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I 
Een niet-Gaussisch en asymmetrisch stochastisch-volatiliteitsmodel (SV model) 
kan een betere beschrijving van financiële tijdreeksen geven dan een Gaussisch 
en symmetrisch SV model; zie Hoofdstuk 3. 

II 
Voor SV modellen zijn er in ieder geval toetsen voor structurele stabiliteit met 
een hoger onderscheidingsvermogen in eindige steekproeven dan de Post-Sample 
Prediction (PSP) toets. Evenals de PSP toets vereisen deze toetsen geen 
efficiënte post-sample parameterschattingen voor het structurele model; zie 
Hoofdstuk 4. 

III 
Asymmetrie in een SV model voor aandelenrendementen kan de zogenaamde 
scheefheid van de implied-volatility-smile in optieprijzen verklaren; zie 
Hoofdstuk 6 

IV 
Wanneer niet alleen de informatie in de aandelenmarkt maar ook de informatie in 
de optiemarkt wordt gebruikt, kunnen, voor het waarderen van opties, SV 
modellen tot betere resultaten leiden dan andere modellen zoals het Black-
Scholes model; zie Hoofdstuk 6. 

V 
Door rekening te houden met de correlatie tussen de volatiliteit van verschillende 
aandelen kunnen we betere voorspellingen van volatiliteit verkrijgen; zie 
Hoofdstuk 7. 

VI 
Het in kranten vermelden van aandelenkoersen en andere financiële waarden is 
grove verspilling van papier en inkt. De doelgroep heeft tegenwoordig immers 
andere en betere middelen om aan dit soort informatie te komen. 

UBA003000177 



VII 
Het verruimen van de handelstijd van de Amsterdam Exchanges (AEX) -zoals 
onlangs gebeurd is- kan de volatiliteit vergroten, omdat het handelsproces op 
zichzelf tot hogere volatiliteit kan leiden; zie French, K.R. en Roll, R.W. (1986), 
"Stock return variances: The arrival of information and the reaction of traders", 
Journal of Financial Economics, 17, 5-26). Omdat deze hogere volatiliteit tot 
een minder efficiënte markt leidt, verdient het aanbeveling de AEX eerder 
korter dan langer open te houden. 

VIII 
De meeste stellingen bij een proefschrift zijn tegenwoordig eigenlijk geen 
stellingen maar meningen. 

IX 
De vaak gehoorde bewering "meten is weten" is doorgaans onwaar en op z'n 
minst misleidend. Misleidend, omdat er eerst heel wat geweten moet worden, 
voordat meten tot verder weten leiden kan. 

X 
Vanwege de voortgaande internet- en telecommunicatietechnologie boet de 
zegswijze "een goede buur is beter dan een verre vriend" meer en meer aan 
kracht in. 

XI 
Een AIO heeft in het algemeen weinig last van een post-doctorale depressie. 

XII 
De uitroep "hora est" na afloop van de verdediging bij een promotie kan beter 
vervangen worden door het begrijpelijkere "horeca est". 
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