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Samenvatting

Dit proefschrift gaat over het modelleren van kredietrisico en kredietderivaten. Kredi-
etrisico is het risico dat een schuldenaar, of debiteur, niet aan zijn betalingsplicht vol-
doet. Dit kan het risico zijn dat een klant zijn rekening niet betaalt, maar ook het risico
dat een lening niet, of slechts gedeeltelijk, wordt terugbetaald. Met behulp van kredi-
etderivaten is het mogelijk om kredietrisico geheel of gedeeltelijk over te dragen aan
een derde partij. Twee van de meeste bekende kredietderivaten zijn de ’credit default
swap’ (CDS) en de ’collateralized debt obligation’ (CDO). Een CDS is een ’verzeker-
ing’ tegen het faillissement van een bedrijf. Met behulp van een CDO kan men zich
’verzekeren’ tegen een gedeelte van het totale verlies binnen een portfolio.

Het eerste hoofdstuk van dit proefschrift geeft een beknopte inleiding in kredietrisico
en kredietderivaten. Ten eerste wordt kredietrisico geformaliseerd, en wordt een
aantal bekende modelleertechnieken behandeld. Verder behandelt dit hoofdstuk een
aantal kredietderivaten, waaronder de CDS en CDO. Daarnaast wordt aandacht be-
steed aan bekende modellen om deze derivaten te waarderen.

Hoofdstukken 2 en 3 richten zich op het wiskundig modeleren van de ontwikkeling
van het cumulatieve verliesproces in een grote portefeuille. In Hoofdstuk 2 wordt dit
proces gemodelleerd als een puntproces, en in het bijzonder als een Cox proces. De
intensiteit van dit proces is stochastisch, en de intensiteit wordt aangedreven door
een Brownse beweging. We nemen aan dat de intensiteit zich ontwikkeld volgend de
Cox-Ingersoll-Ross vergelijking. Het Cox proces staat ook bekend als het wortelproces.
Verder nemen we aan dat de intensiteit niet wordt waargenomen. Door gebruik te
maken van de theorie voor het filteren met observaties van puntprocessen, worden
er vergelijkingen afgeleid voor de conditionele moment genererende functie, zowel
tussen sprongen als op sprong tijdstippen van het verliesproces. Vervolgens hebben
we deze vergelijkingen exact opgelost. Door de oplossingen tussen en op sprongen
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te combineren hebben we een recursieve oplossing gevonden voor de conditionele
moment genererende functie. Het hoofdstuk besluit met een discussie over uitbrei-
dingen van het model.

In Hoofdstuk 3 onderzoeken we hoe het verliesproces zich gedraagt als de porte-
feuille steeds groter wordt. We nemen aan dat de bijdragen aan het totale verlies
van elk bedrijf in de portefeuille onafhankelijk zijn. Verder nemen we aan dat deze
bijdragen onafhankelijk zijn van het tijdstip waarop een bedrijf failliet gaat. Onder
deze, en een aantal andere milde, aannames hebben we een zogeheten principe van
de grote afwijkingen voor het pad van het cumulatieve verliesproces af kunnen lei-
den. Hiermee is het mogelijk boven- en ondergrenzen te bepalen voor de manier
waarin bepaalde kansen met betrekking tot het verliesproces zich gedragen naarmate
de portefeuille groter wordt. Daarnaast hebben we voor twee specifieke gevallen ex-
acte uitdrukkingen voor deze asymptotiek kunnen afleiden.

Hoofdstukken 4 en 5 zijn praktischer van aard, en richten zich op het waarderen
van CDO tranches. In Hoofdstuk 4 worden aan de hand van een grote hoeveelheid
marktdata, die een periode van twee jaar beslaat, de prijzen van CDO tranches onder-
zocht. We onderzoeken of correlatiebewegingen direct zijn af te leiden uit tranchep-
rijzen, door deze prijzen eerst te corrigeren voor algemeen kredietrisico. Daarnaast
onderzoeken we, met behulp van dezelfde verzameling data, het base correlation model
voor het waarderen van CDO tranches. Door, voor elke CDO tranche, verschillende
correlaties te gebruiken in de één-factor Gaussische copula is het mogelijk marktpri-
jzen precies te reproduceren. Het probleem is echter dat, om een CDO tranche met
afwijkende specificaties te waarderen, er geı̈nterpoleerd moet worden tussen deze
correlaties. We vergelijken drie verschillende interpolatiemethodes. Het blijkt dat de
meest gecompliceerde methode van de drie, waarbij rekening gehouden wordt met
het verwachte verlies in de gehele portefeuille en het verlies met betrekking tot de
CDO tranche, het beste resultaat oplevert.

Tot slot behandelt Hoofdstuk 5 alternatieve modellen voor het waarderen van CDO
tranches. Met behulp van dezelfde verzameling data als in Hoofdstuk 4 bestuderen
we de prestaties van vier alternatieve modellen voor de één-factor Gaussische copula.
We bekijken de student t-verdeling en de normale inverse Gaussische verdeling als alter-
natief voor de normale verdeling. Daarnaast bekijken we twee modellen met een
stochastische correlatieparameter. Ten eerste bekijken een mix van één-factor Gaus-
sische copula’s, en ten tweede laten we de correlation afhangen van de toestand van
de economie. Voor elke dag in de verzameling data kalibreren we deze vier mod-
ellen naar CDO trancheprijzen. Het blijkt dat het met de alternatieve modellen veel
beter mogelijk is om in de buurt van de marktprijzen te komen dan met de één-factor
Gaussische copula. Op basis van de afwijkingen ten opzichte van de marktprijzen
is het niet mogelijk om een model aan te wijzen dat significant het beste presteert.
We besluiten het hoofdstuk met het bestuderen van de optimale modelparameters,
waarbij het duidelijk wordt dat de parameters voor de modellen met stochastische
correlatie stabieler zijn.


