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Stellingen

behorende bij het proefschrift

Speculative Markets Dynamics

An Econometrie Analysis of Stock Market

and Foreign Exchange Market Dynamics

Fred G.M.C. Nieuwland



I

De definitie van een ARCH model, zoals die is gegeven in Bollerslev, Chou,
en Kroner (1992, pag 6, paragraaf 2) is te algemeen en in strijd met de
motivatie die Engle (1982, pag 988) geeft om conditionele heteroskedas-
ticiteit via een autoregressief proces te modelleren.

Bollerslev, Tim, Ray Y. Chou, and Kenneth F. Kroner, 1992, "ARCH
Modeling in Finance, A Review of the Theory and Empirical Evidence",
JoMrrta/ o/"£c0«OAne//7c.s, 52, pp 5-39.
Engle Robert F., 1982, "Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with
Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation", £co«o/ne/nca, 50,
pp 987-1007.

II

Er zijn aanwijzingen die erop duiden dat beleggers niet alleen een afweging
tussen risico en rendement dienen te maken in hun beleggingskeuze, maar
ook een afweging tussen risico en positieve scheefheid.

Hoofdstuk 3 en 4 van dit proefschrift

III

Met betrekking tot de kansverdeling van hoog-frequente rendementen van
financiële activa kan worden opgemerkt dat normaliteit allang niet meer
normaal is.

Hoofdstuk 2 en 5 van dit proefschrift

IV

De koppeling tussen financiële waarderingsmodellen en een statistisch model
dat de conditionele heteroskedasticiteit beschrijft is niet zo eenvoudig als het
GARCH-in-mean model doet vermoeden.

Hoofdstuk 3, 4, en 6 van dit proefschrift



Wanneer het de mensheid gegeven zou zijn om een computer te ontwikkelen
die zelf denkt, begrijpt en voelt, die kortom een bewustzijn heeft, dan zou de
aankoop hiervan gepaard gaan met een morele verantwoordelijkheid ten
opzichte van dit apparaat.

Zie : Roger Penrose, 1989, "The Emperor's New Mind", Oxford University
Press.

VI

Het AIO-stelsel zou voorzien moeten worden van een gedifferentieerde
beloningsstructuur die de nodige prikkels bij de AIO zelf legt. Een AIO zou
een bepaald basisbedrag moeten verdienen, hetgeen hij/zij zou kunnen
aanvullen met een extra beloning voortkomend uit het geven van onderwijs.
Daarnaast zou hij/zij zelf moeten betalen voor onderwijs dat genoten wordt.

VII

De betekenis die van Dale aan het woord "doctorandus" geeft, luidt : "hij
die het doctoraal examen heeft afgelegd en dus tot de promotie is toege-
laten". Wil men deze betekenis geen geweld aandoen dan zou men deze titel
alleen mogen dragen wanneer men daadwerkelijk toegelaten is tot de pro-
motie.

VIII

De waarde van een model voor de praktijk, kan benaderd worden met de
navolgende formule :

waarde = (intuitie * importantie) / (restrictiviteit * complexiteit)

Wanneer men elke factor zou waarderen met een cijfer van 1 tot 10 dan
zouden de meest waardevolle modellen een waarde van 100 hebben, en de
minst waardevolle modellen een waarde van 0.01.



DC

In het land der luidruchtige blinden kun je maar beter doof zijn.

Het gemakkelijkste onderdeel van het schrijven van een proefschrift is het
bedenken van de stellingen.


