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Chapter 6

Samenvatting (Summary in

Dutch)

Dit hoofdstuk bevat Nederlandstalige samenvattingen van de hoofdstukken 2 t/m

4 van dit proefschrift.

Hoofdstuk 2 behandelt het effect van liquiditeit op de prijs van assets met sub-

stantiële mate van short-selling en test deze theorie empirisch op de markt voor

Credit Default Swaps (CDSs). In de theoretische sectie van het hoofdstuk wordt

een prijzingsmodel afgeleid waarin investeerders in verschillende mate risico lopen

op niet-verhandelbare bezittingen (denk in de context van de latere toepassing op

de CDS markt bijvoorbeeld aan banken die niet-verhandelbare leningen op hun

balans hebben staan). Om dit risico af te dekken nemen investeerders posities in

standaard instrumenten (dit noem ik base assets, denk hierbij aan bijvoorbeeld

aandelen) en voor het deel dat niet met base assets kan worden afgedekt wor-

den posities genomen in zogenaamde hedge assets waarvoor investeerders bij het

handelen transactiekosten betalen. Deze transactiekosten zijn tijdsvariërend en

verschillen tussen de verschillende hedge assets. In het algemeen heeft iedereen de

voorkeur voor zo klein mogelijke transactiekosten. Het effect van hogere transac-

tiekosten op de prijs hangt echter af van hoe gevoelig beide kanten van de transactie

zijn voor de hoogte van de transactiekosten. De vraag-, danwel aanbodscurve ten

opzichte van de hoogte van de transactiekosten is steiler voor investeerders met veel

vermogen, lagere risico-aversie en kortere beleggingshorizon. Daarnaast speelt in

het effect van het risico door fluctuaties in transactiekosten over tijd ook de grootte

van het niet-verhandelbare risico een rol. Empirisch is er in de CDS markt een

sterk effect van verwachte transactiekosten op verwacht rendement, waarbij de

partij die bescherming aanbiedt een hogere premie krijgt voor een CDS met lagere

145



146 CHAPTER 6. SAMENVATTING

liquiditeit. Dit is consistent met meer vermogen, lagere risico-aversie en/of een

kortere horizon van aanbieders in vergelijking met kopers van kredietbescherming.

Hoofdstuk 3 probeert te verklaren waarom sommige bedrijfsobligaties door

meer kredietbeoordelaars (credit rating agencies, CRAs) worden beoordeeld dan

andere. Hiervoor worden eerst empirische implicaties voor drie theorieëen bekeken.

De eerste theorie, informatie productie stelt dat bedrijven een extra CRA vra-

gen omdat deze onzekerheid voor investeerders wegneemt, daardoor een obligatie

aantrekkelijker maakt en leidt tot een betere prijs. De tweede, rating shopping,

stelt dat bedrijven alleen een extra rating aanvragen als ze het idee hebben dat

eerdere ratings te laag waren. De derde theorie stelt dat financiële regelgeving

rond discrete grens in het ratingspectrum voor grote verschuivingen in vraag naar

obligaties kan leiden en dat extra ratings gebruikt worden om in het gunstige

gebied terecht te komen of om het risico om naar het ongunstige gebied af te gli-

jden te minimaliseren. Verschillende empirische tests op zowel rating compositie

als obligatie prijzen vinden alleen bewijs voor de regelgeving theorie. Deze theorie

blijkt theoretisch en empirisch consistent te zijn met een raamwerk met informatie-

gevoelige en informatie-ongevoelige investeerders waarin een extra rating helpt om

de markt in het middenstuk van het rating spectrum vlot te trekken.

Hoofdstuk 4 past een methode uit de literatuur over aandelenmarkten toe op

de markt voor bedrijfsobligaties om onverwachte rendementen op te splitsen in

schokken in verwachte kasstromen en schokken in verdisconteringsvoeten. De the-

oretische afleiding laat zien dat schokken in verwachte kasstromen gelijk zijn aan

schokken in verwachte krediet verliezen. Een ander belangrijk, maar voor de rest

van dit hoofdstuk minder relevant theoretisch resultaat is dat het log coupon-

rendement van bedrijfsobligaties geschreven kan worden als een eindige som van

toekomstige verwachte rendementen en kredietverliesratios. Een empirische test

van deze methode op de bedrijfsobligatiemarkt laat zien dat schokken in verdis-

conteringsvoeten een belangrijke component zijn van onverwachte rendementen op

bedrijfsobligaties. Verdere analyse van de resultaten laat zien dat deze methode

overwegend goed werkt, maar wel gevoelig is voor erg persistente variabelen. Bij

relatief zwakke invloed van deze persistente variabelen geeft het gebruik van obli-

gaties met een korte looptijd een aanzienlijk beter resultaat omdat het effect van

persistentie minder groot is.




