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Samenvatting g 

Dee economische theorie gaat ervan uit dat de valuta's van landen met relatief hoge 

rentevoett op termijn zullen depreciëren, terwijl uit verschillende empirische studies blijkt 

datt de valuta's van deze landen juist appreciëren. Dit fenomeen staat bekend als de 

wisselkoerspuzzel.. Fama (1984) heeft door de wisselkoers termijnpremie te splitsen in 

tweee componenten, te weten een risicopremie en de verwachte depreciatie, de condities 

geformuleerdd om deze puzzel te verklaren. Deze zijn.ten eerste, dat de covariantie tussen 

wisselkoerss risicopremie en de verwachte depreciatie moet negatief zijn; en ten tweede, dat 

dee variantie van de wisselkoers risicopremie groter is dan die van de verwachte depreciatie. 

Inn Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van bestaande rationele verwachtings-

modellenn van de wisselkoersanomalie. Met name de zogenaamde "pricing kernel" be-

naderingg en de algemene evenwichtsmodellen passeren de revue. Bestaande algemene 

evenwichtsmodellenn van de wisselkoersanomalie zijn gebaseerd op een Lucas-Svensson 

typee (cash-in-advance) model, waarbij de vraag naar geld op het transactiemotief berust. 

Hett gevolg hiervan is dat de belangrijkste bron van onzekerheid, die ten grondslag ligt 

vann de wisselkoersanomalie, bepaald wordt door de correlatie tussen geldaanbod en pro-

ductie.. Verschillende empirische studies hebben aangetoond dat de correlatie tussen 

geldd en productie relatief laag is. Op grond hiervan blijkt dat de bestaande, op Lucas-

Svenssonn gebaseerde, algemene evenwichtsmodellen niet met realistische modelparame-

terss aan beide Fama condities kunnen voldoen, omdat de correlatie tussen geld en pro-

ductiee niet groot genoeg is. Verschillende studies hebben getracht met alternatieve for-

muleringenn van de nutsfunctie, met of zonder introductie van transactiekosten, meer vari-

abiliteitt te genereren. Uit de empirische studies blijkt dat ook deze aanpassingen de grote 

variabiliteitt in de wisselkoersdynamiek en de negatieve correlatie tussen de termijnrisico-

premiee en de verwachte depreciatie niet kunnen accommoderen. Een andere tekortkoming 

vann bestaande algemene evenwichtsmodellen is dat als gevolg van hun complexiteit en 

non-lineariteitt zij geen analytische oplossing kunnen bieden voor de wisselkoerspuzzel, 



waaruitt zou kunnen blijken wat de implicaties van de wisselkoersanomalie zijn voor de 

variabelenn in evenwicht. 

Modellenn gebaseerd op de "pricing kernel" benadering hebben meer succes. Ten eerste 

dientt een onderscheid gemaakt te worden tussen modellen die endogeen een stochastisch 

process voor de "kernel" afleiden en modellen die dit exogeen bepalen. De eerste groep 

maaktt gebruik van de intertemporele marginale substitutievoet en ondervindt dezelfde 

beperkingenn als de algemene evenwichtsmodellen. De tweede benadering hanteert een 

arbitrairr geformuleerde stochastisch proces voor de kernel, die de wisselkoersanomalie 

kann verklaren. Bestaande "affine" rente termijnstructuur modellen, i.e. rente termijn-

structuurr modellen die (log-) lineair zijn in de onder liggende bronnen van onzekerheid, 

makenn gebruik van deze benadering. De kracht van deze "afhne" modellen is dat er an-

alytischee oplossingen gevonden kunnen worden voor de wisselkoersanomalie. Op grond 

hiervann kunnen de implicaties van de Fama voorwaarden voor de relevante variabelen in 

hett model analytisch bepaald worden. Hieruit blijkt dat om aan deze voorwaarden te 

voldoen,, de modelparameters dusdanige waarden aannemen dat de mogelijkheid bestaat 

voorr negatieve nominale rente. De reden hiervoor is dat de verklaring voor de puzzel 

inn deze termijnstructuur modellen gebaseerd is op risico-prijs verschillen. De empirische 

resultatenn in deze studies tonen dat deze modellen inderdaad de wisselkoerspuzzel kun-

nenn verklaren, mits zij een negatieve nominale rente en/of implausibele markt risicoprijs 

toelaten.. Een ander tekortkoming van deze benadering is dat het niet duidelijk is welk 

algemeenn evenwicht zo'n arbitrair geformuleerde "pricing kernel" ondersteunt. 

Ditt proefschrift beoogt in deze tekortkomingen te voorzien. Daartoe ontwikkelen wij 

eenn algemeen evenwichtsmodel van een "affine" rente termijnstructuur, dat de wisselko-

ersanomaliee verklaart bij realistische parameterwaarden. 

Inn Hoofdstuk 3 wordt een twee-landen, monetair-productie economie beschreven, die 

gebaseerdd is op de gesloten productie-economie van Cox, Ingersoll en Ross (in het vervolg 

afgekortt als CIR, 1985a). Wij integreren geld in de CIR productie-economie door mone-

tairee endogeniteit in het geldaanbodproces te veronderstellen en door het transactiemotief 
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enn het risico-afkeermotief van de vraag naar geld in het model op te nemen. De financiële 

marktenn in deze twee-landen economie worden gekarakteriseerd door de aanwezigheid 

vann vijf financiële instrumenten. De representatieve agenten van beide landen kunnen 

directt in de productietechnologie van beide landen investeren. De agenten kunnen in hun 

eigenn land tegen een risico-vrije reële rentevoet geld lenen of uitlenen. Bovendien kunnen 

zijj  vrij handelen op de obligatie- en derivatenmarkten in beide landen. Kasvoorraden als 

objectt van portefeuille overwegingen zijn in onze opzet niet van nominale obligaties te on-

derscheiden,, aangezien ze beiden eenzelfde risicoprofiel (i.e. inflatierisico) en covariantie 

mett andere instrumenten hebben. Door geld te incorporeren in de nutsfunctie van de 

representatievee agenten veronderstellen wij dat deze liquiditeitsdiensten bezit. De rep-

resentatievee agent van elk land maximaliseert zijn nutsfunctie gegeven zijn dynamische 

budgetrestrictie. . 

Hoofdstukk 4 analyseert de interne consistentie van het model en de relatie tussen de 

variabelenn in evenwicht. Dit gebeurt aan de hand van een simpele i.i.d. (i.e. identiek 

onafhankelijkk verdeeld) economie. Dat is een economie waarbij productie en geldaanbod 

gekenmerktt worden door geometrisch Brownse bewegingen. In deze simpele economie 

zijnn de evenwichtsrente constant, en als zodanig kan de puzzel in zo'n economie niet 

verklaardd worden. Desalniettemin, kan er voldoende inzicht in de evenwichtsrelatie tussen 

dee verschillende variabelen worden verkregen. In dit algemene evenwichtsmodel bepalen 

wee endogeen en simultaan het consumptie-productie plan, de vraag naar beide valuta's, 

dee prijs van geld, het inflatieproces, de wisselkoers, de depreciatievoet, de risicopremie 

enn de rentevoet. 

Dee belangrijkste resultaten van deze simpele economie wordt als volg samengevat. 

Tenn eerste, door de geëntegreerde modellering van geld, vermeden we de dichotomie 

vann geld en reële variabelen in ons model. Ten tweede, uit ons "asset pricing" model 

blijk tt dat alle bronnen van risico gecompenseerd worden in evenwicht. De risico-averse 

beleggerr ontvangt compensatie in de vorm van verwachte excess reële opbrengsten voor 

hett gelopen reële en monetaire risico. Ten derde, het endogeen afgeleide inflatieproces is 
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gecorreleerdd met de verwachte depreciatie en speelt daardoor een belangrijke rol in het 

herstellenn van het evenwicht op de geld- en goederenmarkten in deze simpele twee-landen 

wereldeconomie. . 

Omm de wisselkoers puzzel te verklaren, veronderstellen wij in Hoofstuk 5 dat de sto-

chastischee productie- en geldaanbodprocessen afhankelijk zijn van de latente variabelen 

inn het model. De in evenwicht verkregen stochastische rente heeft een aantal belangrijke 

eigenschappen.. Ten eerste, de volatiliteit van de rentedynamiek is stochastisch en de 

veranderingenn in de nominale rentevoet-volatiliteit zijn gecorreleerd met de nominale 

rentevoet-dynamiek.. Deze aspecten zijn vanuit een empirische uitgangspunt zeer belan-

grijk,, omdat zij de empirische eigenschappen, zoals "skewness" en " leptokurosis", van 

rentedynamiekk weerspiegelen. Ten tweede, de nominale evenwichtsrente in elk land is in 

onss model gecorreleerd met elkaar. Ten derde, wij bieden een analytische oplossing voor 

dee evenwichtsprijs van nominale obligaties. 

Hett wisselkoersmodel in Hoofdstuk 5 geeft aan dat de ongedekte rentepariteit niet 

geldtt in deze twee-landen economie. De verwachte depreciatievoet van de wisselkoers 

bestaatt niet alleen uit de rentedifferentieel, maar ook uit de stochastische volatiliteiten 

vann beide rente-processen. In dit hoofdstuk geven wij ook een analytische afleiding voor 

dee termijnstructuur van de termijn wisselkoers en de termijn wisselkoerspremie. In navol-

gingg van Fama (1984) splitsen wij de wisselkoers termijnpremie in twee componenten, een 

risicopremiee en de verwachte depreciatie. Wij tonen aan dat de variantie van de wisselko-

erss risicopremie ongeÜjk is aan nul, hetgeen betekent dat de ongedekte rentepariteit niet 

geldtt in deze economie. Beide componenten van de wisselkoers termijnpremie vertonen 

variatiee over tijd, aangezien de termijnstructuur van zowel de wisselkoers risicopremie 

alss van de verwachte wisselkoersdepreciatie een functie zijn van de latente variabelen in 

hett model. Gebruikmakend van deze decompositie kunnen wij aantonen dat ons model 

voldoett aan de Fama (1984) condities ter verklaring van de wisselkoerspuzzel. Wij to-

nenn aan dat ons model in staat is om, ten eerste, een negatieve covariantie te genereren 

tussenn de termijn risicopremie en de verwachte depreciatie en, ten tweede, een grotere 
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variabiliteitt van de risicopremie dan die van de verwachte depreciatie te accommoderen. 

Dezee negatieve covariantie is toe te schrijven aan het asymmetrische effect van de latente 

variabelenn op het productieproces en het geldaanbod in beide landen. 

Dee doelstelling van de empirische analyse in Hoofstuk 6 is tweeledig. Ten eerste, 

wordtt nagegaan of de resultaten van ons evenwichtsmodel bevestigd worden door de data. 

Omm dit bereiken toetsen wij of de in evenwicht afgeleide stochastische processen voor de 

nominalee rentevoet en wisselkoers een goede beschrijving bieden van de data. Bovendien, 

toetsenn wij de cross-sectionele restrictie van het model op de rente termijnstructuur. Ten 

tweede,, wordt nagegaan of het model, met plausibele parameterwaarden, aan de Fama 

(1984)) restricties voldoet. Onze steekproef bestaat uit gegevens van de Verenigde Staten 

(VS)) en het Verenigde Koninkrijk (VK) over de periode 1981 - 2001. Om de statistische 

momentenn te schatten gebruiken wij de GMM-schattingsmethode van Hansen (1982). 

Wijj  tonen aan dat de in evenwicht afgeleide stochastische processen voor de nominale 

rentevoett in beide landen gedragen worden door de data. Dit betekent dat, in evenwicht, 

dee nominale rentevoet en de volatiliteit van de rentedynamiek "mean reverting" zijn 

inn de twee latente variabelen. Wij toetsen de hypothese dat de verwachte wisselkoers 

enn de veranderingen in de volatiÜteit van de wisselkoersdynamiek functies zijn van het 

rentedifferentieell  en de volatiüteit van beide rentedynamieken. Deze hypothese wordt 

niett verworpen door de data, hetgeen impliceert dat de evenwichtsresultaten voor het 

wisselkoersmodell  niet in strijd zijn met de data. De resultaten van onze empirische studie 

tonenn aan dat de cross-sectionele restricties van de rente termijnstructuur niet verworpen 

wordenn door de data. Over de steekproefperiode blijkt dat het rentedifferentieel een 

positief,, maar afnemend, effect heeft op de termijnstructuur. Zowel de Amerikaanse als 

dee Engelse yieldcurve zijn gevoelig voor veranderingen in de volatiliteit van de korte 

rentedynamiek. . 

Inn Hoofdstuk 6 presenteren wij ook de resultaten van de calibratie van de modelpa-

rameters.. De parameterwaarden zijn zodanig bepaald dat ze in overeenstemming zijn 

mett de Fama regressie coëfficiënt en de momenten van de onderliggende variabelen. Deze 
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methodee garandeert niet alleen dat de parameterwaarden aan de Faraa (1984) condities 

voldoen,, maar dat zij ook een adequate beschrijving bieden van de statistische momenten 

vann de nominale rente, de wisselkoers dynamiek en de volatiliteiten. Wij tonen aan dat 

dee gecalibreerde parameterwaarden voldoen aan een van de belangrijkste criteria voor 

eenn nominale rente termijnstructuur, namelijk de Feller (1951) conditie. Dit houdt in 

datt ons model aan de Fama voorwaarden voldoet, zonder negatieve nominale rente toe 

tee staan, in tegenstelling tot de meeste rente-termijnstructuur modellen van de wisselko-

erspuzzel.. Ons model voldoet per definitie ook aan de andere condities, zoals de variatie 

enn de co-variatie van de nominale renteprocessen en de wisselkoersdynamiek, aangezien 

dee parameterwaarden in overeenstemming hiermee gecalibreerd zijn. 

Dee calibratieresultaten tonen aan dat de wisselkoerspuzzel, i.e. de negatieve co-

variantiee tussen de verwachte termijndepreciatie en het nominale yield- (c.q. nominale 

rente)) differentieel, het gevolg is van de asymmetrische reactie op de aandelen/productie-

marktenn en de obligatie/geld-markten. Over de genomen steekproefperiode van 1981 

-- 2001 is de monetaire reactie op gemeenschappelijke schokken (bijvoorbeeld, interna-

tionalee schokken) sterker in de VS dan in het VK, hetgeen leidt tot een sterkere reactie 

vann de nominale rente, c.q. obligatie-opbrengsten, in de VS dan in het VK. Dit houdt 

inn dat het nominale rentediferentieel tussen de VS en het VK toeneemt in geval van een 

positievee schok. Hiertegenover staat dat, over deze steekproefperiode bezien, de produc-

tie,, c.q. aandelenopbrengsten in het VK veel gevoeliger zijn voor bijvoorbeeld interna-

tionalee schokken dan in de VS. Aangezien de verwachte termijndepreciatie afhankelijk is 

vann de relatieve productieprocessen, leidt een positieve schok tot een daling van de dol-

larprijss van het Britse pond. Dit empirische resultaat toont aan dat het asymmetrische 

effectt van bijvoorbeeld een internationale schok op de productieprocessen en de geldaan-

bodprocessenn in deze landen ten grondslag ligt aan de negatieve covariantie tussen de 

verwachtee depreciatie en het rentedifferentieel. 

Concluderendd kunnen wij vaststellen dat ons rentetermijnstructuur model van de wis-

selkoerss termijnpremie enkele belangrijke eigenschappen vertoont. Ten eerste, bestaande 
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rente-termijnstructuurr modellen van de wisselkoers termijnpremie maken gebruik van 

eenn arbitrair geformuleerde "pricing kernel" specificatie om de wisselkoerspuzzel te verk-

laren.. Deze modellen maken niet duidelijk welk algemeen evenwicht zo'n pricing ker-

nell  specificatie ondersteunt. In tegenstelling tot deze studies, presenteert ons twee-

landenn algemeen-evenwichtsmodel van de rente-termijnstructuur een economische verk-

laringg voor de wisselkoerspuzzel. 

Tenn tweede, de Fama condities leiden in bestaande rentetermijnstructuur modellen 

tott een implausibele markt risicoprijs. De reden hiervoor is dat deze modellen de puzzel 

verklarenn op basis van risico-verschillen. In ons model, wordt de puzzel niet alleen op basis 

vann risico-verschillen verklaard maar ook op basis van verwachte rendementsverschillen. 

Hierdoorr hoeven de variantie-parameters in ons model geen extreme waarden aan te 

nemenn om aan de Fama condities te voldoen. Op grond hiervan hoeven wij geen negatieve 

nominalee rente toe te staan. Tenslotte spelen in ons model, in tegenstelling tot andere 

studiess van de wisselkoerspuzzel, zowel monetaire als reële factoren een belangrijke rol in 

hett verklaren van de puzzel. 
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