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Hoofdstuk 1 Beleggen en de vermogensmarkt 
 
Appendix Verwachtingentheorie en rentestructuur 
 

De rentetermijnstructuur (kortweg: rentestructuur) is de structuur van de rentevoeten naar 
looptijd.  
In paragraaf 1.4 van het studieboek worden drie verklaringen voor de rentestructuur 
genoemd: de verwachtingentheorie, de liquiditeitsvoorkeurtheorie en de invloed van het 
debiteurenrisico. 
In deze appendix wordt verondersteld dat verschillen tussen de rentevoeten naar looptijd 
alleen door de verwachtingentheorie worden verklaard. Onder die veronderstelling kan de 
verwachte korte rente precies worden berekend. De verwachtingentheorie stelt: de lange 
rente geeft een indicatie voor de verwachte korte rente. De theorie berekent op basis van 
langere rente wat het niveau van de verwachte korte rente is.  
 
Ter illustratie een voorbeeld. Veronderstel dat de volgende euribortarieven (%) gegeven zijn: 
 
1 maand 1,20 4 maand 1,38 

2 maand 1,27 5 maand 1,42 

3 maand 1,33 6 maand 1,48 

 
De euribortarieven liggen hoger naarmate de looptijd langer is: de rentestructuur wordt in 
dat geval ‘normaal’ genoemd; wanneer de tarieven lager zijn naarmate de looptijd langer is, 
spreekt men van een ‘omgekeerde’ rentestructuur. De grafische weergaven van de 
rentestructuur, de ‘yieldcurve’ laat bij een normale rentestructuur een stijgende en bij een 
omgekeerde rentestructuur een dalende curve zien. 
Uit een normale rentestructuur blijkt volgens de verwachtingentheorie dat de beleggers een 
stijging van de korte rente verwachten.  
Beleggers die hun geld uitzetten kunnen dat voor meerdere korte perioden achtereen doen, 
dan wel voor één langere periode. De centrale stelling van de verwachtingentheorie is dat 
beleggers, hoe zij hun geld ook uitzetten, over dezelfde periode altijd hetzelfde rendement 
eisen.  
Neem het eenvoudigst mogelijke voorbeeld: de belegger kiest tussen het uitzetten van 
middelen op een tweemaands deposito en het uitzetten van middelen op twee 
achtereenvolgende eenmaands deposito’s. Hij eist voor beide alternatieven hetzelfde 
rendement. Omdat hij niet weet, op welk niveau de eenmaands euribor over één maand zal 
liggen, berekent hij de verwachte eenmaands euribor uit de – wel vaststaande – eenmaands 
en tweemaands euribor. 
De berekening verloopt in de volgende drie stappen: 

 Bereken hoeveel een ‘lange’ (hier: een tweemaands) belegging van € 1,00 oplevert. 
Hoeveel is een tweemaands deposito van € 1 over twee maanden waard? 
Dat is 1 + 2/12 * 0,0127 = € 1,002117. 

 Bereken hoeveel een meerdere korte (hier: twee eenmaands) beleggingen van € 1,00 
opleveren. 
Hoeveel is een euro die achtereenvolgens twee maal op een eenmaands deposito 
wordt gezet over twee maanden waard? 
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Dat is (1 + 1/12 * 0,012) * (1 + 1/12 * R1) = € 1,001 * (1 + 1/12 * R1), waarbij R1 de 
over een maand verwachte eenmaands rente is. 

 Bereken de verwachte korte (hier: eenmaands) rentevoet. 
Omdat op beide alternatieven hetzelfde rendement wordt geëist geldt: 
1,002117 = 1,001 * (1 + 1/12 * R1)  1 + 1/12 * R1 = 1,002117 / 1,001 = 1,001116 
 1/12 * R1 = 0, 001116  R1 = 12 * 0, 001116 = 0,013387. 
De over een maand verwachte eenmaands rente is dus 1,34%. 

Op dezelfde manier kunnen bijvoorbeeld de over twee en drie maand verwachte eenmaands 
rentetarieven worden berekend.  Deze zijn op basis van de bovenstaande tabel resp. 1,45% 
en 1,52%. 
 

Tot slot een andere variant, waarbij de over vier maanden verwachte tweemaands rente 
wordt berekend, volgens de hierboven besproken methode. 

 Bereken hoeveel een ‘lange’ (hier: een zesmaands) belegging van € 1,00 oplevert. 
Hoeveel is een zesmaands deposito van € 1 over twee maanden waard? 
Dat is 1 + 6/12 * 0,0148 = € 1,0074. 

 Bereken hoeveel meerdere korte (hier: een viermaands resp. een tweemaands) 
beleggingen van € 1,00 opleveren. 
Hoeveel levert een euro die eerst op een viermaands deposito en vervolgens op een 
tweemaands deposito wordt uitgezet op? 
Dat is (1 + 4/12 * 0,0138) * (1 + 2/12 * R2) = € 1,0046 * (1 + 2/12 * R2), waarbij R2 
de over vier maand verwachte tweemaands rente is. 

 Bereken de verwachte korte (hier: tweemaands) rentevoet. 
Omdat op beide alternatieven hetzelfde rendement wordt geëist geldt: 
1,0074= 1,0046 * (1 + 2/12 * R2) 1 + 2/12 * R2 =1,0074/1,0046  =  2/12 * R1 = 
0, 002787  R1 = 12/2 * 0, 002787 = 0,0167  
De over vier maand verwachte tweemaands rente is dus 1,67%. 
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Hoofdstuk 4 Aandelen 
 

Appendix  Financiële ratio’s 
 
Er kunnen verschillende typen financiële ratio’s worden onderscheiden. 
In de eerste plaats zijn er liquiditeitsratio’s. Liquiditeit is het vermogen van de onderneming 
om op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Liquiditeitsratio’s geven de belegger 
informatie over het risico dat de betreffende onderneming op de korte termijn in de 
problemen komt door gebrek aan liquide middelen. Een bekende liquiditeitsratio is de 
current ratio. Deze wordt als volgt gedefinieerd: 
 
Current ratio = vlottende activa / vlottende passiva. 
 
De current ratio laat zien, in hoeverre de schulden op de korte termijn (bank en crediteuren) 
gedekt worden door op korte termijn beschikbare activa (liquide middelen, voorraden, 
debiteuren en bepaalde effecten). Een probleem bij het gebruik van de current ratio is, dat 
er twijfel kan bestaan of de voorraden  - die in de teller van deze ratio zijn opgenomen - op 
korte termijn in kasmiddelen kunnen worden omgezet. De quick ratio kent dat probleem 
niet. De quick ratio wordt berekend volgens de formule: 
 
Quick ratio = (debiteuren + liquide middelen) / vlottende passiva. 
 
De tweede categorie ratio’s wordt gevormd door de financiële hefboomratio’s. Deze meten 
de invloed die de financiering met vreemd vermogen op de positie van de onderneming 
uitoefent. De eenvoudigste financiële hefboomratio is de debt ratio: 
 
Debt ratio = vreemd vermogen / totaal vermogen. 
 
Het complement van de debt ratio is de solvabiliteitsratio: 
 
Solvabiliteitsratio = eigen vermogen / totaal vermogen. 
 
Solvabiliteit is het vermogen van de onderneming om op lange termijn aan haar 
verplichtingen te voldoen. De term solvabiliteitsratio wordt theoretisch als minder juist 
beschouwd, omdat de solvabiliteit door meer zaken bepaald wordt dan het relatieve 
aandeel van het eigen vermogen. De som van de solvabiliteitsratio en de debt ratio is per 
definitie 1. 
Een laatste ratio die de invloed van financiering met vreemd vermogen weergeeft is de 
interest coverage ratio. Deze meet de mate waarin de onderneming haar 
renteverplichtingen kan betalen: 
 
Interest coverage ratio = bedrijfsresultaat / rentelasten.  
 
Wanneer deze ratio boven de 1 ligt, maakt de onderneming winst. 
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De derde groep ratio’s, de rentabiliteitsratio’s, legt een relatie tussen winst enerzijds en 
omzet of vermogen anderzijds. De bruto winstmarge en de netto winstmarge laten zien 
hoeveel winst er in verhouding tot de omzet wordt gemaakt: 
 
Bruto winstmarge = bedrijfsresultaat / omzet 
 
Netto winstmarge = netto winst / omzet. 
 
Rentabiliteit is winst in verhouding tot het geïnvesteerde vermogen. Bekende kengetallen 
hiervoor zijn de rentabiliteit van het totale vermogen en de rentabiliteit van het eigen 
vermogen. Deze worden berekend volgens de volgende formules: 
 
Rentabiliteit van het totale vermogen = bedrijfsresultaat / totaal vermogen 
 
Rentabiliteit van het eigen vermogen = netto winst / eigen vermogen. 
 
Wanneer een onderneming deels met vreemd vermogen gefinancierd is en de kosten van 
het vreemde vermogen relatief laag zijn, leidt dat tot een relatief hoge rentabiliteit op het 
eigen vermogen. Van het bedrijfsresultaat gaat dan een relatief klein deel naar het vreemd, 
en een relatief groot deel naar het eigen vermogen. Dit effect, dat het hefboomeffect wordt 
genoemd, treedt des te sterker op naarmate het aandeel van het vreemd vermogen in de 
financiering hoger is. Wanneer we afzien van belastingen, kunnen we het hefboomeffect in 
de volgende formule uitdrukken: 
 
Hefboomeffect =  
 
vreemd vermogen 
---------------------- * (rentabiliteit totaal vermogen – kostenvoet vreemd vermogen) 
eigen vermogen 
 
waarbij de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen de hefboomfactor wordt 
genoemd. 
Het rendement op het eigen vermogen kan nu als volgt worden uitgedrukt: 
 
Rendement eigen vermogen = rendement totaal vermogen + hefboomeffect 
 
Zoals uit de formules blijkt, treedt het hefboomeffect des te sterker op én naarmate de 
verhouding tussen vreemd en eigen vermogen hoger is, én naarmate de rentabiliteit op het 
totale vermogen de kostenvoet van het vreemde vermogen overtreft. Het hefboomeffect 
kan het rendement op het eigen vermogen opvoeren, maar kan ook negatieve gevolgen 
hebben: zodra het rendement op het totale vermogen onder de kostenvoet van het 
vreemde vermogen daalt, wordt het effect negatief. Wanneer dan relatief veel vreemd 
vermogen wordt toegepast, kan het rendement op het eigen vermogen sterk aangetast 
worden. Kortom, een sterk hefboomeffect kan voor een hoger rendement op het eigen 
vermogen zorgen, maar brengt ook risico’s met zich mee. 
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De vierde categorie ratio’s bestaat uit de activiteitsratio’s, die de relatie tussen omzet en 
investeringen betreffen. Ze geven daarmee inzicht in de vraag, hoe efficiënt het 
geïnvesteerde vermogen wordt gebruikt. Een bekende activiteitsratio is de  omloopsnelheid 
van de voorraden: 
 
Omloopsnelheid van de voorraden = omzet / voorraden. 
 
Hoe hoger de ratio, hoe efficiënter het in de voorraden geïnvesteerde vermogen wordt 
gebruikt. De omzetsnelheid van de debiteuren en de omloopsnelheid van het totale 
vermogen worden op een vergelijkbare manier gedefinieerd: 
 
Omloopsnelheid van de debiteuren = omzet / debiteuren. 
 
Omloopsnelheid van het totale vermogen = omzet / totaal vermogen. 
 
Ten slotte zijn er kengetallen per aandeel. Deze ratio’s relateren de waarde van het eigen 
vermogen en de kasstromen aan het aantal uitstaande aandelen van de onderneming. De 
eerste van deze ratio’s wordt berekend met behulp van de balans; het betreft het eigen 
vermogen per aandeel: 
 
Eigen vermogen per aandeel = eigen vermogen / aantal geplaatste aandelen 
 
Het zo berekende getal wordt ook de boekwaarde of de intrinsieke waarde per aandeel 
genoemd en kan vergeleken worden met de marktwaarde van het aandeel.  
Daarnaast zijn er drie ratio’s, de winst per aandeel, de cash-flow per aandeel en het dividend 
per aandeel, die alle op vergelijkbare manier berekend worden: 
 
Winst per aandeel = netto winst / aantal geplaatste aandelen 
 
Cash-flow per aandeel = (netto winst + afschrijvingen) / aantal geplaatste aandelen 
 
Dividend per aandeel = dividend/aantal geplaatste aandelen. 
 
De winst per aandeel geeft weer hoeveel euro winst er per aandeel wordt gemaakt. Het 
dividend per aandeel kan gebruikt worden voor de berekening van het dividendrendement. 
Combinatie van de winst per aandeel en het dividend per aandeel levert de pay-out ratio op: 
 
Pay-out ratio = dividend per aandeel / winst per aandeel (of dividend/netto winst) 
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Hoofdstuk 5 Derivaten 
 

Appendix Put-call pariteit 
 
Theoretisch bestaat er een vaste verhouding tussen de beurskoersen (optiepremies) van put-opties 
en call-opties op hetzelfde aandeel. Dit valt te verhelderen met behulp van het volgende voorbeeld. 
Een belegger koopt op 14 januari 100 aandelen A. Deze belegger kan een risicovrije positie creëren 
door tegelijkertijd een put-optie op het aandeel A met een bepaalde uitoefenprijs te kopen en een 
call-optie  op het aandeel A met dezelfde uitoefenprijs te schrijven. 
Veronderstel dat op 14 januari de beurskoers van het aandeel A € 29,00 bedraagt en dat de belegger 
een put-optie A met een uitoefenprijs van € 30,00 koopt en een call-optie A met een uitoefenprijs 
van € 30,00 schrijft. Beide opties expireren op 14 april. Veronderstel verder dat op het aandeel geen 
dividend wordt uitbetaald en dat de opties van het Europese type zijn en dus niet tussentijds kunnen 
worden uitgeoefend. 
De waarde van de belegging op 14 april kan in de volgende tabel worden weergegeven: 
 

Beurskoers 
aandeel A 
in euro’s 

Resultaat bij 
uitoefening 
op gekochte put-
optie 
(euro’s per 
aandeel) 

Resultaat bij 
uitoefening op 
geschreven call-
optie 
(euro’s per 
aandeel) 

Totale waarde 
portefeuille 
 
 
 
(euro’s per 
aandeel) 

20 10 0 30 

25 5 0 30 

30 0 0 30 

35  -5 30 

40  -10 30 

 
De waarde van de belegging op 14 april blijkt € 30,00 per aandeel te bedragen, welke beurskoers het 
aandeel A ook noteert. De belegger doet op 14 januari dus een belegging waarvan het resultaat van 
te voren volledig vastligt. Hoeveel kost die belegging op 14 januari? De belegger betaalt de koop van 
het aandeel en de premie van de put-optie en ontvangt de premie van de call-optie. De waarde van 
de belegging op 14 januari bedraagt dus in formulevorm:  
 
I0 = Bk0 + OpP0 – OpC0  
 
In = belegging per aandeel op tijdstip n 
OpCn = optiepremie van de call-optie (per aandeel) op tijdstip n 
OpPn = optiepremie van de put-optie (per aandeel) op tijdstip n 
Bkn = beurskoers van het aandeel op tijdstip n 
 
De waarde van de belegging op 14 april bedraagt: 
 
I1 = U  
 
waarbij 
U = uitoefenprijs van de call- en van de put-optie. 
 



Appendices Beleggen en Financiële markten  9 

 

De belegging is risicovrij en dus vergelijkbaar met een belegging in bijvoorbeeld een deposito. 
Theoretisch moet het rendement op die belegging dan ook hetzelfde zijn als het rendement op een 
deposito met dezelfde looptijd, in dit geval drie maanden. Er geldt daarom: 
 
I1 = U = I0 . (1+RF) of: 
 
of: 
 

U  
I0  =   ----------  

1+RF 
 
waarbij: 
RF = risicovrij rendement 
 
Veronderstel dat het risicovrije rendement op een driemaandsdeposito 4% op jaarbasis (1% per drie 
maand) bedraagt, dan is de theoretische waarde van de belegging op 14 januari € 30,00 gedeeld door 
1,01, dat is € 29,70. Gegeven een beurskoers van € 29,00 voor het aandeel A geldt op 14 januari 
theoretisch: 
 
29,70 = 29 + OpP – OpC  
 
zodat: 
 
OpP = OpC + 0,70 
 
Deze vaststaande verhouding tussen de premie van een call-optie en van een put-optie heet de put-
call pariteit. Wanneer de premie van de call-optie bekend is kan daaruit de theoretische premie van 
de put-optie worden afgeleid. Wordt bijvoorbeeld verondersteld dat de call-optie een optiepremie 
van € 2,00 heeft, dan is de theoretische waarde van de premie van de put-optie in dit voorbeeld € 
2,70. 
 
In formulevorm luidt de put-call pariteit als volgt: 
 
    U  
OpP = OpC – Bk +  ----------- 
    1+RF 
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Appendix Optiesymbolen (‘Grieken’) 
 
De prijs van een optie is afhankelijk van een aantal factoren. In het model van Black en Scholes zijn 
dat: 

 de uitoefenprijs van de optie; 
 de prijs van de onderliggende waarde; 
 de volatiliteit van de onderliggende waarde; 
 de resterende looptijd van de optie; 
 de rentestand. 

Bij de analyse van opties wordt vaak gebruik gemaakt van optiesymbolen. Deze tonen, met hoeveel 
de prijs (premie) van een gegeven optie verandert, als de waarde van één van de bepalende factoren 
verandert. De symbolen worden vaak de ‘Grieken’ genoemd, omdat ze – althans, de meeste ervan – 
door letters uit het Griekse alfabet worden weergegeven. 
Bij een gegeven optie blijft de uitoefenprijs gedurende de gehele looptijd constant. De 
optiesymbolen geven dus de invloed weer van de andere hierboven genoemde factoren. De 
onderstaande tabel laat zien wat de verschillende optiesymbolen betekenen. 
 
Naam Symbool Bij verandering van met verandert de optieprijs met ca 

Delta δ beurskoers onderliggende 
waarde 

€ 1 € delta  

Vega v * Volatiliteit  1 procentpunt € vega 

Thèta θ resterende looptijd  – 1 dag € thèta 

Rho ρ rente 1 procentpunt € rho 

* Vega is geen Griekse letter 

 
Naast de bovenstaande symbolen wordt de gamma (γ ) gebruikt. De gamma betreft niet de 
verandering van de optieprijs, maar de verandering van de delta. Om die reden is de gamma niet in 
de tabel opgenomen. De gamma geeft weer, met hoeveel de delta verandert wanneer de 
onderliggende waarde met € 1 in waarde stijgt.  
 
Om de betekenis van de optiesymbolen te illustreren volgt een getallenvoorbeeld. Dit is berekend 
met één van de vele optiecalculators die via het internet beschibaar zijn. De gebruikte calculator is 
gebaseerd op het model van Black en Scholes. 
Uitgangspunt voor de berekeningen vormt een calloptie op een aandeel waarop geen dividend wordt 
uitgekeerd. De calloptie is van het Europese type en heeft een uitoefenprijs van € 47,50. Verder 
geldt: 

 beurskoers van het onderliggende aandeel: € 50; 
 volatiliteit van het onderliggende aandeel: 31%; 
 resterende looptijd van de optie: 183 dagen (een half jaar); 
 rentevoet: 1% op jaarbasis. 

Uit de berekeningen via de optiecalculator volgt dat de theoretische optiepremie € 5,76 bedraagt. De 
berekening levert voor de optiesymbolen de volgende resultaten op: 
 

Symbool Waarde 

Delta 0,6429 
Gamma 0,0340 
Vega 0,1321 
Thèta – 0,0119 

Rho 0,1323 
Bron: Bron: www.optioneducation.net 
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De delta van de voorbeeldoptie bedraagt 0,6429. Dit betekent dan de optiepremie met € 0,64 stijgt 
wanneer de beurskoers van het onderliggende aandeel met € 1,00 toeneemt. Hierbij moet één 
kanttekening worden gemaakt, die voor alle optiesymbolen geldt: in principe blijkt uit de symbolen 
alleen de exacte verandering bij heel kleine veranderingen. Bij grotere veranderingen – zoals de hier 
gebruikte € 1,00 – geeft het optiesymbool slechts een benadering. Een delta van 0,6429 betekent dus 
dat de optiepremie bij wijziging van de beurskoers met € 1,00 een stijging van ongeveer € 0,64 te zien 
zal geven en dus op ongeveer € 6,40 zal uitkomen. Een gamma van 0,0340 betekent dat in die situatie 
de delta van de optie met ongeveer 0,0340 zal toenemen; de nieuwe waarde van de delta wordt 
ongeveer 0,6769. 
 
De waarde van de delta is van groot belang voor de delta-hedging van de optiehandel. Een 
optiehandelaar die een calloptie verkoopt (schrijft) dekt het risico af dat hij loopt door een deel van 
de betreffende aandelen te kopen. Dit proces wordt hedging genoemd. Hedging is het afdekken van 
het risico op transactie A door het verrichten van een tegengestelde transactie B. De optiehandelaar 
die een calloptie schrijft (transactie A) neemt een verplichting op zich: hij heeft een leveringsplicht, 
hetgeen een short positie  wordt genoemd. Hij dekt het risico daarop af door aandelen te kopen 
(transactie B) hetgeen tot een long positie leidt. 
Het belangrijkste probleem daarbij is: hoeveel aandelen moet de optiehandelaar kopen? Die vraag is 
gemakkelijk te beantwoorden als de calloptie sterk out-of-the-money is: de kans op uitoefening is 
dan (nagenoeg) nihil en de handelaar zal (bijna) geen aandelen bezitten. Bij at-the-money opties is de 
kans op uitoefenen dan wel niet uitoefenen fifty-fifty. De handelaar zal dan ongeveer de helft van de 
aandelen waarop de calloptie recht geeft – in de praktijk dus: circa 50 van de 100 aandelen per optie 
– in bezit hebben. Als de calloptie diep in-the-money is, is de kans op uitoefening (nagenoeg) 100% 
en zal de handelaar (bijna) 100 aandelen per optie bezitten.  
De delta geeft weer welke fractie van de aandelen de handelaar theoretisch moet bezitten. Is de 
delta, zoals in het voorbeeld, 0,642, dan gaat het om ruim 64 aandelen per optie. Dat de delta in het 
voorbeeld boven de 0,5 ligt, is goed te begrijpen. Bij een beurskoers van € 47,50 (de uitoefenprijs) 
zou de optie at-the-money zijn. In dat geval is de delta 0,50 en dient de handelaar theoretisch 50 
aandelen aan te houden.  De beurskoers is echter hoger, de optie is in the money en de 
optiehandelaar moet meer aandelen dan 50 in bezit hebben. De delta geeft aan dat het in dit geval 
om ruim 64 aandelen gaat. 
Kortom: de optiehandelaar baseert de mate waarin hij tot hedging overgaat op de waarde van de 
delta, vandaar de term delta-hedging. 
 
Uit de waarde van de gamma blijkt, welke fractie van de aandelen de optiehandelaar moet bijkopen 
als de beurskoers van de onderliggende waarde met € 1,00 stijgt. Bij een gamma van 0,0340 gaat het 
dus om 3 à 4 aandelen per 100. 
 
De combinatie van uitoefenprijs en beurskoers bepaalt de intrinsieke waarde van de optie, en heeft 
daarnaast invloed op de tijdswaarde. De volatiliteit, de resterende looptijd en de rentestand hebben 
alleen invloed op de tijdswaarde van een optie. 
 
De volatiliteit is daarvan de belangrijkste factor. De invloed van de volatiliteit wordt weergegeven 
door de vega. De vega van de voorbeeldoptie bedraagt 0,1321. Als de volatiliteit van het 
onderliggende aandeel met 1 procentpunt toeneemt – dus van 31% naar 32% stijgt – neemt de 
waarde van de optie met circa 13 eurocent toe; een stijging van de volatiliteit met 2 procentpunt 
(van 31% naar 33%) doet de optiepremie met 2 maal 0,1321, dus met ongeveer 26 eurocent stijgen. 
De volatiliteit kan in de loop der tijd sterk veranderen; de volatiliteit stijgt met name tijdens 
beurscrises. 
 
De thèta van de voorbeeldoptie bedraagt – 0,0119. De thèta geeft de invloed van de looptijd weer; 
een thèta van – 0,0119 betekent dat de optie elke dag theoretisch € 0,0119 – ca één eurocent – 
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minder waard wordt. De thèta is gedurende de looptijd van de optie sterk aan verandering 
onderhevig. Bij opties met een lange looptijd is de thèta relatief laag; met het verstrijken van de 
looptijd wordt de thèta steeds hoger. De voorbeeldoptie heeft bij een looptijd van een half jaar een 
thèta van – 0,0119. Berekend kan worden dat de thèta bij een resterende looptijd van ruim een 
maand ongeveer het dubbele daarvan zou zijn. In de laatste weken voor de expiratie neemt de thèta 
sterk toe en wordt de thèta de belangrijkste bepalende factor van de tijdswaarde. 
 
De rho geeft de invloed van de rentestand weer. Als deze – zoals bij de voorbeeldoptie het geval is – 
0,1323 bedraagt, stijgt de waarde van de optie met € 0,1323 wanneer de rente met 1 procentpunt 
toeneemt. In het geval van de voorbeeldoptie bedraagt de rentestand 1%. Een stijging van de rente 
met 1 procentpunt betekent dat de rente van 1% naar 2% stijgt, dus met 100 procent stijgt: de rente 
verdubbelt. Bij lage rentestanden zullen rentestanden over het algemeen in absolute termen veel 
minder sterk veranderen. De invloed van renteveranderingen op de tijdswaarde is daarmee bij lage 
rentestanden beperkt.  
In tegenstelling tot de thèta daalt de rho in de loop van de tijd; bij een resterende looptijd van een 
maand zou de rho in de orde van grootte van 0,03 liggen. Dit valt eenvoudig te verklaren. De invloed 
van de rentestand is het gevolg van de hierboven genoemde delta-hedging: de optiehandelaar die 
callopties verkoopt (schrijft) koopt een deel van de onderliggende aandelen en maakt daarmee 
rentekosten. Hoe korter de periode tot de expiratie is, hoe lager die kosten liggen. 


