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Nederlandse samenvatting

Deze sectie geeft de Nederlandse samenvatting van de dissertatie getiteld: ”Strategische

beleggingskeuze: het effect van onzekerheid op portefeuillekeuze”.

Personen en instituten (zoals pensioenfondsen) beleggen hun vermogen in financiële

producten om een lange-termijn doel te bereiken. Personen sparen bijvoorbeeld zelf

voor hun pensioen of de opleiding van hun kinderen. Pensioenfondsen beleggen om

hun pensioendeelnemers een pensioen uit te kunnen keren. Deze fondsen willen een

veilig pensioen garanderen tegen de laagst mogelijke kosten (contributies). Aan de

hand van een set preferenties kiezen beleggers hoe ze hun vermogen verdelen over be-

leggingsklassen zoals aandelen, obligaties, korte-termijn deposito’s, vastgoed, handels-

goederen en hedge fondsen. ”Strategic asset allocation” (strategische beleggingskeuze)

is de keuze hoe beleggers dienen te investeren in deze brede klassen om hun lange-

termijn doel te bereiken. De beleggingen variëren over de tijd door veranderingen in

beleggingskansen, de investeringshorizon en lange-termijn macro-economische risicofac-

toren zoals inflatie en de rente.

Ruim 40 jaar geleden liet Merton (1969, 1971) al zien dat lange-termijn beleg-

gers hedge-portefeuilles dienen aan te houden die toekomstige veranderingen in be-

leggingskansen anticiperen. Aan het eind van de jaren ’90, begin 2000 was er een

enorme opkomst in de populariteit van de strategische beleggingskeuze literatuur door

de vondst dat aandelenrendementen mogelijk voorspelbaar zijn (bijvoorbeeld door de

dividend-prijs ratio en rentes) en door de grote vooruitgang in computerkracht.

Campbell en Viceira (2002) geven een overzicht van de stand van de literatuur rond

2000. Het feit dat de dividend-prijs ratio mogelijk aandelenrendementen voorspelt leidt

tot zogenaamde ”mean-reversion” (terugkering naar het gemiddelde) in rendementen.

Dit betekent dat een lager dan verwacht rendement wordt gevolgd door een hoger
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dan verwacht toekomstig rendement. Deze negatieve autocorrelatie in aandelenren-

dementen maakt aandelen veiliger (kijkend naar de variantie) en dus aantrekkelijker

op de lange termijn. De mean-reversion is ook een belangrijke component van de

hedge portefeuille van lange-termijn beleggers. Dergelijke beleggers willen investeren

in een financieel product waarvan het rendement hoog is wanneer verwachte toekom-

stige aandelenrendementenlaag zijn. Aandelen zelf blijken zo’n soort product te zijn.

Een andere belangrijke overweging voor lange termijn beleggers is het inflatie- en rente-

risico. De risico-vrije investering voor een lange termijn belegger is een lange-termijn

inflatie gëındexeerde staatsobligatie. Aangezien T-bills meerdere malen moeten wor-

den overgesloten, zijn deze niet de risico-vrije investering. Ook het reële rendement van

nominale lange-termijn obligaties is niet veilig, aangezien deze gevoelig zijn voor in-

flatierisico wat onaantrekkelijk is op de lange termijn. Lange-termijn beleggers moeten

deze risico’s meenemen in hun hedge portefeuille.

De bovenstaande resultaten zijn verkregen met behulp van eenvoudige modellen

waarin de ware parameters en het ware model bekend worden verondersteld. Elke

vorm van modelmisspecificatie heeft echter een grote invloed op de samenstelling van

de berekende portefeuilles. In de jaren 2000 is daarom een nieuwe tak van de literatuur

naar voren gekomen die de kwaliteit van de modellen en de gevoeligheid van de resul-

taten voor veranderingen in parameters analyseert. Barberis (2000) neemt parameter

onzekerheid mee in het beslisproces van beleggers. Hij vindt dat aandelen nog altijd

aantrekkelijker zijn op de lange termijn dan op de korte termijn, hoewel het verschil

in beleggingen tussen lange en korte termijn verkleind wordt door het erkennen van

parameter onzekerheid. Xia (2001) en Brandt, Goyal, Santa-Clara en Stroud (2005)

beschouwen het leren over de voorspelbaarheid van aandelen en vinden dat het negeren

van leren mogelijk leidt tot portefeuilles met een lager nut voor de belegger. Guidolin

en Timmermann (2007) en Pattenuzo en Timmermann (2010) bekijken het effect van

model instabiliteit door te kijken naar zogenaamde ”regime-switching” modellen en

concluderen dat het negeren van structurele breuken ook tot substantiële nutskosten

kan leiden.

Er zijn verschillende redenen om sceptisch te zijn over de voorspellingen van de

strategische beleggingskeuze literatuur. Ten eerste, de optimale portefeuilles blijken

extreem, onrealistisch en erg gevoelig te zijn voor veranderingen in voorspelvariabe-

len. In Campbell, Chan en Viceira (2003) varieren de aandelengewichten bijvoorbeeld
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tussen de - 1000% en 1000% en jaarlijkse veranderingen van 500% zijn niet ongewoon.

Ten tweede, Goyal en Welch (2008) documenteren de slechte ”out-of-sample” voorspel-

baarheid van aandelenrendementen door te laten zien dat het historisch gemiddelde van

rendementen even goed voorspelt als alle bekende voorspelvariabelen. Deze vondst leidt

tot twijfels over de ”mean-reversion” van aandelenrendementen en de tijdsvariatie van

optimale portefeuilles. Ten derde, strategische beleggingskeuze is nog gecompliceerder

dan myopische beleggingskeuze door de aanwezigheid van de hedge component. Ter-

wijl de myopische portefeuilles slechts aangetast worden door schattingsfouten in de

myopische component, worden strategische portefeuilles aangetast door fouten in zowel

de myopische als de hedge component.

Een rijke literatuur documenteert de slechte prestaties van myopische portefeuilles.

De reden waarom korte termijn portefeuilles zo slecht presteren is zogenaamde ”error

maximization” (fout maximalisatie). De ”input” van portefeuille optimalisatie tech-

nieken (gemiddeldes, varianties etc.) worden geschat met fouten en portefeuille opti-

malisatie technieken geven te veel (te weinig) gewicht aan financiële producten met hoge

(lage) rendementen. Deze producten hebben waarschijnlijk de grootste schattingsfouten

zoals beweerd in Michaud (1989). DeMiguel, Garlappi en Uppal (2009) analyseren 14

verschillende modellen voor het uitrekenen van de inputs van mean-variance optimisatie

technieken en laten zien dat geen enkele van deze 14 consistent beter presteert dan een

simpele 1/N regel (zelfde gewicht voor alle producten). Aangezien strategische porte-

feuilles gevoeliger voor fouten zijn, zullen zij waarschijnlijk zelfs slechter presteren.

De geciteerde literatuur suggereert dat het onduidelijk is of de potentiële winsten

van strategische portefeuille keuze kunnen worden gerealiseerd in de praktijk. Enerzijds

suggereren de slechte out-of-sample resultaten van eenvoudige myopische portefeuilles

dat dit niet het geval is, maar anderzijds kunnen recente inzichten zoals het mee-

nemen van parameter onzekerheid in beslissingen de prestaties misschien aanzienlijk

verbeteren. Dit overzicht suggereert ook dat het vormen van myopische portefeuilles

bestaande uit vele individuele aandelen leidt tot zeer instabiele portefeuilles.

Het hoofddoel van deze dissertatie is te onderzoeken of de beloftes van de strategi-

sche portefeuille literatuur waar te maken zijn in realistische set-ups waarin mogelijke

parameter onzekerheid, model onzekerheid en model instabiliteit worden meegenomen.

Een tweede doel is te onderzoeken of we robuuste myopische portefeuilles kunnen vor-

men (d.w.z. portefeuilles die stabiel zijn door de tijd) bestaande uit bijna 2,000 indi-
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viduele aandelen die hoge verwachte rendementen met minimaal risico kunnen gene-

reren. Deze dissertatie beantwoordt de volgende onderzoeksvragen:

• Hoe kunnen we een panel data model opzetten om individuele aandelenrende-

menten met behulp van meerdere bedrijfskarakteristieken uit te leggen en kunnen

we dit model gebruiken om robuuste portefeuilles te construeren?

• Kunnen de mogelijke winsten van de strategische beleggingskeuze literatuur wor-

den gerealiseerd in een out-of-sample test en hoe kunnen we de prestaties ver-

beteren?

• Hoe kunnen we een methodologie ontwikkelen om model onzekerheid met be-

trekking tot lange-termijn voorspellingen mee te nemen en wat is de impact van

model onzekerheid op lange-termijn beleggers?

• Hoe kunnen we een model met tijdsvariërende parameters opzetten en schatten

en wat voor een soort tijdsvariatie moet een lange-termijn belegger meenemen in

zijn analyse?

Als eerste analyseren we hoe we een model kunnen opzetten om de cross-sectie van

individuele aandelenrendementen te modelleren gebruikmakend van meerdere bedrijfs-

karakteristieken. De standaard sorteermethode werkt niet in zo’n set-up en daarom

ontwikkelen we een panel data model dat in staat is meerdere karakteristieken tegelijk

mee te nemen. Ten tweede onderzoeken we de prestaties van strategische portefeuilles

out-of-sample. Hoewel de out-of-sample prestaties zeer relevant zijn voor lange-termijn

beleggers, is een dergelijke out-of-sample test nog niet gedaan. Ten derde documenteren

we de impact van model onzekerheid op de verdeling van toekomstige aandelenren-

dementen en op de beslissingen van lange-termijn beleggers. Hoewel verschillende

modellen kunnen leiden tot compleet andere voorspellingen van toekomstige rende-

menten, wordt modelonzekerheid bijna altijd genegeerd in de strategische portefeuille

literatuur. Ten vierde gebruiken we een model met tijdsvariërende parameters om

de impact van model onzekerheid op de verdeling van toekomstige rendementen en

op de portefeuillekeuzes van lange-termijn beleggers te analyseren en om inzichten te

krijgen in het belang van de tijdsvariatie van de verschillende parameters. Andere ar-

tikelen - zoals Pettenuzo en Timmermann (2010) en Guidolin en Timmermann (2007)
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- gebruiken ”regime-switching” modellen en kunnen daarom geen onderscheid maken

tussen de belangrijkheid van de verschillende parameters.

We beantwoorden de onderzoeksvragen als volgt. Ten eerste, we documenteren dat

een panel data model dat bedrijfskarakteristieken met industrie-effecten combineert een

groot gedeelte van de cross-sectie van aandelenrendementen kan verklaren. De gevorm-

de portefeuilles zijn niet erg risicovol, zijn stabiel over de tijd (vooral wanneer gebruik

wordt gemaakt van een lange beleggingshorizon) en leiden tot (risico-gecorrigeerde)

gemiddelde rendementen van rond de 2% per maand. Ten tweede, hoewel een näıeve

implementatie van strategische portefeuilles niet werkt out-of-sample, verbetert het ge-

bruik van zogenaamde ”shrinkage” prioren de prestaties aanzienlijk en staat dit lange-

termijn beleggers toe om de markt te timen. De hedge component van de dynamische

strategieën voegt echter amper waarde toe. Ten derde ontwikkelen we ”Bayesian Model

Averaging” (Bayesiaanse model middel technieken) om model onzekerheid mee te ne-

men in een systeem van vergelijkingen en vinden we dat de impact groot is, vooral voor

een lange horizon. Het meenemen van model onzekerheid maakt aandelenrendementen

risicovol op de lange termijn in crisis periodes en leidt tot een lagere optimale belegging

in aandelen. Tenslotte ontwikkelen we een model met tijdsvariërende parameters dat

zowel distributies met dikke staarten als het ”leverage” (hefboom) effect aankan en vin-

den we dat alleen veranderingen in de covariantiematrix van de fouttermen variabel en

persistent genoeg zijn om relevant te zijn voor lange-termijn beleggers. Veranderingen

in constanten en hellingscoefficiënten mogen echter rustig genegeerd worden.

We geven een verdere, meer gedetailleerde samenvatting van de dissertatie in de

volgende 13 stellingen. Deze stellingen bevatten ook de belangrijkste lessen van deze

dissertatie.

1. Standaard asset pricing modellen kunnen de verschillen in verwachte rendementen

- gebruik makend van zowel verscheidene bedrijfskarakteristieken als industrie-effecten

- niet verklaren.

Portefeuilles, gevormd door gebruik te maken van een panel data model met 11 be-

drijfskarakteristieken en industrie-specifieke effecten, zijn een uitdaging voor standaard

asset pricing modellen. De portefeuilles hebben een gemiddeld rendement van 2% per

maand, hebben geen duidelijke factor structuur en risico-correcties met behulp van het

Fama-French Carhart model met of zonder tijds-variërende factorladingen heeft amper
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invloed. Nieuw onderzoek in asset pricing modellen is nodig om de cross-sectionele

verschillen in rendementen uit te leggen .

2. Het beschouwen van een lange horizon kan een goede invloed hebben op beleggin-

gen, zelfs wanneer we alleen de korte-termijn prestaties meten.

Zelfs wanneer we de prestaties van portefeuilles evalueren met korte-termijn prestatie

maatstaven zoals een Sharpe ratio, geven specificaties die aandelenrendementen voor-

spellen voor een langere horizon de best presterende portefeuilles. Deze portefeuilles

hebben hoge gemiddelde (risico-gecorrigeerde) rendementen, zijn goed gediversifieerd

en hebben slechts lage transactiekosten.

3. Er is nog altijd heel veel heterogeniteit tussen bedrijven in verwachte rendementen,

zelfs wanneer we corrigeren voor vele bekende karakteristieken.

Hoewel panel data modellen in staat zijn om een groot gedeelte van de cross-sectionele

variatie in aandelenrendementen uit te leggen, suggereert de aanwezigheid en de belang-

rijkheid van vaste individuele effecten dat voldoende heterogeniteit tussen bedrijven

over is die niet kan worden uitgelegd door alleen gebruik te maken van de verschillen

in bedrijfskarakteristieken. Dit suggereert dat nieuwe econometrische schattingstech-

nieken ontwikkeld moeten worden die in staat zijn om op een efficiënte manier infor-

matie uit individuele effecten te halen, terwijl deze technieken ook nog correlaties tussen

bedrijfskarakteristieken en individuele effecten moeten toestaan.

4. Met een beetje scepsis kunnen lange-termijn beleggers profiteren van het timen van

de markt.

De vondst dat een näıeve implementatie van strategische beleggingskeuze leidt tot

slechte prestaties betekent niet dat lange-termijn beleggers geen market timing moeten

doen. Sceptische beleggers - gebruikmakend van sceptische shrinkage prioren - kun-

nen veel baat hebben bij market timing. Hun scepsis staat hen toe te profiteren van

veranderingen in markt condities, maar redt hen ook van zeer grote reducties in hun

portefeuille waardes. Met andere woorden, we delen de negatieve visie van DeMiguel,

Garlappi en Uppal (2007) niet dat op data gebaseerde methodes om portefeuilles te

berekenen niet in staat zijn om de eenvoudige 1/N regel te kunnen verslaan out-of-

sample.
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5. Beleggingsstrategieën maar ook voorspellingen moeten niet geëvalueerd worden met

kwadratische verliesfuncties, maar met asymmetrische nut/verlies functies.

Beleggers hebben niet noodzakelijkerwijs een voorkeur voor specificicaties die leiden

tot de beste voorspellingen wat betreft gemiddelde kwadratische fouten. Ze vermij-

den risico, evalueren grote verliezen en winsten verschillend en waarderen daarom spe-

cificaties die in staat zijn om grote verliezen te voorkomen. Dit feit moet zowel in

de evaluatie van beleggingsstrategieeën als de evaluatie van voorspellingen naar voren

komen. Het is echter standaard in de literatuur om gebruik te maken van symmetrische

verliesfuncties. Een belangrijke uitzondering is Christoffersen en Dieboldt (1997).

6. Hoewel de optimale lange-termijn strategieën veel moeilijker te berekenen zijn dan

korte-termijn strategieën, geven ze vaak dezelfde resultaten.

De optimale lange-termijn dynamische strategieën zijn veel moeilijker uit te rekenen

dan myopische strategieën, omdat men voor de eerste dynamisch programmeren, veel

variabelen en duizenden gesimuleerde paden nodig heeft. Toch is er bijna geen ver-

schil in hun out-of-sample prestaties. De hoofdreden is schattingsfouten. Geschatte

myopische en geschatte dynamische strategieën benaderen de echte optimale dynami-

sche strategie even goed. Een andere uitleg kan worden gevonden in de laatste twee

hoofdstukken. Wanneer model onzekerheid en model instabiliteit meegenomen worden

in het beslisproces, kunnen optimale lange-termijn beleggingen in aandelen bijna gelijk

of soms zelfs lager zijn dan korte-termijn beleggingen.

7. Ook al suggeren resultaten voor een korte horizon dat parameter en model onze-

kerheid en model instabiliteit niet belangrijk zijn, toch zijn deze concepten erg belangrijk

voor portefeuille beslissingen voor een langere horizon.

Het meenemen van parameter onzekerheid, model onzekerheid en in minder mate model

instabiliteit heeft bijna geen invloed op korte-termijn beleggingen. Echter, omdat (i)

een ongunstige parameter set of model blijft voortduren voor de hele beleggingshorizon

en (ii) (onverwachte) tijdsvariatie in (vooral) fout volatiliteit zeer persistent is, worden

deze effecten belangrijker voor een langere beleggingshorizon.
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8. Het geschatte risico van aandelen verandert behoorlijk over de tijd en moet in ogen-

schouw genomen worden door lange-termijn beleggers.

De volatiliteit van de fouten in aandelenrendementen verandert behoorlijk en persis-

tent gedurende de tijd. Zelfs in situaties waarin volatiliteit constant is, verandert

de volatiliteit van de verdeling van toekomstige aandelenrendementen behoorlijk door

model onzekerheid. Een van zijn belangrijke componenten - de volatiliteit van de con-

ditionele gemiddeldes van de verschillende modelvoorspellingen - is laag wanneer alle

modellen dezelfde voorspellingen afleveren zoals in de jaren ’60 en ’70, maar hoog in

periodes wanneer de modellen juist verschillende voorspellingen leveren zoals in 1929

en 2008. Het negeren van deze stijging in volatiliteit leidt tot een te hoge belegging in

aandelen.

9. Het meenemen van onzekerheid is belangrijk in het maken van beslissingen, maar

niet alle onzekerheid is relevant.

Parameter onzekerheid, model onzekerheid en de tijdsvariatie in de fout volatiliteit zijn

allemaal erg belangrijk voor een lange horizon. Echter, voor een korte horizon kunnen

deze effecten (vooral de eerste 2) worden genegeerd. Verder, de lage persistentie van

de tijds-variatie in intercepten en hellingshoeken betekent dat deze tijdsvariatie kan

worden genegeerd voor zowel een korte als een langere beleggingshorizon.

10. De aandelenmarkt is niet een beter oord voor lange-termijn beleggers dan voor

korte-termijn beleggers.

Het meenemen van model onzekerheid kan aandelen veel risicovoller maken op de lange-

termijn dan op de korte-termijn en kan leiden tot lagere aandelenbeleggingen voor

lange-termijn beleggers. Deze vondst is ook gedaan in een recent artikel van Pastor

en Stambaugh (2010). In hun set-up nemen ze mee dat verwachte rendementen niet

perfect gecorreleerd hoeven te zijn met een lineaire combinatie van een klein aantal

voorspellers. Ze vinden dat dit feit leidt tot rendementen die een veel hogere variantie

hebben op de lange termijn. In tegenstelling tot hun vinden we dat aandelen zowel risi-

covoller als veiliger kunnen zijn op de lange termijn dan op de korte termijn. Cruciaal

is het feit dat de invloed van model onzekerheid verandert over de tijd. Het meenemen

van model instabiliteit versterkt deze conclusies.
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11. Lange-termijn beleggers willen inflatie-gëındexeerde overheidsobligaties.

Als lange-termijn beleggers zich realiseren dat de echte parameters en het echte model

onbekend zijn, dan heeft hun verdeling van toekomstige aandelenrendementen in de

meest extreme gevallen een hogere variantie, een negatieve scheefheid en extreme dik-

staartigheid door model onzekerheid. In zo’n setup preferen lange-termijn beleggers het

echte risicovrije lange-termijn financieel product - inflatie-gëındexeerde staatsobligaties

- boven de optimale combinatie van T-bills, aandelen en nominale obligaties, omdat

het zogenaamde ”certainty equivalent” van deze optimale combinatie lager is dan 1.

12. De onenigheid over de verschillende voorspellers van aandelenrendementen kan

voor een groot gedeelte worden toegeschreven aan de voorspelhorizon.

Aangezien er slechts beperkte tijdsvariatie - vooral vergeleken met de hoeveelheid schat-

tingsfouten - in de hellingscoefficienten van de dividend - prijs ratio en de yield spreiding

is in de vergelijking voor aandelenrendementen, speculeren we dat de schattingsperiode

niet de belangrijkste reden is voor onenigheid in de academische wereld over mogelijke

voorspellers van aandelenrendementen. De voorspelhorizon speelt waarschijnlijk zelfs

een grotere rol. Terwijl voor een korte horizon alleen voorspellers van aandelenrende-

menten belangrijk zijn, worden voorspellers van voorspellers belangrijke voorspellers

voor een langere voorspelhorizon.

13. Het meenemen van relatief nieuwe productklassen in het keuzemenu voor beleg-

gers is niet aantrekkelijk voor lange-termijn beleggers door de beperkte informatie die

we hebben over hen.

Aangezien we slechts een korte data-set beschikbaar hebben om modellen voor nieuwe

financiële production te schatten, verwachten we dat parameter onzekerheid een belang-

rijke rol zal spelen voor zulke modellen. Omdat parameter onzekerheid de voor-

spelonzekerheid flink laat toenemen op de lange termijn, zullen lange-termijn investeerders

bijna niet investeren in nieuwe producten tenzij ze zeer grote baten opleveren in vergelij-

king met meer traditionele klassen zoals aandelen en obligaties. Nieuwe beleggingsklassen

worden alleen aantrekkelijk voor lange termijn beleggers als er voldoende data beschik-

baar is.
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Tenslotte een kleine vooruitblik op toekomstig onderzoek. Zelfs met meer dan 80

jaar data, speelt onzekerheid nog altijd een zeer belangrijke rol voor lange-termijn beleg-

gers. De veelbelovende vondst rond 2000 dat aandelen teruggaan naar een gemiddelde

en daarom veiliger zijn op de lange termijn wordt meer dan teniet gedaan door het

parameter en model onzekerheid effect. Dit betekent dat zonder extra informatie over

toekomstige aandelenrendementen, lange-termijn beleggers niet kunnen profiteren van

de ”mean-reversion” en daarom niet meer geld moeten beleggen in de aandelenmarkt

dan korte-termijn beleggers. Daarom hebben we andere manieren nodig om structuur

op te leggen / prior informatie toe te voegen aan econometrische modellen om pa-

rameter en model onzekerheid te beperken. Een veelbelovende onderzoeksrichting is

om economische theorie te gebruiken om restricties op te leggen aan modellen die (bij

benadering) waar zijn en op deze manier voorspellingen te verbeteren en voorspelonze-

kerheid te verminderen. Contante waarde modellen lijken een interessante richting van

toekomstig onderzoek te zijn.
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