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OPLOSSINGEN OEFENINGEN HOOFDSTUK 19 

 

Open Vragen 
 
OEFENING 1 
a)

 

 

b) MSV = dq2/dq1 
 

c) De MSV moet gelijk zijn aan – (1 + i) dus gelijk aan -1,1. 
 
d) q1 = 3 250 en q2 = 3 575 voor beide personen. Dit houdt in dat Çois in de eerste periode 1 750 

euro leent, en in periode twee 1 750 * (1 + 0,10) = 1 925 terugbetaalt. Tamara daarentegen spaart 
1 750 euro in de eerste periode, waardoor ze in periode twee 1 925 euro meer kan besteden 
bovenop het inkomen van periode 2. 
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Grafische voorstellingen: 
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e) We weten enerzijds: MSV = - q2 / q1  
En anderzijds hebben we de helling van de budgetrechte: - (1 + i)  
Deze twee aan elkaar gelijkstellen geeft ons q2 / (1 + i) = q1 

De budgetvergelijking is: q2 = [y1* (1+i) + y2] – (1+i) * q1 

Als we q1 hierin substitueren bekomen we: 
 

𝑞2 = [𝑦1 ∗ (1 + 𝑖) + 𝑦2] − (1 + 𝑖) ∗
𝑞2

(1 + 𝑖)
 

2𝑞2 =  𝑦1 ∗ (1 + 𝑖) +  𝑦2 
 

𝑞2 =  
𝑦1 ∗ (1 + 𝑖)

2
+ 
𝑦2
2

 

 
Hoe hoger de intrestvoet, hoe meer men consumeert in periode 2. Het wordt immers duurder om te 
lenen, en voordeliger om te sparen. 

 
f) Het sparen in periode 1 (laten we dit voorstellen door S1) is gelijk aan [q2-y2]/(1+i). Namelijk: wat 

we in periode 2 meer consumeren dan dat we verdienen, dat is gelijk aan hetgeen we spaarden in 
periode 1, vermeerderd met de intrestopbrengsten. Als we dit actualiseren naar periode 1 komen 
we uit wat we spaarden in periode 1. 

     Dus: S1 = [q2-y2]/(1+i) 
     Als we in deze vergelijking q2 vervangen hetgeen we vonden in vraag e) bekomen we: 
     S1 = [y1/2] – y2/[2*(1+i)] 
     Uit deze vergelijking kunnen we afleiden dat, hoe hoger de intrestvoet, hoe meer er wordt 

gespaard in periode 1. Dit is logisch: sparen wordt immers aantrekkelijker, en lenen 
onaantrekkelijker. Eigenlijk hadden we dit al gevonden in vraag e) aangezien sparen in periode 1 
gelijkstaat aan (meer) consumeren in periode 2. 

 

g) Laten we Tamara nemen als voorbeeld. Als ze niet zou kunnen lenen en ontlenen zou zij in 
periode 1 haar volledig budget van periode 1 (zijnde 5 000) uitgeven, en in periode twee haar 
volledig budget van periode 2 (zijnde 1 650). Haar nut zou dan gelijk zijn aan 68 * 1012 

     Bij de mogelijkheid van lenen en ontlenen zal zij (zie vraag d) in periode 1 slechts 3 250 
consumeren, maar in periode 2 dan wel 3 575. Dit geeft een nut van 135 * 1012. Het is dus duidelijk 
dat het nut stijgt omwille van de mogelijkheid tot sparen en lenen. Grafisch betekent dit dat ze een 
goederenbundel kan kiezen die zich op een hogere nutscurve bevindt, en toch nog steeds binnen 
haar budgetmogelijkheden ligt. 
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OEFENING 2 
a) Ja, want als je voor 300 euro in de beste alternatieve belegging had gestoken, dan had je na 1 jaar 

slechts 315 euro in portefeuille gehad, terwijl je met het schilderij dus 330 euro hebt. Vanaf een 

intrestvoet hoger dan 10 % zal dit schilderij geen goede belegging meer zijn. Dan brengt een 

alternatieve belegging immers meer op dan het schilderij. 

b) i. 400 / 1,045 = 328,77 

ii. Dries zal minstens 328,77 euro voor deze obligatie willen. 

c) 4 %. Deze vinden we als volgt: 

We weten dat de prijs van een zerocouponobligatie als volgt bepaalt wordt: P = B / (1+d)n waarbij P 

staat voor de prijs van de obligatie, B voor de nominale waarde, en d voor de discontovoet. De 

discontovoet is op zijn beurt gelijk aan de marktintrestvoet + de risicopremie (rp). Deze laatste 

zoeken we. Deze kunnen we gemakkelijk vinden aangezien we alle gegevens uit de formule 

hebben, uitgezonderd de risicopremie. We bekomen dit: 

857,34 = 1 000 / (1 + 0,04 + rp)² 

Als we rp hieruit afzonderen bekomen we dat ze gelijk is aan 4%. 

d) Obligatie: Voor de belegger betekent de obligatie een zekere intrestopbrengst. Je verkrijgt in feite 

een schuldcertificaat (je bent geen eigenaar van het bedrijf maar wel schuldeiser) en het is een vrij 

risicoloze belegging. Voor de investeerder is het een uitstaande schuld: je weet nu al op voorhand 

welke je terugbetalingsverplichtingen zijn.  

    Aandeel: Voor de belegger betekent dit een onzekere (jaarlijkse) dividendopbrengst, 

ondernemingen kiezen immers zelf of ze al dan niet een dividend uitkeren, en hoe groot dat 

dividend is. Als aandeelhouder ben je wel mede-eigenaar van de onderneming, een aandeel is 

immers een bewijs van eigendom. Het is dan ook een meer risicovolle belegging. De verwachte 

opbrengst van een aandeel is wel groter dan dat van een obligatie. Voor de investeerder heeft het 

uitgeven van aandelen zowel voor- als nadelen. Het voordeel is dat je zelf vrij kiest hoeveel 

dividenden je uitkeert. Het nadeel is dat je een deel van het bedrijf uit handen geeft: alle 

aandeelhouders zijn nu mede-eigenaar. Als je publiek genoteerd bent, moet je ook meer informatie 

over je onderneming vrijgeven aan het grote publiek. 

e) P = 100 / 0,04 = 2 500 euro 

f) 2000 = 100 / d  d = 0,05 = i + rp = 0,04 + rp  rp = 0,01 = 1 %  
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g) De verwachte uit te keren dividenden zijn gegroeid. Dus men verwacht dat na jaar 1 de dividenden 

hoger zullen worden, dus groter dan 100. 

h) Je zal dus jaarlijks 25 000 euro verdienen, en dit 43 jaar lang. Op het begin van deze periode is 

deze toekomstige inkomstenstroom gelijk aan: 509 269 euro. Het gaat hier om een annuïteit: een 

vast bedrag dat je periodiek ontvangt. Er bestaat een specifieke formule om gemakkelijk de actuele 

waarde van een annuïteit te berekenen. Zonder gebruik te maken van de formule kun je best een 

spreadsheet gebruiken. Wat je evenwel NIET mag doen is 43 * 25 000 = 1 075 000 beschouwen 

als de slotwaarde, en dit bedrag 43 jaar terug actualiseren. 

i) Nu zal de actuele waarde van deze toekomstige uitgaven en inkomsten gelijk zijn aan 471 444 

euro. In dit scenario kun je dus beter direct beginnen werken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

auteursrechtelijk beschermd materiaal

Economie. Een inleiding: oefeningen ISBN 9789058678522 © 2012 Universitaire Pers Leuven



6 
 

OEFENING 3 
a) Er zijn verschillende intrestvoeten voor verschillende tijdhorizons. Een obligatie met een langere 

looptijd zal logischerwijs meer opbrengen. Hetzelfde voor termijnrekeningen: hoe langer je je geld 

vastzet op een termijnrekening, hoe meer je hiervoor vergoed wil worden. Als je belegt in aandelen 

wordt de vergoeding voor jouw sparen niet gevat in een intrestvoet, maar in een 

dividendrendement. Het dividendrendement is dus een voorbeeld van een andere vergoeding van 

het sparen dan de intrest. 

b) i. Als is een land de rijke mensen een klein deel van de bevolking uitmaken, en er dus weinig 

aanbieders zijn van financiële middelen, terwijl de vraag (uitgaande van de talrijke arme bevolking) 

groot is, kan de intrest sterk oplopen. Op die manier zouden de rijker gemakkelijk nog rijker worden 

terwijl de nu al arme bevolking enorm veel moet betalen om financiële middelen te kunnen lenen. 

Het instellen van een maximumintrestvoet kan dit effect vermijden. Het probleem hierbij is wel dat 

niet iedereen die tegen de geldende intrestvoet wil lenen, aan de bak kan komen, aangezien er 

een vraagoverschot zal zijn. 
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ii. De vraag naar financiële middelen zal sterk stijgen, en dus ook de intrestvoet (gegeven het 

aanbod aan financiële middelen). 

 

iii. Nu zal het aanbod aan financiële middelen toenemen, waardoor de intrest daalt. 
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OEFENING 4 
a) Cofinimmo heeft de hoogste koers (rond de 90) en Ageas de laagste koers (rond de 2 euro). Dit 

zegt ons echter niets over de grootte van het bedrijf. Het kan bijvoorbeeld zijn dat Ageas wel veel 

meer aandelen genoteerd heeft staan dan Cofinimmo. De volgende indicatoren zijn wel geschikt 

om de grootte van een bedrijf te karakteriseren: marktkapitalisatie (zie deelvraag b), de omzet, het 

aantal personeelsleden,...   

b) Colruyt noteert aan een koers die een stuk hoger staat dan Belgacom. De marktkapitalisatie van 

Colruyt is echter in verhouding nog veel groter dan dat van Belgacom als de koersverschillen 

zouden doen vermoeden. De marktkapitalisatie is gelijk aan de koers van het aandeel 

vermenigvuldigd met het aantal aandelen. Deze parameter is veel beter geschikt om 

ondernemingen te vergelijken qua ‘grootte’ dan louter de beurskoers. 

c) We zien drie keer dezelfde evolutie: toen de internetbubble barstte in 2001 doken de koersen van 

deze drie financiële instellingen de dieperik in. Toen de economie terug herstelde rond 2007, 

stegen ook de beurskoersen. Toen in 2008 de financiële crisis uitbrak tuimelden de beurskoersen 

terug omlaag. Deze keer nog sterker dan in 2001 aangezien deze crisis werkelijk haar oorsprong 

vond bij de banken. 

d) Theoretisch gezien kan men de prijs van een aandeel bepalen op basis van fundamentele 

factoren. In de praktijk echter wordt de prijs gevormd door vraag en aanbod en zijn het dus de 

mensen die aandelen kopen en verkopen die de prijs bepalen. Om al dan niet de beslissing te 

maken om te kopen of te verkopen houdt men niet enkel rekening met fundamentele factoren. Men 

kan ook simpelweg een transactie aangaan omdat vele anderen die transactie ook al aangingen, 

en men dus enkel daarom denkt dat dit de juiste beslissing is. Met andere woorden: kuddegedrag. 

Het kan ook rationeel zijn om een aandeel te kopen dat overgewaardeerd is, simpelweg omdat je 

verwacht dat de luchtbel waarin dit aandeel zich bevindt voorlopig nog niet zal barsten. 

e) Een bedrijf waarvan men verwacht dat de toekomstige winsten zullen stijgen, zal een hogere 

koers/winst ratio hebben dan een bedrijf waarvan de winst min of meer gelijk blijft. Als deze ratio 

echter te hoog is zijn de verwachtingen allicht onrealistisch hoog en is het aandeel dus te duur 

geprijsd of overgewaardeerd. Een (te) lage koers/winst ratio duidt soms op onderwaardering. 

Echter, er is geen “normale ratio”, de gemiddelde ratio verschilt bijvoorbeeld sterk tussen 

verschillende sectoren. De koers/winstverhouding van Colruyt is veel hoger dan die van Delhaize. 

Dit toont aan dat de markt verwacht dat Colruyt nog veel groeimarge heeft, althans veel meer dan 

Delhaize. Het aandeel van Colruyt is dan ook wel een stuk ‘duurder’. 
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OEFENING 5 
a) i = (1/0,9090909091) – 1 = 10 % 

b) Dit kunnen we direct zien bij vraag a: P = 0,90909091 =  1
(1+𝑖)

=  1
(1+0,1)

 

c) Bij een intrest van 0 % zal de geldvraag 1 000 miljard euro bedragen. Het volledig vermogen wordt 

dus aangehouden onder de vorm van geld. Er worden dus geen obligaties gevraagd. De prijs van 

een obligatie zal 1 euro zijn. Dit is gelijk aan de nominale waarde. Dit is logisch, aangezien de 

intrest 0 % is en dus niets opbrengt.  

d) Bij een intrest van 0,25 zal de geldvraag 0 zijn. Het gehele vermogen wordt dan aangehouden in 

de vorm van obligaties. Er worden dan dus 1 000 miljard obligaties gevraagd. De prijs van de 

obligatie zal 0,8 zijn. 

e) De vraag naar obligaties (QVO) = het totale vermogen – de geldvraag = 1 000 – (1 000 – 4 000i) = 4 

000 i. Grafisch voorgesteld bekomen we dit:  

 

f) De geldvoorraad is op dat moment 680 miljard. Dit is ook de geldvraag aangezien de geldmarkt 

slechts in evenwicht is als vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn. Bij een geldvraag van 680 moet 

de intrestvoet 8 % bedragen. De prijs van een obligatie bedraagt op dat moment 0,926.  

g) Deze versoepeling van het monetaire beleid kan er komen omdat de centrale bank de productie 

(en dus het inkomen) wil verhogen in het land. Lagere intrestvoeten zorgt voor meer investeringen. 

Bij een intrest van 4 % bedraagt de geldvraag 840. Ze moet dus de geldvoorraad met 160 

verhogen. Dit doet ze door obligaties op te kopen van het publiek. Bij een stijging van de 
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geldvoorraad is er een aanbodoverschot aan geld als de intrest nog steeds 8 % zou zijn. Omdat er 

een evenwicht op de geldmarkt zou tot stand komen moet de intrest dalen. Dit gebeurt via een 

stijging van de vermogensvraag naar geld. Het evenwicht op de obligatiemarkt komt er omdat de 

vraag naar obligaties toeneemt (de centrale bank koopt er immers ter waarde van 160). We zien 

via de vergelijking uit vraag e) dat als de vraag met 160 stijgt, de intrest dan daalt met 4 %. De prijs 

van obligaties en de intrestvoet hebben immers een negatief verband. 

h) De intrest wordt nu 3,2%. Het zou beter zijn om een intrestbeleid te voeren: men stelt de intrestvoet 

op het gewenste niveau en biedt automatisch het geld aan dat bij deze intrestvoet wordt gevraagd. 

Op die manier past het geldaanbod zich automatisch aan zodat bij de geldende geldvraag de 

gewenste intrestvoet tot stand komt. Bij dit beleid is het bijgevolg niet noodzakelijk om het verloop 

van de geldvraagcurve te kennen. 
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Meerkeuzevragen 
 

1C –2 D – 3C – 4B – 5B – 6B – 7A – 8B – 9D – 10A – 11D – 12D – 13B – 14D – 15B 
 
OEFENING 1 
Antwoord A is fout. Indien het inkomen in de eerste periode effectief gelijk zou zijn aan 5, stelt de 
grafiek de situatie voor waarbij iemand die ontleent intrest betaalt, maar wie spaart geen intrest 
ontvangt. 
 
Antwoord B is fout. Het enige wat we uit de tekening kunnen afleiden is dat de geactualiseerde 
waarde van de inkomstenstroom over de twee perioden gelijk is aan de slotwaarde van de 
inkomstenstroom over de twee perioden. 
 
Antwoord C is correct. 
 
Antwoord D is fout. Het omgekeerde geldt. Indien een indifferentiekaart wordt getekend, zoals op 
figuur 19.2, wordt duidelijk dat de consument die tegen budgetbeperking B aankijkt een groter deel 
van zijn inkomen zal consumeren dan wie tegen budgetbeperking C opkijkt.   
 
 
OEFENING 2 
Antwoord A is fout. Hoe hoger de intrest, hoe hoger de slotwaarde van de belastingen zal zijn. 
 
Antwoord B is correct. Over de twee periodes heen mogen de inkomens de uitgaven niet overtreffen. 
Het overschot van de ene periode moet het tekort van de andere opvangen. 
 
Antwoord C is fout. Een overheid met een tekort in de eerste periode moer een overschot hebben in 
de tweede periode om financieel in evenwicht te zijn. 
 
Antwoord D is correct. 
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OEFENING 3 
Antwoord A is correct. Voor beide indifferentiekrommen geldt dat minder consumptie in periode 1 
gecompenseerd moet worden door steeds meer extra consumptie in periode 2. 
 
Antwoord B is fout. 
 
Antwoord C is correct. Een indifferentiecurve is een verzameling van combinaties (q1, q2) die door de 
consument in kwestie als even goed worden bestempeld. Alle punten op een indifferentiecurve heeft 
een consument dus even graag. We starten onze redenering in het snijpunt van de 
indifferentiecurven. Als we dan naar links bewegen, zien we dat consument B een grotere 
compensatie eist voor minder consumptie in periode 1 als consument A. Consument B heeft dus een 
grotere voorkeur voor consumptie in periode 1 als consument A. 
 
Antwoord D is correct. De gegeven nutsfunctie stelt ons in staat op de marginale substitutievoet te 
berekenen. Deze is gelijk aan: 

𝑀𝑆𝑉 = −  
𝛼

1 − 𝛼
∗  
𝑞2
𝑞1

 

 
We zien hier duidelijk dat hoe groter α, hoe groter de MSV zal zijn. De MSV wordt grafisch 
weergegeven door de helling van de raaklijn aan de indifferentiecurve. De raaklijn aan 
indifferentiecurve B is steeds steiler dan deze aan indifferentiecurve A. Indifferentiecurve A zal 
bijgevolg de kleinste α waarde van de twee hebben. 
 
 
OEFENING 4 
De marginale substitutievoet is gelijk aan: 

𝑀𝑆𝑉 =  −  
0,4
0,6

∗  
𝑞2
𝑞1

=  −0,67 ∗  
𝑞2
𝑞1

 

 
In het intertemporele evenwicht geldt: 

|𝑀𝑆𝑉| =  1 + 𝑖 
 

0,67 ∗  
𝑞2
𝑞1

= 1,1 

 
𝑞2 = 1,65 𝑞1 

 
Met behulp van de intertemporele budgetvergelijking kunnen we de consumptiehoeveelheden in 
periodes 1 en 2 berekenen: 

𝑞2 = 110 − 1,1 ∗ 𝑞1 
1,65 𝑞1 = 110 − 1,1 ∗  𝑞1 

2,75 𝑞1 = 110 
 q1 = 40 en q2 = 1,65 * 40 = 66 
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Antwoord A is fout. We hebben immers geen info over de inkomens in de beide perioden van de 
consument in kwestie. 
 
Antwoord B is correct. Zie hierboven. 
 
Antwoord C is fout. We weten niks over het inkomen van de consument en kunnen hier dus geen 
uitspraak over doen. 
 
Antwoord D is fout. De actuele waarde van de totale inkomensstroom is gelijk aan 100. 
 
 
OEFENING 5 
We zoeken een bedrag X dat over twee jaar 50 000 euro waard is. De slotwaarde van het bedrag X, 
gegeven een intrestvoet van 10% dit jaar en 5% volgend jaar, moet dus gelijk zijn aan 50 000 euro. 
 

𝑋 ∗ (1 + 0,10) ∗ (1 + 0,05) = 50000 
 

𝑋 =
50000

(1,1) ∗ (1,05)
 

 
𝑋 = 43290 

 
Antwoord B was dus correct 
 
 
OEFENING 6 
We zoeken de slotwaarde van een eenmalige belegging van 400 000 euro tegen 6,5% voor 7 jaar. 
 

400000 ∗ (1 + 0,065)7 = 621594,62 
 
De intrest op die 400 000 bedraagt dus: 621 594,62 – 400 000 = 221 594,62, afgerond 221 595 euro. 
Antwoord B was dus correct. 
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OEFENING 7 
Antwoord A is correct. Verdisconteren of actualiseren is hetzelfde. 
 
Antwoord B is fout. De actuele waarde van een bedrag dichter in de toekomst is groter dan de actuele 
waarde van hetzelfde bedrag verder in de toekomst. 
 
Antwoord C is fout. De actuele waarde van een toekomstig bedrag wordt kleiner als de intrestvoet 
groter is. 
 
Antwoord D is fout. 
 
 
OEFENING 8 
Hoe vroeger de inkomsten en hoe later de uitgaven, hoe hoger de netto actuele waarde. Projecten I, 
III en IV hebben dezelfde netto actuele waarde. De uitgaven zijn identiek en worden op het zelfde 
moment gedaan. Er zitten wel verschillen in de inkomstenstromen. Kijk bijvoorbeeld naar projecten I 
en III. In periode 3 is de inkomst van project III 10 euro groter dan die van project I. In de volgende 
periode is de inkomst van project I echter 10 * (1 + 0,1) = 11 euro groter dan die van project III. De 
netto actuele waarde van beide projecten is op dat moment weer gelijk. 
Project II heeft de hoogste NAW. De actuele waarde van de inkomsten is gelijk aan die van de andere 
projecten. De actuele waarde van de uitgaven is echter lager, doordat de hogere bedragen later 
worden uitgegeven. Antwoord B was dus correct. 
 
 
OEFENING 9 
Antwoord A is fout. Door die maatregel zou de vraag naar financiële middelen afnemen in plaats van 
toenemen. 
 
Antwoord B is fout. Bij een toename van de intrestvoet wordt sparen interessanter en investeren 
duurder. Het aanbod van financiële middelen zou toenemen, terwijl de vraag ernaar zou afnemen. 
 
Antwoord C is fout. Als spaarders kunnen genieten van belastingvoordelen wordt sparen fiscaal 
interessant en zal het aanbod van financiële middelen toenemen. 
 
Antwoord D is correct. Een toename in het overheidsdeficit impliceert een toename van de vraag naar 
financiële middelen. 
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OEFENING 10 
Antwoord A is correct. De prijs van de obligatie is immers gelijk aan de actuele waarde van de 
toekomstige coupons, geactualiseerd aan de marktintrestvoet. Hoe hoger de marktintrestvoet, hoe 
lager de prijs van de obligatie en omgekeerd.    
 
Antwoord B en C zijn dus fout. 
 
Antwoord D is fout. De couponintrestvoet ligt, net als de nominale van de obligatie, vast vanaf de 
uitgifte ervan. 
 
 
OEFENING 11 
Expansief monetair beleid doet de intrestvoet dalen. Een lage intrestvoet zorgt ervoor dat aandelen 
duurder worden en dat de vraag naar onroerende goederen toeneemt, waardoor hun prijs ook zal 
toenemen. Antwoord A is dus correct en moet bijgevolg niet worden weerhouden. 
 
Een hoger risico zal de prijs van een aandeel, ceteris paribus, doen dalen. De risicopremie staat 
immers met de positief teken in de noemer van formule 19.24. Antwoord B is dus correct en moet 
bijgevolg niet worden weerhouden. 
 
Antwoord C is correct en moet bijgevolg niet worden weerhouden. 
 
Arbitrage zal ervoor zorgen dat gelijke goederen gelijk geprijsd zijn. Door arbitrage zullen risicoloze 
obligaties dus dezelfde return krijgen als het risicoloze spaarboekje. Antwoord D is fout en moest dus 
worden weerhouden. 
 
 
OEFENING 12 
Antwoord A is fout. Het omgekeerde geldt. De obligatiehouders is (quasi) zeker van zijn jaarlijkse 
intrestbetaling. De aandeelhouder daarentegen weet nooit op voorhand of er winst zal worden 
gemaakt en of er, desgevallend, een dividend zal worden uitbetaald. 
 
Antwoord B is fout. Men spreekt over een aankoop op de primaire markt wanneer de eerste koper van 
een aandeel of obligatie deze rechtstreeks koop van de uitgever ervan. Alle volgende transacties 
hebben plaats op de secundaire markt. 
 
Antwoord C is fout. Ook obligaties zijn verhandelbaar. 
 
Antwoord D is correct.  
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OEFENING 13 
Antwoord A is fout. We kunnen niet afleiden of het chartale geld in handen van het publiek (CP) dan 
wel de hoeveelheid deposito’s (D) het grootste bedrag vertegenwoordigt. 
 
Antwoord B is correct. Het feit dat banken een deel van hun deposito’s terug uitlenen (en dus het 
andere deel in reserve houden), betekent dat de reserves (R) slechts een deel vormen van de totale 
deposito’s (D) en dus ook automatisch kleiner dan (D) zijn. 
 
Antwoord C is fout. De totale geldhoeveelheid (M) is groter dan de geldbasis (MB) als de 
geldbasismultiplicator werkzaam is. 
 
Antwoord D is fout. Over welk van de twee het grootst is, kunnen we geen uitspraak doen. 
 
 
OEFENING 14 
Wie een call optie koopt, koopt het recht om een aandeel te kopen van de schrijver van de optie tegen 
een vooraf afgesproken prijs. Wie diezelfde call optie verkoopt, de schrijver dus, engageert zich om, 
wanneer de koper van de optie dat wenst, het aandeel in kwestie te verkopen tegen die vooraf 
afgesproken prijs. De koper van de optie is echter niet verplicht de optie uit te oefenen. Daalt de 
marktprijs van het aandeel onder de “vooraf afgesproken prijs”, dan zal de koper zijn optie niet 
uitoefenen en het aandeel gewoon op de beurs kopen. Hij verliest dan de premie, zo wordt de prijs die 
hij voor de optie betaalde genoemd. De schrijver van de optie wint, want hij heeft de premie 
opgestreken en heeft niks moeten doen. 
Wie een put optie koopt, koopt het recht om een aandeel te verkopen aan de schrijver van de optie 
tegen een vooraf afgesproken prijs. Wie diezelfde put optie verkoopt, de schrijver dus, engageert zich 
om, wanneer de koper van de optie dat wenst, het aandeel in kwestie van hem over te kopen tegen 
die vooraf afgesproken prijs. De koper van de optie is echter niet verplicht de optie uit te oefenen. 
Wanneer de marktprijs van het aandeel onder de “vooraf afgesproken” prijs daalt, dan zal de koper 
zijn optie wel uitoefenen! Hij heeft een premie betaald en daarom kan hij nu het aandeel verkopen 
tegen een veel hogere prijs dan de marktwaarde. De schrijver van de put optie kan niet anders dan 
het aandeel overkopen.  
 
Wie wint wanneer de aandelenprijs zakt? De koper van de putoptie en de verkoper van de calloptie.  
Wie verliest wanneer de aandelenprijs zakt? De verkoper van de putoptie en de koper van de 
calloptie. De koper van de calloptie verliest echter enkel zijn premie, wat een fractie is van de waarde 
van de totale aandelentransactie. De verkoper van de putoptie moet de aandelen overkopen van de 
koper van de putoptie. Hier gaat het dus wel op de totale waarde van de aandelentransactie. De 
inkomst uit de verkoop van de putoptie zal er peanuts bij zijn. Antwoord D was dus correct.  
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