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Nederlandse Samenvatting

“We judge economics by what it can produce. As such, economics is rather more
like engineering than physics: more practical than spiritual.”

- Robert J. Shiller (1946-)
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Dit proefschrift onderzoekt het gebruik van empirische econometrie in de dis-
ciplines asset pricing en portefeuillemanagement. De voornaamste uitdaging in
deze scriptie omvat de econometrische behandeling van data met zeer grote cross-
sectionele dimensies. Met andere woorden, hoe men op empirische wijze financiële
vragen beantwoordt wanneer bijvoorbeeld het aantal aandelen of voorspellers erg
hoog is. Deze uitdaging is relevant in menig macro-economische applicaties, maar
kent voornamelijk een grote hoeveelheid toepassingen in het gebied van financiën.
De reden hiervoor is de immense cross-sectionele omvang van financiële markten.
Vanuit een economisch oogpunt is de schatting en behandeling van financieel risico
de rode draad die alle hoofdstukken met elkaar verbindt. Dit gemeenschappelijke
onderwerp neemt verschillende vormen aan in de hoofdstukken; van vragen om-
trent de beste manier om rendementsverschillen te modelleren tot het combineren
van aandelen in een portefeuille met minimale volatiliteit. Traditionele econo-
metrische methoden schieten vaak tekort of zijn zelfs ontoepasbaar wanneer deze
vragen worden gesteld in de context van een grote hoeveelheid aandelen. Een
uitbreiding van de bestaande toolkit is noodzakelijk in de meeste gevallen. Om
deze uitdagingen het hoofd te bieden, maak ik gebruik van gerelateerde onderwer-
pen in de disciplines machinaal leren en hoog-dimensionele statistiek. Het blind
toepassen van deze technieken is echter onvoldoende om voortgang te bewerkstel-
ligen op economisch vlak. Voor een empirische benadering van asset pricing en
portefeuillemanagement is in de meeste gevallen een doordachte combinatie van
logische economische restricties en efficiënte regularisatie noodzakelijk.

In hoofdstuk 2 en 4 staan empirische asset pricing en risico verbonden aan
macro-economische en financiële liquiditeit centraal. Hoofdstuk 2 ontwikkelt een
methodiek om macro-economische risico modellen te beoordelen. De bijdrage van
deze vernieuwde methodologie is dat deze geldig blijft zelfs wanneer het aantal
aandelen veel harder groeit in relatie tot de lengte van de tijdreeksen. Tevens
presteren de methoden beter dan alternatieven in de literatuur. Onze aanpak laat
zien dat in een vergelijking van macro-economische risico factoren, de relatieve
bijdrage van de meest klassieke factor, bijvoorbeeld consumptie groei, zeer groot
is. Voorts vinden wij dat de relatieve toename van het voorspellende onderschei-
dingsvermogen (power) van deze factoren in grote mate toeneemt als de modellen
niet-lineaire risico blootstellingen in acht nemen. Dit suggereert dat de functio-
nele vorm van macro-economische modellen een grotere restrictieve component is
vergeleken met (verwachte uitkomsten voor) financiële risico modellen. Dit kan
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gedeeltelijk de discrepantie in statistische fit verklaren die doorgaans aanwezig is
wanneer deze twee klassen modellen met elkaar vergeleken worden.

Hoofdstuk 2 bestaat uit een algemene methodiek voor het beoordelen en ver-
gelijken van modellen. Hoofdstuk 4 verlegt de focus naar een specifieke bron van
risico die veroorzaakt wordt door financiële illiquiditeit. In de financiële zin re-
fereert het woord illiquiditeit aan de eenvoud waarmee een aandeel verhandeld
kan worden. Dit concept is empirisch niet eenduidig en bestaat uit een veelvoud
aan facetten. Wij nemen het perspectief van prijs sensitiviteit en weerstand tegen
handelsstromen. Empirische financiële toepassingen worden vaak benaderd als een
probleem waarin de dimensies van markten worden gereduceerd tot een kleinere
set van eigenschappen. De vorm van financiële liquiditeit die bestudeerd wordt in
dit hoofdstuk staat een zodanige dimensie reductie niet toe. Dit leidt tot een set
van overlappende orderstromen, zijnde onafhankelijke variabelen, die veel groter
is dan de hoeveelheid beschikbare data. Wij stellen een oplossing voor waarbij
prijs sensitiviteit geschat wordt door statistische regularisatie in de vorm van een
elastisch net. Onze resultaten geven aan dat deze aanpak informatie extraheert
die helpt rendementsafwijkingen te verklaren, in het bijzonder voor aandelen met
zeer lage marktkapitalisatie.

Mijn derde hoofdstuk verlegt het perspectief van asset pricing naar portefeuille
optimalisatie. In dit hoofdstuk introduceer ik een aanpak voor minimum-variantie
optimalisatie die statistische regularisatie en het klassieke lineaire modelleren com-
bineert. Meer gedetailleerd: de voorgestelde methode bestaat uit een combinatie
van standaard financiële risico modellen en een hoog-dimensionele grafische selectie
van modellen. Vanuit een financieel oogpunt combineert deze aanpak de lineaire
schatting van gemeenschappelijke blootstellingen en voorwaardelijke schatting van
sparse hedging portefeuilles. Intuïtief is de regularisatie noodzakelijk om de tekort-
komingen van de prominente financiële factoren te compenseren. Een bijkomend
positief bijproduct is dat deze methode enkele van de empirisch meest proble-
matische aspecten van portefeuillemanagement omzeilt. De bevindingen in deze
scriptie wijzen uit dat de voorgestelde aanpak empirisch beter presteert dan de
meest vooraanstaande alternatieven in het gebied van portefeuille risico reductie.

In de samenvatting van mijn proefschrift wil ik benadrukken dat het belang-
rijk is om economische en statistische restricties samen toe te passen in de context
van hoog-dimensionele economische en financiële problemen. Het is niet relevant
of de bron van de hoog-dimensionele uitdaging een complexe functionele vorm of
een grote set beschikbare voorspellers is, want de combinatie van statistische en
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economische restricties heeft wederzijdse voordelen. De bevindingen in deze scrip-
tie geven aan dat er een groot potentieel is in macro-economische risico modellen
wanneer deze ook in staat zijn om niet-lineaire relaties in acht te nemen. Tevens
kan er grote vooruitgang worden geboekt in het gebied van portefeuillemanage-
ment door op-maat-gemaakte statistische regularisatie. Deze dient dan in staat te
zijn om bekende financiële verschijnselen, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid vaan
gemeenschappelijkheden, te accommoderen.
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