝑖𝑗𝑔𝑖𝑛𝑔 *  0 ,  3231 +  1 −  𝑘𝑎𝑛𝑠     𝑠𝑡𝑖𝑗𝑔𝑖𝑛𝑔 ( ) *−  0 ,  2442 

 𝐾𝑎𝑛𝑠     𝑠𝑡𝑖𝑗𝑔𝑖𝑛𝑔 =  0 ,  4529 

 De kans op een daling is  1 −  0 ,  4529 =  0 ,  5471 

 Het contract zal niet worden uitgeoefend als de benzineprijzen dalen, dus de waarde van het 
 contract met een prijsdaling is 0. Dus, de waarde per liter van het call optie-contract zal zijn: 

 𝐶 =  0 , 4529 * €0 , 71 + 0 , 5471 * 0 
 1 +  0 , 051 

 12 
 3 

=  €0 ,  3175 

 De waarde van het gehele contract zal zijn: 
 𝑊𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒     𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 =  €0 ,  3175 *  2 .  600 .  000 =  €825 .  500 
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 Oefententamen 

 MC Opgave 1 
 Wat is het CAPM rendement op een aandeel met een bèta van 1,8, gezien het feit dat het 
 risicovrije percentage 3% is en de marktrisicopremie 7,5%? 

 A.  12% 
 B.  14,5% 
 C.  15% 
 D.  16,5% 

 MC Opgave 2 
 Wat is de WACC als D/E = 0,7, de kosten van het eigen vermogen zijn 18%, de kosten van de 
 schuld zijn 7% en het belastingtarief is 35%. 

 A.  Minder dan 10% 
 B.  Tussen 10% en 11% 
 C.  Tussen 11% en 12% 
 D.  Meer dan 12% 

 MC Opgave 3 
 Door meer schuld op je te nemen, verhoog je de... 

 A.  Equity bèta 
 B.  Asset bèta 
 C.  Antwoorden A en B 
 D.  Leverage bèta 

 MC Opgave 4 
 Wat is de waarde van een onderneming zonder schulden, gezien de eeuwigdurende EBIT van € 
 10.000 per jaar, met de huidige kosten van het eigen vermogen = 10% en een belastingtarief van 
 30%? 

 A.  60.000 
 B.  70.000 
 C.  80.000 
 D.  90.000 

 MC Opgave 5 
 Een onderneming met een volledig eigen vermogen heeft 500.000 aandelen in omloop. De 
 onderneming is bezig om 6 miljoen te lenen tegen een rentepercentage van 8% om 100.000 
 aandelen in te kopen. Wat is de waarde van de onderneming als je de belastingen negeert? 

 A.  15M 
 B.  18M 
 C.  20M 
 D.  23M 

 MC Opgave 6 
 Wat is de waarde van een bedrijf als  , 10% rente over 20 mln schuld en Tc = 34%?  𝑉 

 𝑈 
=  6     0  𝑚𝑙𝑛 

 A.  66,8 
 B.  71,2 
 C.  76,9 
 D.  80,4 
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 MC Opgave 7 
 Je bezit 50 aandelen van een onderneming die uitsluitend met eigen vermogen wordt 
 gefinancierd. Je hebt liever 50% schuld. Om deze positie te creëren kun je: 

 A.  Geld lenen om 50 extra aandelen te kopen. 
 B.  Geld lenen om 100 extra aandelen te kopen. 
 C.  50 aandelen verkopen en uitlenen. 
 D.  100 aandelen verkopen en uitlenen. 

 MC Opgave 8 
 Je houdt 200 aandelen in een bedrijf dat gefinancierd wordt met eigen vermogen. Het bedrijf 
 gaat over naar een schuld-kapitaalratio van 14. Dit bevalt je niet. Wat kun je doen om je positie te 
 ontgrendelen? 

 A.  Leen geld en koop 40 extra aandelen. 
 B.  Lenen en 50 extra aandelen kopen. 
 C.  40 aandelen verkopen en uitlenen. 
 D.  50 aandelen verkopen en uitlenen. 

 MC Opgave 9 
 Een onderneming verwacht dat haar EBIT voor altijd € 50.000 zal bedragen. Het bedrijf kan tegen 
 12% lenen. Het is momenteel een onderneming met een volledig eigen vermogen, met een 
 kostprijs van 20% op het eigen vermogen. Het belastingtarief bedraagt 30%. Wat is de waarde 
 van het bedrijf als het €40.000 leent en de opbrengst gebruikt om aandelen in te kopen? 

 A.  12.000 
 B.  175.000 
 C.  187.000 
 D.  200.000 

 MC Opgave 10 
 Een bedrijf heeft €2 mln aan vrije kasstromen en 1 mln aan uitstaande aandelen. Het bedrijf 
 probeert te beslissen wat het hiermee gaat doen. Ze kan ervoor kiezen om te investeren in een 
 project dat vandaag de dag een investering van 2 mln vereist, met een positieve NCW van 2,5 
 mln. Het kan ook besluiten om aandelen terug te kopen voor €10. Als alternatief kan zij haar 
 aandeelhouders een dividend van €2,- aanbieden. Wat moet de onderneming doen? 

 A.  Gebruik de 2 mln voor het project. 
 B.  Dividenden uitkeren. 
 C.  Terugkoop van aandelen. 
 D.  Er is niet genoeg informatie. 

 MC Opgave 11 
 Een bedrijf met een marktkapitalisatie van €500.000 heeft 10.000 aandelen in omloop. Het 
 besteedt € 100.000 aan het terugkopen van aandelen. Hoeveel aandelen zullen er uitstaan na de 
 aandeleninkoop? 

 A.  2.000 
 B.  5.000 
 C.  8.000 
 D.  10.000 
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 MC Opgave 12 
 Een bedrijf heeft 40.000 aandelen uitstaan met een koers van 100 euro. Een 2 voor 1 
 aandelensplitsing wordt aangekondigd. Wat is de nieuwe aandelenkoers? 

 A.  €5 
 B.  €10 
 C.  €25 
 D.  €50 

 MC Opgave 13 
 Welk van de volgende technieken kan het beste worden gebruikt in een Leveraged Buy-out 
 model? (LBO) 

 A.  APV 
 B.  FTE 
 C.  WACC 
 D.  EBITDA 

 MC Opgave 14 
 Een project met een contante waarde van cashflows van €700, een initiële investering van €900 
 en een €300 belastingschild van schuld zou... 

 A.  Alleen met schuld geaccepteerd worden. 
 B.  Alleen met eigen vermogen geaccepteerd worden. 
 C.  Altijd geaccepteerd worden. 
 D.  Nooit niet geaccepteerd worden. 

 MC Opgave 15 
 Een onderneming heeft een risicovrije schuld van €150 mln en een eigen vermogen van €700 
 mln. De asset bèta is 0,7. Tc is 25%. Wat is de equity bèta? 

 A.  0,54 
 B.  0,62 
 C.  0,81 
 D.  0,91 

 MC Opgave 16 
 Een onderneming heeft een risicovrije schuld van €150 mln en een eigen vermogen van €700 
 mln. De asset bèta is 0,7. Tc is 25%. Wat is, bij een risicovrije rente van 3% en een verwacht 
 marktrendement van 12%, de gehanteerde disconteringsvoet bij de FTE-benadering? 

 A.  0,08 
 B.  0,10 
 C.  0,14 
 D.  0,23 

 MC Opgave 17 
 Je hebt een eenjarige call optie en de vervaldatum is vandaag. De uitoefenprijs is €1,60 en de 
 huidige aandelenprijs is €1,90. Wat is de waarde van de call optie? 

 A.  €0 
 B.  €0,30 
 C.  €1,60 
 D.  €1,90 
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 MC Opgave 18 
 We hebben een aandeel dat verkocht wordt voor €10,95 en een call optie voor €0,35 met een 
 uitoefenprijs van €10,95. Het risicovrije tarief is 0,5% per maand. De vervaldag is in 3 maanden. 
 Wat is de prijs van de put optie? 

 A.  Minder dan €0,10 
 B.  Tussen €0,10 en €0,20 
 C.  Tussen €0,20 en €0,30 
 D.  Meer dan €0,30 

 MC Opgave 19 
 We hebben een optie met een uitoefenprijs van €49, met 199 dag-interval in jaren tot de 
 vervaldag. De huidige koers van het aandeel is €50. De jaarlijkse risicovrije rente (doorlopend 
 samengesteld) bedraagt 7%. Het verschil tussen de aandelen is 0,09 per jaar. Wat is de waarde 
 van d1 in de Black Scholes formule? 

 A.  Minder dan 0,4 
 B.  Tussen 0,4 en 0,5 
 C.  Tussen 0,6 en 0,7 
 D.  Meer dan 0,7 

 MC Opgave 20 
 Met welk van de volgende punten hoeft geen rekening te worden gehouden bij het bepalen van 
 het juiste bedrag aan kortlopende leningen? 

 A.  Kasreserves 
 B.  Maturity hedging 
 C.  Marktvooruitzichten 
 D.  Termijnstructuur 

 Open Opgave 1 
 a)  Welke factoren bepalen de bèta van een aandeel? 

 b)  Een all-equity bedrijf bekijkt de volgende projecten: 

 Project  Bèta  Verwacht rendement (%) 
 W  0,8  6 
 X  0,7  5 
 Y  1,15  9 
 Z  1,7  13 

 Het T-bill rendement is 3% en de risicopremie is 4,5%. 

 i) Welke projecten hebben een hoger verwacht rendement dan de 12 procent kapitaalkosten van 
 de onderneming? 
 ii) Welk project moet worden aanvaard? 

 c) Gegeven zijn de volgende gegevens: 
 D/E = 1,0;  D+E = 120;  EBIT = 14 miljoen;  Bèta leveraged = 2,778;  Tc = 0,28 

 Bereken de unlevered bèta van het eigen vermogen. 
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 Open Opgave 2 
 Vattenfall is op dit moment een all-equity bedrijf. Zij wordt geconfronteerd met een 
 vennootschapsbelastingtarief van 40%. Er staan momenteel 700.000 aandelen uit. De CFO van 
 Vattenfall overweegt de mogelijkheid om 300.000 aandelen in te kopen met een schuld van 8%. 
 De koers van het aandeel is momenteel €0,80. De verwachting is dat de onderneming vanaf eind 
 dit jaar een EBIT van €250.000 in eeuwigheid zal kunnen realiseren. 

 a)  Bereken het rendement in een all-equity situatie. 
 b)  Bereken de waarde van Vattenfall in de levered situatie zoals hierboven beschreven. 
 c)  Wat is het vereiste rendement op het eigen vermogen in de levered situatie? 
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 Antwoorden 

 MC Opgave 1 

 Het juiste antwoord is D. 

 MC Opgave 2 

 Het juiste antwoord is D. 

 MC Opgave 3 

 Het juiste antwoord is A. 

 MC Opgave 4 

 Het juiste antwoord is B. 

 MC Opgave 5 

 Het juiste antwoord is C. 

 MC Opgave 6 

 Het juiste antwoord is A. 

 MC Opgave 7 

 Het juiste antwoord is A. 

 MC Opgave 8 

 Het juiste antwoord is C. 

 MC Opgave 9 

 Het juiste antwoord is C. 

 MC Opgave 10 

 Het juiste antwoord is A. 
 Een bedrijf mag nooit een project met een positieve NCW afwentelen om het dividend te 
 verhogen. 

 MC Opgave 11 

 Het juiste antwoord is C. 

 MC Opgave 12 

 Het juiste antwoord is D. 

 MC Opgave 13 

 Het juiste antwoord is A. 
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 MC Opgave 14 

 Het juiste antwoord is A. 

 MC Opgave 15 

 Het juiste antwoord is C. 

 MC Opgave 16 

 Het juiste antwoord is B. 

 MC Opgave 17 

 Het juiste antwoord is A. 

 MC Opgave 18 

 Het juiste antwoord is B. 

 MC Opgave 19 

 Het juiste antwoord is A. 

 MC Opgave 20 

 Het juiste antwoord is C. 

 Open Opgave 1a 

 De operationele leverage heeft betrekking op de mate waarin de bedrijfskosten van een 
 bedrijf worden gefixeerd, vergeleken met variabelen. 

 Cycliciteit van de inkomsten: bedrijven die sterk afhankelijk zijn van de totale economie 
 zouden cyclische inkomsten hebben. 

 Financiële leverage verwijst naar de mate waarin een bedrijf afhankelijk is van schulden. 

 Open Opgave 1b 

 i) Zoals uit de tabel blijkt, heeft alleen project Z een hoger rendement dan 12%, namelijk 13%. 

 ii) Met behulp van het CAPM moeten we het verwachte rendement van elk project berekenen, 
 gezien het risiconiveau ervan. Het verwachte rendement moet dan worden vergeleken met 
 het verwachte rendement van het project. Als het berekende rendement lager is dan het 
 verwachte rendement van het project, moet het project worden geaccepteerd. Zo niet, dan 
 moet het project worden afgewezen. 

 Voor elk project gebruiken we de CAPM formule  :  .  𝑅 
 𝐸 

=  𝑅 
 𝐹 

+ β
 𝑒 

 𝑅 
 𝑀 

−  𝑅 
 𝐹 ( )

 Rendement project W:  ; 6.6>6, dus we wijzen W af.  𝑅 
 𝑊 

=  0 .  03 +  0 .  8  0 .  045 ( ) =  0 .  066 =  6 .  6% 
 Rendement project X:  ; 6.15>5, dus we wijzen X af.  𝑅 

 𝑋 
=  0 .  03 +  0 .  7  0 .  045 ( ) =  0 .  0615 =  6 .  15% 

 Rendement project Y:  ; 8.18<9, dus we  𝑅 
 𝑌 

=  0 .  03 +  1 .  15  0 .  045 ( ) =  0 .  0 .  818 =  8 .  18% 
 accepteren Y. 

 22 



 Samenvatting Corporate Finance Opdrachten 2022-2023 

 Rendement project Z:  ; 10.65<13, dus we  𝑅 
 𝑍 

=  0 .  03 +  1 .  7  0 .  045 ( ) =  0 .  1065 =  10 .  65% 
 accepteren Z. 

 Open Opgave 1c 

 Omdat de D/E-verhouding 1 is, wat aangeeft dat schuld en eigen vermogen gelijk zijn en de 
 schuld en het eigen vermogen samen 120 zijn, is de schuld 60 en het eigen vermogen 60. (Stel 
 dat de β-schuld nul is). 

β
 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 

=  𝐸 
 𝐸 + 𝐷  1 −    𝑡 

 𝑐 ( ) * β
 𝐸 ,    𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 

β
 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 

=  60 
 60 + 60  1 −    0 . 28 ( ) *  2 ,  778 =  1 ,  929 

 Open Opgave 2a 

 Er staan momenteel 700.000 aandelen uit voor €0,80 per aandeel. Dit komt overeen met een 
 volledige eigendomswaarde van:  700 .  000 *  €0 ,  80 =  €560 .  000 
 Het bedrijf genereert €250.000 aan EBIT, waardoor er overblijft voor de aandeelhouders: 

 per jaar.  250 .  000 * ( 1 −  0 ,  4 ) =  €150 .  000 

 𝑅 
 𝑎 

=  150 . 000 
 560 . 000 =  26 ,  79% 

 Open Opgave 2b 

 Om 300.000 aandelen terug te kopen, zou het bedrijf schulden moeten aannemen: 
 300 .  000 *  €0 ,  80 =  €240 .  000 
 De waarde van het bedrijf met schulden kan je als volgt vinden: 

 𝑉 
 𝑙 

=  𝑉 
 𝑢 

+
 𝑡 

 𝑐 
* 𝑅 

 𝑑 
* 𝐷 

 𝑅 
 𝑑 

 met:  𝑉 
 𝑈 

=
 𝐸𝐵𝐼𝑇 *( 1 − 𝑡 

 𝑐 
)

 𝑅 
 𝑎 

 𝑉 
 𝑙 

=  250 . 000 *( 1 − 0 , 4 )
 0 , 2679 +  0 , 4 * 0 , 08 * 240 . 000 

 0 , 08 =  655 .  910 ,  41 
 Het eigen vermogen is dus: 
 655 .  910 ,  41 −  240 .  000 =  415 .  910 ,  41 

 Open Opgave 2c 

 𝑅 
 𝑒 

=  𝑅 
 𝑎 

+  𝐷 
 𝐸 * ( 1 −  𝑡 

 𝑐 
) * ( 𝑅 

 𝑎 
−  𝑅 

 𝑑 
)

=  0 ,  2679 +  240 . 000 
 415 . 910 , 41 * ( 1 −  0 ,  4 ) * ( 0 ,  2679 −  0 ,  08 ) =  0 ,  333 
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 Begrippenlijst 

 Week 1 

 WACC  De Weighted Average Cost of Capital. 

 Week 2 

 Dividenden  Als je ervoor kiest om eigen vermogen te 
 gebruiken, geef je nieuwe aandelen uit en kan 
 je de aandeelhouders betalen met 
 dividenden  . 

 MM propositie l  Zegt dat de waarde van een bedrijf de waarde 
 van het  unlevered  (zonder schuld) bedrijf is. 
 Dit is het geval zonder belastingen. 

 MM propositie ll  Suggereert dat de kosten van het eigen 
 vermogen stijgen als er meer schuld wordt 
 gebruikt. 

 Week 3 

 Homemade leverage  Als een investeerder de door haar of hem 
 behoefde kapitaalstructuur nabootst door 
 zelf geld (uit) te lenen 

 Market timing theory  Stelt dat  leverage ratios  niets te maken 
 hebben met een  hiërarchie (  zoals besproken 
 in de  pecking order theory  )  of een optimale 
 kapitaalstructuur. Volgens deze theorie  zijn 
 verschillen tussen de markt- en de 
 boekwaarde de drijfkracht achter 
 kapitaalstructuren. 

 Week 4 

 Rechten  Als een bedrijf ervoor kiest om extra 
 aandelen uit te geven, zal het proportionele 
 eigendom van de huidige aandeelhouders 
 omlaag gaan. Hier zijn aandeelhouders 
 meestal niet blij mee, dus kan een bedrijf 
 ervoor kiezen om  rechten  aan 
 aandeelhouders te geven, zodat zij als eerste 
 de kans krijgen om aandelen te kopen, 
 voordat deze openbaar verkocht worden. 

 Rights issue  Als een bedrijf ervoor kiest om  rechten  aan 
 aandeelhouders te geven, zodat zij als eerste 
 de kans krijgen om aandelen te kopen, 
 voordat deze openbaar verkocht worden. 
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 Week 5 

 APV methode  Deze kan je het beste gebruiken in  leveraged 
 buyout models (LBO)  , omdat je hierin veel 
 schuld aanneemt. Je gebruikt deze methode 
 alleen als het niveau van schuld bekend is. 

 Week 6 

 Long position  Kopen 

 Short position  Verkopen 

 Long call position  Je hebt het recht gekocht om de 
 onderliggende bezittingen te kopen van de 
 tegenpartij voor de strike price op of voor de 
 vervaldatum. 

 Short call position  Je hebt het recht verkocht om onderliggende 
 bezittingen te kopen van de tegenpartij voor 
 de strike price op of voor de vervaldatum. 

 Long put position  Je hebt het recht gekocht om onderliggende 
 bezittingen te verkopen aan de tegenpartij 
 voor de strike price op of voor de 
 vervaldatum. 

 Short put position  Je hebt het recht verkocht om onderliggende 
 bezittingen te verkopen aan de tegenpartij 
 voor de strike price op of voor de 
 vervaldatum. 

 Zero-sum game  Opties vormen dit. Dit is zichtbaar in de 
 grafieken op pagina 36, aangezien winst voor 
 de koper, een verlies voor de verkoper 
 betekent en vice versa. 

 Beperkt liability instrument  Een optie kan nooit een negatieve waarde 
 hebben. Dit betekent dat het potentiële 
 verlies voor de investeerder dus beperkt is. 

 In the money  Als bij een call optie de marktwaarde (S) van 
 het aandeel boven de  exercise price  (X) ligt. 

 At the money  Wanneer de marktwaarde (S) van het aandeel 
 op de  exercise price (X)  ligt. 

 Zero-coupon obligatie  Een obligatie waarbij je geen coupons 
 ontvangt en je de verdisconteringsvoe  𝑅𝑓 
 gebruikt om de huidige en toekomstige 
 waarde te berekenen. 

 Time value of money  De tijdswaarde van geld. 

 Black-Scholes model  Een manier voor het berekenen van de 
 waarde van een call optie. 

 Continuously compounded  Continu samengesteld (rente) 
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 Week 7 

 Inventory period  De benodigde tijd voor het bestellen van 
 materialen en de productie en verkoop van 
 een product. 

 Accounts receivable period  De benodigde tijd om cash bedragen van 
 debiteuren te ontvangen. 

 Cash cycle  Het tijdsverschil tussen accounts receivable 
 and accounts payable. 

 Accounts payable period  De tijd dat een bedrijf de betalingen van 
 gekochte materialen kan uitstellen. 

 Overoptimism  Men heeft de neiging om de kans op een 
 goede uitkomst te overschatten en de kans 
 op een slechte uitkomst te onderschatten. 

 Overconfidence  Managers kunnen onjuiste opvattingen 
 hebben over hun persoonlijke capaciteiten, 
 waardoor ze zeer zelfverzekerd zijn en dus te 
 optimistische voorspellingen maken. Dit leidt 
 tot hogere risiconeming. 

 Confirmation bias  Men heeft de neiging om te focussen op 
 informatie die overeenkomt met hun 
 bestaande mening en informatie die de 
 mening tegenspreekt te negeren. Dit leidt tot 
 falsificatie in plaats van verificatie. 

 Frame dependence  Men wordt misleid door de manier waarop 
 bepaalde dingen worden gepresenteerd. 

 Loss aversion  Over het algemeen zullen mensen liever 
 verliezen vermijden dan hetzelfde bedrag 
 winnen. 
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 Formuleblad 
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 Nawoord 

 Hèhè, het is je gelukt! Je hebt jouw samenvatting uitgelezen. 

 Wil je meer vertrouwen tanken voor het tentamen? Geen paniek! Wij kunnen je verder helpen in 
 de vorm van handige abonnementen. Met een abonnement ontvang jij de samenvattingen altijd 
 met korting en als eerste in huis! Nieuwsgierig geworden naar een abonnement? Bekijk dan onze 
 website! 

 Werken bij 
 Heb jij het idee dat je deze samenvatting ten minste net zo goed zou kunnen schrijven of zou 
 kunnen verbeteren? Dan is de rol van Studieheld zeker iets voor jou. Je kunt werken vanuit huis, 
 krijgt een riante vergoeding en je hebt een studiegerelateerde bijbaan die goed op je cv staat. 
 Heb je interesse? Stuur dan jouw motivatie en cv naar  klantenservice@slimacademy.nl  . 

 Kom in contact met Slim Academy 
 Wil je verder op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Slim Academy? Kom in contact via: 
 www.slimacademy.nl 
 @SlimAcademy.nl 
 klantenservice@slimacademy.nl 
 010 214 32 45 

 We wensen je veel succes met studeren en bij het halen van jouw tentamens! 

 Te�m Sli� Aca���y 
 P.S.  De  samenvatting  is  geschreven  naar  eigen  inzicht  van  de  auteur.  Het  is  en  blijft  een  samenvatting,  die  als 
 aanvulling op de verplichte lesstof gezien moet worden en geen vervanging is van de verplichte lesstof. 
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