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Samenvatting (Summary in Dutch) 
Dit proefschrift heeft als titel empirisch onderzoek naar lange rente determinanten. 
De focus is daarbij gericht op de verklaring van kapitaalmarktrentebewegingen in 
ontwikkelde landen. In de literatuur ontbreekt een algemene theorie voor de 
kapitaalmarktrente. Niettemin zijn in de moderne macro- en financieel-economische 
literatuur verschillende concepten terug te vinden waarin de kapitaalmarktrente 
wordt verklaard. Het betreft vijf theorieën: de klassieke vraag- en aanbodtheorie van 
kapitaal, inflatieverwachtingstheorie (Fisher) en drie theorieën die de relatie met 
andere financiële waarden beschrijven (rentetermijnstructuur, capital asset pricing 
model en de rentepariteitstheorie).  
 
De foutencorrectiemodellen, waarin alle partiele theorieën zijn samengebracht, 
kunnen met kwartaaldata gemiddeld 46% tot 67% van de rentebewegingen verklaren 
voor een groep van twaalf geïndustrialiseerde landen in de periode 1980-2004. Met 
jaarlijkse data (1970-2003) kan gemiddeld 62%-88% worden verklaard. De 
rentevariabelen (binnenlandse korte rente en buitenlandse kapitaalmarktrente) 
hebben de sterkste verklaringskracht. Alleen met deze rentevariabelen kan 36% tot 
61% van de rentebewegingen met kwartaaldata worden verklaard. Toch hebben ook 
andere (niet rente) variabelen toevoegde waarde in de modellen. Voor grote landen 
dragen bijvoorbeeld indicatoren voor economische activiteit bij aan de verklaring 
van de rentebeweging.  
 
Vergelijkingen met eenvoudige ongestructureerde en gestructureerde 
tijdreeksmodellen voor het Duitse rentemodel laten zien dat het 
foutencorrectiemodel de voorkeur geniet. Bij beide geselecteerde benchmark 
modellen (ARIMA en VAR) is sprake van een zwakkere AIC informatieratio.  
 
Een interessante casus is Japan, waar de kapitaalmarktrente zeer laag is ondanks een 
hoge overheidsschuld. In vergelijking met de andere landen verklaart het 
lopenderekeningsaldo in Japan de kapitaalmarktrentebeweging beter. Indien 
huishoudens verwachten dat in de toekomst de belastingheffing zal toenemen als 
gevolg van slechte overheidsfinanciën, kunnen zij daar nu op anticiperen door alvast 
meer te sparen. Dit fenomeen staat in de economische literatuur beter bekend als 
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Ricardiaanse equivalentie, wat een verklaring zou kunnen zijn voor het grotere 
particuliere spaaroverschot in Japan. Dit blijkt echter vooral te zijn gedreven door 
een toename van bedrijfsbesparingen, niet door huishoudensbesparingen. Daarmee 
lijkt het grotere particuliere spaaroverschot niet een gevolg van Ricardiaanse 
equivalentie te zijn maar een gevolg van een derde factor: de verslechtering van de 
economische situatie. Ook de Granger causaliteitstoets toont niet aan dat er een 
verloop van overheidsspaarsaldi naar bedrijfs- of huishoudensbesparingen bestaat. 
Ricardiaanse equivalentie lijkt daarmee niet te wijzen op hogere netto besparingen in 
Japan. 
 
De verklaring voor de relatief sterke relatie tussen het netto spaarsaldo en de 
kapitaalmarktrente moet niet worden gezocht in de verklaring voor de hoogte van het 
spaarsaldo maar de hoogte van de t-waarde van het nettospaarsaldo. Wat Japan van 
andere landen onderscheidt zijn institutionele factoren. Zo is de obligatiemarkt in 
Japan voornamelijk binnenlandse gefinancierd en lijkt sprake van een home bias. De 
(semi-)overheid houdt zelf relatief veel staatsobligatiepapier aan en ook bij de 
uitvoering van het monetair beleid worden staatsobligaties met lange looptijd 
gekocht. Deze institutionele factoren hebben waarschijnlijk bijgedragen aan een 
lagere kapitaalmarktrente in Japan. 
 
De transmissie van korte rente naar kapitaalmarktrente is belangrijk voor centrale 
banken. Centrale banken zijn grotendeels zelf in staat de korte rente te bepalen. Via 
de transmissie naar de kapitaalmarktrente wordt invloed op de reële economie 
uitgeoefend. Door toenemende internationale economische en 
kapitaalmarktintegratie kan het zijn dat de kapitaalmarktrente meer wordt bepaald 
door internationale factoren en minder door nationale factoren.  
 
Een modelschatting laat zien dat de buitenlandse kapitaalmarktrente beter de 
binnenlandse kapitaalmarktrentebewegingen verklaart dan de korte binnenlandse 
rente in de periode 1980-2011. Rollende regressieschattingen, waarbij 
vergelijkingen worden geschat over een periode van 10 jaar en waarbij telkens de 
schattingsperiode een kwartaal wordt doorgeschoven, laten zien dat de 
verklaringskracht van de buitenlandse kapitaalmarktrente over de tijd is 
toegenomen. De verklaringskracht van de korte rente is tussen de jaren `80 en 2005 
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afgenomen. Sinds 1990 is de relatie tussen de binnenlandse korte en buitenlandse 
korte rente toegenomen. De toegenomen synchronisatie tussen monetair beleid kan 
een gevolg zijn van de integratie van de wereldwijde economische cyclus. Ook de 
relatie tussen de economische cyclus indicatoren is navenant toegenomen. De 
toegenomen relatie tussen binnenlandse en buitenlandse rentes kan gevolgen hebben 
voor de effectiviteit van het monetair beleid, indien een centrale bank niet de invloed 
op de binnenlandse kapitaalmarktrente kan uitoefenen via de rentetermijnstructuur 
wanneer een land door een geïsoleerde schok wordt getroffen.  
 
Naast verklaringsmodellen besteedt dit boek ook aandacht aan 
voorspellingsmodellen. Daarbij zijn expert voorspellingen, economische factor 
modellen en tijdreeksmodellen geëvalueerd. De expert en economische variabelen 
modellen zijn vervolgens op verschillende manieren gecombineerd. Bij de 
combinatie zijn drie methoden voor het bepalen van de gewichten toegepast: gelijke 
gewichten, gewichten op basis van de in-sample voorspelfout en geschatte 
gewichten op basis van de in-sample prestatie. De modellen zijn geschat voor twee 
voorspelhorizons (drie en twaalf maanden) en voor vijf landen (Verenigde Staten, 
Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Nederland en Japan). Op een tijdshorizon van drie 
maanden blijkt het moeilijk de random walk, waarbij de voorspelling een 
ongewijzigde rente is, te verslaan. Wel leiden de gecombineerde modellen tot betere 
resultaten dan de individuele modellen. Voor de twaalf maands voorspelperiode 
presteren de gecombineerde modellen op basis van de expert voorspellingen en de 
economische variabelen beter dan de random walk. Ook hier is de prestatie van de 
gecombineerde modellen beter dan van de individuele modellen. Alle 
gecombineerde modellen zijn bij een twaalf maands voorspelperiode in meer dan 
50% van de tijd in de outside sample periode in staat de juiste richting van de 
rentebeweging te voorspellen. Voor beide voorspelhorizons is de combinatie 
methode gebaseerd op de in-sample voorspelfout het meest succesvol.  
 
Het empirisch onderzoek heeft grotendeels betrekking op de periode vooraf aan de 
financiële crisis. De meeste modellen zijn geschat tot 2004, waardoor de outside 
sample period uit een relatief rustige periode bestaat (2004-2006) en een volatiele 
periode (2007-2011). Hoe hebben de modellen in de crisis periode gepresteerd? De 
verklaringsmodellen zijn beter in staat de richting in te schatten in de crisisperiode 
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van de outside sample periode (72,6%) dan tijdens de rustigere periode (67,3%). 
Daarentegen is de standaarddeviatie van het verschil tussen geschatte rente 
verandering en de werkelijke rente verandering wel hoger in deze periode. Deze 
twee kenmerken geven aan dat een belangrijk deel van de toegenomen volatiliteit is 
opgevangen door de modellen, maar niet volledig. Factoren zoals aankopen van 
staatsobligaties door centrale banken en verslechtering van kredietwaardigheid van 
een aantal landen die in het onderzoek zijn meegenomen zijn niet vertegenwoordigd 
in de geschatte modellen. 
 
Hoewel het belang van de buitenlandse kapitaalmarktrente voor de binnenlandse 
kapitaalmarktrente is toegenomen sinds 1980, is de relatie volledig weggevallen 
tijdens de crisis. Tijdens de crisis maakten beleggers meer onderscheid tussen 
staatsobligaties van verschillende landen, voor sommige liep de rente op door 
afnemende kredietwaardigheid (Italië en Spanje) voor sommige leidde dit tot 
toevlucht van kapitaal vanwege de veilige status (Verenigde Staten en Duitsland). 
Toch steeg de integratie tussen de economische cyclus indicatoren van de landen 
tijdens de crisis naar zeer hoge niveaus. In de toekomst, als overheidsfinanciën weer 
hersteld zijn, kan de trend van grotere integratie tussen internationale rentes zich 
wellicht weer hervatten.  
 
Voor de rentevoorspelmodellen was tijdens de crisisperiode de voorspelfout groter, 
maar liep de voorspelfout van de geschatte modellen minder sterk op voor de drie 
maands voorspelhorizon dan voor de random walk. Hierdoor verbeteren de prestatie 
van de modellen tegenover de random walk. Voor de twaalf maands horizon 
presteren de modellen (expert modellen, economische factoren modellen en 
gecombineerde modellen) minder goed in de crisisperiode. De geschatte 
voorspellingsmodellen waren wel vaker in staat de juiste richting te voorspellen in 
de crisisperiode van de outside sample periode voor zowel de drie als twaalf maands 
voorspelperiode. Ook hier is dit waarschijnlijk een gevolg van de hogere volatiliteit. 
De conclusie voor de totale outside sample periode dat de modellen beter presteren 
bij de twaalf maands periode, de combinatie modellen beter presteren dan de 
individuele modellen en dat het moeilijk is de random walk op de drie maands 
tijdshorizon te verslaan, wordt ook voor de crisisperiode bevestigd. 


