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Nederlandsee Samenvatting 

Inn financiële markten wisselen perioden van veel en weinig activiteit elkaar 
af.. Een grootheid die deze activiteit beoogd te meten is de zogenaamde 
volatiliteit ,, ofwel de beweeglijkheid van financiële processen zoals aandelen. 
Inn deze optiek hangt volatilitei t nauw samen met de omvang van koers-
bewegingen.. Kleine koersbewegingen indiceren een lage volatilitei t en vice 
versa. . 

Overr  het algemeen beschouwt men aandelenkoersen als zijnde onvoor-
spelbaarr  op de korte termij n met een neiging tot stijgen op de langere ter-
mijn .. Het wiskundig model dat deze eigenschappen in zich heeft is de zoge-
naamdee sub-martingaal: de som van een martingaal en een stijgend trendpro-
ces.. Dergelijke stochastische processen hebben eigenschappen die ook vanuit 
economischh perspectief acceptabel zijn. 

Veell  kennis over  volatilitei t is vergaard vanuit de empirie. Zo is het 
bekendd dat volatilitei t de neiging heeft zich te clusteren. Dagen met een 
hogee volatilitei t worden met grotere kans gevolgd door  dagen met een hoge 
volatilitei tt  dan dagen met een lage volatiliteit . Hierui t volgt meteen dat 
volatilitei tt  niet constant is. Tevens lijk t hoge volatilitei t gepaard te gaan 
mett  sterk dalende koersen en vice versa. Bovendien is volatilitei t onvoorspel-
baar.. Dit kan begrepen worden vanuit de definitionele onvoorspelbaarheid 
vann nieuws, zijnde een belangrijke veroorzaker  van hoge volatiliteit . 

Uitt  de hier  boven opgesomde eigenschappen van volatilitei t moge het 
duidelij kk  zijn dat volatilitei t zich niet makkelijk laat modelleren. Traditioneel 
berekentt  men de volatilitei t door  de standaard deviatie te berekenen van de 
logarithmischee verschillen van aandelenprijzen over  een gegeven periode. In 
dee loop der  jaren zijn er  meer  geavanceerde methodes ontwikkeld. 

Inn dit proefschrift gaan we terug naar  de basis van volatiliteit . We 
proberenn geen model te vinden en nemen slechts aan dat aandelenprijzen 
kunnenn worden beschreven door  een continue sub-martingaal. Onder  deze 
aannamee kunnen we een financiële klok introduceren waarop aandelenkoersen 
zichh met een constante volatilitei t bewegen. De financiële klok loopt snel in 
eenn hectische markt (veel handel, grote koersbewegingen) en langzaam in 
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eenn rustige markt. In deze opzet is volatiliteit gelijk aan de wortel van de 
snelheidd van financiële tijd. 

Dee financiële klok kan nauwkeurig zichtbaar worden gemaakt door ge-
bruikk te maken van grote hoeveelheden (intra-dag) data. Dergelijke data 
zijnn tegenwoordig beschikbaar. We maken in dit proefschrift gebruik van twee 
dataverzamelingen:: de Amsterdamse beursindex de AEX en de Amerikaanse 
beursindexx de S&P500. Voor de AEX wordt in hoofdstuk 2 aangetoond dat 
dee hypothese dat dagrendementen, gecorrigeerd voor verstreken financiële 
tijd,, dezelfde verdeling hebben, niet kan worden verworpen. In dit hoofdstuk 
wordtt ook ingegaan op de bewegelijkheid van volatiliteit binnen een dag. Uit 
dee data blijkt dat volatiliteit binnen een dag zeer veranderlijk is. Aan de 
handd van een gemiddeld dag-patroon kan duidelijk het effect van nieuws (op 
vastee tijdstippen) op volatiliteit zichtbaar worden gemaakt. In dit hoofd-
stukk wordt er tevens een vergelijking gemaakt met volatiliteit berekend met 
behulpp van traditionele volatiliteitsmodellen en wordt er naar het verband 
tussenn volatiliteit en koersveranderingen gekeken. 

Inn hoofdstuk 3 kijken we naar de Amerikaanse S&P 500 aandelen index. 
Inn tegenstelling tot de AEX verwerpen we de hypothese dat dagrendementen, 
gecorrigeerdd voor verstreken financiële tijd, identiek verdeeld zijn. Echter, er 
kann niet worden verworpen dat de rendementen over intervallen van constante 
financiëlefinanciële tijd identiek zijn verdeeld. Dit valideert het model waarin gebruikt 
wordtt gemaakt van een financiële klok en impliceert een samenhang tussen 
dee financiële klok en de koers van het aandeel. Deze samenhang wordt in dit 
hoofdstukk nader bestudeerd. 

Inn het vierde hoofdstuk wordt nauwkeurig gekeken naar een opvallende 
eigenschapp van de financiële klok. Deze lijk t zich over lange perioden met 
(gemiddeld)) dezelfde snelheid voort te bewegen. Op bepaalde punten versnelt 
off  vertraagt de financiële klok en blijf t de snelheid van financiële tijd weer 
voorr een lange tijd (gemiddeld) constant. Deze perioden kunnen meerdere 
maandenn of zelfs jaren duren. In dit hoofdstuk wordt de locatie van de 
omslagpuntenn geschat. Vervolgens worden er nieuwsberichten aan gekoppeld. 
Aann 16 van de 26 omslagpunten kan op een overtuigende manier nieuws 
wordenn gekoppeld. Voorbeelden van deze gebeurtenissen zijn: de eerste golf 
oorlog,, de Clinton-Lewinsky affaire, verschillende rente veranderingen in de 
VSS en speeches van voorzitter Greenspan van de Amerikaanse centrale bank. 

Hett laatste hoofdstuk staat meer op zichzelf. Hierin wordt het hedgen 
vann opties besproken in een specifiek discreet model. Er wordt aangetoond 
datt de veranderlijkheid van het hedge-proces kan divergeren als het discrete 
modell  convergeert naar zijn continue analoog. 


