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Summary in Dutch

• * ? - - • • . •

Na het loslaten van het Bretton Woods' stelsel van vaste wisselkoersen
(1973) is de aandacht voor de werking van valutamarkten sterk toegenomen
als gevolg van een bij tijd en wijle zeer grillig verloop van de wisselkoersen.
De overgang van het Bretton Woods' vaste wisselkoerssysteem naar een
systeem van zwevende wisselkoersen in april 1973 heeft het karakter van de
wisselkoersfluctuaties aanzienlijk veranderd. Het voornaamst kenmerkende
onderscheid van de introductie van het systeem van zwevende wisselkoersen
is de enorm en onvoorziene toegenomen volatiliteit van de wisselkoers.
Begin jaren zeventig was men de mening toegedaan dat de overgang naar een
systeem van zwevende wisselkoersen een meer evenwichtig kader voor het
voeren van binnenlandse monetaire en fiscale politiek zou opleveren. Echter,
de turbulente ontwikkelingen gedurende de laatste twee decennia geven alle
aanleiding om bovengenoemde opvatting te herzien.

Binnen de theorieën die het wisselkoersgedrag pogen te verklaren neemt de
efficiënte markthypothese een centrale plaats in. Mede als gevolg van
bovengenoemde ontwikkelingen is, gedurende de afgelopen twee decennia,
het empirisch onderzoek naar het wisselkoersverloop sterk gericht op de
efficiënte werking van valutamarkten. De efficiënte markthypothese is een
theorie over de wijze, waarop informatie tot uitdrukking komt in de prijzen
van activa op financiële markten. Een efficiënte markt is een markt waarop
de prijzen alle beschikbare informatie weerspiegelen. Als de valutamarkten
efficiënt zijn, wordt nieuwe informatie snel in de wisselkoersen verwerkt.
Deze verwerking vindt plaats via de verwachtingen van marktparticipanten.
Nieuws omtrent onvoorziene gebeurtenissen leidt tot een verandering in de
wisselkoersverwachtingen van de economische subjecten. Op basis van
veranderende verwachtingen zullen de marktparticipanten andere marktpo-
sities innemen. Hoe de economische subjecten in de praktijk wisselkoersver-
wachtingen vormen is niet direct waarneembaar. In de literatuur worden
daarom diverse verwachtingshypothesen gehanteerd.

De efficiënte markthypothese, toegepast op wisselkoersen, heeft een
samengesteld karakter als gevolg van de aanname van rationele verwachting-
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en van marktparticipanten en risico-neutraliteit. De rationele verwachtings-
hypothese gaat uit van nutsmaximaliserende economische subjecten die,
teneinde tot winstgevende beslissingen te komen, alle relevante informatie
verzamelen en optimaal gebruiken bij het vormen van hun wisselkoersver-
wachting. Welke informatie relevant is, wordt bepaald door het model dat de
economische werkelijkheid beschrijft. De rationele verwachtingshypothese
veronderstelt dat de economische subjecten handelen alsof zij dit model
kennen. Hun subjectieve wisselkoersverwachting komt dan overeen met de
waarde die het model van de werkelijkheid voorspelt. Als marktparticipanten
risiconeutraal zijn, verlangen zij geen risicopremie voor het nemen van
wisselkoersrisico. Empirische toetsing van valutamarktefficiëntie is bij
voorbaat beperkt door het samengestelde karakter van de hypothese. Een
probleem bij de interpretatie van marktefficiëntie toetsen is dat onduidelijk is
of de verwerping van de nulhypothese van marktefficiëntie te wijten is aan
irrationele verwachtingen en/of het bestaan van tijdsvariërende risicopremies.

Dit proefschrift bevat een empirische analyse van volatiliteit, wisselkoers-
verwachtingen, risicopremies en innovaties binnen de valutamarkt. In deze
studie concentreren we ons met name op het relatieve belang van irrationali-
teit, risico en nieuws voor het begrijpen en verklaren van wisselkoersen. In
het bijzonder analyseren we de relatieve betekenis van irrationele wissel-
koersverwachtingen en het bestaan van tijdsvariërende risicopremies ter
verklaring van geconstateerde systematische voorspelfouten in de prijsvor-
ming van termijncontracten.

In het navolgende bespreken we de afzonderlijke hoofdstukken en
presenteren we de belangrijkste conclusies. Hoofdstuk twee geeft een
empirische beschrijving van de bilaterale wisselkoersen tussen EMS-valuta
met behulp van wekenlijkse waarnemingen voor de periode vanaf 15 maart
1979 tot 27 februari 1992. Het Europese Monetaire Stelsel (EMS),
opgericht in 1979, biedt een interessant voorbeeld van een formeel
wisselkoersarrangement en raamwerk voor internationale beleidscoördinatie.
De waargenomen tijdreekspatronen van EMS wisselkoersen wijken in het
algemeen af van de tijdreekspatronen die men aantreft bij volledig vrije
wisselkoersen omdat het EMS overheidsingrijpen in de valutamarkt behelst.
In dit verband is de vraag of EMS wisselkoersen beschreven kunnen worden
via een "random walk" met een drift term of dat het wisselkoersarrangement,
binnen het EMS, ervoor zorgt dat EMS wisselkoersen beschreven kunnen
worden met behulp van een naar een gemiddeld terugkerend proces ("mean
reversion"), van belang. Onze resultaten laten zien dat de hypothese van een
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"random walk", voor alle geanalyseerde valuta, niet verworpen kan worden.
Dit betekent dat het EMS er niet in slaagt de bilaterale wisselkoersen op
lange termijn aan bepaalde "target rates" te onderwerpen. Echter indien we
corrigeren voor officiële pariteitsaanpassingen ("realignments") verwerpen
we de hypothese van een "random walk". Tussen twee opeenvolgende
pariteitsaanpassingen worden de EMS wisselkoersen dus weergegeven door
een gemiddeld terugkerend proces, afgedwongen door de centrale banken
van de participerende landen indien de betreffende EMS koers één van zijn
beide interventielimieten raakt. Een volgende stap in de analyse is de
verklaring van de waargenomen scheefheid en gepiektheid ("leptokurtosis")
in de empirische verdeling van procentuele wisselkoersveranderingen. We
toetsen een zestal lognormale modellen voor de EMS wisselkoersen: het
diffusie-proces, sprong-diffusie-proces, diffusie-(G)ARCH-proces en sprong-
diffusie-(G)ARCH-proces. In het hoofstuk worden voor de verschillende
modelschattingen de resultaten weergegeven en ook worden de zes processen
formeel met elkaar vergeleken. In navolging van de normale verdeling
gebruiken we tevens de Student t-verdeling om de onderliggende statistische
verdeling van EMS wisselkoersveranderingen adequaat te kunnen beschrij-
ven. Onze conclusie luidt dat EMS wisselkoersveranderingen het best
beschreven kunnen worden via een gecombineerd sprong-diffusie-GARCH-
proces met conditioneel Student t-verdeelde innovaties.

In het derde hoofdstuk, alsook in de overige hoofdstukken, wordt gebruik
gemaakt van direcfe waarnemingen voor de rente- en wisselkoersverwach-
tingen, zgn. panel-data, die verkregen zijn via maandelijkse enquêtes onder
marktparticipanten - valutahandelaren bij financiële instellingen en multinati-
onals verspreid over vier continenten. De panel-data, samengesteld door
Business International Corporation, zijn beschikbaar sinds december 1985 en
omvatten tien valuta vis-a-vis de US Dollar en acht valuta tegenover de
Duitse Mark. Een voordeel van de panel-data is dat rfiretf bekeken kan
worden of de marktparticipanten systematische voorspelfouten maken zonder
allerlei veronderstellingen ten aanzien van een risicopremie, zoals in de
standaard speculatieve efficiëntie hypothese (SEH) toetsen. Ten einde de
hypothese van rationele verwachtingen te toetsen en verwachtingsprocessen
te analyseren, is het gebruik van panel-data van wisselkoersverwachtingen
van marktparticipanten essentieel.

In eerste instantie is het empirisch onderzoek vooral gericht op de toetsing
van de hypothese dat participanten op de valutamarkt rationele verwachtingen
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vormen ten aanzien van de wisselkoers - hoofdstuk drie. In hoofdstuk vier,
vervolgens, analyseren we het relatieve belang van zowel (ir)rationele
wisselkoersverwachtingen alsook het bestaan van tijdsvariërende risicopre-
mies ter verklaring van geconstateerde systematische voorspelfouten in de
prijsvorming van termijncontracten. Het gebruik van directe waarnemingen
voor de wisselkoersverwachtingen veronderstelt een directe meting voor de
risicopremie als zijnde het verschil tussen het termijnagio en de verwachte
wisselkoersmutatie. De resultaten geven alle aanleiding om de hypothese van
rationele verwachtingen te herzien. De marktparticipanten zijn niet strikt
rationeel, d.w.z. ze zouden hun verwachtigen kunnen verbeteren op basis
van beschikbare informatie. Zo blijkt, in navolging van Meese en Rogoff
(1983a, 1983b), de feitelijke contante koers een betere voorspeller voor de
toekomstige koers dan de opgegeven wisselkoersverwachting. De empirische
resultaten bevestigen dat de termijnkoers, in het voorspellen van de
toekomstige contante koers, systematische voorspelfouten maakt. Echter het
karakter van deze geconstateerde systematische voorspelfouten varieert met
het onderhavige systeem van wisselkoersen. Voor EMS wisselkoersen zijn de
voorspelfouten van de termijnkoers voornamelijk toe te schrijven aan het
bestaan van variabele risicopremies en is de variabiliteit van de risicopremie
groter dan de variabiliteit van de verwachte wisselkoersmutatie.

De bovengenoemde conclusies moeten met enige terughoudendheid worden
geïnterpreteerd. In dit verband is aandacht besteed aan het zgn. peso-
probleem en rationele leerprocessen. Beide verschijnselen kunnen een
alternatieve verklaring bieden voor ex-post geconstateerde systematische
voorspelfouten gedurende kortere perioden - met name binnen het EMS - en
zijn consistent met de efficiënte markthypothese. .•**:;i*)fiv ; .i'-sq • >>i«ci^8/r;

Mede als gevolg van bovengenoemde empirische bevindingen, introduce-
ren we in hoofdstuk vijf een aangepaste versie van het Domowitz en Hakkio
(1985) model voor een variabele risicopremie. Ten einde te achterhalen of de
risicopremie een goede verklaring biedt voor geconstateerde systematische
voorspelfouten, proberen we deze expliciet te modelleren. In tegenstelling tot
eerder uitgevoerd empirisch onderzoek met betrekking tot risicopremiemodel-
len, gaat de empirische toetsing van het door ons aangepast econometrisch
risicopremiemodel niet gepaard met beperkende veronderstellingen. We zien
af van de veronderstelling van zowel conditionele homoskedasticiteit van
wisselkoersveranderingen alsook van de hypothese van rationele wisselkoers-
verwachtingen. In het econometrisch model, toegepast op de panel-data, is
de risicopremie afhankelijk van de variantie in de voorspelfouten van
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wisselkoersmutaties in de loop van de tijd. Deze voorspelfouten worden
verondersteld een (G)ARCH-proces te volgen. De resultaten geven een
empirisch bewijs voor het bestaan van tijdsvariërende risicopremies. We
concluderen dat de variantie in de voorspelfouten een determinant is van de
risicopremie. De tijdsvariërende risicopremies worden het best beschreven
via een GARCH-in-mean model.

In hoofdstuk zes concentreren we ons met name op het belang van risico
en nieuws - d.i. onvoorziene gebeurtenissen - ter verklaring van onverwachte
wisselkoersveranderingen. We nemen de zgn. "nieuws" versie van het Dorn-
busch-Frankel wisselkoersmodel, zoals dat afgeleid is door Isard (1983) en
Edwards (1983), als uitgangspunt. Het verschil tussen de termijnkoers en de
toekomstige contante koers blijkt een functie te zijn van nieuws betreffende
renteverschillen en van risicotermen. Bij de empirische invulling maken we
gebruik van passende ("matched") rente- en wisselkoersverwachtingen.
Nieuws omtrent binnen- en buitenlandse renteverschillen blijkt een signifi-
cante bijdrage te leveren aan de verklaring van geconstateerde systematische
voorspelfouten. Vervolgens constateren we dat, op basis van de geschatte
negatieve nieuwscoëfficiënt, een onvoorziene toename omtrent het rentever-
schil tot een versterking van de binnenlandse wisselkoers kan leiden. Dit
effect wordt in de literatuur omschreven als het zgn. Dornbusch-Frankel
"overshooting" effect.

Tenslotte geven we in hoofdstuk zeven de belangrijkste empirische
resultaten van elk afzonderlijk hoofdstuk weer en formuleren we een aantal
algemene conclusies betreffende onze bevindingen. Tevens wordt aandacht
besteed aan mogelijk toekomstig onderzoek naar aanleiding van de discussie
in dit hoofstuk.




