
Vraag 1

a) Delta en Gamma zijn de eerste en tweede afgeleide van de optieprijs naar de 
onderliggende (de AEX koers in dit geval). Delta geeft aan hoe sterk de 
optieprijs relatief verandert als gevolg van de verandering (daling/stijging) in 
de onderliggende. Delta is niet constant. De mate waarin Delta verandert als 
gevolg van een verandering in de onderliggende is Gamma.

De fluctuatie in de prijs van de onderliggende is de volatiliteit van de 
onderliggende. Vega geeft de relatieve verandering in de optieprijs weer als 
gevolg van een vernadering in de volatiliteit van de onderliggende. 

b) Als er geen opties in de portefeuille zouden zitten, maar enkel lineaire 
producten, zouden gamma en vega gelijk zijn aan 0. 

c) Los het volgende stelsel van vergelijkingen op:

0.6C-0.1P+F=2000

0.005C+0.003P=-4290

0.9C+3P=-1600

Dit geeft: short 1045951 Calls, long 313252 Puts, long 660896 futures

d) Als alle grieken gelijk aan 0 zijn, is de hedge statisch

Vraag 2

a) Butterfly

b) De belegger denkt dat er weinig beweging (volatiliteit) in de markt komt. Hij 
verdient immers alleen als er weinig beweging in de onderliggende is.

c) 1 long call met strike X1

2 short calls met strike X2

1 long call met strike X3

d) Strangle:



Straddle:

e) Straddle: 1 calloptie en 1 putoptie op dezelfde onderliggende, met dezelfde 
strike en met dezelfde looptijd.

Strangle: 1 calloptie en 1 putoptie op dezelfde onderliggende met dezelfde 
looptijd en met de strike van de calloptie iets hoger dan de strike van de 
putoptie. 

f) Long straddle/strangle: bij hoge volatiliteit (hogere realised dan implied vol)

Short straddle/strangle: bij lage volatiliteit (lagere realised dan implied vol)

De straddle kan in plaats van de strangle gekozen worden als je er zeker bent 
dat er een hogere realised dan implied vol gaat komen (bijvoorbeeld als er 
nieuws naar buiten gaat komen). 

De strangle vereist een kleinere investering dan de straddle. Er zal dus voor 
de straddle gekozen worden als de belegger er zeker is van het feit dat er 
veel beweging in de onderliggende komt.

Vraag 3

a) d1=(ln(340/355)+(4.2%+(15%^2)/2)*1.5)/(15%*Sqrt(1.5))=0.1999

d2=0.1999-15%sqrt(1.5)=0.0161

N(-d2)=1-N(d2)=1-0.5636=0.49

N(-d1)=1-N(d1)=1-0.6368=0.42

P=355*exp(-4.2%*1.5)*0.49-340*0.412=21.44

b) + c) zie spreadsheet



Vraag 4

a)  

jaar Prijs Zero DF
1 3% 3% 0.970446
2 3.50% 3.45% 0.933367

3
                           

104 3.52% 0.899818
4 5.20% 5.21% 0.811988

b) Waarde 97.47

c) Short gaan in de aangeboden obligatie

d) Duration: 3.74


