
Inhoud envelop 
 
Deze envelop bevat de volgende documenten, allen op een apart vel: 
1 Inhoud envelop 
1 Juryinstructie 
 
3 Omschrijving Sum of Us 2007  
1 Portefeuille na 0 rondes 
 
2 Radboud Financial, editie 1 
2 Handelsformulier rond 1 (1 exemplaar reserve) 
1 Envelop “expertinformatie ronde 1” 
 
2 Radboud Financial, editie 2 
2 Handelsformulier rond 2 (1 exemplaar reserve) 
1 Envelop “expertinformatie ronde 2” 
 
2 Radboud Financial, editie 3 
2 Handelsformulier rond 3 (1 exemplaar reserve) 
1 Envelop “expertinformatie ronde 3” 
 
2 Radboud Financial, editie 4 
2 Handelsformulier rond 4 (1 exemplaar reserve) 
1 Envelop “expertinformatie ronde 4” 
 
 
Wilt u er voor zorgen dat de teamleden niks van de inhoud te zien krijgen voordat deze uitgedeeld moet 
worden. 
 
  



Juryinstructie 

Wat moet u als jurylid doen? 

0. Geef het team 2 exemplaren Omschrijving Sum of Us 2007. Het derde exemplaar mag u zelf 
houden. Geef het ook 1 exemplaar Portefeuille na 0 rondes.  
1. Geef het team de volgende documenten: 2 exemplaren Radboud Financial en 1 exemplaar 
Handelsformulier, alles van de ronde die nu begint. 
2. Op ieder moment binnen de ronde kan een team expertinformatie kopen. Deze informatie zit in 
de kleinere envelop Expertinformatie van de betreffende ronde. Meer uitleg staat verderop in deze 
instructie. 
3. Op ieder moment tijdens de ronde, maar uiterlijk aan het eind, mag het team het ingevulde 
handelsformulier inleveren. Als het nodig is, mag het team om een reserve handelsformulier vragen. 
Let u er dan wel op dat u het reserveformulier van de goede ronde geeft.  
Wanneer het team het handelsformulier heeft ingevuld, leveren ze dit bij u in. Doe dan het volgende: 
a. Controleer of het (juiste) teamnummer is ingevuld. 
b. Controleer of alles leesbaar is. 
c. Wanneer er expertinformatie is gekocht, kruis dit dan bij het betreffende vakje op het 
handelsformulier aan. 
d. Houd het formulier omhoog zodat het door één van de studenten opgehaald kan 
worden. 
Een team mag, wanneer het formulier is ingeleverd, niet meer terugkomen op zijn beslissingen. Nieuwe 
informatie wordt pas verstrekt bij het begin van de volgende ronde (zie punt 4). 
4. Aan het eind van de ronde is er op de beeldschermen een journaal met het nieuws voor de 
volgende ronde te zien. Als dit is afgelopen herhaalt u bovenstaande stappen (te beginnen bij nr. 1) 
voor de volgende ronde.  

Uitleg bij expertinformatie 

Gedurende een ronde kan een team expertinformatie kopen. Dit zijn tips van financieel experts die 
kunnen helpen bij het besluiten welke aandelen en opties te kopen of verkopen. Per ronde is er over 
twee bedrijven informatie te koop. Deze informatie zit, per ronde, in een envelop. Wanneer een team 
om informatie vraagt, vraag dan duidelijk om welk bedrijf het gaat. Let er bij het uit de envelop halen 
van het juiste blad goed op dat het team het andere blad niet te zien krijgt!  
 
Wanneer een team het ingevulde handelsformulier heeft ingeleverd, mag er die ronde geen 
expertinformatie meer worden gekocht. 

Verdere instructies 

De tekst van het voorbereidingsmateriaal mag tijdens de wedstrijd geraadpleegd worden. Het gebruik 
van een (grafische) rekenmachine is toegestaan. Andere elektronische hulpmiddelen als laptops, pda’s, 
mobiele telefoons en internetconnecties zijn niet toegestaan. 



Omschrijving Sum of Us 2007 
 
Tijdens Sum of Us 2007 gaan jullie handelen in putopties en aandelen om zo jullie startkapitaal te 
vergroten. Deze handel vindt plaats in vier rondes die ieder 20 minuten duren: 
 
 
 
 
Aan het begin van de eerste ronde krijg je het blad Portefeuille na 0 rondes. In de bovenste tabel staat 
jullie portefeuille. Daaronder staat nog een geldbedrag, waarmee je opties en aandelen kunt kopen. In 
de tweede tabel staan de aandelenkoersen en de opties die je kunt kopen. Van elke optie staan 
verschillende gegevens vermeldt: hoeveel opties er (nog) te koop zijn, wat de uitoefenprijs (K) is en op 
welke t (zie in het schema hierboven) deze optie afloopt.  
 
Aan het begin van elke ronde krijgen jullie de Radboud Financial, een krant met het laatste financiële 
nieuws. In Editie 1 staat het nieuws dat de afgelopen dagen op de website van het wiskundetoernooi 
heeft gestaan. Ook staat in de krant welke nieuwe opties er in deze ronde te koop zijn en welke 
expertinformatie er beschikbaar is.  
Tot slot krijg je een handelsformulier. Lever dit uiterlijk aan het einde van de ronde in. 
 
De aankoopprijzen van de aandelen zijn de koersen. De koersen op de Radboud beurs worden door 
twee parameters beïnvloed. Ten eerste door het beursnieuws, dat elke ronde beschikbaar is, en ten 
tweede door jullie vraag naar het aandeel. Een centrale server berekent aan het eind van elke ronde de 
nieuwe koersen. 
Redelijke aankoopprijzen van de opties kun je berekenen met de theorie van bomen (zie 
voorbereidingsmateriaal). Maar vandaag liggen de optieprijzen niet vast! Je zult op opties moeten 
bieden. Van elke optie is er maar een beperkt aantal beschikbaar. Deze worden verdeeld onder de 
hoogste bieders. Let wel: je mag van elk bedrijf maximaal 30 opties per ronde kopen. 
Het verkopen van een aandeel kan tegen de dan geldende koers. Ook opties kun je verkopen. Het 
bedrag dat je hiervoor krijgt is het gemiddelde van wat er door andere teams op die optie geboden is 
(wanneer er niemand biedt is dit gemiddelde € 0,-). Je moet dan op je handelsformulier in de kolom 
“biedprijs per optie” ook een minimale prijs invullen. Alleen als de gemiddelde biedprijs boven dit 
bedrag ligt wordt je optie verkocht, anders blijft hij gewoon in jullie bezit. 
 
Het aankopen van opties en aandelen mag alleen als je voldoende geld hebt; het verkopen alleen als je 
de optie of het aandeel in je bezit hebt. 
 
Je kunt ook expertinformatie kopen. Dit zijn tips van financieel experts. Per ronde is er over twee 
bedrijven informatie te koop. Welke bedrijven dat zijn staat in de Radboud Financial. Daar vind je ook 
hoeveel de informatie kost. De expertinformatie kun je kopen bij het jurylid. Dit kan op ieder moment 
binnen de ronde, zolang het handelsformulier nog niet is ingeleverd. 
Koop deze informatie alleen als je daar ook voldoende budget voor hebt! Je mag ook een aandeel 
verkopen om genoeg budget te krijgen. 
 
Als je eenmaal weet wat je wilt kopen en verkopen, vul je dit in op het handelsformulier. Als je klaar 
bent geef je dit formulier aan het jurylid. Dit kan op elk moment binnen de ronde, maar uiterlijk aan het 
eind. Heb je het formulier eenmaal ingeleverd, dan kun je niet meer terugkomen op je besluiten.  
 
Vervolgens voert één van de studenten jullie gegevens in de computer in. Als de gegevens van alle 
teams binnen zijn worden ze verwerkt. Dit gebeurt als volgt: 
1. De aandelen die je wilt verkopen worden verkocht. 
2. De aandelen die je wilt kopen worden gekocht.  
3. De nieuwe koers wordt berekend. 

Ronde 1 Ronde 4 Ronde 3 Ronde 2 

t=0 t=1 t=2 t=3 t=4 



4. Opties die aflopen worden verrekend. De opties die het meeste opleveren worden als eerste 
verwerkt.  
5. De beschikbare opties worden verdeeld onder de hoogste bieders. 
 
Wanneer een optie afloopt worden de aandelen die jullie van dit bedrijf hebben met de opties verkocht. 
Mochten jullie niet genoeg aandelen hebben om alle opties uit te oefenen, dan worden deze, zolang 
jullie budget het toelaat, aangevuld met aandelen die voor de dan geldende koers worden gekocht (en 

dus met de opties weer meteen verkocht). Een optie wordt automatisch uitgeoefend als SK > ; als 

SK ≤ wordt een optie automatisch niet uitgeoefend. 
 
Intussen zijn jullie alweer begonnen aan de volgende ronde. Tijdens die ronde krijgen jullie een blad 
met daarop jullie bijgewerkte portefeuille en alle nieuwe informatie over de aandelen en opties. Ook 
krijgen jullie een nieuwe editie van de Radboud Financial. 
 
De waarde van je aandelenpakket en het geldbedrag dat je aan het eind van ronde 4 bezit bepalen 
samen het eindkapitaal en daarmee je score voor Sum of Us: het team met het grootste eindkapitaal 
krijgt 400 punten. De overige teams worden naar rato bedeeld. 



Portefeuille na 0 rondes 
 
 

Bedrijf Aantal aandelen Aantal opties 

Apple 2 0 

BMW 2 0 

Heineken 2 0 

H&M 2 0 

Nestle 2 0 

Nokia 2 0 

Philips 2 0 

Shell 2 0 

TomTom 2 0 

Unilever 2 0 

 
Saldo: 1500 euro 
 
 
 

Opties en aandelen 
 

Bedrijf Koers Beschikbare opties Uitoefenprijs Verval ronde 

Apple 58.00 550 61.00 3 

BMW 56.00 500 55.00 2 

Heineken 75.00 450 70.00 1 

H&M 58.00 0   

Nestle 75.00 600 90.00 4 

Nokia 68.00 0   

Philips 70.00 600 70.00 4 

Shell 81.00 550 75.00 3 

TomTom 54.00 0   

Unilever 62.00 0   

 



 
Stockholm – De samenwerking tussen Hennes & Maurits en Friends-actrice 
Jennifer Aniston is abrupt tot een eind gekomen. Aniston had, zoals Victor& 
Rolf en Madonna de afgelopen jaren ook al hebben gedaan, bijgedragen aan 
de zomercollectie 2008 van H&M. Aniston heeft zich, ook al was al met de 
productie gestart, teruggetrokken uit het project. Dit omdat H&M ontwerpen 
van Aniston, zonder haar toestemming, had aangepast. Aniston eist dat H&M 
haar ontwerpen uit de productie haalt en ook niet zal verkopen.  
 
 

 

Los Angeles – Gisteren is in een 
vergaderzaal in het Wilshire Grand Hotel in 
Los Angeles de USB stick gevonden van een 
medewerker van Apple. Op deze USB stick 
staan onder andere nog geheime technische 
ontwerpen en een opzet voor de 
reclamecampagne voor een nieuw product: de 
iPDA. Deze iPDA, een combinatie tussen een 
iPod en een PDA, moet de veelbelovende 
opvolger worden van de iPhone. Naar 
verwachting komt de iPDA eind 2008 op de 
Amerikaanse markt en is hij een half jaar later 
ook in Nederland verkrijgbaar. 
Steven P. Jobs, CEO en medeoprichter van 
Apple, was niet beschikbaar voor commentaar. 
 

 
 
 

München – Volgende week worden de cijfers 
van het tweede kwartaal van BMW bekend 
gemaakt. Verwacht wordt dat de 
verkoopcijfers, ondanks de aantrekkende 
economie, lager zullen uitvallen dat in het 
zelfde kwartaal vorig jaar.  
 

 

 
Nijmegen – De uitzending van NOVA van 
gisterenavond heeft veel stof doen opwaaien. 
In de betreffende uitzending werd de invloed 
van het rookverbod in horecagelegenheden, 
dat in 2008 zal worden ingevoerd, op de 
drankconsumptie bediscussieerd. Uit 
onderzoek blijkt dat in Noord-Ierland en 
Schotland de horecaomzet na de invoering 
van een rookverbod met zo’n 10 tot 20 procent 
daalde. Experts verwachten dat dit in 
Nederland zeker niet anders zal zijn. 
 

 
 
Rotterdam – Producten met het logo ‘Ik kies 
bewust’ dat sinds anderhalf jaar op gezond 
voedsel prijkt, verkopen beter dan artikelen 
zonder het logo. Unilever heeft gisteren een 
bericht hierover bevestigd. 
Voedingsmiddelen die dit logo dragen zijn 
gezonder dan andere producten, omdat ze 
bijvoorbeeld minder zout, suiker of vet 
bevatten. Volgens Unilever is de bekendheid 
van het logo bij het publiek de laatste 
anderhalf jaar toegenomen van 34 naar 88 
procent.

Editie 1 

Nieuw beschikbare opties: 
 

 K vervalronde aantal 

    
Apple 61.00 3 550 

BMW 55.00 2 500 

Heineken 70.00 1 450 

Nestle 90.00 4 600 

Philips 70.00 4 600 

Shell 75.00 3 550 

 

Expertinformatie beschikbaar over: 
 

1. Nestle   € 50,- 
2. BMW   € 40,- 

  



Handelsformulier ronde 1 
 
 

Teamnr. : ______ 
 
 

Bedrijf Aandelen Opties Biedprijs per optie 

Apple    

BMW    

Heineken    

H&M    

Nestle    

Nokia    

Philips    

Shell    

TomTom    

Unilever    

 
 
 
Wil je n aandelen/opties kopen, dan vul je in het betreffende vakje “n” in. Wil je n aandelen/opties 
verkopen, dan vul je in het -betreffende vakje “-n” in. 
Prijzen mogen in 2 decimalen. 
 

Gekochte informatie 

 

In te vullen door het jurylid!  
Wanneer het team informatie heeft gekocht, kruis dan het betreffende vakje aan. 
 
� 1. Nestle 
� 2. BMW 
 
 



Expertinformatie ronde 1-1 

Nestle 
 
Inside information  
 
Op de zogenaamde cacaodag, waar de Raad van Bestuur van Nestle zich jaarlijks in besloten kring 
tegoed doet aan chocolade en oploskoffie en ondertussen de belangrijkste ontwikkelingen voor 
komend boekjaar bespreekt, is informatie gelekt. Een anonieme bron  weet te melden dat de 
samenwerking tussen Douwe Egberts en Kiosk, te vinden op vrijwel alle treinstations, is beëindigd. 
Kiosk gaat niet langer Douwe Egberts koffie schenken in al haar vestigingen, maar stapt over op 
Nespresso, onderdeel van Nestle.  
 
Onze experts verwachten dat, nu binnenkort het hoofd van George Clooney op alle perrons te zien zal 
zijn, het aandeel Nestle op korte termijn op een stijging van zo'n 10% kan rekenen. 
 
 
 
 
 
Prijs: €50,- 



Expertinformatie ronde 1-2 

BMW 
 
Een analyse van optieprijzen 
 
Beleggingsexperts van het ABP hebben voor de optie van BMW (K=55, loopt af na ronde 2) 
onderstaande boom opgesteld. De groottes van de stappen zijn slechts schattingen, gebaseerd op het 
koersverloop van de afgelopen periode. 
 
Met behulp van deze boom kun je gemakkelijk de theoretische prijs van de optie berekenen. Dit kan 
een goede indicatie zijn voor wat je wilt gaat bieden. Of de optie ook wat oplevert hangt natuurlijk af 
van het werkelijke koersverloop. 
 

 
 
Prijs: € 40,- 
 

64 (€ 0) 

48 (€ a) 

56 (€ p) 

70 (€ 0) 

58 (€ 0) 

42 (€ 13) 

54 (€ 1) 



 
Amsterdam – Na eerdere geruchten over het verduisteren van diverse miljoenen 
heeft de ondernemingsraad van TomTom nu het vertrouwen opgezegd in 
oprichter en directeur Harold Godijn. Onderdirecteur Alexander Ribbink neemt 
per direct zijn taken over. Ribbink heeft aangekondigd met een progressieve 
strategie TomTom weer op de kaart te zullen zetten. Uit betrouwbare bron is 
vernomen dat hij de eerder stukgelopen onderhandelingen met de 
navigatieafdeling Sony zal hervatten en een nieuwe investering doet in de R&D 
afdeling. 
 

 

Nijmegen – Uit een studie van Nijmeegse 
onderzoekers naar de langetermijneffecten van 
gsm-gebruik blijkt dat de hersenen van mensen 
die vaak mobiel bellen trager zijn dan die van 
minder frequente gsm-gebruikers. Deze mate van 
vertraging kan echter nog als normaal worden 
gezien. De onderzoekers vermoeden dat de 
effecten wellicht ernstiger kunnen worden bij 
langdurig gebruik van de mobiele telefoon. 
 

 
  
 

Los Angeles – De gisteren gevonden USB stick 
met informatie over de iPDA van Apple, behoorde 
waarschijnlijk toch niet tot een van de 
medewerkers van Apple. Vermoedelijk heeft een 
medewerker van Microsoft de USB stick met 
opzet achtergelaten in de vergaderruimte. Hoe hij 
toegang heeft gekregen tot deze ruimte is nog 
onduidelijk. Apple onderzoekt de zaak. 
 

 
Amsterdam – Om stand te houden bij alle 
buitenlandse concurrentie wil Philips de 
onderneming de komende jaren slagvaardiger 
maken. Het elektronicaconcern brengt hiertoe het 
aantal divisies terug naar drie kernonderdelen: 
medische, verlichtings- en 
consumentenproducten. Hiervoor zal een aantal 
vestigingen gesloten of verkocht worden. 
“Gedwongen ontslagen zijn niet uit te sluiten”, 
aldus bestuursvoorzitter Gerard Kleisterlee. Het 
personeel van Philips is ontzet en dreigt met een 
staking. 
 
 

 

München – BMW en Esso hebben gisteren een 
nieuw samenwerkingsverband aangekondigd. 
Samen zullen zij zich inzetten voor de 
ontwikkeling van het waterstofrijden. BMW neemt 
de ontwikkeling van auto’s op waterstof voor zijn 
rekening. Esso zal al op al haar tankstations de 
mogelijkheid tot het tanken van waterstof creëren.  
Deze samenwerking is een grote stap in de 
richting van duurzame brandstof. 
  
 
 

Editie 2 

Expertinformatie beschikbaar over: 
 

1. Shell   € 30,- 
2. H&M   € 40,- 

 

Nieuw beschikbare opties: 
 

 K vervalronde aantal 

    
H&M 40.00 4 550 

TomTom 50.00 3 500 

Unilever 88.00 2 450 

    

    



Handelsformulier ronde 2 
 
 
Teamnr. : _____ 
 
 

Bedrijf Aandelen Opties Biedprijs per optie 

Apple    

BMW    

Heineken    

H&M    

Nestle    

Nokia    

Philips    

Shell    

TomTom    

Unilever    

 
 
 
Wil je n aandelen/opties kopen, dan vul je in het betreffende vakje “n” in. Wil je n aandelen/opties 
verkopen, dan vul je in het -betreffende vakje “-n” in. 
Prijzen mogen in 2 decimalen. 
 

Gekochte informatie 

 

In te vullen door het jurylid!  
Wanneer het team informatie heeft gekocht, kruis dan het betreffende vakje aan. 
 
� 1. Shell 
� 2. H&M 
 
 



Expertinformatie ronde 2-1 

Shell 
 
Een analyse over waterstofrijden. 
 
Door de samenwerking tussen BMW en Esso raakt de ontwikkeling van waterstofauto’s in een 
stroomversnelling. Esso gaat op al haar tankstations de mogelijkheid creëren om waterstof te tanken. 
BMW loopt hiermee voorop in de autoindustrie. Door de toename in het aantal waterstofrijders zal er 
minder benzine en diesel worden getankt. Dit leidt tot een omzetdaling voor alle tankstations. Alleen 
Esso zal er op vooruit gaan. Ook zij zal weliswaar minder benzine en diesel verkopen, maar dit wordt 
gecompenseerd door het monopolie op de waterstofmarkt. Er is nog geen standaard voor het 
tanksysteem in de waterstofauto’s en voor waterstofpompen. Esso en BMW zullen dit samen 
ontwikkelen. Andere tankstationbezitters kunnen zich pas veel later aanpassen aan dit systeem en zo 
eventueel ook waterstofpompen op hun tankstations installeren. Gezegd moet worden dat er ook 
kritische geluiden klinken over waterstofrijden, met name uit de milieubeweging. 
 
De verwachte koersstijgingen op korte termijn voor BMW en Esso zijn respectievelijk 40 en 30 procent.  
 
Andere oliemaatschappijen hebben veel nadeel bij de samenwerking tussen BMW en Esso. De 
verwachte koersdaling op korte termijn voor Shell wordt door financieel experts ingeschat op 10 
procent. 
 
 
Prijs: € 30,- 
 



Expertinformatie ronde 2-2 

H&M 
 
Een analyse van optieprijzen 
 
Beleggingsexperts van het ABP hebben voor de optie van H&M (K=40, loopt af na ronde 4) 
onderstaande boom opgesteld. De groottes van de stappen zijn slechts schattingen, gebaseerd op het 
koersverloop van de afgelopen periode.  
 
Met behulp van deze boom kun je gemakkelijk de theoretische prijs van de optie berekenen. Dit kan 
een goede indicatie zijn voor wat je wilt gaat bieden. Of de optie ook wat oplevert hangt natuurlijk af 
van het werkelijke koersverloop. 
  
 

 
 
Prijs: € 40,-

70 (€ 0) 

54 (€ 0) 

44 (€ 0) 

50 (€ 0) 

34 (€ 6) 

24 (€ 16) 

62 (€ 0) 

52 (€ b) 

42 (€ c) 

32 (€ d) 

57 (€ e) 

37 (€ f) 

47 (€ p) 

60 (€ 0) 

40 (€ 0) 



 
Rotterdam – Unilever heeft melk aangeleverd gekregen van met MKZ 
besmette koeien. Alle melkproducten van Blue Band, Becel en Hertog 
die in de afgelopen twee weken zijn geproduceerd worden per direct uit 
de handel gehaald. Klanten die de afgelopen weken mogelijk besmette 
producten hebben gekocht worden verzocht deze terug te brengen naar 
hun supermarkt. Het is nog onduidelijk wat de risico’s van het gebruik 
van deze producten op de gezondheid is. Om verdere besmetting uit te 
sluiten worden de fabrieken grondig gereinigd. Het zal zeker nog enige 
dagen duren voordat de productie weer gestart wordt. 
 
 

 
Stockholm – De woordvoerder van Hennes 
en Maurits heeft verklaard dat H&M Jennifer 
Aniston voor de rechter daagt. Zij eigen dat de 
actrice de verkoop van de collectie toestaat en 
haar medewerking verleend aan de geplande 
reclamecampagne. Aniston was niet 
beschikbaar voor commentaar. 
  

 
Nijmegen - De internationale opvatting is dat 
er geen daling zal zijn in de omzet van 
drankproducenten als gevolg van de invoer 
van het rookverbod in horecagelegenheden. 
Dit zou zich laten verklaren doorat klanten die 
horecabezoek vermeden in verband met 
rookoverlast voor extra omzet zorgen en 
bestaande klanten die met roken stoppen 
meer te besteden hebben. 
 

 

 
Cupertino – Een woordvoerder van Apple 
heeft inmiddels bevestigd dat de gevonden 
USB stick niet van een van hun medewerkers 
afkomstig was. Wie de stick dan wel heeft 
achtergelaten is voor hem een raadsel. Over 
de verdenkingen jegens concurrent Microsoft 
laat hij zich niet uit. 
Apple heeft geen plannen voor de ontwikkeling 
van een iPDA.  “Een iPDA is een goed idee, 
maar lijkt te veel op de iPod Touch om nu al op 
de markt te brengen”, aldus de woordvoerder. 
 

 
Espoo – Medewerkers van de R&D afdeling 
van Nokia zijn in een vergevorderd stadium 
van hun onderzoek naar nieuwe technieken 
die de beschadiging van de hersenen door 
mobiel bellen zou moeten beperken. “Onze 
onderzoekers hebben een mogelijkheid 
gevonden om de straling die richting het hoofd 
gaat tegen te houden”, aldus de woordvoerder 
van Nokia. Deze techniek biedt een 
uitstekende oplossing voor het negatieve 
bericht wat ons eerder bereikte. 
 
 
 

Editie 3 

Expertinformatie beschikbaar over: 
 

1. Philips       € 35,- 
2. Heineken     € 30,- 

 
Nieuw beschikbare opties: 
 

 K vervalronde aantal 

    
Heineken 75.00 4 500 

    

    



  

Handelsformulier ronde 3 
 
 
Teamnr. : _____ 
 
 

Bedrijf Aandelen Opties Biedprijs per optie 

Apple    

BMW    

Heineken    

H&M    

Nestle    

Nokia    

Philips    

Shell    

TomTom    

Unilever    

 
 
 
Wil je n aandelen/opties kopen, dan vul je in het betreffende vakje “n” in. Wil je n aandelen/opties 
verkopen, dan vul je in het -betreffende vakje “-n” in. 
Prijzen mogen in 2 decimalen. 
 

Gekochte informatie 

 

In te vullen door het jurylid!  
Wanneer het team informatie heeft gekocht, kruis dan het betreffende vakje aan. 
 
� 1. Philips 
� 2. Heineken 
 
 



Expertinformatie ronde 3-1 

Philips 
 
Inside information 
 
Zojuist bereikte ons het nieuws dat Philips naar alle waarschijnlijkheid enkele divisies opdoekt en dat 
gedwongen ontslagen niet zijn uit te sluiten. In de loop der jaren heeft Philips wel vaker fabrieken 
moeten sluiten. Vaak ging dit vooraf gepaard met hevige protesten van getroffen medewerkers. Ook 
stakingen hebben al meerdere malen plaatsgevonden, dreigingen tot staking nog veel vaker. Toch 
wist Philips zich altijd te herstellen. Een besluit tot sluiting van een fabriek of afdeling was vaak een 
goede beslissing en leidde tot stijging van de winst. Het aantal gedwongen ontslagen wat daarbij is 
gevallen is nihil. Vrijwel alle medewerkers konden op een andere afdeling terecht, vonden met behulp 
van Philips ander werk of gingen akkoord met een afvloeiingsregeling.  
 
Vermoedelijk zal de onrust die nu binnen het bedrijf heerst spoedig weer verdwijnen. Zeer binnenkort 
worden de medewerkers van de betreffende afdelingen op de hoogte gebracht van de exacte 
plannen van het bestuur. Tot een staking zal het voor die tijd niet komen. Nadat de onrust binnen het 
bedrijf is verdwenen en het vertrouwen van het personeel is teruggekeerd, zal ook het vertrouwen 
van de belegger waarschijnlijk terugkeren.  
 
Onze beleggingsexperts verwachten dat de koers van het aandeel Philips zich op korte termijn 
herstelt tot het punt van voordat dit nieuws de koers deed dalen, dus rond de 70 euro.  
 
 
Prijs: € 35,-



Expertinformatie ronde 3-2 

Heineken 
 
Een analyse over de invloed van het rookverbod 
 
Het rookverbod zal, zoals in de Radboud Financial al te lezen is, geen invloed hebben op het aantal 
klanten van horecagelegenheden. Wel zou het invloed gaan hebben op het type klanten wat komt. 
Niet rokers die door rookoverlast de horeca meden komen nu namelijk wel. Rokers zullen echter 
minder snel een horecagelegenheid bezoeken. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij hen de 
thuisconsumptie toe zal nemen.  
 
De algemene conclusie is, dat zowel de consumptie in horecagelegenheden als de thuisconsumptie 
zal stijgen als gevolg van de invoer van een rookverbod. De omzet van producenten als Heineken zal 
dus stijgen. Naar aanleiding hiervan verwachten onze experts dat de koers van Heineken op zeer 
korte termijn zal stijgen met ongeveer 15 procent. 
 
Prijs: € 30,- 
 
 
 



 
Den Haag – Het waterstofrijden blijkt minder milieuvriendelijk dan 
in eerste instantie verwacht. Men voorzag productiecapaciteit in 
de vervaardiging van waterstof uit steenkool en aardgas. Hiervoor 
heb je echter nog steeds fossiele brandstoffen nodig. Het blijkt 
efficiënter om deze fossiele brandstoffend direct te gebruiken.  
Voor het vrijmaken van waterstof uit water is veel energie nodig. Hiervoor zullen in Nederland minstens 
16 grote kerncentrales gebouwd moeten worden. De kosten hiervan bedrag ca 100 miljard euro. 
BMW heeft eerdere plannen voor waterstofauto’s laten varen en richt zich nu op de ontwikkeling van 
elektrische auto’s. 
 

 

Tokyo – Gisteren zijn Nokia en Sony na 
nachtenlange onderhandelingen tot een 
akkoord gekomen. Nokia neemt voor een 
recordbedrag van 800 miljoen de 
navigatieafdeling van Sony over.  
Oude golfvrienden Howard Stringer (Sony) en 
Olli-Pekka Kallasvuoc (Nokia) zeggen beide 
tevreden te zijn met de uitkomst en de prettige 
samenwerking. Zij verwachten dat Sony en 
Nokia ook in de toekomst nog goede zaken 
met elkaar zullen doen. 
 

 

Amsterdam – De herstructurering van Philips 
gaat geen gedwongen ontslagen opleveren. 
“We verwachten vrijwel alles via natuurlijk 
verloop op te kunnen vangen”, aldus de 
woordvoerder. Philips verwacht dat deze 
herstructurering de kosten binnen drie jaar met 
150 tot 200 miljoen euro op jaarbasis zal 
verlagen.  
 

 
Stockholm – Hennes & Maurits heeft de 
rechtzaak tegen Jennifer Aniston verloren.  
H&M had de actrice aangeklaagd omdat ze, 
nadat de productie al was gestart, haar 
medewerking aan het uitbrengen van haar 
kledinglijn had stopgezet.  
De rechter heeft de aanklacht afgewezen, 
omdat H&M zelf al eerder de gemaakte 
afspraken heeft geschonden. Het 
kledingbedrijf had, zonder overleg, de 
ontwerpen van Aniston aangepast. Het verlies 
wordt geschat op enkele tonnen. 
 

 
Den Haag – Inmiddels heeft het CPB 
uitgebreid onderzoek gedaan naar de 
gevolgen van het rookverbod. Uit dit 
onderzoek blijkt dat een  rookverbod mensen 
er toch van zal weerhouden 
horecagelegenheden te bezoeken. Ook 
internationaal is te zien dat, na invoering van 
het rookverbod, het horecabezoek sterk 
afneemt. Diversen eigenaren hebben  
personeel moeten ontslaan of zelf hun zaak 
moeten sluiten door de sterke afname in de 
klandizie. 
  
 
 

Editie 4 

Expertinformatie beschikbaar over: 
 

1. Nestle      € 50,- 
2. TomTom     € 30,- 

 

Nieuw beschikbare opties: 
 

 K vervalronde aantal 

    
BMW 75.00 4 450 

Nokia 83.00 4 450 

Unilever 81.00 4 450 

    

    



Handelsformulier ronde 4 
 
 
Teamnr. : _____ 
 
 

Bedrijf Aandelen Opties Biedprijs per optie 

Apple    

BMW    

Heineken    

H&M    

Nestle    

Nokia    

Philips    

Shell    

TomTom    

Unilever    

 
 
 
Wil je n aandelen/opties kopen, dan vul je in het betreffende vakje “n” in. Wil je n 
aandelen/opties verkopen, dan vul je in het -betreffende vakje “-n” in. 
Prijzen mogen in 2 decimalen. 
 

Gekochte informatie 

 

In te vullen door het jurylid!  
Wanneer het team informatie heeft gekocht, kruis dan het betreffende vakje aan. 
 
� 1. Nestle 
� 2. TomTom 
 
 



Expertinformatie ronde 4-1 

Nestle 
 
Slecht nieuws voor de zoetekauw 
 
In de Verenigde Staten is 40 procent van de bevolking te zwaar. Om de Amerikanen te 
stimuleren een gezonder leven te gaan leiden is er een wetsvoorstel ingediend. In dit 
voorstel staat dat er geen reclame meer mag worden gemaakt voor snoep en junkfood. Op 
die manier wil de regering proberen de verkoop hiervan terug te dringen. Interviews en polls 
onder de leden van het Huis van Afgevaardigden wijzen uit dat deze wet vrijwel zeker wordt 
aangenomen. 
 
De invloed van deze wet op Nestle is groot. Nestle bezit onder andere de merken KitKat, 
Smarties, Lion, Nuts, Bros en Rolo. Amerika is een van de grootste afnemers van deze 
merken. Naar alle waarschijnlijkheid zal de omzet en de winst van Nestle een grote daling 
inzetten nadat deze wet is aangenomen. Met wiskundige risicomodellen is berekend dat dit 
een koersdaling van rond de 9 procent tot gevolg kan hebben. 
 
 
Prijs: € 50,-



Expertinformatie ronde 4-2 

TomTom 
 
Navigators nu zelf de weg kwijt. 
 
Wiskundigen in het beleggingsteam waarschuwen voor een daling in de koers van het 
aandeel TomTom. Nu Nokia en Sony tot een akkoord zijn gekomen, kunnen de plannen van 
Ribbink namelijk niet meer doorgaan. Ribbink had, nadat hij Godijn heeft opgevolgd, 
aangekondigd met een progressieve strategie TomTom weer op de kaart te zetten. 
Belangrijk onderdeel hiervan was het overnemen van de navigatieafdeling van Sony.  
 
Nu dit plan van de baan is, is het de vraag of zijn andere plannen nog wel door kunnen gaan. 
Ribbink zal in ieder geval met nieuwe ideeën moeten komen om het vertrouwen van de 
ondernemingsraad terug te winnen. Deze plannen beïnvloeden de parameters in de 
vergelijkingen die gebruikt worden om het koersverloop te modelleren. Wiskundigen binnen 
het beleggingsteam verwachten op basis hiervan een koersdaling van zo’n 20 procent.  
 
Prijs: € 30,- 
 
 
 
 


