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Agenda

Huiswerk

Casus Hedgen

2



Dag 1
Structured Products
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Payoff structures

Je baas wil nieuwe producten ontwikkelen die het 
makkelijker maken voor klanten met een bepaalde 
marktvisie om te handelen

We hebben eerder in de cursus al ideeën ontwikkeld 
hiervoor. Nu gaan we ze zelf efficiënt uitvoeren.

Creëer de producten in de volgende slides

Tip: gebruik long en short posities in maximaal 4 call 
en put opties
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Butterfly
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Call spread
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Digital spread
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Vraag

Een klant wil profiteren van een persbericht dat 
binnenkort vrij wordt gegeven door een beursgenoteerd 
bedrijf. Het bericht zal uitsluitsel geven of een 
overname door gaat of juist niet. De uitkomst hiervan 
zal van grote impact zijn op de beurswaarde van de 
onderneming.

Welke optie structuur adviseer je de klant? En 
belangrijker waarom?
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Dag 2 :
Optie waardering en risico
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Waardering digital spread

Je baas is blij en je mag nog een dagje blijven! Zijn 
interesse gaat vandaag uit naar de digital spread.

Om een analyse te doen is er een module toegevoegd 
aan je tool.

Bepaal de optie prijs door een replicatie strategie
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Strike Call / Put Long / Short Number
1 100 Call Long 0

2 100 Call Long 0
3 100 Call Long 0
4 100 Call Long 0

Interest Rate 4.00%
Impl. volatility 8.00%
Time to expiry 2.00  (yr)

Level underlying 100
Option price 0.000

Valuation module

! Your boss was very pleased with your ideas. He is particularly 
interested in the digital spread and wants to know more about 
the pricing

! In order to answer to analyse this, you ask the IT department to
add the Valuation module to the Product Development tool:



Waarde

Kijk naar een digital met spread tussen 90 en 110 met 
een looptijd van 1 jaar

De volgende marktdata is beschikbaar

Rente 4.15%

Volatiliteit 10.02%

Wat is de waarde van de digital spread gegeven dat de 
huidige prijs van het aandeel 80 is?
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Risico

Je baas maakt zich zorgen over het risico van de 
constructie. Om een beter gevoel voor het risico te 
krijgen wil hij weten of de rente of volatiliteit component 
groter is.

Je hebt historische gegevens tot je beschikking

Bepaal 99% VAR voor de twee risico componenten

Moet investeerder zich zorgen maken over een 
volatiliteit stijging of daling? Wat is in de impact als de 
onderliggende 80 waard is ipv 100? 
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Dag 3
Optie gevoeligheden
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Gevoeligheid

Je baas snap niet waarom volatiliteit zowel een 
negatieve als positieve invloed kan hebben. Daarom wil 
hij een uitgebreidere analyse.

De “Sensitivity Module” wordt toegevoegd aan de tool

Kies vega in de box en leg het patroon dat je ziet uit

Kies delta in de box en leg het patroon uit
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Dag 4
Hamsters
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Hamster opties

Bij marketing willen ze een product in de markt zetten 
dat elke dag dat een index tussen twee grenzen sluit 
een euro uit betaald. Een HAMSTER.

Hoffnung Aus Markt STabilität in Einer Range

Je baas wil de hype rond dit product niet missen. Hij wil 
dat jij een HAMSTER maakt voor de AEX. Hij wil 
verschillende ranges zodat marketing kan bepalen 
welke het “best” is
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Prijzen

Gebruik de volgende functie in Excel 

digital(Greek, OptionType, Spot, Strike, Interest Rate, 
Volatility, Time to expiry)

Om de fucntie te gebruiken type=”digital” en CTRL+ A

Voor de waarde greek=”value”

OptionType=”call” or “put”
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Hamster options

! Develop a method to price this product. 

! You can use the function: digital(Greek, OptionType, Spot, 
Strike, Interest Rate, Volatility, Time to expiry)

! To use this function, type “=digital”, then press CTRL+A. 

! In the dialog box, fill in “value” under Greek

! OptionType can take the values “call” and “put”



Hamsters op AEX

AEX staat op 505

Investering product moet exact 100.00 euro worden

Stel 3 strategieën die aan de eis voldoen

Uit onderzoek blijkt dat men verwacht dat de volatiliteit 
lager zal zijn dan historisch gemiddelden op korte 
termijn. Reken met volatiliteit van 4% en rent 4.15%
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Hamsters

Welke van de 3 strategieën heeft de hoogste 
verwachte uitbetaling?

Simuleer 100 scenario’s (zoals in vorige les)

Bereken de uitbetaling voor de 3 strategieën
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Dag 5
Hedging Hamsters
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Hedging Hamsters

Commercieel is een Hamster met grenzen op 500 en 
541 het meest interessant

Wat zijn de gamma en vega van de positie?

Er zijn inmiddels 12.000 contracten verkocht

Zet een hedge op met opties en onderliggende

Wat zou je doen als er geen opties waren om mee te 
hedgen?
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Rente Hedge
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Rentegevoeligheid

Waarde van toekomstige kasstromen zijn gevoelig voor 
renteverandering

Hoe hoger de rente, hoe lager de contante waarde 
van de toekomstige kasstromen.

Verschillende maten worden gebruikt voor renterisico

Duration

Convexity

Basis Point Value (BPV, PV01)
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Duration en convexity
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Duration en convexity
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Demo balans

excel voorbeeld
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Bucketing

Durationgaatuitvan 

Eén yield

Parallelle bewegingen van de yield curve.

In praktijk

Rentetermijnstructuur

Andere rentebewegingen voor iedere looptijd
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Bucketing

Praktische oplossing 

Verdeel horizon in “looptijdbuckets” (bv 0-1, 1-3 jr, 
3-5 jr, 5-10 jr, enz)

Bepaal BPV per bucket
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Buckets renteportefeuille
Mismatch-risico wordt zichtbaar door bucketing

Duration = 0 (waardeverandering = 0 bij parallelle 
shift 1 bp van totale yield curve)

Maar resultaat =" 0 als 7Y rente stijgt en 12Y rente daalt

Bondsdaleninwaarde,VPVstijgtjuistinwaarde!
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Buckets renteportefeuille

! Mismatch-risico wordt zichtbaar door bucketing
• Duration = 0 (waardeverandering = 0 bij parallelle shift 1 

bp van totale yield curve)

• Maar resultaat ! 0 als 7Y rente stijgt en 12Y rente daalt
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• Bonds dalen in waarde, VPV stijgt juist in waarde!

Totaal 3m 6m 1y 2y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 11Y 12Y 13Y 14Y 15Y 16Y

0 - - - + + +

Totaal: afgedekt voor 
parallelle beweging Voorbeeld: rentepositie pensioenfonds 

onder Fair Value



Hedgen renterisico

Afdekken renterisico door matchen van BPV’s per 
bucket

Zoek (combinatie van) producten zodanig dat in 
iedere bucket de totale BPV 0 wordt

Obligaties

Swaps
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Rentepositie pensioenfonds
‘Duration matchen’:

Laag risico bij parallele renteverschuiving

Risico bij vervlakking van
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Rentepositie pensioenfonds
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Rentepositie pensioenfonds

Inzet meerdere swaps:

Blijvend duration gematched 

Sterke reductie kantelrisico
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Rentepositie pensioenfonds
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Alternatieven voor swaps?
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Alternatieven voor swaps?

Afgedek
t
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Contact

J.Jong@
UglyDucklingSoftware.com

Slides and more
Www.FinancialAgile.coM
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http://Www.FinancialAgile.com
http://Www.FinancialAgile.com


Voor de volgende keer
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Voorbereiden laatste les
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Tentamen training

Vragen uit de zaal 

Herhaling theorie op verzoek

Merk op: laatste twee vereisen input van jullie kant


