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GELD- EN BANCAIRE ASPECTEN

Financiële derivaten

M Wat zijn financiële derivaten?:
    F Financiële derivaten zijn beleggingsinstrumenten die
        hun waarde ontlenen aan de waarde van een ander
        goed.  Zo’n ander goed -de zgn. onderliggende waarde- 
        kan bijv. zijn: 

        G de waarde van onafhankelijk verhandelbare effecten,
            zoals aandelen en obligaties
        G het niveau van een onafhankelijk vastgestelde index,
            zoals een aandelenindex
        G het al dan niet optreden van een vooraf omschreven
            gebeurtenis, zoals een faillissement van een bedrijf
        G de stand van de rente
        G de wisselkoers van een valuta.
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Financiële derivaten

M Wat zijn financiële derivaten?:
    F Financiële derivaten kunnen grofweg worden onder-
        scheiden in 3 soorten:

        G futures en forwards: koopovereenkomsten op een
            vastgestelde datum in de toekomst
        G opties: de bezitter van dit type derivaat heeft de
            keuze om over te gaan tot koop of verkoop in de
            toekomst
        G swaps: onderhandse overeenkomst waarbij partijen
            afspreken cash-flows (bijv. in de vorm van rente-
            betalingen) met elkaar te ruilen.
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Financiële derivaten

M Werking van een rentederivaat: interest rate swap 
    Stel: 2 bedrijven, die allebei een lening van 50 miljoen 
    euro willen aangaan.  Bedrijf A wil hiertoe een variabele
    rente betalen, bedrijf B een vaste rente:
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Financiële derivaten

M Werking van een rentederivaat: interest rate swap 
    De swap-biedende bank biedt de mogelijkheid om rente’s
    te verruilen, zodat beide bedrijven kiezen voor de ‘niet-
    gewenste’ rentetypen:
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Financiële derivaten

M Werking van een rentederivaat: interest rate swap 
    Naast de betaling van de afgesproken rente’s aan hun
    banken, betalen zij ook variabele resp. vaste rente’s aan 
    swap-bank in ruil voor vaste resp. variabele rente’s retour:
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Financiële derivaten

M Werking van een rentederivaat: interest rate swap 
    Door toedoen van deze swap-constructie betalen beide
    bedrijven nu per saldo de door hen gewenste rentetypen,
    maar wél met aanzienlijke korting:
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M Werking van een rentederivaat: interest rate swap 
    F De hoofdsommen van de leningen worden bij een
        renteswap niet daadwerkelijk uitgewisseld, alleen de
        rentebedragen.

    F Renteswaps kunnen door diverse instellingen worden
        gefaciliteerd, waaronder internationale handelsbanken,
        investeringsbanken en ook door (onderdelen van) de
        eigen huisbanken van de betrokken partijen !

    F Een renteswap is een zelfstandig verhandelbaar
        financieel product.  De waarde hiervan is afhankelijk van
        het te verwachten renteverschil en de afkoopsom.
        Afhankelijk van dit renteverschil, kan deze waarde zowel
        positief als negatief uitpakken. 
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M Risico’s van financiële derivaten:
    F Het werken met financiële derivaten brengt voor zowel
        banken als hun klanten grote risico’s met zich mee:
        G tegenpartij-risico: wanneer een van de partijen
            failliet gaat, kan dit grote gevolgen hebben voor de
            overblijvende wederpartij die aanzienlijk meer moet
            betalen of achterblijft met een waardeloze vordering;

        G hefboomwerking, typerend voor sommige derivaten,
            zoals opties, kan geheel verloren gaan wanneer de
            onderliggende waarde sterk verandert;

>>
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M Risico’s van financiële derivaten:
    F Andere (zeer) grote risico’s:
        G systeemrisico: wanneer grote investeerders in
            derivaten hun derivatenportefeuilles noodgedwongen
            deels of geheel moeten afschrijven, kunnen ketting-
            reacties ontstaan bij andere investeerders en banken,
            die daadwerkelijk kunnen omvallen (Lehman bros.);

        G margin call: de swap-biedende bank zal afspraken
            maken over het hoogst toegestane verschil tussen de
            variabele (bv. Euribor) en de vaste rente.
            Dit gebeurt in de vorm van een overschrijdings-
            drempel (een zgn. 'threshold').  Wanneer deze wordt
            overschreden kan dit tot grote problemen leiden bij
            het lenende bedrijf.   >>
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M Risico’s van financiële derivaten:
    F Andere (zeer) grote risico’s (vervolg):   
        G margin call (vervolg):
            Wanneer deze threshold wordt overschreden, moet
            het lenende bedrijf liquide middelen bijstorten als
            zekerheid om aan de betalingsverplichtingen van de
            swap te kunnen blijven voldoen. Dit wordt ‘margin
            call’ genoemd. 

            Deze bijstorting vindt plaats op een aparte rekening.
            Deze kan wel weer worden teruggestort wanneer het
            verschil tussen de variabele rente en de vaste rente
            weer kleiner wordt dan de afgesproken threshold.
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M Risico’s van financiële derivaten:
    F En dan bestaat er ook nog een fraude-risico.  
        De enorme risico’s die inherent zijn aan het werken met
        financiële derivaten, vertalen zich in grote verdiensten
        door de instellingen die deze aanbieden, en dito
        beloningen voor staf en traders.  Dit leidt geregeld tot
        roekeloze, ontwrichtende praktijken:

        G Kweku Adoboli, 2011, UBS, verlies met futures en
            opties, 2,3 miljard dollar
        G Jerome Kerviel, 2008, Société Général, verlies met
            futures: 4,9 miljard euro
        G John Rusnak, 2002, Allied Irish Banks, verlies met
            valuta-opties: 700 miljoen dollar
        G Nick Leeson, 1995, Barings Bank, verlies met futures
            en opties: 1,4 miljard dollar.
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M Risico’s van financiële derivaten:

“In my view, derivatives are
financial weapons of mass
destruction, carrying dangers
that, while now latent, are
potentially lethal.”

Warren Buffet,

zakenman, investeerder, filantroop


