
FM2 Oplossing Examen 

Vraag 1: 

Je belegt €10.500 gedurende de periode 12/12/2013-16/08/2015. Je ontvangt een 

enkelvoudige interest van 2,5% p.a. Bereken gebruikmakende van de juiste Excel functie de 

verworven interest op het einde van deze periode indien de dagtelconventie 30E/360 is. 

Oplossing:  

1) Je berekent de yearfrac =Yearfrac(12/12/2013;16/08/2015) 

2) Je vermenigvuldigt deze yearfrac met je initiële belegging en de interest  

             =10500*Yearfrac(12/12/2013;16/08/2015)*0,025 

                  =€440,42 

Vraag 2: 

Bereken de nominale rente gekapitaliseerd per semester die overeenstemt met een 

nominale rente van 10% p.a. gekapitaliseerd per kwartaal. Maak hierbij gebruik van de juiste 

Excel functies (Hint: Er zijn twee semesters in één jaar). 

Oplossing: 

1) (1+
0,10

4
)4=10,38% 

2) Omzetting van effectieve rentevoet naar een nominale rentevoet van x% p.a. 

gekapitaliseerd per semester: (1+x/2)²=110,38% x=10,125% 

3) Via Excel formule: =NOMINAL(EFFECT(10%;4);2) 

Vraag 3: 

Een verkoper van spaarproducten stelt je voor om gedurende 20 jaar op het einde van elk 

jaar €1000 te beleggen. Op het einde van deze 20 jaar zou je vermogen gegroeid zijn naar 

€26.870. Welk rendement word je hier geboden? Gebruik een Excel formule. 

Oplossing: 

=RATE(20;-1000;0;26870;0) 

=3% 

Vraag 4: 

Het is 1 januari. Je wenst bij het begin van elk jaar een perpetuele kasstroom van €3000 uit 

te keren om een jaarlijkse prijs voor onderzoek uit te reiken. Het rendement dat je op je 

belegging kunt halen is 10% p.a. Hoeveel moet je vandaag investeren om deze perpetuele 

kasstroom te kunnen waarmaken? 

Oplossing: 

Zoek de Present Value: Pre-numerando perpetuïteit met A:€3000 

K(0)=(A/si)+A 

K(0)=(3000/0,10)+3000=€33.000 

 



Vraag 5: 

De opeenvolgende jaarlijkse procentuele rendementen zijn 10%, 15% en 5%. 

a) Welke samengestelde groeivoet p.a. met jaarlijkse oprenting werd gerealiseerd over 

deze periode? 

b) Welke samengestelde groeivoet p.a. met jaarlijkse oprenting werd gerealiseerd over 

deze periode wanneer het continue rendementen zou betreffen? 

Oplossing: 

a) (1+0,10)*(1+0,15)*(1+0,05)=1,33 

Samengestelde groeivoet: (1+x)³=1,33  x=9,92% 

b) Continue rendementen worden berekend met een e-macht: e0,10*e0,15*e0,05=1,35 

(1+x)³=1,35  x=10,25% 

Vraag 6: 

De discontofactor op een looptijd van 3 jaar bedraagt 0,92. Hoeveel bedraagt de rente p.a. 

met maandelijkse oprenting? 

Oplossing: 

0,92=1*1/(1+r/12)36 

0,92*(1+r/12)36=1 

r=((1/0,92)1/36-1)*12=2,78% 

Vraag 7: 

Vraag 8: 

De bank biedt je een spaarformule aan waarbij je vandaag een bedrag van €12.500 belegt en 

dit voor een looptijd van exact 5 jaar. De rente bedraagt 2% p.a. met jaarlijkse oprenting 

over de volledige looptijd van 5 jaar. De rentevergoeding wordt jaarlijks gekapitaliseerd. 

a) Bereken het bedrag dat je via deze spaarformule bekomt na de looptijd van 5 jaar. 

b) Bereken de enkelvoudige interestvoet die overeenstemt met bovenstaande 

samengestelde interestvoet. 

c) Bereken de continue interestvoet die overeenstemt met bovenstaande 

samengestelde interestvoet. 

Oplossing: 

a) 12500*(1+0,02)5=€13.801 

b) 13.801=12.500*(1+r*5)  r=((13.801/12.500)-1)/5=2,08% 

c) 13.801=12.500*e(r*5)  r=ln(13.801/12.500)/5=1,98% 

Vraag 9: 

Beschouw een portefeuille bestande uit twee risicovolle activa A en B met een verwacht 

rendement van respectievelijk 4% en 10% en een volatiliteit van 6% en 12%. 

Actief A heeft een gewicht van 45% in de portefeuille. Actief B heeft een gewicht van 55%. 

De volatiliteit van de portefeuille bedraagt 8%. Short sales zijn niet toegestaan. 

Bereken de correlatie tussen actief A en actief B. 



Oplossing: 

(0,08²-(0,06²*0,45²)-(0,12²*0,55²))/(2*0,06*0,12*0,45*0,55)=36,90% 

Vraag 10: 

Benoem alle punten op onderstaande grafiek: 

 

A = Verwachte rendement 

B = Volatiliteit 

C = Minimum-variantie-portefeuille (MVP) 

D = Tangens-portefeuille 

E = Risicovrije belegging 

F = Efficiënte grenslijn 

 

 


