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EEN STOCHASTISCH KASBHEERSPROBLEEM MET CONTINUE
CONTROLE

P. Slangen



REPALING VAN DE OPTIMALF, BELF,IDSPARAMETERS VOOR EEN STOCHASTISCH KASRF,HEERS-
PRORLF.EM MET CONTINUE CONTROLE~)

P. Slangen

Korte samenvatting

Door Constantinides [1979] zijn de optimale beleidsparameters bepaald
voor een stochastisch kasbeheersprobleem ervan uitgaande dat voor de beleids-
parameters ( d,D,iJ,u) geldt: d~ D ~ 0~ U~ u . Bij een optimaal beleid is
echter aan deze voorwaarde niet voldaan als er alleen vaste transactiekosten
zijn en slechts i n een beperkt aantal gevallen indien de kosten van tekort
niet gelijk zijn aan de kosten van het in voorraad houden.

In dit artikel zullen de optimale beleidsparameters bepaald worden als
functies van de probleemparameters en de verwachte kosten per periode zowel
voor het geval dat er alleen vaste transactieskosten zijn, als voor het geval
waarin de kosten van tekort niet gelijk zijn aan die van het in voorraa~í
houden en de probleemparameters niet voldaan aan de door Constantinides ge-
stelde voorwaarden.

~) Met dank aan Dr. J. van Lieshout voor zijn commentaar op het concept.
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1. Inleiding en probleemstelling

Bij het te formuleren kasbeheersprobleem gaan we er vanuit, dat de
beslisser over de twee homogene activa: kasgeld en beleggingen beschikt, dat
een negatief kassaldo toegestaan i s, en dat de toekomstige, exogeen bepaalde,
kasgeldveranderingen gegenereerd worden door een ~diener-proces. Voorts dat
zowel met het aanhouden van een positief- als van een negatief kassaldo kosten
verbonden zijn en dat de beslisser het kassaldo op ieder moment zelf beinvloe-
den kan door het aan- of verkopen van beleggingen. Met een dergelijke handel-
ing, in het vervolg transactie genoemd, zijn echter kosten gemoeid.

noel van het model i s het zodanig bepalen van de transacties, dat de
verwachte kosten per tijdseenheid minimaal zijn, uitgaande van de volgende
beslissingsregel met beleidsparameters d, D, TJ en u:
a) Is het saldo kleiner dan of gelijk aan d, dan wordt het saldo door een

transactte verhoogd tot D.
h) Is het saldo groter dan d, doch kleiner dan u, dan wordt er geen transactie

uitgevoerd.
c) Is het sal~lo groter dan of gelijk aan u, dan wordt het saldo door een

transactie verlaagd tot U.
T)oor Constantinides [1976j zijn de optimale beleidsparameters

~ ~ ~ ~(d ,D ,U ,u ) bepaald, uitgaande van een exogene kasgeldverandering met
verwachtingswaarde nul en de voorwaarde d~ D~ 0~ U~ u. De door Constanti-
nides afgeleide optimale beleidsparameters zijn echter niet bruikbaar als er
alleen vaste transactiekosten zijn en slechts beperkt bruikbaar als de kosten
van een tekort groter zijn dan de voorraadkosten. Daarom zullen in dit artikel
de optimale heleidsparameters bepaald worden zowel voor het geval waarin er
alleen vaste transactiekosten zijn, als voor het geval waarin de kosten van
tekort groter zijn dan de kosten van het i n voorraad houden en de probleempa-
rameters niet voldoen aan de door Constantinides gestelde voorwaarden.

T)e opbouw van dít artikel i s als volgt: Eerst zal een kasbeheersmodel
met continue controlemogelíjkheden geformuleerd worden ( par. 2). Vervolgens
worden de eigenschappen van de optimale oplossing bepaald (par. 3) en de door
Constantinides verkregen resultaten vermeld voor het geval waarin de kasgeld-
verandering gelijk is aan nul. Híerna zullen de optimale beleidsparameters
hepaald worden voor een verwachte kasgeldverandering gelijk aan nul indien
geldt: d~ (l ~ n~ U ~ u(par. 5) en op analoge wijze indien geldt
d~ D~ i1 ~ Q~ u( par. 6). Het bepalen van de optimale beleidsparameters als
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functies van de probleemparameters bij een verwachte kasgeldverandering onge-
li,jk aan nul ís alleen mogelijk als er geen vaste transactíekosten zijn. De
hiervoor geldende resultaten worden vermeld in par. 7. In de laatste paragraaf
(par. 8) worden de resultaten samengevat.

2. Formulering van het model

Bij de formulering van het kasbeheersprobleem als een stochastisch controle-
probleem noteren we de exogeen bepaalde cumulatieve kasgeldverandering op het
interval [t,s] als: k(t,s), waarbij een positieve waarde van k(t,s) een kas-
geldvermindering impliceert. Deze kasgeldverandering wordt zo gedefinieerd,
dat voor elke verdeling t~ ~ tl ~... ~ van het interval [tC,~), de stochas-
tische variabelen k(t~,tl), k(tl,tz), ..., k(ti,ti}1), ... onafhankelijk en
normaal verdeeld zijn met als verwachting voor k(ti'tifl)' (tifl-ti) . u en
variantie (ti}1-ti) . 02, waarbij u en o2 constanten zijn, onafhankelijk van
de tijd.
Dit proces kan op formele wijze beschreven worden door de volgende stochasti-
sche differentiaalvergelijking:

dk -u dtfo dz

met dz - ~ (dt)1~2

en ~ een normaal verdeelde, tijdsonafhankelijke stochastische variabele met
verwachttng nul en variantie 1.

De toestand van het kasbeheerssysteem op tijdstip t wordt bepaald door
het kassaldo op tijdstip t en genoteerd als x(t) of als x indien de tijdsaan-
duiding niet noodzakelíjk is. De beslisser volgt het proces continu en inte~
venieert alleen indien de werkelijke toestanden afwijken van de gewenste toe-
standen. (hndat de beslissing om in te grijpen op tijdstip t afhangt van de
toestand van het systeem juist voor tijdstip t, zijn de tijdstippen waarop de
beslisser intervenieert, stochastische variabelen. Deze tijdstippen zijn
alleen afhankelijk van de gebeurtenissen tot tijdstip t en onafhankelijk van
toekomstige gebeurtenissen.

Voor de formulering van het model definiëren we zowel een continue als
een impulse controle. Continue controle treedt alleen dan maar op als een of
beide controlegrenzen (d,u) met het bijbehorende terugkeerpunt (D of U) samen-
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valt. Rij een continue controle: v(t),~v(t)~ ~ m, verandert het kassaldo
gedurende het tijdsinterval [t,ttdt) d.m.v. transacties met v(t)dt. De impulse
controle wordt als volgt gedefinieerd: stel
(1 - i D~ T 1 ~ T 2~ ... T i~ ... een ri j van ti jdstippen waarop de beslisser
intervenieert en v~,vi,v2,...vi,... als een rij van transacties, zodat op
tijdstip T i het saldo onmiddellíjk veranderd wordt met vi. Om er zeker van te
zijn, dat het beleid eindige kosten heeft, eisen we dat het aantal interven-
ties dat plaatsvindt gedurende een begrensd tíjdsinterval eindig i s. Definië-
ren we het kassaldo op tíjdstip T i, juist voordat de transactie uitgevoerd
wordt door x(Ti) en het saldo nadat de transactie uitgevoerd is door x(Ti),
dan kunnen de toestandsvergelijkingen van het kassysteem als volgt worden
geformuleerd:

x(T i) - x(T i) -1- vi ~

dx( t) ~ v( t)dt - k( t, ttdt) , T i ~ t~ T i}1 , i~ 0

,

De kosten gemoeid met een interventie, bestaan in het algemene geval
uit een vast en een variabel gedeelte. Dit laatste is recht evenredig met de
omvang van de transactie. Genoemde kosten kunnen worden weergegeven door:

T(v) - al f blv
- ~
- a2 - b2v

al,a~,bl,b2 ~ 0

v ~ 0

v - 0

v ~ 0

(2.7)

(2.3)

(2.4)

Hierin is v gelijk aan vi indien
líjk aan nul zijn en is v gelijk
acttekosten gelijk aan nul zijn.
We

de bijbehorende vaste transactiekosten onge-
aan v(t) indien de bijbehorende vaste trans-

veronderstellen voorts, dat zowel de voorraadkosten als de kosten van te-
kort op ieder tijdstip recht evenredig zijn met de omvang van het kassaldo op
dat tijdstip. Genoemde kosten
bestaan uit het verschil tussen

zijn opportuniteitskosten. De voorraadkosten
de opbrengst van beleggingen en de vergoeding

díe gegeven wordt over een positief kassaldo. De kosten van tekort zijn het
verschil tussen de vergoeding die betaald moet worden bij een negatief kassal-
do en de opbrengst van de beleggingen. Deze veronderstelling impliceert dat de
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som van het kassaldo en de beleggingen altijd groter is dan nul.
De voorraadtekort-kostenfunctie kan geschreven worden als:

H(x) - h.x ; x ~ 0
-s.x ; x ~ ~
h, s ~ 0

(2.5)

De totale kosten van het kasbeheerssysteem die afhankelijk zijn van de
transactiebeslissingen, bestaan dus uít de voorraadkosten, de kosten van
tekort en de transactiekosten. Uitgangspunt bij het bepalen van deze kosten is
dat een beslissingsregel met een (d,D,iJ,u) structuur gehanteerd wordt. D.w.z.:
stel y(x) is het saldo na een transactiebeslissing dat geldt:

y(x) - n , x ~ d

- x , d ~ x ~ u

~ U , x ~ u, met

d ~ D ~ U ~ u

(2.6)

(2.7)

Het bewijs dat een beslissingsregel die gekarakteriseerd wordt door de
vier beleidsparameters d, D, iJ en u optimaal is, is voor het criterium minima-
tisatie van de verdisconteerde totale kosten te vinden in Constatinides en
Richard [197R].

Doel van het model is het zodanig bepalen van deze beleidsparameters
dat de verwachte kosten per tijdseenheid minimaal zijn.
Duiden we de genoemde kostenvoet bij een bepaalde combinatie van waarden van

~
de beleidsparameters aan als Y(c - 0,1,2,...) en Y als de minimale verwach-c
te kostenvoet bij een oneindige planhorizon, dan geldt:

N
Y~ :- inf lim T 1 F.X(U)~U { E T(vi) -~ J~ [H(x(t)) ~- T(v(t))]dt} (2.R)

c T~ i-0

Hierín is EX(C) C de verwachtingsoperator op tijdstip 0 bij een aanwezig~
kassaldo van x(~) en een combinatie van waarden van beleidsparameters c.
N ís de index van de laatste interventie op het interval [O,T].
Alvorens tot de bepaling van de optimale waarden van de beleidsparameters over
te gaan, zullen eerst de eigenschappen van de optimale oplossing worden be-
paald.



3. Eigenschappen van de optimale oplossing

Voor het bepalen van de optimale beleidsparameters maken we gebruik van de
volgende door Constantínides [1976, blz. 1323 en 1324] bewezen stelling:
Stel dat het kasbeheersbeleid gegeven wordt door (2.6) en (2.7) en dat er een
tweemaal continue differentieerbare functie V(x) en een constante Yc bestaan,
zodat voor een kasbeheerssysteem dat oneindig lang wordt voortgezet de totale
kosten op het interval [O,T) weergegeven kunnen worden door:

n
EX(U)~U { E T(vi) f f~ [H(x(t))] f T(v(t))]dt} -

i~ 0

Y cT f V(x(0)) - EX(~)~0 V(x(T))

dan voldoet de functie V in het continueringsgebied, (d,u), aan de volgende
differentiaalvergelijking:

Yc f H(x) - u Vx(x) f 2 02 Vxx(x) - 0 .

Hierin in:

V(x) :- a V(x) en V (x) :- a 2V(x)
x a x xx

a x2

(3.2)

Uit (3.1) kunnen de volgende interpretaties van y en V(x(t)) worden afgeleid:ca) Y is de limiet van de verwachte kostenvoet van het kasbeheerssysteem, bijc
hantering van een beleid met parametercombinatie c, als de lengte van het
tijdsinterval naar oneindig gaat;

b) V(x(t)) is een potentiële kostenfunctie, dat wil zeggen: Stel dat er twee
verschíllende toestanden zijn waarin het systeem op tijdstip t verkeert:
x(t) en x'(t), dan is V(x(t))-V(x'(t)) het verschil in totale kosten vanaf
tijdstip t tot oneindig bij eenzelfde beleid c.

Uitgaande van de gegeven ínterpretaties van Y c en V(x(t)) kunnen de optimale
beleidsparameters bepaald worden door gebruik te maken van de eigenschappen
van een optimaal beleid.
1) Bij een optimaal beleid zal er, indien er een transactie wordt uitgevoerd,

altijd een kasgeldverandering plaatsvinden, die zodanig is, dat de margina-
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le transactiekosten gelijk zijn aan de marginale reductie van de potentiële
kostenfunctie. Hieruit volgt dat voor een optimale oplossing moet gelden:

~
Vx(D ) - -bl

~
Vx( U ) - -4-b 2

(3.3)

(3.4)

2) Is d~ de grootste waarde waarbij een kasgeldvermeerdering door een transa~
tie plaatsvindt en u~ de kleinste waarde waarbij een kasgeldvermindering
door een transactie plaatsvindt, dan moet moet bij een optimaal beleid
gelden dat de reductíe van de potentiële kostenfunctíe door een saldoveran-
dering van u~ naar U~, respectievelijk d~ naar D~, gelíjk is aan de hie~
voor te maken transactiekosten:

~ ~ ~ ~
V(d )- V(D )- al f bl(D -d )

~ ~ ~ ~
V(u ) - V(U ) - a2 ~- b2(u -U )

(3.5)

(3.6)

Gebruikmakend van (3.2) t~m (3.6) en de gegeven interpretaties van Y cen V(x(t)) zijn nu de optimale beleidsparameters te bepalen door het oplossen
van (3.2). We zullen dit eerst doen uitgaande van een verwachte kasgeldveran-
dering per periode gelijk aan nul en vervolgens uitgaande van een verwachte
kasgeldverandering per periode ongelijk aan nul.

In het eerste geval (u - 0) zal er bij de bepaling een onderscheíd
gemaakt worden tussen de volgende drie gevallen:

a) d~ 0~ 0~ U~ u

b) d~ 0~ D~ U~ u- ~

c) d~ D~ U~ 0~ U

De gevallen waarin alle vier de beleidsparameters aan een zijde van het nul-
punt liggen behoeven niet onderzocht te worden omdat dit nooit optimaal kan
zijn. Immers i n beide gevallen i s er altijd een onnodige positieve of negatie-
ve voorraad.
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Zijn de verwachte kosten per periode ongelijk aan nul dan is het
alleen maar mogelijk om de optimale beleidsparameters expliciet te bepalen als
er geen vaste transactiekosten zijn. rhndat in dit geval de beleidsparameters d
en D respectievelijk u en TJ samenvallen hehoeft er geen onderscheid gemaakt te
worden tussen verschillende gevallen omdat nu de samenvallende beleidsparame-
[ers, bij een optimaal beleid, elk aan een zijde van het nulpunt moeten lig-
gen.

4. De optimale beleidsparameters bi een verwachte kasgeldverandering van
nul en d~ D ~ ~~ lJ ~ u

a ~

Gebruikmakend van (3.2) tIm (3.6) en de genoemde interpretaties van V(x)
en Y heeft Constantinides de optimale beleidsparameters bepaald bij eenc
verwachte kasgeldverandering van nul en de voorwaarde d~ D ~ 0~ U ~ u.- ~
Deze beleídsparameters kunnen worden gegeven door de volgende formules:

u~ - YIh f (lIh)(3h2a2a2I4)lI3

U~ - YIh - (lIh)(3h2a2a2I4)lI3

D~ - -~yls f (lIs)(3s2o2alI4)lI3

d~ - -ryls - (lIs)(3s2a2alI4)lI3

Y2 - (o2hsl(~s))(blfb2) } (sI(h~-s))(3h2o2a2I4)2I3

~- (hI(hfs))(3s2a2alI4)2I3

Aan de voorwaarde d~ ~ D~ ~ 0~ U~ ~ u~ wordt voldaan i ndien geldt:

(4.2)

(4.3)

(4.4)

(4.5)

- o2h(bltb2) ~ (3h2a2a2I4)2I3 - (3s2a2alI4)2I3 ~ o2s(blfb2) (4.6)

Deze resultaten zijn samen te vatten in de volgende stelling:
Stelling 1: Is de verwachte kasgeldverandering gelijk aan nul en voldoen de
probleemparameters aan (4.6), dan worden de optímale beleidsparameters, gege-
ven door (4.1) tIm (4.4) en de verwachte kosten per tijdseenheid door (4.5).
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Aan vnorwaarde (4.6) wordt altijd voldaan índien er geen vaste trans-
actiekosten zijn. In dat geval kan het resultaat als volgt worden samengevat:
Stelling 2: Is de verwachte kasgeldverandering gelijk aan nul en zijn er
atleen variabele transactiekosten, dan worden de optimale beleídsparameters en
de verwachte kosten per tijdseenheid gegeven door:

~ ~
u - U - Y~h (4.7)

~ ~
d - D - -ry ~s

Y 2 - (Q2hs~ (hfs) ) (blfb2)

(4,R)

(4.9)

Aan de in (4.6) genoemde voorwaarde wordt echter vaak niet voldaan als de
kosten van tekort groter zijn dan die van het i n voorraad houden (s ~ h). In
dat geval zijn de gegeven resulaten niet meer van toepassing. Daarom zullen in
de volgende paragraaf de optímale beleidsparameters worden bepaald, uitgaande
van d ~ ~~ D ~ U ~ u.

5. De optimale beleidsparameters bij een verwachte kasgeldverandering per- ~ ~ ~ ~eriode van nul en d ~ 0~ D ~ U ~ u

Voor het bepalen van de optimale beleidsparameters bij een verwachte kasgeld-
verandering van nul lossen we eerst differentiaalvergelijking (3.2) op. Aange-
toond zal worden dat er, tenzij Y c een bepaalde waarde overschrijdt, een
functie V(x) die aan de voorwaarden (3.3) t~m (3.6) voldoet niet bestaat.

Het referentieniveau van de potentiële kostenfunctte mag willekeurig
gekoz.en worden. We stetlen

V(~) - ~ (5.1)

We laten, ter vereenvoudiging van de notatie, de index c bij Y van
hieraf aan vervallen. Voor u- 0 en H(x) gegeven door (2.5) wordt de oplossing
van (3.2):

V(x) - xV (0) f(1~o2)(Y x2-hx3~3) , 0 ~ x~ ux - -

- xVx(~) f(lIQ2) (Yx2fsx3I3) , d~ x ~ ~

(5.2)

(5.3)
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Gebruikmakend van (3.4) en (5.2) vinden we een kwadratische vergelijking in U.
Noemen we de waarden van U die aan deze vergelijking voldoen, U1 en U2,
met TI1 ~ U2, dan geldt:

U1~2 - Y~h f (l~h) ~Y2-t~a2(b2-Vx(U))1~2

Deze wortels zijn reëel, indien

y 2 ~ ha2(b2-Vx(~))

T3ovendíen geldt 0~ U1 ~ U2, indien ook voldaan wordt aan:

b2 ~ Vx(0)

Substitutie van U1 en U2 in (5.2) geeft na enige herleiding:

V(U2) - V(U1) -

3h2Q2~Y2
- h o2(b2-Vx(U)) f 3~2 h a2b~~IY2-h o2(b2-Vx(0)))1~2

(5.4)

(5.5)

(5.6)

TJit (5.S) en (5.6) volgt nu V(U2) ~ V(U1) .
7,oals uit figuur 1 volgt zal bij een optimaal beleid, indíen er een

kasgeldvermindering door een transactie wordt gerealiseerd, dit altijd gebeu-
ren tot TJ1:

Immer vanaf x- U2 stijgt de marginale reductie van de potentiële kostenfunc-
tie bij dalende x. Het saldo x- U2 kan dus niet de optimale U zijn, omdat een
verdere reductie van de kosten verkregen kan worden door het saldo te vermin-
deren tot een waarde kleiner dan U2.

Fen transactie zal bij een optimaal beleid echter alleen maar uitge-
voerd worden als de reductie van de potentiële kostenfunctie minstens even
groot is als de met de transactie gemoeide kosten. 7.oals uit figuur 1 blijkt,
is de totale kostenreductie maximaal, indien de kasgeldvermindering plaats-
vindt vanuit TJ2.
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V (x)

Figuur 1. De potentiële kostenfunctie voor d~ 0 ~ D~ U~ u

Voor het bestaan van een optimale u moet gelden, dat de reductie van de poten-
tíële kostenfunctie mínstens zo groot is als de bij die reductie behorende
transactiekosten:

~ ~
V(U2) - V(U ) ~ a2 f (U2-U )b2 (5.7)

~Substitutie van U2 en U in (5.2) en het resultaat in (5.7) geeft als voor-
waarde voor het kwadraat van de verwachte kostenvoet:
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Y2 ~ hQ2(b2-Vx(0)) f (3h2a2a2I4)2I3 ( 5.8)

~ ~Voor het bepalen van D, zodat geldt D~ 0, bepalen we met behulp van (5.2)
de
we

oplossing van (3.3). Dit geeft een kwadratische vergelijking in D. Noemen
de waarden van n die hieraan voldoen, D1 en D2, met D1 ~ D2, dan geldt:~

D1~2 - YIh f (lIh)~Y2fh72(b1fVx(0)IlI2

Is Y2 ~ -h~2(h1fVx(0))

en bl t Vx(0) ~ 0

( 5.9)

(5.10)

(5.11)

dan zijn de beide wortels reëel en geldt bovendien ~~ D1 ~ D2 en D2 ~ U2.
D2 kan nooit het punt zijn tot waar bij een optimaal beleid het kas-

saldo vermeerderd wordt door een transactie omdat direkt links van D2 de
vermindering van de potentiële kostenfunctie kleiner is dan de variabele
transactiekosten, zoals uit figuur 1 blijkt. Hieruit volgt dat indien er door
middel van een transactie een kasgeldvermeerdering plaatsvindt, dit altijd zal
gebeuren tot het saldo D1, dus

~
n -n1 ~o .

Een kasgeldvermeerdering zal echter alleen maar plaatsvinden, indien
de maximaal bereikbare reductie van de potentiële kostenfunctie groter is dan
de met de reductie gemoeide transacttekosten. Voor het bepalen voor het punt
van waar uit een maximale kostenreductie verkregen kan worden door een kas-~
geldvermeerdering tot D bepalen we de punten links van het nul-saldo waar
(3.3) geldt. Noemen we deze punten D3 en D4, dan vinden we m.b.v. (5.3):

D3~4 ' -YIs f(1 Is2)~Y2-sa2(b1fVx(0))~1I2 (5.12)

Stel D3 ~ D4, dan is D3, indien aan voorwaarde (5.11) wordt voldaan op (~,0)
het enige punt van waar uit door een kasgeldvermeerdering een maximale kosten-
reductie kan plaatsvinden. Voor het bestaan van een optimale d moet dus gel-
den:
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V(D3) - V(D~) ~ al -F (D~-D3).bl

Substitutie
~

van D3 in (5.3) en D in (5.2) en
(5.13), geeft na enige herleiding als voorwaarde:

( 5.13)

het resultaat ingevuld in

3
-(b1fVx(0)).Y(l~h t l~s) -E ~2 (1~s2 - 1~h2)

36

f~Zs2 [Y2 - sa2(b1fVx(D))~3,2 f 3h2a2 [Y2 f l~2(b1fVx(0))13I2

-al ~ 0 . (5.14)

Voor het bepalen van de optimale beleidsparameters moet nu V(0) zodanigx
worden gekozen dat Y geminimaliseerd wordt onder de voorwaarden (5.8), (5.11)
en (5.14). Immers, indien aan (5.8) is voldaan, dan is ook aan (5.5) voldaan
omdat a2 , 0. Is aan (5.5) voldaan dan is ook aan (5.10) voldaan omdat voor
bl, b2 a ~ geldt:

-h o2(b1tVx(~)) ~ h a2(b2-Vx(~))

en is aan (5.11) voldaan, dan is ook aan (5.6) voldaan, indien bl of b2 ~ 0.
Voor s~ 3h kan worden bewezen (zie appendix), dat Y onder de voor-

waarden (5.8), (5.11) en (5.14) minimaal is, als de maximaal mogelijke reduc-
tie van de potentiële kostenfunctie juist gelijk is aan de daarbij behorende
totale transactiekosten.
De te kiezen Vx(0) en Y kunnen zodoende worden bepaald uit het stelsel dat
ontstaat door (5.8) en (5.14) als gelijkheden te schrijven, indíen (zie appen-
dix) de probleemparameters voldoen aan:

~2h(blfb2) ~ (3h2Q2a2~4)2~3 -
(3s2o2alI4)2~3

s ~ 3h

Aovendien volgt uit het genoemde bewijs, dat geldt.

(5.15)

(5.16)

~
u - U2
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Gebruikmakend van de gevonden resultaten en substitutie van
2 (3h2o2a I4)2I3

Vx(0) - b2 - y 2} 2l~a ha

geeft de optimale beleidsparameters, indien geldt d~ ~ 0~ D~ ~ U~ ~ u~ .

u~ ~ y Ih ~- ( lIh) (3h2o 2a2I4)
l I3

U~ - yIh - (lIh)(3h2o2a~I4)lI3

D~ -YIh - (lIh)[ha2(bl~-b2) -F (3h2a2a2I4)2I3]lI2

d~ --~y Is -( l Is) [y 2(1 t sIh) - sIh( 3h2o
2a2I4 ] 2I3

- so2(blfb2))lI2

met y de oplossing van

c0 - cly f c2(c3y 2-c4) 3I2 } c5y 3- 0

waarin:

c0 - 2s2((3h2o2a2I4)2I3 f ho2(blfb2))3I2 - ~2s2h2a1

cl ~ 3s(sth)[(3h2o2a2I4)2I3 } (bl } b2)ha2]

c2 - 2h2

c3 - 1 f sIh

c4 - (sIh)(3h2o2a2I4)2I3 f scr2(blfb2)

c5 - s2 f 3sh f 2h2

(5.17)

(5.19)

(5.20)

(5.21)

en waarvan de probleemparameters aan de gestelde voorwaarden (5.15) en (5.16)
voldoen.



14

We kunnen dit resultaat als volgt samenvatten:

Stelling 3: Is de verwachte kasgeldverandering gelijk aan nul en voldoen de
parameters van het kasbeheersprobleem aan (5.15) en ( 5.16), dan zijn de opti-
male beleidsparameters te bepalen m.b.v. (5.17)-(5.20) en de daarbij behorende
verwachte kosten per tijdseenheid m.b.v. (5.21).

Voldoen de parameters van het probleem aan

~2h(blfb2) - (3h2o2a2~4)2~3 - (3s2a2a1~4)2~3

en s ~ 3h

(5.22)

(5.16)

~ ~ ~ ~
dan is D- ~ en kunnen d, U en u ook m.b.v. (4.1)-(4.5) bepaald worden.

~Immers, voor D- 0 volgt uit (5.9) dat geldt VX(0) --bl en volgt uit
(5.R) en (5.11) als gelijkheden geformuleert:

y2 - o2h(blfb2) -~ (3h2o2a2I4)2I3 - (3s2o2a1~4)2I3

Is aan ( 5.2) voldaan dan is het stelsel (5.17)-(5.21) gelijk aan dat geformu-
leerd i n (4.1)-(4.5). Dit resultaat impliceert dat stelling 1 algemener gefor-
muleerd kan worden door de eerste kleiner dan voorwaarde i n (4.b) te vervangen
door kleiner dan of gelijk aan.

(hndat we nu beschikken over de waarden van de optimale beleidsparame-
ters, indien de beide terugkeerpunten aan dezelfde kant van het nul-saldo
liggen, is het ook mogelijk een stelling te formuleren voor het geval waarbij
de variabele transactiekosten gelijk aan nul zijn en dus de beide terugkeer-
punten samenvallen.

Stellíng 4: 7.ijn er geen variabele transactiekosten en is bovendíen voldaan
aan s2a1 ~ h2a2 en s~ 3h , dan geldt:~

D~ - U~ ~ y~h - (l~h)(3h2Q2a2,4)lI3

~ ~en worden u, d en y gegeven door (5.17), (5.10) en (5.21).
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Een belangrijk verschil tussen de optimale beleidsparameters onder voorwaarde
(4.6) en die onder de voorwaarden (5.15) en (5.16) komt tot uiting in de
invloed van de kostenparameters op de transactieomvang.
In beide gevallen is de optimale transactieomvang bij een kasgeldvermínde-

~ ~ring (U -u ) onafhankelijk van de verwachte kosten per tijdseenheíd, de varia-
bele transactiekosten, de vaste transactiekosten van een kasgeldvermeerdering
en de kosten van tekort.
Onder voorwaarde (4.6) is de optímale transactieomvang bij een kasgeldvermeer-

~ ~
dering (D -d ) onafhankelijk van de verwachte kosten per tijdseenheid, de
variabele transactiekosten, de vaste transactiekosten van een kasgeldverminde-
ring en de voorraadkosten.
Onder de voorwaarden (5.15) en (5.16) is dit echter niet het geval. De trans-
actieomvang bij een kasgeldvermeerdering is een functie van alle probleempara-

~ ~
meters. Tael is in dit geval de afstand (U -D ) onafhankelijk van de verwachte
kostenvoet, de vaste transactiekosten van een kasgeldvermeerdering en de
kosten van tekort.

6. De optimale beleidsparameters bij een verwachte kasgeldverandering per
periode van nul en d~ D ~ U~ 0~ u.~ ~

Het bepalen van de optimale beleidsparameters bij een verwachte kas-
geldverandering van nul, indien geldt d~ D~ U~ 0 ~ u kan op eenzelfde wijze
gebeuren als in de vorige paragraaf gedaan is voor d~ 0~ D~ U~ u.

De verwachte kosten per periode bij een optimaal beleid en de daarbij
behorende V(0), volgen uit de bepaling van de minímale Y díe aan de volgendex
voorwaarden voldoet:

Vx(0) - b2 ~ 0

y2 ~ s o2(b1tVx(0)) f (3s2a2alI4)2I3

3
(Vx(0)-b2)(yI1~YIs) f ~(llh2-1~s2)

3Q

t 3h262[Y2fh o2(VX(0)-b2)13I2

f 2 2[y2-s a2(Vx(0)-b2))3~2 } a2 ~ 0

(6.1)

(6.2)

(6.3)
3s Q
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Op eenzelfde wijze als in het appendix kan bewezen worden, dat indien de
probleemparameters voldoen aan:

(3h2o2a2I4)2~3 - (3s2Q2a1~4)2I3 ~
~2Cblfb2)

h ~ 3s

dat dan geldt:

(6.4)

(6.5)

u~ ~ Y~h f(lIh)[(1fhls)Y2-hIs(3s2o2a1~4)ZI3 - h cs2(bli-b2)]1,~ (6.6)

U~ ~ -Y~s f (l~s)[s Q2Cb1~-b2) ~- (3s2a2alI4)2~3~1I2

D~ - Y~s f (l~s)(3s2o2a1~4)lI3

d~ - -y~s - (l~s)(3s2a2a1~4)1~3

met Y de oplossing van:

p~ - p1Y } p2(p3Y2-p4)3~2 } p5Y3 - 0

waarin:

P~ ~ 2h2[aZs(blfb2)~-(3s2a2alI4)2I3~3I2 - ~2h2s2a2

pl ~ 3h(hfs)[(bli-b2)o2s f (3s2o2a~I4)2I3~

P2 ~ 2s2

p3 - (lfh~s)

P4 ~ h o2(blfb2) f (hIs)(3s2a2alI4)2I3

(6.7)

(6.fi)

(6.9)

(6.10)

p5 ~h2-I-3hsf2s2
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We kunnen dit resultaat als volgt samenvatten:
Stelling 5: Is de verwachte kasgeldverandering gelijk aan nul en voldoen de
probleemparameters aan (6.4) en (6.5) dan zíjn de optimale beleidsparameters
te bepalen m.b.v. (6.6)-(6.1~).

Voldoen parameters aan

(3h2o2a2~4)2I3 - (3s2o2alI4)2~3 - s o2(blfb2)

h ~ 3s

~ ~ ~ ~dan is U- 0 en kunnen d, D en u ook m.b.v. (4.1)-(4.6) bepaald worden.
nit resultaat impliceert dat in stelling 1 ook de tweede kleiner dan voorwaa~
de uit (4.6) vervangen kan worden door kleíner of gelijk aan.

Overeenkomstig stelling 4 kunnen we nu de volgende stelling formule-
ren:

Stelling 6: Is de verwachte kasgeldverandering gelijk aan nul, zijn er geen
variabele transactiekosten, is bovendien voldaan aan h2a2 ~ s2a1 en h~ 3s,
dan geldt:

~ ~
D- U - Y~s ~- l~s(3s2o2a1~4)1

3

~ ~en worden u, d en Y gegeven door (6.6), (6.9) en (6.10).
ne eigenschappen van de beleidsparameters zijn in principe gelijk aan

die van paragraaf 5.

7. De optimale beleidsparameters bij een verwachte kasgeldverandering per
periode ongelijk aan nul.

Het expliciet bepalen van de optimale beleidsparameters als functies van de
probleemparameters en de verwachte kosten per tijdseenheid, í s bij een ver-
wachte kasgeldverandering per periode ongelijk aan nul alleen maar mogelijk
als er geen vaste transactiekosten met een transactie gemoeid zijn. In dat
geval vallen de beleidsparameters u en iJ en de beleidsparameters d en D samen.
f3ovendien moet nu gelden D~ 0~ U omdat er anders permanent een onnodig
positief of negatief saldo ontstaat.

Voor het bepalen van de optimale beleidsparameters moet de differ.en-
tiaalvergelijking ( 3.2) opgelost woren. Stellen we weer V(0) - 0 en definíëren
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we a:- 2uIa2 dan wordt de oplossing van (3.2) voor H(x) gegeven door (2.5):

v(x) - a-1 [vx(0)~t' Iu}sla u J(é x-1) - u-1(sx2I2~-sxla~ x), D ~ x ~ 0

V(X) - a-1[Vx(C)~Ylu-hla
uJ(eax-1) }

u-1(hx2l2fhxla~y x), 0~ x~ U

Uit (3.3) en (3.4) volgt nu dat D~ en U~ moeten voldoen aan:
~

[Vx(D)~- Y lu f sl~u Jea D- u-1(sD~fsla ~- Y)--bl

~

[Vx(U) f Y Iu - hIa u]ea J- u-1(hU~-fhla - Y)- b2 (7.2)

Rovendien moeten de beleidsparameters bij alleen variabele transactiekosten
voldoen aan [zie Constantinides, 1978, p. 1328]:

~
Vxx(D ) - 0

~
Vxx(U ) - 0

Híeraan wordt voldaan indien geldt:

~

a[Vx(0) f Y Iu - hlYU J ea U~ hlu - 0

~
a[Vx(o) ~- YIu f slau ]eaD - slu - 0

Uit (7.1)-(7.4) volgt nu:

~
U- Y lh - u b2lh

~
D-- Y Is f u blls

h[ 1-exp(- aY Ih - au b2lh) ] 3 s[-1~-exP(a Y Is - a u bl ls) J

(7.3)

(7.4)

(7.5)

(7.6)

(7.7)

Door (7.7) wordt Y eenduidig bepaalt. Bovendien geldt hieruit dat geldt.~ ~
U~ U en D~ ~ U~ [Zie Constantinides, 1978, p. 1328 en 1329].



19

fi. Samenvatting en conclusies

In dit artikel zijn de optimale beleidsparameters bepaald als functies
van de probleemparameters en de verwachte kosten per periode zowel voor het
geval dat er alleen vaste transactiekosten zijn, als voor het geval waarin de
kosten van het in voorraad houden ongelijk zijn aan de kosten van tekort en de
probleem parameters niet voldoen aan de door Constantinides [1979] gestelde
voorwaarden. Bovendien werden de door Constantinides verkregen resultaten
vermeld om tot een volledig overzicht te kunnen komen.

Is de verwachte kasgeldveranderíng per periode gelijk aan nul dan is
het oplossingsstelsel dat gebruikt moet worden afhankelíjk van de relatie
tussen de probleemparameters. Geldt:

a) - a2h(blfb2) ~ (3h2a2a2I4) - (3s2a2a1~4)2~3

dan worden de optimale beleidsparameters gegeven door (5.17)-(5.21).

b) - o2h(blfb2) ~ (3h2o2a2I4)2~3 - (3s2a2alI4)2I3
~

Q2s(blfb2)

s ~ 3h

dan worden de optimale beleidsparameters gegeven door (4.1)-(4.5).

c) (3h2o2a2I4)2~3 - (3s2o2alI4)2I3 ~ s a2(bl-~b2)

h ~ 3s

dan worden de optimale beleidsparameters gegeven door (6.6)-(6.1~)

Is de verwachte kasgeldverandering ongelijk aan nul en zijn er geen vaste
transactiekosten, dan worden de optimale beleidsparameters gegeven door (7.5)-
(7.7).

De gemaakte veronderstelling, dat de beslisser continue controlemoge-
lijkheden heeft en dat de werkelijke voorraadkosten en de kosten van tekort op
íeder moment alleen afhankelijk zijn van de toestand op dat moment, is ntet
realistisch. In werkelijkheid kunnen genoemde kosten hoogstens op dagbasis
worden belnvloed. Hierdoor is het mogelijk, zeker bij een grote variantie, dat
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de werkelijke voorraad-tekortkosten over saldo's worden berekend, die ver
buiten de controle-grenzen liggen.

Het bepalen van de optimale beleidsparameters indien de koatenbereke-
ning en de controle alleen op discrete tijdstippen plaatsvindt, vergt echter
aanzienlijk meer rekenwerk. In een volgende publicatie zal worden aangetoond,
dat de gevonden optimale beleidsparameters een goede benadering zijn voor die
van het discrete probleem, indíen als criterium wordt gehanteerd de verwachte
kosten per periode.
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Appendix. Bepaling minimale Y en Vx(0) gegeven (5.8), ( 5.11) en (5.14).

Voor de bepaling van de minimale Y, zodat aan de voorwaarden (5.8),
(5.11) en (5.14) wordt voldaan, definíëren we eerst:

g(Vx(~) ~Y ):~ 2 2[Y 2-h o 2 Cb2-Vx(~) ) l
3I2 - a2

3a h

h(Vx(~).Y) :~ -(blfVx(0)) (Y ~h f Y Is) f~Y 3~s2 - Y 3~h2)
3a

t ~2sL[Y2-s a2(blf Vx(Ol)j3~2 } ~~h2[Y2-~hs2Cb1-I-Vx(~))~3I2 - al(A.2j

Aan de voorwaarden (5.8), (5.14) en (5.11) is voldaan indien geldt:

g(Vx(~).Y) ~ 0

h(Vx(~).Y) ~ 0

bl ~i- Vx(0) ~ 0~

~

(A.1)

(5.8)

(5.14)

(5.11)

We zullen bewijzen, dat voor de functie Y- kl(Vx(0)), die de oplos-
sing is van g(Vx(0),Y) - ~, geldt dat Y een dalende functie is van Vx(0),
d.w.z..

d kl(Vx(~))
d Vx(0) ~ 0 (A.3)

Ook zullen we bewijzen dat de oplossing van h(Vx(0),Y) - 0: Y- k2(Vx(0)) de
volgende eigenschap heeft:

d k2(Vx(0)) 2
d V(0)

~ 0, s ~ 3h, --Y2~ bl -~ Vx(~) ~ 0
x h a -

(A.4)

Voor s~ 3h geldt dus dat de functíe Y- k2(Vx(0)) op het i n (A.4) genoemde

interval, een stijgende functie i s van V(0).x
Is aan de beide voorwaarden (A.3) en ( A.4) voldaan dan zijn de minima-

le Y en de bijbehorende Vx(0) die aan de voorwaarden (5.8), (5.11) en (5.14)
voldoen te bepalen uit:
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g(VXCO),Y) - 0

h(VX(0).Y) - 0

indien de probleemparameters voldoen aan:

-h o2(blfb2) ~ (3h2a2a2I4)2I3 - (3s2a2a1~4)2I3

zoals uit figuur 2 blijkt.

0

,

Figuur 2. Bepaling minimale Y voor s~ 3h en d ~ 0 ~ D~ U~ u

(A.5)

(A.6)

(A.7)

VX(0)

Immers, omdat kl(VX(0)) een dalende functie is van VX(0) en omdat k2(VX(0))
een stijgende functie is van VX(0) op het interval (- Y2~h o2-bl, - bl], ligt
de mínimale Y die aan de voorwaarden ( 5.8), (5.11) en (5.14) voldoet op het
snijpunt van ( A.5) en ( A.6), i ndien dít snijpunt links van VX(0) --bl ligt.
Aan laatstgenoemde voorwaarde ( 5.11) wordt voldaan indien geldt:

k2(-bl) ~ kl(-bl)

toegelaten
gebied

omdat uit Y- k2(-bl) volgt:
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Y2 a (3s2a2alI4)2~3

en omdat uit Y~ kl(-bl) volgt:

Y2 - (3h2a2a2~4)2~3 f h a2(blfb2)

wordt aan (5.11) voldaan indien:

(3s2o2alI4)2I3
~ (3h2a2a2I4)2I3 f h a2(bl~-b2)

hetgeen ook te schrijven is als in (A.7).
Omdat nu geldt:

~ ~
V(U2) - V(U )- a2 f b2(U2-U )

~ ~
V(D3) - V(D )~ al f bl(D -D3)

volgt uit (3.5) en (3.6)

U2

z D3

Bewijs eigenschap (A.3)

Voor het bewijs van eigenschap (A.3) gaan we uit van g(Vx(0),Y) - 0.
Hiervoor geldt:

a g(V (~) .Y ) a g(V (~) .Y )

aVX(~) ~ d Vx(0) f aY . d Y ~ 0
x

Voor elk punt (VX(0),Y), waarvoor 8g(Vx(0),Y)~8Y ~ 0 is geldt dus:

a g(VX(~) .Y )

d Y 8 VX(0)

d Vx(0) 3 - 8g(Vx(~).Y)
(A.8)

aY
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Omdat Y~ kl(Vx(0)) de oplossing is van g(Vx(0)) ~ 0 volgt (A.3) uit (A.1) en
(A.8), immers subatitutíe geeft:

d kl (Vx(0) ) h o 2

d Vx( 0) --
2 Y ~ 0

Bewijseigenschap (A.4)

Voor het bewijs van eígenschap ( A.4) gaan we uit van h(Vx(0),Y) 3 0.
Hieruit volgt voor 8 h(V (0) ,Y )~8Y ~ 0:x

8 h(Vx( 0) .Y )

d Y 8 Vx( 0)

d Vx 0) -- a h(Vx(0),Y )

aY

Uit (A.2) volgt:

(A.9)

ah(Vx(0),Y) [Y2-s Q2(bl-tVx(0))11~2 ~Y2th Q2(b1fVx(0))]1~2
~ ~ - ~

8 Vx(0) - h s- s } h

(hnd at :

2
Y~ IY2fh a2(b1fVx(0))~1I2~ -~2 ~ bl f Vx(0) ~ 0

h o

geldt:

8 h(Vx( 0) ,Y ) 2

a V(0) ~ 0 ,-~~ bl f Vx(0) ~ 0
x h o

(A.10)

Uit (A.2) volgt eveneens:
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a h(y ,Vx( U) ) 1 1 2 2 1 1
aY -- (b1fVx(0))(h f S) f--2- í2- 2)

a s h

f 2 2[Y2-s2a2(b1fVx(U))~1I2 ~
2 2 ~Y2~-h a2(b1fVX(U)))1~2 (A.11)

a s a h

We zullen bewijzen dat:

8h(Y,V (0)) 2

aY
x . ,. . ... -~ ~ b 1 -~ Vx ( ~) ~ 0

h a
(A.12)

Omdat Y- k2(vx(0)) de oplossing is van h(vx(0),Y) - 0 volgt uit (A.9), (A.10)

en (A.11) eigenschap (A.4).

Rewijs eigenschap (A.12)

Voor het bewijs van (A.12) stellen we:

s a S h, S ~ 1 (A.13)

Immers, voor 0~ S c 1 i s altijd aan ( A.12) voldaan omdat voor bl f VX(0) ~ 0
geen termen rechts van het gelijkteken ín (A.11) een negatieve waarde hebben.

Voorts stellen we

bl ~- Vx(0) - -
2a Y

h a2

Uit (5.fi), (5.10) en (5.11) volgt dan dat voor a2 ~ 0 moet gelden:

(A.14)

0 ~ a ~ 1 (A.15)

Uit (A.13) en (A.15) volgt nu:

a.B ~ 0 (A.16)

Gebruikmakend van (A.13) en (A.14) wordt (A.11) :
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8h(VX(~).Y) 2
aY - ~2 Ia~6(1~)f2(1-52)~-2(1-kx B)lÍ2}~2(1~)1Í2~

s h Q

Omdat:

(1 ~c )1 Í 2 ~ 1 - ~a - ~}ac 2 , 0 ~ a ~ 1

geldt:

a.6(1fB) -~ 2(1-~`) ~- 2(l~as)li2 {, 2~2(1-bc)IÍ2 ~

a .B (1 ~ ) f s(1-B 2 ) ~- 2 (1~a 6 ) -~- 2~ 2 (1 - ~a - ~ac 2 ) -

-~ 2a2 f aR f 2( l~as ) lÍ2 ,~- 2

(hndat

- 6 2a 2~- aS f 2(1-~a B )1 Í 2.F 2~- S 2a 2 f aB f 4

en omdat

- S 2a2 ~- a~ f 4~ 0 als 0 ~ aB ~ 2, 5615

geldt:

a h(VX(~) ,Y )

aY ~ 0, 0 ~ a6 ~ 2,5615

Voor aR ~ 2,5615 geldt ( 1-~aB ) lÍ2 ~ 1,8871

en is:

- B`a2 t a6 f 2(liaB)lÍ2 f 2~- B á2 -1- a6 f 5,7742

-~2a2 f a~ t 5,7642 ~ 0 als 0~ as ~ 2.9544
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dus

- S2a2 i- a6 f 2(l~acs)1~2 ~ 0 , 0~ aR ~ 2.9544

Op dezelfde wijze als hiervoor gebruikt, kan bewezen worden dat geldt:

- R2a2 -~ as f 2(1{a6)1,2 f s~ 0 , 0~ a6 ~ 2.999.

Hieruit volgt:

8 h(Y .~x(0) )

2Y ~ 0 , 0 ~ as ~ 2.999.

Gebruikmakend van (A.13) en (A.1 5) volgt hieruit (A.12) .
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