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Stellingen

bij het proefschrift
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1.

Paneldatatechnieken zijn uitermate geschikt voor het toetsen van
internationale pariteiten.
Zte /too/ftrfufc 3 en 4 van #7/ proe/scnr/ft.

2.

Het niveau van de korte rente beweegt niet proportioneel met het
inflatieniveau als gevolg van veranderingen in de volatiliteit van de »
geldgroei.
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Z/e noo/ifo/MA 5 van a7/

3.

Bij de bepaling van de kapitaalvoet van een bedrijf hoeft alleen maar te
worden gekeken naar de prijsrelatie tussen het bedrijf en haar lokale
marktindex.
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4.

De volatiliteit van de korte rente wordt zowel door GARCH-effecten als
door niveau-effecten bepaald.
Z/efl0o/&y/«£7 van d// proe/f c/ir(^.

5.

De waarde van een optie op een obligatie wordt in sterke mate bepaald door
de elasticiteit van de volatiliteit van de korte rente.
Z/e noo/o^/MA: 7 van
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De beta van een aandeel kan a priori op 66n worden gesteld.

•' Het feit dat de opleiding economie aan de Universiteit Maastricht het
hoogst scoort in de Elsevier-enquete van 1996, toont aan dat de
Maastrichtse studenten geleerd hebben strategisch te denken.

Het random-walk-model geeft niet alleen een goede beschrijving van de
aandelenmarkt, maar typeert ook het Nederlandse hoger onderwijsbeleid
uitstekend.
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In het Belgische architectuurbeleid leidt het principe van de i
tot een architectonische jungle.
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10.

De schrijver van een proefschrift trouwt over het algemeen twee keer: een
keer met zijn proefschrift en een keer met zijn vrouw.

