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1. INL4IDING

In clit rapport wordt een numerieke uitwerking gegeven van een kasbeheermodel,
~e )

cJat is ontleend aan het kasbeheermodel, beschreven in (2] (voorbeeld 12.5,

pE,. 107-114) .

Onder kasbeheer wordt verstaan: Het korte termijn financiële beleid dat er

zorg voc~r draagt dat de schommelingen in de behoefte aan kasgeld zo goed mo-

gelijk worden opgevangen.

Met behoefte aan kasgeld (of kortweg: kasbehoefte) bedoelen we de behoefte aan

of (indien negatief) de beschikbaarheid van geldmiddelen uit de overige acti-

viteiten van de onderneming.

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het wiskundige model en zijn theoretische

achtergronden. Dit hoofdstuk komt in grote lijnen overeen met hetgeen in bo-

venr~enoemd voorbeeld [2] beschreven staat.

F{oofdstuk 3 geeft in aansluiting daarop een toepassing voor een fictieve firma.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee situaties. In de eerste situatie

stellen we dat alleen de kasbehoefte stochastisch is. In de tweede situatie

worcien ook de uitkeringen van beleggingen en de koersontwikkeling stochastisch

~3est.r~l.d.

x~ 'I,i~~ 1 i Y~~raTuurlijsY..
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.' . HI.;T MODLI,

2.1. tnleiding

De in de algemene inleiding gegeven omschrijving van kasbeheer kan als volgt

oper.ationeel worden gemaakt:

Bepaal eerst de kasbehoefte en vervolgens, indien de kasbehoefte positief is,

hoe tlierin tegen zo gering mogelijke kosten voorzien kan worden. Indien de kas-

be}toefte negatief is, bepaal dan hoe de daarvoor beschikbare geldmiddelen zo

gunstig mogelijk belegd kunnen worden.

Om van deze problematiek een besliskundig model te kunnen formuleren zal in

paragraaf 2.2 d.m.v. een aantal onderstellingen het probleemgebied ingeperkt

moeten worden. Vervolgens worden in paragraaf 2.3 de variabelen gedefinieerd

en tenslotte presenteren we het model in twee varianten: een lineair model

(in paragraaf 2.4) en een kwadratisch model (in paragraaf 2.5).

2.2. Onderstellingen

1. Het lange termijn beleid is bekend. Hieruit volgen beperkingen op de be-

slissingsvariabelen die verband houden met de strategie en de financiële

structuur van de onderneming.

2. Als tijdseenheid nemen we één maand. Tijdstip t is de eerste dag van maand

tfl. De planperiode loopt van de eerste dag van de maand tót de eerste dag

van de volgende maand. Het planningsinterval beslaat T maanden. Op tijdstip

t-1 worden alle beslissingen voor de maand t genomen, waarbij de gevolgen

van eerder genomen beslissingen bekend zijn. Op tijdstip T worden geen be-

slissingen meer genomen. De tijdsas in figuur 2.1 zal e.e.a. nog eens ver-

duidelijken.

Figuur 2.1

Indeling in planperioden.

maand t
p t-1 t t t1 t
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3. op dit moment maximaliseren over T maanden wil niet zeggen dat we pas over

r maanden het systeem opnieuw bekijken. Het betekent dat we aan het begin

van elke maand opnieuw maximaliseren over de T komende maanden en de daaruit

voortvloeiende optimale beslissing voor de eerstvolgende maand uitvoeren.

4. De mogelijkheden van belegging en financiering zijn bekend. Ter vereen-

voudiging nemen we aan dat de onderneming kan kiezen uit 3 financierings~

en 3 beleggingsmogelijkheden.
De financieringsmogelijkheden zijn:

- winstinhouding (mutatie eigen vermogen t.g.v. financieringsbeslissing)

- vreemd vermogen ("lang")

- vreemd vermogen ("kort")
De beleggingsmogelijkheden zijn:

- aandelen

- obligaties
- daggeldleningen

5. De kosten en opbrengsten van de financierings- en beleggingsmogelijkheden

zijn voor de komende perioden bekend. Alleen aandelen en obligaties zijn

aan koersschommelingen onderhevig.

6. De kasbehoefte van de onderneming is aan het begin van elke maand een sto-

chastische grootheid waarvan de kansverdeling bekend is. De kasbehoefte is

een normaal verdeelde stochastische grootheid.

7. Kort- en lang vreemd vermogen worden lineair afgelost. Dat wil zeggen dat

maandelijks een fractie a, van het uitstaande bedrag van financieringsvorm
J

j wordt afgelost. Versneld aflossen is niet mogelijk.

F3. Omdat de kasbehoefte stochastisch is, moet de onderneming enige extra kas-

voorraad aanhouden om bij een behoefte aan kasgeld, die groter is dan de

verwachte behoefte, niet te snel illiquide te raken. Men kan weliswaar aan

een te grote vraag naar kasgeld voldoen door uitstel van betaling te vra-

gen. maar dit mag niet te vaak voorkomen.

9. Belastingen worden direkt aan de bron geheven. Dit betekent dat we in ons

model geen rekening hoeven te houden met belastinginvloeden.
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10. We gaan er vanuit dat alle opbrengsten aan het begin van de maand beschik-

baar komen en dat alle kosten aan het begin van de maand betaald dienen te

worden.

2.3. Grootheden.

t tijdsindex, gedefinieerd op één van de volgende drie verzamelingen (naar-

gelang nodig voor de onderstaande grootheden);

A .- {-1, .. , T-1}

s .- { 0, .. , T-1}

C .- { 1, .. , T}

xlt bedrag in 1000-den guldens, belegd in aandelen op tijdstip t nadat de

beslissingen genomen zijn, t E A.

xZt bedrag in 1000-den guldens, belegd in obligaties op tijdstip t nadat de

beslissingen genomen zijn, t E A.

x3t bedrag in 1000-den guldens, belegd in daggeldleningen op tijdstip t nadat

de beslissingen genomen zijn, t E A.

x4t mutatie in het eigen vermogen als gevolg van het kasbeheer, t E B.

x4T totale mutatie van het eigen vermogen als gevolg van het kasbeheer gedu-

rende de planningsperiode.

x5t

x6t

bedrag in 1000-den guldens dat aan "lang" krediet aanwezig is op tijdstip

t nadat de beslissingen genomen zijn, t E A.1)

bedrag in 1000-den guldens dat aanwezig is aan "kort" krediet nadat de
1)

beslissingen genomen zijn, t E A.

rit marktprijs van aandelen op tijdstip t als fractie van de marktpijs op

tijdstip t-1, t E B.

1) x5t en xót zijn financieringsvormen die speciaal voor het kasbeheer aange-

trokken zijn~worden.
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r2t marktprijs van obligaties op tijdstip t als fractie van de marktprijs op

tijdstip t-1, t E B.

plt dividend op aandelen, dat beschikbaar komt op tijdstip t, uitgedrukt als

fractie van het belegde bedrag, t E B.

pZt rente op obligaties, die beschikbaar komt op tijdstip t, uitgedrukt als

fractie van het belegde bedrag, t E B.

p3t rente op daggeldleningen, die beschikbaar komt op tijdstip t, t E B, uit-

gedrukt als fractie van het belegde bedrag in periode t.

p5t kosten van lang vreemd vermogen als fractie van het aangehouden bedrag in

de voorafgaande periode, te betalen op tijdstip t, t E B.

pót kosten van kort vreemd vermogen als fractie van het aangehouden bedrag in

de voorafgaande periode, te betalen op tijdstip t, t E B.

cit de transactiekosten op tijdstip t, t E B, als fractie van het aangekochte
of verkochte bedrag aan belegging i, i- 1, 2, 3, of van het bedrag aan

afgesloten financiering i, i- S, 6.

a5 de aflossing per maand als fractie van lang vreemd vermogen, dus looptijd

lening is 12á jaar.
5

a~ de aflossing per maand als fractie van kort vreemd vermogen, de looptijd

van kort vreemd vermogen is dus 1 maanden.
a6

bt de behoefte aan kasgeld van de overige activiteiten van de onderneming
in periode t, t E C.

~ de verwachting van de behoefte aan kasgeld in periode t, t E C.
t

o de (co)variantie tussen àe kásbehoefte in periode t en de kasbehoefter, t-j
in periode t-j, 0 ~ j ~ t, t E C.

~; -{6 } de covariantiematrix van de kasbehoeften, 0 ~ j ~ t, t E C.t,t-j - -

p(bt, bt-j) de correlatie tussen de kasbehoefte in periode t en de kasbehoefte
in periode t-j, 0 ~ j ~ t, t E C.



1 de kasvoorraad, aanwezig aan het einde van periode t, t E C.
~

El de verwachte kasvoorraad aan het einde van periode t, t E C,
-t

Vlt de variantie van de kasvoorraad aan het einde van periode t, t E C.

et de op tijdstip 0 aanvaardbaar geachte kans op illiquide raken in periode

t, t E C.

Beslissingen uit het verleden hebben, naar wij aannemen, geresulteerd in de be-

leggingen xl,-1, x2,-1, x3,-1, de leningen x5~-1, x6,-1 en een kasvoorraad lp.

Met betrekking tot de financieringsmogelijkheden willen we nog het volgende

opmerken. Aangezien het hier gaat om een korte termijnbeleid, nemen wij aan

dat de onderneming hiervoor geen aandelenemissies zal doen plaatsvinden. We

gaan er echter vanuit dat het resultaat van het kasbeheer, winst of verlies,

wél aan het eigen vermogen wordt toegevoegd, hetgeen tot uitdrukking komt in

x4t, de mutatie in het eigen vermogen.

2.4. Het lineaire model.

We gaan er vanuit dat de principes van lineaire programmering bekend zijn.

Voor een inleiding in de lineaire programmering verwijzen we naar [1] en [6].

De verbale omschrijving van het te formuleren model luidt als volgt:

maximaliseer de opbrengsten minus de kosten, samenhangend met het kasbeheer,

plus Yiet verschil tussen de aanwezige beleggingen en leningen aan het einde van

de planperiode, onder voorwaarden met betrekking tot

a. het lange termijnbeleid (1)1)

b. de aflossing van leningen (7)

c. het illiquide raken (8)

d. de niet-negativiteit van alle financierings- en beleggingsbedragen.

1) Tussen haakjes staat steeds het nummer van de onderstelling uit paragraaf
2.2 die aan de desbetreffende voorwaarde ten grondslag ligt.
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De doelfunctie kan worden geschreven als:

maximaliseer

3 6
('l.l) x0 - x4T } i~l xi,T-1 - i~5 xi,T-1

waarin x4T de opbrengsten minus de kosten, samenhangend met het kasbeheer,
3 6

voorstellen, E'.n i~l xi,T-1 - i~5 xi,T-1 het verschil tussen de aanwezige be-
leggíngen en financieringen aan het einde van de planperiode.

ad. a. De voorwaarden met betrekking tot het lange termijnbeleid luiden:

T-1(2'2) x4T - t~0 x4t

alle winst en verlies, voortvloeiend uit het kasbeheer, komt ten bate, resp.

ten late van het eigen vermogen.

Hierbij is x4t, t E B, gedefinieerd als:

3
(2.3) x4t - i~l{pit xi,t-1 - citl~it xi,t-1 - xitl}

6
t c (x. - (1-a.)x, )}- i~5{pit xi,t-1 it it i i,t-1

(2.4) x5t } xót ~ Qt } x4t , t- 0, ..., T-1

Hc-~ewel het gebruikelijk is om t.a.v. de financiële structuur van een onderne-

ming als geheel een eis op te leggen aan de verhouding tussen vreemd vermogen

en eigen vermogen, stellen wij hier voor het vreemd vermogen dat aangetrokken

is ten behoeve van het kasbeheer een absolute grens. De reden daarvoor is dat

financiering van het kasbeheer geen al te grote invloed mag hebben op de fi-
nanciële structuur van de onderneming als geheel.

De gesteide grens, Qt ~- x4t, is flexibel in zoverre, dat men een bedrag, gelijk

aan de opbrengst van het kasbeheer uit dezelfde periode, extra mag aantrekken

aan vreemd vermogen.

(2.5) xlt } x2t ~ 2xót , t E B
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Beleggingen die aan koersschommelingen onderhevig zijn mogen het bedrag van

tweemaal het "kort" krediet niet overtreffen.

1 ~ x ~ 2x. i- 1,2 , t E B(2.6) 2 xi,t-1 - it - i,t-1

De bedragen, belegd in aandelen en obligaties (risicodragende beleggingen)

mogen in één periode niet méér dan verdubbeld en niet minder dan gehalveerd

worden.
Aangezien x. - r, x, f x , waarbij x, de aan- of (indien mogelijk) ver-

it it i,t-1 it it
kopen van x. op tijdstip t voorstelt, houdt dit in dat men bij de hierboven

i
gegeven grenzen de verwachte verandering moet incalculeren. Deze voorwaarden

dienen ter bevordering van een evenwichtig kasbeheer, waarin geen extreme aan-

of verkopen plaatsvinden als grote koersschommelingen verwacht worden.

ad. b. De voorwaarden met betrekking tot aflossing van leningen luiden:

(2.7) xSt ' 0.83 x5,t-1 ' t E B

xót ~ 0.50 xó,t-1 ' t E B

Een gemiddelde looptijd van ~ jaar voor "lang" krediet levert een aflossings-

1 x 100~ ~ 17~ en een emiddelde loo ti d van 2 maanden voorpercentage van ~x12 g p ~

"kort" krediet levert een aflossingspercentage van 2 x 100~ - 50~. We nemen

derhalve a5 - 0.17 en a6 - 0.50.

ad. c. De voorwaarde met betrekking tot het illiquide raken, rekeninghoudend

met een stochastische kasbehoefte, luidt:

(2.8) P(kt ~ O) ~ et , t E C

De kasvoorraad R~ wordt als volgt bepaald:

(2.9) Rt - ~-1 - ~ } Bt - Ft , t E C

met:

Bt : de gevolgen van beleggingen, t E C. Deze bestaan uit:

1. rente en dividend: Pi,t-1'xi,t-2 ' 1- 1, 2, 3



2. mutatie van het belegde bedrag door aan- of verkoop:
~

ri,t-1'xi,t-2 - xi,t-1 ' i- 1, 2, 3

~. transactiekosten: ci~t-~Iri,t-1'xi,t-2 - xi,t-ll ' i- 1, 2, 3,

Ft : de gevolgen van leningen, t E C. Deze bestaan uit:

1. rente: Pi,t-1'xi,t-2 ' i- 5, 6

2. mutatie van het aanwezige bedrag: xi~t-2 - xi,t-1 ' i- 5, 6

3. transactiekosten: c, (x -(1-a,)x, ) , i- 5, 6i,t-1 i,t-1 i i,t-2
(let wel dat deze kosten dus niet berekend worden over de verplichte

maandelijkse aflossing maar wèl indien niet afgelost wordt, daar dit wordt
beschouwd als een nieuwe lening).

Formule 2.9 wordt dan:

(2.10)
3

Q - R, - b t E (p, x f r x
-t Jt-1 Jt i-1 i,t-1 i,t-2 i,t-1 i,t-2

- xi,t-1 - ci,t-llri,t-1 xi,t-2 - xi,t-ll)

6
- i~5 (pi,t-1 xi,t-2 } xi,t-2 - xi,t-1

f c. (x -(1-a.)x. )), t E C.i,t-1 i,t-1 i i,t-2

Uit vergelijking 2.9 kunnen we afleiden dat

(2.11) ERt - ER,t-1 - ut t Bt - Ft , t E C

en met behulp van

dat

kt - Rt-1 - bt f Bt - Ft

t t t
- k - E b. f E B. - E F. , t E C,

0 j-1 -~ j-1 ~ j-1 ~

ir r3t - 1. We nemen aan dat daggeldleningen niet aan koersschommelingen onder-

hevig zijn.
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t t t t t t
V~ - V{RO - jEl bj t jEl Bj - jEl Fj} - V{jEl bj} - iEl jEl aij, t E C.

Dus voor de standaarddeviatie van de kasvoorraad geldt:

~ - t t
(2.12) aR .- Vkt i~l ~~1 aij , t E C.

-t

Omdat de vector van kasbehoeften een normale verdeling heeft is

R,t ~ N(Ekt, Vkt) , t E C.

(2.8) kan nu herschreven worden tot:

r
I R, -ER -Ek I I -ER,
-t ~t(2.13) P

a ii, 6 Q, -
t c t I - P I u c

OfWel

aQ` ~ Et met u~ N(0,1)
t

-ERt
(2.14) ~ u p Ek t u a ? 0, t E C,

a~ - Et t. Et ~ -

waarbíj uE het Et-de kwantiel is uit de standaardnormale verdeling.
t

Uitgaande van (2.11) vinden we tenslotte voor (2.8):

(2.15) ERt ~.-uE aR t E C.
t t

Opmerkingen:

1. We geven de voorkeur aan de iteratieve vergelijking (2.11) voor ERt omdat

de input-verzorging van het l.p-model eenvoudiger is dan voor de uitgewerkte

vergelijking die gebruikt werd voor de afleiding van aR en die in voorbeeld
-Jt

12.5 uit [2] gehanteerd wordt. De reden hiervan is dat het aantal termen in

het rechterlid constant blijft, onafhankelijk van t, terwijl in de uitgewerkte

vergelijking het aantal termen in het rechterlid lineair toeneemt met t.

2. De tijdstippen waarop de grootheden R~, Ft, Bt en ~ gedefinieerd zijn, kan

het beste worden verduidelijkt a.d.h.v. figuur 2.2.



- 11 -

Figuur 2.2

llefiniti.e van tijdstippen (I)

R-t-1 R-t
Ft

Bt

~

t-1 t

In dit geval is vergelijking ( 2.8) onverminderd van kracht:

P( Rt ~ 0) - P(Rt-1 -~} Bt - Ft ~ 0) ~ Et

Deze onderstelling, waarin met name ~ zich aan het begin van een periode

realiseert (behoefte aan kasgeld, positief èn negatief, wordt door de beslis-

ser aan het begin van de periode bepaald) houden we aan.

Wanneer men de bovenstaande onderstelling loslaat, en de kasbehoefte gecon-

centreerd acht aan het einde van de periode, (zie figuur 2.3) dan moet (2.8)

herschreven worden tot

P(Rt-1 - max(bt,0) t Bt - Ft ~ 0] ~ ft

F'iguur 2.3

Definitie van tijdstippen (II)

~t-1 bt ~t
Bt I
F W
t

t-1 t

De definitie~vergelijking (2.~)) blijft gehand}raafd.
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Indien nl. bt in dit geval negatief is (hetgeen een positieve kasstroom vanuit

de onderneming impliceert), dan mag men daarmee aan het begin van de periode

(het tijdstip waarop Qt-1, Bt en Ft zijn gedefinieerd) nog geen rekening houden.

Men kan immers toekom.stige inkomsten nu nog niet beleggen, r]et een positieye

b dient echter wêl rekening gehouden te worden, daar in dat geval op tijdstip
--t
t-1 geld dient te worden gereserveerd voor uitgaven aan het eind van de periode

(aangezien tussentijds aantrekken van geld niet is toegestaan).

ad. d. De niet-negativiteitsvoorwaarden tenslotte luiden:

x. ~ 0 i- 1, 2, 3, 5, 6, t E B
it -

x4t kan negatief zijn daar het natuurlijk mogelijk is dat het kasbeheer in een

bepaalde maand verliesgevend is.

Worden aan het model de voorwaarden

(2'17) rit xi,t-1 - xit - ~itl - ~it2 ' i- 1, 2, 3, t E B

(2.18) `~itl' ~it2 ~ 0
i- 1, 2, 3, t E B

toegevoegd, dan kan voor ~rit xi,t-1 - xitl
gesubstitueerd worden: ~itl } ~it2'

De simplexmethode, met behulp waarvan het nu ontstane lineaire programmerings-

model kan worden opgelost, kent namelijk aan hoogstens éën der variabelen vitl
en vit2 een positieve waarde toe.

Samengevat luidt nu het lineaire programmeringsmodel:

maximaliseer

3 6
(2.19) x~r } iFl xi,1-1 - ir5 xi,T-1

onder de voorwaarden:

T-1
(2.20) x4T - t~0 x4t
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3
(2.21) x4t - i~l{Pit xi,t-1 - cit(~itl } ~it2)}

6
- F; {p, x, t c, ( x. - (1-a.)x. )}i-5 it i,t-1 it it i i,t-1

(2.22) x5t } xót ~ Qt } x4t

(`1.23) xlt } x2t ~ 2xót

(2.24) 2 xi,t-1 ~ xit ` 2xi,t-1 1- 1' 2

~ 0.83 x(2.25) x5t - 5,t-1

(2.26) xót ~ 0.50 xó,t-1

(2.27) rit xi,t-1 - xit - ~itl - ~it2 1- 1, 2, 3

t E B

t E B

t E B

t E B

t E B

t E B

t E B

3
("1.2.8) Ekt}1 - ERt - Utfl } iFl{ (Pit } rit)xi,t-1 - xit - cit(~itl } ~it2) } -

6
- F~{(p, t 1- c, (1-a.))x. t ( c, -1)x, } t E B

i-~ it it i i,t-1 it it

(2.29) ERt ~ -ue QQ
t -t

(2.30) xit ~ 0 i- i, 2, 3, 5, 6

(2.31)
vitl ' ~it2 ~ 0 i- 1, 2, 3

2.5. Het model met stochastische opbrengsten van beleggingen.

t E C

t E B

t E B

Het feit dat het model uit paragraaf 2.4 met behulp van lineaire programmering

opgelost kan worden berust onder andere op de aanname dat zowel de opbrengsten

Pit als de relaticve koersen rit van de beleggingen deterministisch zijn. Het

i:~ echter realistischer om aan te nemen dat de opbrengsten en relatieve koersen

van beleggingen van stochastisch zijn. Wij laten dit tot uitdrukking komen

door aan te nemen dat de som van opbrengsten en relatieve koers van beleggings-

object i, i- 1, 2, 3, op tijdstip t, t- 1, ..., T-1, gedefinieerd als

q, .- r. t p. .- Er, f Ep. . De (co)variantie tussen q, en q, is gede-
it -it it -it -it it -~s

firiieerd als cit,js' i,j - 1, 2, 3, t,s - 1, ..., T-1.
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lle variantie van de kasbehoefte is in dit geval niet meer onafhankelijk van

de beslissingsvariabelen omdat vergelijking (2.9) nu luidt:

t t t
(2.32) Qt - Rt-1 - bt f Bt - Ft - Rg - j ~l bj } j~l Bj - j~l Fj

en derhalve

t t t
(2.33) Vkt - V{Q~ - jEl bj f jEl Bj - jEi Fj}

- V{ - E b. t E B,}
j-1 -J j-1 -J

Ter vereenvoudiging voegen we de volgende onderstellingen toe:

1- Aan transactie ten behoeve van het kasbeheer zijn geen transactiekosten

verbonden (ci - 0d i).

2. bt en Bt zijn onderling onafhankelijk.

( Z.-3 ~) wc~ rc1 l c3,i i i:

t t t t
vR,t - v{ - jEi bj f jEi Bj} - V{jEl bj} t v{jEl Bj}

t t t 3
- iEl E1 Qi f V{.E1 k~l(pk,j-1 Xk,j-2 }~c,j-1 Xk,j-2 - Xk,j-1)}j- j J-

t t t 3
- iEl E1 ai t V{jEl k~l ~c,j-1 Xk,j-2}j- j

t t t t 3 3
- i~l j~l aíj } i~i j~l h~l k~l Xh,j-2 ch,j-l,k,i-1 Xk,i-2

en dus

(:.'.,34)
~t 3 3

"~t '- 1~1 j~i{oij } h~l k~l xh,j-2 ch,j-l,k,i-1 Xk,l-2}

De voorwaarden van het model uit paragraaf 2.4 (vergelijking (2.19) t~m (2.31))

dienen in het geval van stochastische opbrengst en koersverloop, van beleggings-

objecten waarbij bovendien cit - 0 i- 1, 2, 3, 5, 6, t E B als volgt gewij-

zigd te worden:
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a. Vergelijking (2.21) verandert in

3 ~
~:'. ~5) x4t - i~~l ~~it xi,t-1 - i~5 pit xi,t-1'

b. Vergelijking (2.27) vervalt.

c. Vergelijking ( 2.28) verandert in

3
(2.36) Ektfl - E~t - utfl } i~l{qit xi,t-1 - xit}

6
- iE5{(pit t 1)xi,t-1 - xit}.

d. In vergelijking (2.29) is 6R gedefinieerd als in 2.34.
t

Hieruit volgt dat vergelijking (2.29), een lineaire voorwaarde in xit, wordt.

vervangen door een voorwaarde die niet lineair is in xit'
Indien we als doelfunctie maximalisatie van de verwachte opbrengst minus

kosten hierin, dus risico-indifferentie van de belisser onderstellen dan

blijft de doelfunctie een lineaire functie in de beslissingsvariabelen,

zodat een convex programmeringsmodel ontstaat met een lineaire doelfunctie

(2.19), lineaire nevenvoorwaarden (2.20), (2.35), (2.22) t~m (2.26) en (2.36)

en T niet-lineaire nevenvoorwaarden (2.29) die convex zijn in de beslissingsva-
riabelen.

Een andere benaderende oplossing voor het bovenstaande probleem is die

waarbij we ervan uitgaan dat de beslisser zich als risicomijder gedraagt en

dat de variabilitiet in de kasbehoefte veel groter is dan die in de beleg-

gingsopbrengsten. Hierop komen we in paragraaf 3.4 terug.
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3. EEN TOEPASSING

3.1. Inleiding

In aansluiting op het in hoofdstuk 2 geformuleerde model volgt hier een toe-

passing. Allereerst geven wij de vereiste gegevens van een fictieve onderneming,

alsmede de waarden van de exogene variabelen. Dit gebeurt in paragraaf 3.2. Als

plannings-interval kiezen wij de eerste helft van het jaar 1980. In paragraaf

3.3 wordt vervolgens het lineaire programmeringsmodel opgesteld voor de des-

betreffende onderneming en worden de daaruit volgende uitkomsten geëvalueerd.

In paragraaf 3.4 gebeurt hetzelfde, maar nu in een kwadratisch programmerings-

model.

3.2. De firma Canagement 8~ Mash (C 8~ M)

We beschouwen in dit voorbeeld de fictieve firma Canagement 8~ Mash (C 8~ M)

gedurende de periode lopend van januari 1980 tot en met juni 1980. Hierbij is

1-1-1980 het tijdstip 0 en januari 1981 de periode 1. Het planningsinterval

bestaat dus uit 6 perioden.

De firma C 8~ M is een fabrikant van sport- en aanverwante artikelen. Het assor-

ti.ment kan ruwweg in vier categorieën worden onderverdeeld: sportkleding,

binnensport-artikelen, buitensport-artikelen en kampeer- en vakantie-artikelen.

De firma heeft zo'n 1500 man in dienst waarvan 1100 in de produktie, 300 in de

administratie en 100 in de verkoop. De jaaromzet in 1979 bedroeg ca. 120 mil-

joen gulden.

De geschatte inkomsten en uitgaven voor de eerste helft van 1980 vertonen

het volgende beeld (tabel 3.1):

Tabel 3.1

Geschatte inkomsten en uitgaven

jan. febr. maart april mei juni
ontvangsten (in 1000-den guldens)

sportkleding 3.000 2.800 2.700 3.200 3.600 3.000

binnensport-artikelen 3.800 3.200 2.900 2.600 1.900 1.800

buitensport-artikelen 2.200 1.000 3.600 4.200 5.200 5.000

kampeerartikelen 1.000 2.000 1.500 3.500 2.300 1.000

10.000 9.000 9.700 13.500 13.000 10.800
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jan. febr. maart april mei juni

uitgaven (in 1000-den guldens)

huur gebouwen 800 800 800 870 870 870

lonenf soc. lasten 3.500 3.500 3.600 3.450 4.750 3.780

salarissen f soc. 1. 1.750 1.775 1.930 2.050 2.985 1.965

grondstoffen 5.325 4.885 6.035

energie 1.280 970

nieuwe investering 2.000

verv. investering 500 430

7.830 11.400 8.330 12.655 8.605 12.650

De verwachte netto-kasbehoefte in de maanden januari t~m juni 1980 bedraagt:

Tabel 3.2

Netto-kasbehoefte en cumulatieve netto-kasbehoefte.

jan. febr. maart april mei juni

-2.270 f2.400 -1.370 - 845 -4.395 f1.850

cumulatief: -2.270 f 130 -1.240 -2.085 -6.480 -4.630

De geschatte variantie in deze bedragen is steeds 22.500, dus de standaardaf-

wijking is 150.

Opmerkinq

In dit voorbeeld zijn de netto-kasbehoeften in de verschillende perioden af-

hankelijk (volgt uit de afleiding). Het doet echter in vele gevallen niet of

tiauwelijks af aan het realiteitsgehalte wanneer we aannemen dat de

bt , t- 0, ..., T, onderling onafhankelijk zijn. Dit maakt de covariantiema-

trix echter een stuk eenvoudiger.

We nemen hier aan dat opeenvolgende kasbehoeften negatief gecorrelleerd zijn.

Dit vloeit voort uit de gedachte dat extra betaling van rekeningen in de ene

periode een verminderinq van het aantal betalingen in de volgende periode als

qcvolq hec~ft.

Uaarom nemen we p(bt, v~- )--0.4~, zodat
j
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Cov(bt, bt-j) - at.at-j(-0.4~) - 150(-0.4~),

hetgeen de volgende covariantiematrix E oplevert:

22500 -9000 3600 -1440 576 -230.4
-9000 22500 -9000 3600 -1440 576
3600 -9000 22500 -9000 3600 -1440

-1440 3600 -9000 22500 -9000 3600
576 -1440 3600 -9000 22500 -9000

-230.4 576 -1440 3600 -9000 22500

Hieruit volgt: (met et - 0.1) en dus ue --1.282
t

Tabel 3.3

Waarden van a~
~

t t t t
t i~l j~l aij a~ -~ i~l j~l aij U0.1 x~t

1 22500 150 -192.3
2 27000 164.3 -210.6
3 38700 196.7 -252.2
4 47520 218 -279.5
5 58068 241 -309
6 67579 260 -333.3

De balans van de onderneming per 31-12-79 exclusief de in december behaalde

beleggingswinst ziet er als volgt uit:
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Tabel 3.4

Balans van C 8~ M op 31-12-'79

gebouwen
duurzame produktiemiddelen

voorraden
debiteuren

kas: k0

totaal

balans per 31-12-'79 P

11.500
13.700
15.300
14.800

570

1.300
830

2.000

60.000 60.000

De balans, voorzover die van belang is voor het kasbeheer, ziet er als volgt

uit:

Tabel 3.5

Gedeeltelijke balans van C 8~ M op 31-12-'79

A ged. balans per 31-12-'97 P

Kas: QO 570 x40
xl~-1 1.300 x5~-1 1.750

830 x6~-1 2.950
x2,-1

2.000
x3,-1

4.700 4.700

Opmerkingen:

1. eigen vermogen, lang vreemd vermogen en crediteuren mogen niet gezien worden

als financieringsmiddelen voor het korte termijn kasbeheer. Kort vreemd ver-

mogen t.b.v. kasbeheer is apart opgenomen op de balans.

2. x40 is op dit tijdstip nog niet bekend, daar de beslissingen op tijdstip 0

(1 januari) van invloed zijn op x40~

eigen vermogen 30.400
lang vreemd vermogen 6.950
kort vreemd vermogen 11.650
crediteuren 6.200
vreemd vermogen t.b.v.
kasbeheer:
x5~-1 gem. looptijd 6 mnd. 1.750
x gem. looptijd 2 mnd. 2.9506,-1

3. De gedeeltelijke balans is híer in evenwicht. Dit is echter niet noodzake-

lijk en in de praktijk vaak zelfs niet aannemelijk.
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De constanten hebben de volgende waarden:

Tabel 3.6

Constanten

a5 - 0.17
a6 - 0.50
cit - 0.01, i- 1,2 , t- 0, ..., 5
cit - 0.003, i- 3,5,6, t- 0, ..., 5
a - 7320 t- 0, 1, ..., 5
t

De waarden voor pit, i- 1,2,3,5,6 en voor rit, i- 1,2 zijn weergegeven in

tabel 3.4 voor t- 0, ..., 6. De waarden zijn ontleend aan de maandstatistie-

ken van het CBS.

Tabel 3.7

Waarden van pit en vit

t- 0(- 1-1-'80) 1 2 3 4 5

rlt 1.025 0.984 0.916 1.057 1.031 1.022

r2t 1.015 0.994 0.926 1.047 1.021 1.012

plt .0066 .0067 .0062 .0068 .0070 .0069

p2t .0083 .0082 .0088 .0100 .0090 .0087

p3t .0133 .0093 .0092 .0079 .0087 .0093

p5t .0078 .0077 .0083 .0095 .0085 .0082

pót -0090 .0089 .0095 .0107 .0097 .0094

3.3. Het lineaire programmeringsmodel

3.3.1 Inleiding

In paragraaf 3.2 zijn alle gegevens terug te vinden die nodig zijn voor het

operationeel maken van het lineaire programmeringsmodel uit paragraaf 2.4,

te weten:

de toestandsvariabelen xl,-1' x2,-1' x3,-1' x5,-1' x6,-1 en k,0 in tabel 3.5.
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de parameters Iit, 6Q ~ p it' rit' ai' ci en Qt in tabel 3.2, 3.3, 3.6 en 3.7.
t

Met behulp van deze gegevens is het mogelijk in een lineair programmerings-

programma een oplossing te vinden voor de waarde van

de beslissingsvariabelen xlt' x2t' x3t' x5t
en x6t

de hulpvariabelen vitJ

de afhankelijke variabelen x4t en EQt.

In paragraaf 3.3.2 worden de waarden van de parameters en toestandsvariabelen en

verklarende variabelen in het model gesubstitueerd. In paragraaf 3.3.3 worden

de verkregen uitkomstenl) voor de beslissings- hulp- en afhankelijke variabelen

weergegeven en geinterpreteerd.

3.3.2 Modelformulering

Het hier weergegeven model is hetzelfde model als weergegeven in paragraaf 2.4

(vergelijking (2.17) t~m ( 2.29)). De parameters, toestandsvariabelen zijn nu

echter vervangen door hun numerieke waarden uit paragraaf 3.2. Tussen haakjes

staat steeds de corresponderende vergelijking uit paragraaf 2.4. De vóór elke

voorwaarde vermelde uitdrukking "VWi" met i E {1,2,...,96} duidt op de naam

van de voorwaarde in de data voor het programma OPTIL. Er zijn 85 voorwaarden

en 84 (beslissings- hulp- en afhankelijke) variabelen.

Het model luidt nu als volgt:

maximaliseer

W:- x46 t x15 } x25 t x35 - x55 - x65

onder de voorwaarden

VWt x46 - x40 t x41 } x42 } x43 } x44 t X45

(2.19)

(2.20)

1) De uitkomsten zijn verkregen met behulp van het Algol-ó8-programma OPTIL
dat door het rekencentrum van de Katholieke Hogeschool speciaal is ontwik-
keld voor kleinere lineaire programmeringsproblemen (tot f 100 voorwaarden
en variabelen).
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vw2 x40 - 0.0066x1~-1 t 0.0083x2~-1 t 0.0133x3,-i

-{0.01
(~101 t ~102 t ~201 t ~202) t 0.003

(~301 t ~302) }

- {0.0078x5~-1 t 0.0090x6,-1 t

t 0.003 (x50 - 0.83x5,-1 t x60 - 0.50x6 1) }

x40 - 10.6515 - O.OlOv101 - O.OlOv102 - O.OlOv201

- O.OlOv202 - 0.003v301 - 0.003v302

- 0.003x~0 - U.003x60 (2.21)

en analoog

Vw3 x41 - 0.0067x10 t 0.0082x20 t 0.0093x30 - 0.0077x50 - 0.0089x60 - al

VW4 x42 - 0.0062x11 t 0.0088x21 t 0.0092x31 - 0.0083x51 - 0.0095x61 - a2

vW5 x43 - 0.0068x12 t O.O100x22 t 0.0089x32 - 0.0095x52 - 0.0107x62 - a3

VW6 x44 - 0.0070x13 t 0.0090x23 t 0.0087x33 - 0.0085x53 - 0.0097x03 - a4

VW7 x45 - 0.0069x14 t 0.0087x24 t 0.0093x34 - 0.0082x54 - 0.0094x64 - a5

met

at - 0.01 (~ltl t ~1t2 t ~2t1 t ~2t2) t 0.003
(~3t1 t ~3t2 t x5t t xót -

- 0.83x5,t-1 - 0.75x6,t-1), t- 1, ..., 5

VW8 t~m VW13

-x4t t x5t t x6t - 7320 t- 0,1,2,3,4,5 (2.22)
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VW15 t~m VW20

xlt t x2t - 2x6t ~ 0

vW22 x10 ~ 2600

VW23 t~m VW27

xlt - 2xl,t-1 ` 0

VW29 -x10 ~ -650

VW30 t~m VW34

-xlt t
0.5x1,t-1 ~ 0

VW36 x~0

VW37 t~m VW41

VW43

1660

x2t - 2x2,t-1 - U

-x20 ~ -415

VW44 t~m V4148

-x2t t 0.5x2,t-1 ' 0

VW50 - x50 ~ -1625

VW~il t~m VW55

VW57

-x5t f 0.83x5 t-1 ` 0
,

-x60 ~ -1475

VW58 t~m VW62

t - 0,1,2,3,4,5 (2.23)

(2.24)

t - 1,2,3,4,5 (2.24

t - 1,2,3,4,5

t - 1,2,3,4,5

t - 1,2,3,4,5

t - 1,2,3,4,5

(2.25)

(2.26)

-x6t t 0.5x6,t-1 -` 0 t- 1,2,3,4,5
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VW64 x10 } ~101 - ~102 - 1332.5

VW(~5 xll - 0.984x10 } ~111 - ~112 - 0

VW66 x12 - 0.916x11 } ~121 - ~122 - 0

VW67 x13 - 1.057x12 } ~131 -.~132 - 0

VW68 x14 - 1.031x13 } ~141 - ~142 - 0

VW69 x15 - 1.022x14 } ~151 } ~152 - 0

VW71 x20 } ~201 - ~202 - 842.45

VW72 x21 - 0.994x20
} ~211 - ~212 - 0

VW73 x22 - 0.926x21 t v221 } v222 - 0

VW74 x23 - 1.047x22 } ~231 - ~232 - 0

VW75 x24 - 1.021x23 } ~241 - ~242 - 0

Vw76 x25 - 1.012x24 } ~251 - ~252 - 0

Vw78 x30 } ~301 - ~302 - 2000

VW79 x31 - x30 } ~311 - ~312 - 0

Vwf3U x3`, - x31 } ~321 - ~322 - 0

VW81 x33 } x32 } ~331 - ~332 - 0

VW82 x34 } x33 } ~341 - ~342 - 0

VWf33 x35 - x34 } ~351 - ~352 - 0

(2.27)

VW85 Ekl - 2884.95 f x40 - x10 - x20 - x30 t x50 t x60 (2.28)
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vw8ó Ek2 - EQi - 2400 t x41 t 0.984x10 - x11 t 0.994x20

- x21 t x30 - x31 - x50 t x51 - x60 t x61

vW87 ER,3 - E~,2 t 1370 t x42 t 0.916x11 - xi2 t 0.926x21

- x22 t x31 - x32 - x51 t x52 - x61 t x62

VW88 E~ - ER3 t 845 t x43 t 1.057x12 - x13
t 1.047x22

- x23 t x32 - x33 - x52 t x53 - x62 t x63

vw89 EQ5 - E~ t 4395 t x44 t 1.031xi3 - xi4 t 1.021x23

- x24 t x33 - x34 - x53 t x54 t x63 t x64

VW90 E~ - Ek5 - 1850 t x45 t 1.022x14 - x15 t 1.012x24

- x25 t x34 - x35 - x54 t x55 - x64 t x65

VW91 EQ1 - 192.3

VW92 ER,2 ~ 210. E~

VW93 Ek3 ~ 252.2

VW94 E~ ~ 279.5

VW95 EQ5 ~ 309

VW96 E~ ~ 333.3

x. ~ 0, i- 1,2,3,5,6 , t- 0,1,2,3,4,5it -

(2.29)

(2.30)

vit; ~ 0, i- 1,2,3 , j- 1,2 , t- 0,1,2,3,4,5 (2.31)
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3.3.3. Uitkomsten en conclusies

Bij de gegeven exogene waarden geeft het model voor de 6 maanden die de plan-

ningperiode omvat de optimale waarden voor de beleggingsbedragen en de finan-

cierinc3sbedragen, alsmede de gewenste kasvoorraad aan het eind van elke periode.

De rentewinst wordt eveneens expliciet vermeld, zowel voor elke maand afzonder-

lijk als cumulatief voor de hele planningperiode.

De koerswinst wordt niet expliciet vermeld, maar kan worden afgeleid uit de

overige grootheden, en wel als volgt:

stel Kt is de cumulatieve koerswinst tot en met tijdstip t. Dan is

3 t 6 t
Kt - i~l xit } ERttl }~0 b~~l t 570 f 44.95 - i~5 xit -~0 x4j- -7 J- j

t - 0,1,2,3,4,5

waarbij

3 6
i~~l xit - iF5 xit Het verschil tussen het totale beleggingsbedrag en het to-

tale financieringsbedrag op tijdstip t.

Eettl De aan het einde van de ttl-de periode gewenste kasvoor-

raad.
t

j?0 bjfl
De tot en met periode ttl vereiste hoeveelheid kasgeld voor

de overige activiteiten van de onderneming.

De kasvoorraad op tijdstip t- 0

K0, de koerswinst tot en met tijdstip t- 0

De rentewinst tot en met tijdstip t- 0

Tabel 3.3 geeft de resultaten voor t- 0,1,2,3,4,5 weer.
Tabel 3.9 geeft aan welke aan- en verkoopbeleid uit de resultaten van het model

vuortvloeit. Tabel 3.10 qeeft de samenstelling van de koerswinst.



- 27 -

'Pabel 3.8

Kesultaten van het lineaire kasbeheermodel

t
X4t '- jF0 x4j ' X45 - x46

R, . - E 2
t t

t
Bt .- EO b.}1 t QOj- J

t-0 1 jan. 1980 t-1 1 febr.

x10 1332.5 X40 -3.5 xll 2665 X41 -7.5

x20 842.5 x50 1625 x21 837.4 x51 2738.6

x30 3614.2 x60 1475 x31 1227.8 x61 1751.2

21 192.3 KO 45 k2 210.6 K1 18.6

BO -2840 B1 -440

3141.5 3141.5 4500.8 4500-91)

t-2 1 maart t-3 1 april

x12 5330 x42 -61.1 x13 7916.5 x43 -101.1

x22 1674.8 x52 2273 x23 1753.5 x53 1886.6

x32 0 x62 3502.4 x33 0 x63 5393.6

k,3 252.2 K2 -267.3 k,4 279.5 K3 115.2

B~ -1810 B3 -2655

5447 5447 7294.5 7294.5

t-4 1 mei t-5 1 juni

xll 81E~1.9 x44 -155.8 x15 8341.5 x4S -83.7

x24 1790.3 x54 1565.9 x25 1811.8 x55 2275.5

x34 3612.5 x64 4976.1 x35 2580.4 x65 5076.6

k5 309 K4 379.4 R,6 333.3 K5 598.5

B4 -7050 B5 -5200

6823.6 6823.6 7867 7866.91~

1) Afrondingsverschillen
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Tabel 3.9

Aan- en verkoopbeleid, volgend uit het model

Kit :- koerswinst van beleggingsmogelijkheid i in període t-1

(vrijkomend op tijdstip t), i- 1,2 , t- 0,1,2,3,4,5

Vit :- aankoop beleggingsmogelijkheid i op tijdstip t, i- 1,2,3, t- 0,1,2,3,4,5

ait :- aantrekking van financieringsmogelijkheid i op tijdstip t, i- 5,6

t - 0,1,2,3,4,5

t 0 1 2 3 4 5

Xlt 1332.5 2665 5330 7916.5 8161.9 8341.5

Xl,t-1 1300 1332.5 2665 5330 7916.5 8161.9

Vit 0 1353.8 2888.9 2282.7 0 0
Klt 32.5 -21.3 -223.9 303.8 245.4 179.6

X2t 842.5 837.4 1674.8 1753.5 1790.3 1811.8

X2,t-1 830 842.5 837.4 1674.8 1753.5 1790.3
V2t 0 0 899.4 0 0 0
K2t 12.5 -5.1 -62.0 78.7 36.8 21.5

X3t 3614.2 1227.7 0 0 3612.5 2580.4

X3,t-1 2000 3614.2 1227.7 0 0 3612.5
V3t 1614.2 -2386.5 -1227.7 0 3612.5 -1032.1

X5t 1625 2738.6 2273 1886.6 1565.9 2275.5

(1-a5)XS,t-1 1625 1348.8 2273 1886.6 1565.9 1299.7

a5t 0 1389.5 0 0 0 975.8

X6 t
( 1-a6) Xf~,t-1

a6 t

1475 1751.2 3502.4 5393.6 4976.1 5076.6
1475 737.5 875.6 1751.2 2696.8 2488.1

0 1013.7 2526.8 3642.4 2279.3 2588.5
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Tabel 3. 10

Samenstelling van de koerswinst

dec. 1979 X1~-1(V10-1) - 1300 x 0.025 - 32.5

X2~-1(V20-1) - 830 x 0.015 - 12.5

jan. 1980 X10(Vil-1) - 1332.5 ~e -0.016 - - 21.3

X20 (V21-1) - 842.5 ~e -0.006 - - 5. 1

febr. X11(V12-1) - 2665 je-0.084 - -223.9

X21(V22-1) - 837.4 x -0.074 - - 62.0

maart X12(V13-1) - 5330 ~e 0.031 - 303.8

X22(V23-1) - 1674.8~e 0.021 - 78.7

april X13(V14-1) - 7916.5~e 0.031 - 245.4

X23(V24-1) - 1753.5 ~ 0.021 - 36.8

mei X14(V15-1) - 8161.9~e 0.022 - 179.6

X24(V25-1) - 1790.3 ~e 0.012 - 21.5

910.8 312.3
312.3

598.5
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3.4. Het kwadratische programmeringsmodel

Uitgaande van het in paragraaf 2.5 geformuleerde probleem is er, naast de in

die paragraaf gevolgde benadering, waarbij het gedrag van de beslisser risico

indifferent is, nog een benadering mogelijk.

Stel dat de beslisser risico-mijder is. We nemen vervolgens aan dat de varia-

biliteit van de kasvoorraad bepaald wordt door de variabiliteit in de kasbe-

hoefte. Dus veronderstellen we de variabiliteit in de kasvoorraad t.g.v. de

variabiliteit in de opbrengsten van de beleggingen verwaarloosbaar klein.

Onder deze onderstellingen is dan het volgende model te formuleren.

i. Bepaal de verzameling van efficiënte beslissingsmogelijkheden.

2. Kies uit de verzameling van efficiënte beslissingsmogelijkheden de "beste".

We definiëren hiertoe nu:

T-1 3 6 3 6
X - E{.E p, x. - E p.. x. } f E x. - E x.--0 j-0 i-1 ij i,j-i i-5 i~ i,j-1 i-1 i,T-1 i-5 i,T-1

zodat

T-1 3 6 3 6
E X - E{.E p. x. - E p. x. } --0 j-0 i-1 ij i,j-1 i-5 ij i,j-1 } i~l xi,T-1 i~5 xi,T-1

en

2 T-1 3 T-1 3 2
o(x0) - j~0 i~l h~o k~l xi,j-1 6(Pij'PhR.) xR,,k-1~

Het bepalen van de verzameling van efficiënte beslissingen is nu:

min a2(x )
a~0 0

o.d.v. E ~ ~ a

en de voorwaarden (2.20) t~m (2.31).

De covariantiematrix luidt:
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.00016 .000015

' .00016 ~ .000015

.000015 .00007

~ .000015 ~ .00007
.00003

'.00003
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De uitkomsten van het bovenstaande model zijn nu:

a- 0 1252 4872 5166 5810

x10 650 650 650 650 932

x20 415 415 415 415 1227

x30 5,6 16,1 278 2290 7874

x40
10,6 10,6 10,6 10,6 10,6

xS0 1625 1625 1625 1625 1625

x60
1475 1475 1475 1475 4114

xll 325 325 325 325 1864

x21 207,5 207,5 207,5 482 2454

x31
5,5 16,0 275 1561 3349

x41 -11,5 -11,5 -9,0 9,6 42,4

x51
1349 1349 1349 1349 2669

x61 737,5 737,5 737,5 737,5 4693

x12 162,5 162,5 162,5 650 3728

x22 104 104 344 965 4909

x32 4,7 13,7 236 1866 0

x42 -9,8 -9,7 -7,4 6,9 10,9

x52 1119 1119 1119 1119 2216

x62 369 369 369 807 5115

x13 81 81 92 697 7456

x23 52 65 207 1448 2454

x33 5,2 15,1 260 2136 0

x43 -9,0 -9,0 -4,8 13,5 11,9

xS3 929 929 929 929 1839

x63 184 184 184 1072 5493

x14
41 53 160 538 10396

x24
46 131 415 1003 1227

x34 5,6 16,1 278 2283 2960

x44 -6,0 -5,7 -2,3 22,1 18,2

x54 771 771 771 771 1267

x64 92 92 287 770 5812

x15 48 107 321 378 5198

x2S 92 262 830 997 614

x35 600 1736 4950 5032 4031

x45 -4,4 -3,4 0,6 23,2 55,3

x55 640 640 640 640 1267

x65 70 184 575 688 2906
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EQ1 4925 4914 4653 2640 192,3

ER2 2019 2009 1753 210,6 210,6

ER3 3006 2997 2540 252,2 252,2

EQ4 3614 3591 3214 468,2 279,5

EQ5 7802 7695 7265 4934,3 309

EQ6 5148 3901 333,3 333,3 333,3

In de bovenstaande tabel geeft a de waarde van de verwachte opbrengst aan.

De oplossingen zijn de met die waarde corresponderende oplossingen met de mini-

male variantie. De met a- 5810 corresponderende oplossing is de oplossing met

de maximale verwachte waarde. Uit deze tabel blijkt dat de oplossing voor hoge

risico-afkeer vrij stabiel is. Indien we de oplossingen voor ~- 0 en a- 4872

vergelijken dan blijkens de veranderingen in de latere perioden (nl. periode 5

en 6) en in de belegging in kasgeld te zitten.

Tot slot van deze paragraaf geven we in de onderstaande tabel voor een aantal

hoekportefeuilles aan de overschrijding van de liquiditeitsvoorwaarde.

De gebruikte overschrijdingskans was .10.

a 0 1252 4872 5166 5810

EQ1 4925 4914 4653 2640 192,3

E22 2019 2009 1753 210,6 210,6

ER3 3006 2997 2540 252,2 252,2

EQ4 3613 3590 3214 468 279,5

EQ5 7802 7695 7265 4939 309

EQ6 5148 3900 333,3 333,3 333,3

62k1 22954,8 22954,8 22954,8 22954,8 22954,8

62k2 27538,5 27538,5 27540,8 27695,7 29557,6

a2R3 39259,4 37259,4 39264,0 39504,3 42571,0

Q2R4 48084,6 48084,6 48099,0 48570,9 55298,2

62Q5 58634,0 58634,1 58653,7 59495,3 72731,5

Q2Q6 68145,4 68146,9 68184,1 69287,4 95268,0

~;1 0 0 0 0 0, 10

E2 0 0 0 0,10 0,11

E3 0 0 0 0,10 0,11
E4 0 0 0 0,02 0,12
E5 0 0 0 0 0,13

E6 0 0 0,10 0,10 0,14
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Uit deze tabel blijkt dat, de benadering van de liquiditeite voorwaarden in dit
geval goed voldoet, zelfs in geval van opbrengstmaximalisatie is de overschrij-

ding in de belangrijke eerste perioden zeer gering.
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