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Nederlandse Samenvatting

Het begrip risico speelt een belangrijke rol in ons leven en neemt verschillende vor-
men aan. Risico heeft invloed op beslissingen in tal van gebieden, zoals economie,
techniek, geneeskunde en wetenschap. Hoewel de precieze betekenis van risico af-
hangt van de context, verwijst de term doorgaans naar de kans op een verlies of
andere ongewenste uitkomst. Omdat risico een belangrijke invloed heeft op onze
samenleving, is het nauwkeurig meten en beheersen van risico van cruciaal belang
voor economische groei en technologische vooruitgang. Deze ingewikkelde taken
worden nog gecompliceerder door het dynamische karakter van risico.

Dit proefschrift gaat over het meten en het prijzen van tijdsvariërend risico in
aandelenmarkten. Ofschoon het belang van risico in kansspelen al eeuwen gele-
den werd onderkend, werd het concept niet toegepast op aandelenmarkten totdat
Harry Markowitz zijn portefeuilletheorie ontwikkelde in de jaren ’50 van de vorige
eeuw, waarvoor hij de Nobelprijs voor de Economie ontving in 1990 (samen met
William Sharpe en Merton Miller). Volgens Markowitz (1952) zullen beleggers
alleen portefeuilles kiezen die een maximaal verwacht rendement opleveren voor
een bepaalde mate van risico. Het belangrijkste element in deze portefeuilletheorie
is het concept van diversificatie. Dit begrip houdt in dat het risico van een porte-
feuille verminderd kan worden door het spreiden van vermogen over verschillende
aandelen, mits de prijzen van deze aandelen niet volledig met elkaar samenhan-
gen. Het risico van een portefeuille, gemeten door de variantie van het rendement,
hangt daarom niet alleen af van de varianties van de individuele aandelen in de
portefeuille maar ook van de covarianties tussen deze aandelen.

De inzichten uit de portefeuilletheorie vormden de basis voor Sharpe (1964)
en Lintner (1965) bij de ontwikkeling van een model om financiële activa te waar-
deren, het zogeheten Capital Asset Pricing Model (CAPM). Zij laten zien dat
onder bepaalde voorwaarden alle beleggers dezelfde beleggingsmogelijkheden heb-
ben en dezelfde portefeuille van risicovolle effecten zullen bezitten, die daarom
de marktportefeuille moet zijn. Ze kunnen deze belegging in de marktportefeuille
combineren met een risicoloze positie om hun gewenste mate van risico te bereiken.
Als alle beleggers dezelfde risicovolle portefeuille bezitten, dan is het relevante risi-
co van een individueel aandeel de bijdrage aan het risico van de marktportefeuille.
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Deze bijdrage wordt de bèta van het aandeel genoemd en is gedefinieerd als de
covariantie tussen het rendement op het aandeel en het rendement op de gehele
aandelenmarkt, gedeeld door de variantie van de marktportefeuille. Bèta meet
dus de gevoeligheid van een aandeel ten opzichte van variatie in het rendement op
de markt. Volgens het CAPM worden beleggers alleen gecompenseerd voor het
nemen van systematisch risico, gemeten door bèta, omdat het specifieke risico van
een aandeel door diversificatie kan worden geëlimineerd.

De eerste empirische toetsen van het CAPM bevestigden de voorspelling van
het model dat de cross-sectie van verwachte rendementen volledig verklaard wordt
door bèta. Latere studies ontdekten echter patronen in rendementen die incon-
sistent zijn met de implicaties van het CAPM. Zo blijken de aandelen van kleine
bedrijven een hoger rendement op te leveren dan die van grote ondernemingen. Dit
verschil in rendement kan niet worden verklaard door het verschil in bèta tussen
grote en kleine bedrijven. Diverse verklaringen zijn aangedragen voor het falen
van het CAPM. Aanhangers van de rationele waarderingstheorie en de efficiënte
markt hypothese beweren dat de afwijkende patronen in rendementen verklaard
kunnen worden door risico. Anderen geloven echter dat afwijkingen in aandelen-
koersen optreden omdat beleggers zich irrationeel gedragen bij het verwerken van
nieuwe informatie. Volgens Cochrane (2005) draait deze discussie uiteindelijk om
de vraag of een waarderingstheorie de wijze beschrijft waarop de wereld werkt of
de wijze waarop de wereld zou moeten werken.

Volgens de rationele theorie is een mogelijke reden voor het onvermogen van
het CAPM en andere waarderingsmodellen om de cross-sectie van rendementen
te verklaren de belangrijke veronderstelling van deze modellen dat het risico van
aandelen constant is. Deze aanname is niet erg plausibel gezien het dynamische
karakter van onze economieën en financiële markten. Als bèta in werkelijkheid
fluctueert, dan zijn statische modellen zoals het CAPM verkeerd gespecificeerd en
zullen ze een onvolledige beschrijving van aandelenrendementen geven. Deze obser-
vatie heeft geleid tot de ontwikkeling van conditionele waarderingsmodellen waarin
bèta’s kunnen veranderen. Het empirisch bewijs voor deze modellen is echter nog
verre van eenduidig. Een belangrijke reden voor de tegenstrijdige resultaten is dat
het moeilijk is de bèta’s van individuele aandelen nauwkeurig te schatten, vooral
wanneer deze bèta’s tijdsvariërend zijn en wanneer het aantal datapunten beperkt
is. Een ander probleem is dat het niet duidelijk is hoe tijdsvariatie in bèta’s ge-
modelleerd moet worden. Hoewel het mogelijk is om robuuste, niet-parametrische
technieken te gebruiken om veranderingen in risico te modelleren, moet er bij deze
methoden een afweging gemaakt worden tussen de actualiteit en de accuratesse
van de bèta schattingen.

Conjunctuurschommelingen hebben niet alleen invloed op het risico van indi-
viduele aandelen, maar ook op het risico van de marktportefeuille zelf. Omdat een
verandering in marktrisico de verhouding tussen risico en rendement bëınvloedt,
kan het een geprijsde risicofactor zijn in het intertemporele CAPM (ICAPM) ont-
wikkeld door Merton (1973). Terwijl het CAPM veronderstelt dat beleggers alleen
gëınteresseerd zijn in het vermogen dat hun portefeuille één periode later oplevert,
houdt het ICAPM er rekening mee dat in werkelijkheid beleggers ook letten op de
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mogelijkheden die ze hebben om dit vermogen te beleggen aan het einde van de-
ze periode. In het ICAPM willen risico-averse beleggers zich daarom beschermen
tegen veranderingen in variabelen die het toekomstige beleggingsklimaat negatief
bëınvloeden. Ze zijn daarom bereid om lagere verwachte rendementen te accepte-
ren op aandelen die het goed doen als het verwachte toekomstige marktrendement
daalt of de verwachte toekomstige volatiliteit van de aandelenmarkt stijgt.

Omdat de portefeuilletheorie laat zien dat de variantie van de marktportefeuille
afhangt van de varianties en paarsgewijze correlaties van alle aandelen in de markt,
moeten veranderingen in marktrisico gedreven worden door veranderingen in deze
individuele varianties en correlaties. Dit betekent dat als markt variantierisico
geprijsd is in de cross-sectie van aandelenrendementen, individueel variantierisico,
correlatierisico of beiden geprijsd moeten zijn. Omdat nieuws een ander effect
kan hebben op aandelenkoersen op lange termijn dan op korte termijn, kunnen
varianties en correlaties zowel korte als lange termijn fluctuaties vertonen. Lange
en korte termijn variantie- en correlatiefactoren kunnen daarom aparte risico’s
vertegenwoordigen en verschillend geprijsd zijn.

De systematische afwijkingen van aandelenkoersen van de voorspellingen van
de efficiënte markt hypothese hebben geleid tot het ontstaan van een alternatief
perspectief op financiële markten in de jaren ’80, bekend onder de naam gedragsfi-
nanciering. Deze zienswijze schrijft afwijkende patronen in aandelenrendementen
toe aan irrationaliteit van beleggers en is gebaseerd op twee bouwstenen, te we-
ten beperkte arbitrage en gedragsafwijkingen. Door arbitragebeperkingen kan het
risicovol en kostbaar zijn voor rationele arbitrageanten om strategieën te imple-
menteren die de verstorende invloed van irrationele beleggers op prijzen ongedaan
maken. Risico’s ontstaan bijvoorbeeld als er geen perfecte substituten zijn voor
de aandelen die verkeerd geprijsd zijn waardoor arbitrageanten geen risicoloze po-
sitie kunnen innemen. Andere factoren die arbitrage belemmeren en daardoor
prijsafwijkingen laten bestaan zijn transactiekosten en restricties op short selling.

De tweede pijler van gedragsfinanciering, gedragsafwijkingen, verwijst naar af-
wijkingen in de wijze waarop mensen verwachtingen vormen en in de wijze waarop
ze beslissingen nemen gebaseerd op deze verwachtingen. Omdat de wereld complex
is en de cognitieve vaardigheden van mensen beperkt zijn, gebruiken ze vuistregels
als leidraad bij het nemen van beslissingen. Kahneman en Tversky (1974) laten
zien dat deze regels in sommige situaties heel nuttig kunnen zijn maar in andere
gevallen kunnen leiden tot systematische inschattingsfouten. Zo kunnen kansbere-
keningen verstoord worden wanneer mensen verbanden leggen die in werkelijkheid
niet bestaan omdat een gebeurtenis lijkt op hun beeld van een andere gebeurte-
nis. Afwijkingen in verwachtingen kunnen ook ontstaan als gevolg van overmoed,
waardoor mensen de nauwkeurigheid van hun beoordelingen overschatten. Of-
schoon deze psychologische afwijkingen alleen invloed hebben op de prijzen van
aandelen en andere financiële activa als arbitrage beperkt is en als de strategieën
van irrationele beleggers gecorreleerd zijn, hebben ze een directe invloed op het
handelsgedrag en de prestaties van beleggers. Barber en Odean (2000) beweren
bijvoorbeeld dat beleggers door overmoed teveel handelen, wat leidt tot slechte
prestaties als gevolg van hoge transactiekosten.
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Dit proefschrift werpt nieuw licht op het dynamische gedrag van risico in fi-
nanciële markten en het gedrag van de beleggers die in deze markten handelen.
Een beter begrip van veranderingen in risico is van belang voor zowel de weten-
schap als het bedrijfsleven omdat de meeste financiële beslissingen gebaseerd zijn
op de afweging tussen risico en rendement. Een vluchtige blik op een grafiek met
aandelenkoersen laat meteen zien dat er afzonderlijke periodes bestaan met hoge
en lage volatiliteit. Een aantal kernvragen zijn echter nog steeds niet beantwoord.
Allereerst is het niet helemaal duidelijk waardoor het risico van markten en indi-
viduele aandelen verandert. Omdat de precieze oorzaken van tijdsvariatie in risico
onbekend zijn, is een tweede onbeantwoorde vraag hoe deze veranderingen in risico
gemodelleerd moeten worden. Een derde onopgelost vraagstuk is hoe fluctuaties
in risico de waardering van aandelen bëınvloeden. Omdat risico zo een belangrijke
rol speelt bij beleggingsbeslissingen, rijst tot slot de vraag hoe particuliere beleg-
gers, die doorgaans worden beschouwd als minder ontwikkeld dan professionele
beleggers, reageren op koersschommelingen in aandelenmarkten.

Hoofdstuk 2 bestudeert de risicodynamiek van portefeuilles die bestaan uit
aandelen uit 16 Europese landen. De resultaten laten zien dat variabelen die tijds-
variatie in verwachte rendementen voorspellen ook sterke fluctuaties oppikken in
de gevoeligheid van aandelenportefeuilles ten opzichte van de drie risicofactoren
in het waarderingsmodel van Fama en French (1993). Cross-sectionele variatie
in deze bèta’s wordt gedreven door de marktwaarde van bedrijven en door de
verhouding van hun boekwaarde tot hun marktwaarde terwijl tijdsvariatie in de
bèta’s afhangt van de default spread. Hoewel deze parametrische specificatie van
de relatie tussen bèta’s en bedrijfsspecifieke en macro-economische variabelen aan-
trekkelijk is vanuit een theoretisch oogpunt, is een belangrijk praktisch probleem
dat het onbekend is welke variabelen gebruikt moeten worden. Het toevoegen van
teveel variabelen maakt het lastig om de parameters met enige precisie te schat-
ten maar het uitsluiten van relevante variabelen kan leiden tot afwijkingen in de
schattingen van conditionele waarderingsmodellen.

Hoofdstuk 3 pakt dit probleem aan door het combineren van een parametri-
sche specificatie van tijdsvariërende bèta’s met een niet-parametrische methode.
Omdat de niet-parametrische benadering de variatie in risico niet expliciet rela-
teert aan economische variabelen is deze aanpak robuuster voor misspecificatie.
Daarnaast maakt deze methode gebruik van hoogfrequente data en wordt er een
functie gespecificeerd die meer gewicht toekent aan de meest recente observaties.
Hierdoor wordt de nauwkeurigheid en de relevantie van de bèta schattingen sterk
vergroot. De empirische analyse in hoofdstuk 3 laat verder zien dat de optimale
combinatie van fundamentele bèta’s uit de parametrische specificatie en door data
gedreven bèta’s uit de niet-parametrische specificatie per aandeel verschilt en over
de tijd verandert. De optimale mix varieert omdat de fundamentele bèta lange
termijn veranderingen in bèta oppikt die worden gedreven door structurele veran-
deringen in het economische klimaat en in bedrijfsspecifieke omstandigheden. De
volledig door data gedreven bèta daarentegen kan door het gebruik van hoogfre-
quente data korte termijn fluctuaties in bèta oppikken tijdens periodes van hoge
marktvolatiliteit.
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Hoofdstuk 4 bestudeert veranderingen in de korte en lange termijn risico’s van
de totale aandelenmarkt. Veranderingen in de variantie van de marktportefeuille
worden onderverdeeld in veranderingen in de varianties van individuele aande-
len en veranderingen in de correlaties tussen deze aandelen. Vervolgens worden
marktvolatiliteit, individuele volatiliteiten en correlaties opgesplitst in lange en
korte termijn componenten. Hoogfrequente volatiliteit volgt een asymmetrisch
GARCH proces terwijl de laagfrequente component van volatiliteit wordt gemo-
delleerd met behulp van een exponentiële spline met gelijk verdeelde knooppunten.
Deze methode om lange termijn volatiliteit te modelleren is volledig data gedreven
en daardoor minder gevoelig voor misspecificatie. Hoofdstuk 4 onderscheidt ook
hoog- en laagfrequente delen van conditionele correlaties door gebruik te maken
van een factor model dat de hoog- en laagfrequente componenten van systematisch
en idiosyncratisch risico combineert met idiosyncratische correlaties uit een dyna-
misch conditioneel correlatie (DCC) model. De resultaten laten zien dat varianties
en correlaties sterk anticyclisch gedrag vertonen.

De risicoschommelingen die in dit proefschrift worden beschreven hebben be-
langrijke implicaties voor de waardering van aandelen. Hoofdstuk 2 laat zien dat
het toestaan van variatie in risico tot een verbetering leidt van de prestaties van
het Fama en French (1993) driefactor model bij het verklaren van tijdsvariatie in
rendementen op portefeuilles die gesorteerd zijn op de marktwaarde en de verhou-
ding tussen de boek- en marktwaarde van een bedrijf. Voor sommige portefeuilles
blijven waarderingsfouten echter groot en voorspelbaar. Bovendien kan het con-
ditionele driefactor model de verklarende kracht van momentum variabelen voor
de cross-sectie van rendementen niet wegnemen. In hoofdstuk 3 ligt de focus op
individuele aandelen, waarvan de bèta’s sterkere tijdsvariatie vertonen dan die van
portefeuilles omdat de meeste veranderingen in het risico van individuele aandelen
elkaar opheffen op portefeuilleniveau. De belangrijkste reden voor het samenvoe-
gen van aandelen in portefeuilles is het verminderen van meetfouten in de schat-
tingen van bèta’s. De cruciale aanname van deze methode is dat alle aandelen die
gegroepeerd worden in een bepaalde portefeuille dezelfde risicokenmerken hebben.

Hoofdstuk 3 levert sterk bewijs van cross-sectionele variatie in bedrijfsspecifie-
ke bèta’s binnen elk van de 25 portefeuilles gevormd op basis van marktwaarde
en de verhouding tussen boek- en marktwaarde. Deze bevinding heeft belangrijke
consequenties voor cross-sectionele toetsen van waarderingsmodellen. Door het
groeperen van aandelen in portefeuilles wordt namelijk de cross-sectionele sprei-
ding in bèta kleiner, waardoor informatie verloren gaat. Het gebruik van indivi-
duele aandelen in plaats van portefeuilles leidt daarom tot preciezere schattingen
van risicopremies. In hoofdstuk 3 wordt een Bayesiaans panel model opgezet dat
de informatie in de cross-sectie van aandelen gebruikt om de bèta’s van indivi-
duele aandelen nauwkeuriger te schatten. Hiërarchische prior verdelingen worden
gespecificeerd die een gemeenschappelijke structuur opleggen op de parameters
van het model maar toch heterogeniteit op individueel niveau toestaan. De betere
specificatie en preciezere schatting van tijdsvariërende bèta’s leidt tot een grote
toename in het waarderingsvermogen van het conditionele CAPM. De schatting
van de marktrisicopremie is positief en significant en wordt niet bëınvloed door het
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opnemen van bedrijfskarakteristieken in de cross-sectionele regressies. De bèta’s
uit het panel model worden ook gebruikt om de covariantiematrix van aandelenren-
dementen te voorspellen. Portefeuilles met minimale variantie gebaseerd op deze
covariantiematrix zijn superieur in termen van out-of-sample standaarddeviatie
aan portefeuilles die geconstrueerd zijn op basis van andere methoden.

Hoofdstuk 4 analyseert de waardering van plotselinge veranderingen in lange
en korte termijn marktrisico’s, individuele risico’s en correlaties. De gëımpliceerde
markt variantie berekend op basis van index opties overschrijdt systematisch de
gerealiseerde markt variantie berekend met behulp van hoogfrequente rendemen-
ten. Dit wijst op de aanwezigheid van een variantierisicopremie in index opties.
De decompositie van markt variantie in individuele varianties en correlaties laat
zien dat variantierisico geprijsd is in index opties omdat correlatierisico geprijsd
is. Daarnaast blijkt dat de markt variantierisicopremie een zeer goede voorspel-
ler is van maand- en kwartaalrendementen op aandelenmarkten. Nadere analyses
wijzen uit dat deze voorspellende kracht volledig wordt gedreven door de premie
voor correlatierisico. Hoofdstuk 4 laat verder zien dat de prijs van marktvolatili-
teitsrisico negatief is in de cross-sectie van aandelenrendementen, omdat beleggers
een voorkeur hebben voor aandelen die het goed doen bij een onverwachte stijging
in algemene onzekerheid. Lange termijn marktvolatiliteitsrisico is geprijsd omdat
innovaties in zowel de gemiddelde lange termijn idiosyncratische volatiliteit als
de gemiddelde lange termijn correlatie geprijsd zijn. Innovaties in korte termijn
marktvolatiliteit zijn daarentegen alleen geprijsd omdat korte termijn correlatie-
risico geprijsd is. De variantie- en correlatiefactoren hebben verklarende kracht
voor aandelenrendementen bovenop de verklarende kracht van traditionele risico-
factoren, wat suggereert dat ze andere bronnen van systematisch risico oppikken.

Hoofdstuk 5 focust op de prestaties van particuliere beleggers in optiemarkten
en onderzoekt of deze handelaren zich rationeel gedragen en de risico- en rende-
mentskarakteristieken van opties begrijpen. Het onderzoek laat zien dat particu-
liere beleggers die opties verhandelen significant slechtere resultaten behalen dan
beleggers die alleen in aandelen handelen. De verliezen van optiehandelaren zijn
het gevolg van hoge transactiekosten en overreactie op grote koersdalingen in aan-
delenmarkten. Een gedetailleerde analyse van de transacties en bezittingen van
optiebeleggers wijst uit dat de meerderheid van de beleggers out-of-the-money op-
ties verhandelt zonder het onderliggende aandeel in bezit te hebben. Dit suggereert
dat de meeste particuliere beleggers opties gebruiken om hun risico’s te verhogen
in plaats van te verlagen. Ondersteunend bewijs dat particulieren opties vooral
verhandelen om te gokken is verkregen door het handelen in opties te relateren
aan een aantal kenmerken van beleggers. Zo blijkt dat alleenstaande mannen met
een laag inkomen en weinig beleggingservaring eerder geneigd zijn om opties te
verhandelen. Het is bekend dat deze groep mensen ook een grotere neiging heeft
om deel te nemen aan loterijen. Hoewel de prestaties van de gemiddelde optie-
belegger teleurstellend zijn, ontdekt hoofdstuk 5 een klein aantal handelaren die
erin slagen om consistent alle andere beleggers te verslaan. De groep succesvolle
optiebeleggers handelt minder, is meer ervaren en bestaat uit meer vrouwen dan
de groep handelaren die de grootste verliezen lijdt.
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De inzichten die voortkomen uit het onderzoek in deze dissertatie zijn relevant
voor academici, beleggers, managers en beleidsmakers. Allereerst zijn de resultaten
van belang voor risicomanagers in financiële instellingen omdat het risico van hun
portefeuilles doorgaans binnen voorgeschreven limieten dient te blijven. Het bewijs
van tijdsvariërende risico’s in de hoofdstukken 2, 3 en 4 impliceert dat managers
voortdurend de risico’s van hun portefeuilles moeten monitoren en hun bezittingen
aan moeten passen indien nodig.

Ten tweede zijn precieze schattingen van risico belangrijk voor het beoordelen
van beleggingsprestaties. Als het waarderingsmodel dat gebruikt wordt om pres-
taties te meten geen rekening houdt met tijdsvariërende risico’s of met belangrijke
risicofactoren zoals de variantie- en correlatiefactoren uit hoofdstuk 4, dan kunnen
fondsbeheerders uitzonderlijke rendementen behalen zonder daadwerkelijk over be-
leggingsvaardigheden te beschikken.

Ten derde vereist de implementatie van de portefeuilletheorie schattingen van
verwachte varianties en covarianties, die lastig te meten zijn wanneer het beleg-
gingsuniversum groot is. Het Bayesiaanse panel model in hoofdstuk 3 kan gebruikt
worden om de precisie van de schattingen van individuele bèta’s te vergroten en
daardoor de accuratesse van voorspellingen van de covariantiematrix.

Ten vierde is een nauwkeurige schatting van de bèta van een bedrijf een be-
langrijke vereiste voor succesvolle investeringsbeslissingen omdat de verwachte toe-
komstige kasstromen van een project verdisconteerd moeten worden tegen de voor
risico gecorrigeerde rentevoet van de onderneming. Inaccurate schattingen van
bedrijfsspecifieke bèta’s leiden tot gebrekkige schattingen van kapitaalkosten en
daardoor tot onjuiste waarderingen van projecten.

Tot slot heeft de bevinding in hoofdstuk 5 dat cliënten van een online broker
die in opties handelen zware verliezen lijden implicaties voor beleidsmakers. Dit
is vooral van belang omdat blijkt dat de beleggers die het meeste handelen en
het meeste verliezen het laagste inkomen hebben. Andere studies laten zien dat
armere en lager opgeleide huishoudens meer beleggingsfouten maken, zoals het niet
of nauwelijks beleggen in aandelenmarkten en het onvoldoende diversificeren van
hun portefeuilles. Om mensen voor deze fouten te behoeden, moeten overheden
trachten om de financiële kennis van de bevolking te vergroten door het opzetten
van opleidingsprogramma’s.

Deze dissertatie werpt ook een aantal nieuwe vragen op voor vervolgonderzoek.
Allereerst moet er meer werk worden gedaan om de onderliggende economische
bronnen aan het licht te brengen van de lange en korte termijn variantie- en corre-
latierisico’s die in hoofdstuk 4 worden besproken. Daarnaast dienen er structurele
modellen te worden ontwikkeld om de wig tussen gëımpliceerde en gerealiseerde
varianties en correlaties te verklaren. Een andere mogelijke uitbreiding van de ana-
lyses in hoofdstuk 3 en 4 is het modelleren van lange en korte termijn fluctuaties
in bèta’s. Ook is het nog niet duidelijk of het irrationele gedrag van particuliere
beleggers beschreven in hoofdstuk 5 een verstorende invloed heeft op optieprijzen.
Omdat de resultaten in dat hoofdstuk suggereren dat veel beleggers de risico- en
rendementskenmerken van opties onvoldoende begrijpen, rijst bovendien de vraag
of beleggers van hun fouten leren en of scholing hun prestaties kan verbeteren.

169

Thesis_Cosemans_fontsembedd_v01.pdf


