
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Three essays on real estate finance

Liu, X.

Publication date
2010

Link to publication

Citation for published version (APA):
Liu, X. (2010). Three essays on real estate finance. [Thesis, fully internal, Universiteit van
Amsterdam]. Thela Thesis.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/three-essays-on-real-estate-finance(f42d409f-b0f7-4ae6-aead-db47f6b95b1e).html


Chapter 6  

 

Samenvatting (Summary in Dutch) 
 

 

Deze dissertatie beschrijft drie belangrijke onderwerpen in vastgoedonderzoek. Hoofdstuk 

2 behandelt de aannamen die ten grondslag liggen aan de wiskundige formulering van het 

populaire hedonische prijs model en de daaruit voortvloeiende implicaties voor het 

construeren van huizenprijsindices. We gebruiken zowel het standaard hedonische model 

als een semi-parametrisch model op een unieke huizentransactie-dataset van de regio 

Amsterdam over de periode van 1990 tot 2006. Onze resultaten zijn in lijn met eerder 

onderzoek dat een minder strikte wiskundige formulering dan die van het hedonisch model 

ondersteunt. In de constructie van een huizenprijsindex identificeren we eerst de 

representatieve woning die de gemiddelde woningkenmerken van ieder jaar van onze 

onderzoeksperiode combineert. Zowel het traditionele hedonische model als het semi-

parametrische model worden gebruikt om de waarde van het representatieve huis te 

voorspellen, wat resulteert in geketende Laspeyres indices. Wij vinden dat de index die 

geconstrueerd wordt met het traditionele hedonische model consistent de index gebaseerd 

op het semi-parametrische model overschat. 

 

Hoofdstuk 3 bestudeert het effect van het rekening houden met ruimtelijke en 

tijdsgebonden autocorrelatie tussen woningtransacties in het voorspellen van huizenprijzen. 

We volgen het STAR-model van Pace et al. (1998), wat de storingstermen in de 

hedonische regressie toestaat een autoregressief proces te volgen. We gebruiken een 

huizentransactie-dataset van de Randstad over de periode van 1997 tot 2007 en corrigeren 

voor ruimtelijke heterogeniteit door gebruik te maken van submarkten die door 

Nederlandse makelaars zijn onderscheiden. Wij doen onze voorspellingen rekening 

houdend met de tijdgebonden volgorde van woningtransacties. Verder houden we in onze 

voorspellingen rekening met de dichtstbijzijnde transacties in zowel ruimtelijk als in 

tijdgebonden opzicht. 

 111



Onze resultaten tonen een grote hoeveelheid ruimtelijke autocorrelatie vergeleken met 

tijgebonden autocorrelatie. Dit is consistent het geval over onze gehele onderzoeksperiode 

en is in lijn met eerdere onderzoeken op basis van woningtransacties in andere landen, 

zoals de V.S. en Spanje. Bovendien vinden we dat het rekening houden met zowel 

ruimtelijke als tijdgebonden autocorrelatie de voorspellingsfouten voor toekomstige 

woningprijzen substantieel kan verminderen; deze resultaten zijn robuust voor 

verschillende alternatieve binnen- en buiten-steekproef specificaties. 

 

Hoofdstuk 4 adresseert het thema van de markt portfolio samenstelling in het schatten van 

de risicopremie van REITs. Volgens de CAPM kan het schatten van het risico van activa 

kan mogelijk systematisch beïnvloed worden door het ontbreken van bepaalde klassen van 

activa uit de markt portfolio schatting. In de praktijk blijken populaire aandelenindices, 

zoals de S&P 500 en de CRSP, vatbaar voor zulke invloeden. Gebruikmakend van data uit 

de V.S. construeren we een beter gediversificeerde markt portfolio die niet alleen aandelen, 

maar ook andere vermogensbestanddelen als obligaties en vastgoed bevat. We testen of de 

samenstelling van de markt portfolio schatting invloed heeft op de schatting van risico 

premies van REITs. We tonen aan dat de schatting van risico premies van REITs gevoelig 

is voor zowel structurele veranderingen in de REITs-markt en de markt portfolio schatting. 

Bovendien kan een belangrijk deel van de afwijking veroorzaakt door het gebruik van de 

populaire aandelenindices worden toegeschreven aan het ontbreken van vastgoed in de 

markt portfolio schatting. De resultaten zijn robuust voor de overlevingsbias. 
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