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Derivatives are financial 
weapons of mass destruction

Warren Buffett



Maatschappelijke risico’s

1. Waar komen de risico’s vandaan?
2. Waarom zijn ze zo groot?
3. Hoe kun je risico’s beheersen?







Het Plan

• Op 1 juli 2008: lening van 100 mln
• Variabele rente: 6m Euribor
• Verwacht: rentestijging

Datum 6m Euribor Betaling 
(rente)

Jul-08 5% -5
Jul-09 6% -6
Jul-10 7% -7

-18 mln



VU-renterisico (angst) op 1 juli 2008

6m Euribor

5% swap rate

2008 2028



Betaal Ontvang Totaal
-5 5 0
-5 6 1
-5 7 2

-15 18 3

Rentestijging
• Lening van 100 mln
• Variabele rente: 6m Euribor
• Een 5% Swap

Datum 6m Euribor Betaling
Jul-08 5% -5
Jul-09 6% -6
Jul-10 7% -7

-18

Som
-5
-5
-5

-15

SwapLening



Betaal Ontvang Totaal
-5 5 0
-5 2 -3
-5 1 -4

-15 8 -7

Rentedaling
• Lening van 100 mln
• Variabele rente: 6m Euribor
• Een 5% Swap

Datum 6m Euribor Betaling
Jul-08 5% -5
Jul-09 2% -2
Jul-10 1% -1

-8

Som
-5
-5
-5

-15

SwapLening



Betaal Ontvang Totaal
-5 5 0
-5 2 -3
-5 1 -4
-15 8 -7

VU – in het echt

Datum 6m Euribor Betaling
Jul-08 5% -5
Jul-09 2% -2
Jul-10 1% -1

-8

Som
-5
-5
-5

-15

SwapLening



Opvallend is dat ruim 94% van de corporaties 
aangeeft dat het derivatenbeleid mede is gebaseerd 
op een rentevisie.

Centraal Fonds Volkshuisvesting (2012)





Risico’s hedgen met derivaten
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Het niet-gebruiken van 
derivaten

is ook een risico









Put optie

• Recht om te verkopen tegen een afgesproken prijs
• Onderliggende => het aandeel Southwest Airlines
• Uitoefenprijs => afgesproken prijs
• Expiratie => datum van afrekening

Prijs aandeel Uitoefenprijs Uitbetaling

18 16 0

16 16 0

14 16 2



Put optie met uitoefenprijs 16



Put optie met uitoefenprijs 14



Put-optie op Southwest

• Prijs hangt af van
• Aandeelprijs nu
• Beweeglijkheid van het aandeel
• Rente
• Uitoefenprijs => keuze
• Tijd tot afloopdatum => keuze

• Wat voor optie gaat de terrorist kopen?



Southwest Airlines



9-11 put opties op Southwest Airlines

[10 sept. prijs SWA = 16]
• Koop 100.000 put-opties

• uitoefenprijs $14
• expiratie op 21 sept 2001
• prijs: $0,05

• Kosten: 100.000 x 0,05 = $5.000

[21 sept 2001]
• Koers naar $12
• Put-optie uitbetaling= $2
• Opbrengst van 100.000 x 2 = € 200.000



Verdienmodel terrorist

Put-optie
• 10 sept: inkoopprijs $0,05
• 21 sept: verkoopprijs $2

• Factor 40
• => Een hefboom

• Niet-terrorisme voorbeeld: 
• handel met voorkennis
• speculeren



Monte Dei Paschi

• verlies op “vergeten” 
derivatencontract van 
€720 mln





Steve Sarnoff’s Options Hotline, Sept 9



Put-optie + aandeel





Sergey W. – put opties

[10 april. prijs BVB = 5,60]

• Koop 150.000 put-opties BVB 
• uitoefenprijs 5,20
• expiratie op 17 juni 2017
• prijs: €0,18

• Kosten: 150.000 x 0,18 = €27.000

[17 juni 2017]

• Koers daalt naar 4

• Put-optie uitbetaling= 1,20

• Winst van 150.000 x 1,20 = € 180.000



Borussia Dortmund, april 2017
11/4/2017

aanslag 
om 19:15 21/4/2017

“aanslagpleger 
wilde profiteren 

van aandelenkoers”



Risico’s beheersen
Mogelijkheid 1: geen gekke dingen doen



Het raadsel van de 
kliko’s









?















Bron: Choi, Laibson Madrian (2010) Why Does the Law of One Price Fail? An Experiment on 
Index Mutual Funds, Review of Financial Studies 23(4), pp.1405-1432.



Mogelijkheid 2: 
nadenken
“Thinking Fast and Slow” (Kahneman)



Hoe win je een beleggingscompetitie?

• Stel een portefeuille samen van aandelen
• Over een half jaar kijken we wie het hoogste 

rendement heeft behaald
• De winnaar krijgt een prijs



Hoe win je een beleggingscompetitie

1. Doel => alleen eerste plaats doet er toe
2. Operationele mikpunten => hoogste rendement
3. Kies instrumenten => lage prijs, hoog risico

Midden 2009: 
- Aandeel AIG
- lage prijs (paar cent)
- profiteert maximaal van aantrekkende economie

Steenbeek, O. (2012) Risico’s van een goed pensioen. TPE Digitaal 8(1).
https://www.tpedigitaal.nl/sites/default/files/bestand/risicos_van_een_goed_pensioen.pdf



Hoe voorkom je een groot verlies?

• De VU heeft binnenkort, waarschijnlijk, een lening 
van 100 mln nodig voor een nieuw gebouw. 
• Doe iets
• Over een jaar willen we niet failliet zijn
• Over twee jaar ook niet
• etc.
• Als het lukt hebben we een nieuw gebouw



Voorkom een groot verlies (VU)

1. Doel is “betaalbaar nieuw gebouw zodra de 
plannen rond zijn en we de knoop doorhakken”

2. Mikpunt: 
• maximum budget
• maximaal te dragen rentelast
• datum van mogelijke lening

3. Instrumenten:
• lening
• swap
• swaption (=optie op swap)



Derivaten en de boekhouding

• KLM, 1 dec 2018: een long futures contract voor 
100.000 kg kerosine
• future => verhandelbaar termijncontract
• looptijd: 1 feb 2019
• uitoefenprijs: €1,40

• Marktprijs
• 31 dec 2018: 1,45
• 1 feb 2019: 1,47

• Resultaat:
• 31 dec 2018: 100.000 x (1,45 – 1,40) = 5.000 euro
• 1 feb 2019: 100.000 x (1,47 – 1,45) = 2.000 euro.



Boekhouding

• 100.000 x (1,45 – 1,40) = 5.000 euro wordt 
gerealiseerd in 2018. 
• 100.000 x (1,47 – 1,45) = 2.000 euro wordt 

gerealiseerd in 2019.

• Maarrrr
• brandstof wordt gebruikt om te vliegen
• termijncontract is bedoeld voor februari 2019

• Hedge accounting
• rekening houden met ‘hedge’-aspect van derivaten
• rapporteer de financiële instrumenten in samenhang 

met de afgedekte positie



Conclusie: bedrijfseconomie & derivaten

• Mensen maken de fouten (VU) of zijn slecht 
(aansmeren van swaps)
• Derivaten versterken wel de mogelijkheden voor 

ongelukken & misdrijven door de hefboom-werking 
(VU, Monte Dei Paschi, Sergey W.)
• Financiële markten zijn inherent onvoorspelbaar 

(rentevisie is een slecht idee) en dit wordt 
verergerd door kuddegedrag.
• Risicomanagement kan behulpzaam zijn; als 

gestructureerd nadenken over risico’s. 
• Gebruik van derivaten levert nieuwe 

boekhoudkundige uitdagingen op.



-- Einde --


