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Stellingen behorende bij het proefechrifl

Mortgage Valuation and the Term Structure of Interest Rates

1. De beperkte hoeveelheid literatuur over de specifieke Nederlandse hypothwkmarkt

staat nodi in verbonding tot de omvang \iui deze inarkt. nuch tot de coniplexiteit

vail de waardering van typisch Nederlaudse ltvpotheekcontracten.

2. Een goed gesnoeide fruitboom levert meer rijpe vruchten dan een dicht struikgewas.

Hetzelfde geldt voor de modelkeuze bij het waarderen van hypotheken.

3. Traditionele Ne<lerlandse hypotheken met beperkte aflossingsmogelijkheden zijn een-

voudig van concept, inaar ingewikkeld exact te waarderen.
//

4. Klanten betalen een hogere prijs voor flexibiliteit in hypotheekcontracten dan op ba-

sis van optiemodellen te rechtvaardigen is.

5. De aflossingsoptie in Nederlandse hypotheekoontracten Ls een typisoh voorbeeld \TIII

de Nederlandse compromiscultuur: additionele aflossingen zijn toegestaan. niaar

alleen binnen een strikt kader van beperkingen.

C. Er zijn meer toepassingen van beslLskunde in de financiering clan veel besliskundigen

(willen) beseffen.

7. Een lineair progranuneringsniodel is een kraclitige forimilering voor het bepalen van

de optimale sanienstelling \TVII optieportefeuilles met een beperkt niaxiimim verlies.

8. Een nadelig gevolg van de ontwikkeling van de informatietechnologie is dat deze het

zelfstandig. kritisch nadenken niet bevordert.

9. De hoeveelheid tijd besteed aan het schrijven van een teclmisch onderdeel van een

proefschrift is omgekeerd evenredig aan het aantal maal dat dit onderdeel wordt

gelezen.

10. Als waarden norm worden. zijn norinen niets meer wanrd.


