Examen Bedrijfsfinanciering 2016
20% Open vragen (1 vraag met twee delen), 80% Meerkeuzevragen (16 vragen, veel
theorie!)
Open vragen
1 a) Bepaal de WACC van een project adhv E(Rl) van een ander bedrijf in de sector
gegeven met een andere schuldgraad
b) Bepaal de dividend uitkeerbare cashflow van een bedrijf in jaar 1 en 2. Er was een
lening van 50 miljoen waarvan in jaar 2 10miljoen werd afgelost en 5% interest.
Meerkeuzevragen
1. EVA, ARR en terugbetalingstermijn berekenen
2. 0/1 Knapzak met beperking op I=20 wat is de verloren waarde voor het bedrijf,
gegeven dat zij de optimale combinatie kiezen:
1) I=1,2 NAW=1,1
2) I=8,6 NAW=3,4
3) I=5,4 NAW=5
4) I=9 NAW=3
a) 3 b)6 c)4.25 d) te weinig gegevens
3. Portefeuille NC en C met beiden deviatie 0,3
kNC = 0 en kC = 1
4 aandelen van NC in 1 portefeuille ongecorreleerde aandelen (gewogen portefeuille,
elk aandeel ¼)
4 aandelen van C in 1 portefeuille perfecte correlatie (gewogen portefeuille, elk
aandeel ¼)
Bereken deviaties van elk van de portefeuilles
4. Welke uitspraak is juist?
a)de verwachte rendementen van een belegger kan zo wel positief als negatief zijn,
afhankelijk van zijn risicoprofiel
b) In een efficiënte markt is de NAW van aan- en verkopen van aandelen altijd 0,
(zonder rekening te houden met de transactiekosten)
c) technische analyse kijkt naar het bedrijf en bestudeert de activiteiten van een
bedrijf
d) fundamentele analyse kijkt naar de koersbewegingen van het bedrijf
5. aandeelprijs bepalen; dividend is 30000, bedrijf heeft 10000 aandelen er wordt een
groei verwacht van 5% en het geëist rendement is 12% hoeveel wil je maximaal voor
het aandeel geven?
6. hoeveel verschil zit er tussen de koers van een bedrijf en de koers die je bekomt door
het berekenen van een multiple P/CF (gegeven verschillende multiples van
verschillende bedrijven-> gem bepalen) nettowinst per aandeel 7,5; afschrijvingen per
aandeel 3 -> cashflow=10,5 -> *gem en vgln met de koers

