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Als afsluiting volgt een bekopte samenvatting van het proefschrift.

Hoofdstuk 2 onderzoekt een asset pricing model dat sumiltaan de drie belangrijkste
eigenschappen van asset pricing data kan verklaren, namelijk, de hoge risicopremie, de
lage risicovrije rente en de positieve helling van de termijnstructuur van de reele rente,
gemiddeld gezien. Belangrijke asset pricing modellen kunnen meestal n of twee van
deze belangrijke eigenschappen verklaren, maar niet alle drie de eigenschappen. Het
model beschouwt een verborgen Markov economie waarin de dienamiek van de fun-
damentele economische structuur onderhevig is aan het regiem van de economie. Het
regiem is niet waarneembaar voor de investeerders en kan zich in een eindig aantal
verschillende toestanden bevinden, waarbij n van de toestanden de Grote Depressie is.
Door robuuste investeerders in beschouwing te nemen, die kritisch zijn tegen rationele
verwachtingen schatten voor de onderliggende toestanden, en hierdoor een grotere kans-
maat toekennen aan de Grote Depressie, genereeert het model een hoger risico premie
dan in de standaard rationele verwachtingen modellen. Omdat robuuste investeerders
meer pessimistisch zijn over de vooruizichten van de economische groei in de volgende
periode, is de korte termijn rele interestvoet laag. Hoewel, op lange termijn wordt de
toestand van de economie nog seeds bepaald door de stationaire verdeling van de fun-
damentele economische toestand, en niet door de huidige toestands overtuiging van de
investeerder. Het resultaat hiervan is dat de lange termijn rele rente in vele mindere
mate wordt beinvloed door de overtuigingen van de robuuste investeerders dan de korte
termijn rente. Daardoor produceert het model ook een positieve rele termijn structuur.

In hoofdstuk 3 wordt een ontdekte anomalie in het prijzen van S&P500 opties and
VIX futures beschreven. Enerzijds, door het combineren van S&P500 optieprijzen voor
tijden tot expiraties en uitoefenprijzen, kan men de verwachte variantie afleiden tot de
expiratie van de optie, berekend in de risico neutrale waardering. Anderzijds, prijzen
van futures contracten, geschreven op de volatiliteit index VIX, zijn een maat voor de
verwachte volatiliteit, berekend in de risico neutrale waardering met een tijdshorizon
van 30 dagen nadat de futures zijn gexpireerd. Als de optie- en de futures- markt
volledig gentegreerd zijn, zou dezelfde stochastische discount factor bij beide markten
moeten horen. De impliciete variantie van de optie en de impliciete volatiliteit van de
futures kan dan gecombineerd worden om de risico neutrale variantie van de VIX af te
leiden. Dit leidt echter vaak tot een negatieve variantie van de VIX, wat matematisch
gezien onmogelijk is. Deze terugkerende inconsistenties ontstaan niet simpelweg door
mogelijke benaderingsfouten, omdat simpele handelsstrategien, ontwikkelt om te prof-
iteren inconsistenties, zeer hoge Sharpe ratios produceren. De analyse suggereert dat er
een anomalie tussen de impliciete varianties van de opties en volatiliteiten gempliceerd
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door de VIX futures is.

Hoofdstuk 4 onderzoekt affiene stochastische volatiliteit modellen op de volatiliteit
index VIX en op variantie swap rentes verkregen door S&P 500 opties. In affiene
volatiliteit modellen, is de verwachte variantie gempliceerd door de VIX lineair met de
geschatte variantie van de S&P 500. Gebaseerd op deze implicatie, verrichten wij twee
onderzoeken. Als eerste regresseren we de VIX square op de variantie van de S&P 500
en vinden we een quasi lineaire relatie tussen deVIX square en de variantie S&P 500.
Ook zien we dat de perfecte lineaire relatie wordt verstoord door volatiliteit persis-
tentie. Als tweede, vormen we een vega-neutrale portfolio, die dan over tijd genomen
een constante waarde zou moeten hebben, die voor de gemiddelde variantie onder de
risico neutrale maatstaf staat. Echter, het hedgen van volatiliteit door affiene modellen
is niet succesvol en de portfolio is nog steeds blootgesteld aan volatilteit risico. Deze
bevindingen wijzen op de inefficintie van het gebruik van affiene volatiliteit modellen
voor het prijzen en hedgen van variantie swaps.

Dit proefschift opent een paar potentiele onderwerpen voor toekomstig ondezoek.
In vergelijking tot eerdere studies naar geaggregeerde rendementen van aandelen, waar-
bij de focus ligt op het matchen van de empirische bewegingen van aandeelprijzen, is
het model in hoofdstuk 2 in staat om een meer plausibele beschrijving te geven van de
historische tijdreeks van aandeelprijzen. Echter, de model tijdreeksen die gegenereerd
zijn door robuuste preferenties zijn meer volatiel dan de tegenhangende historsiche
tijdreeksen. Dit kenmerk suggereert dat men op zoek moet naar een gesmoothe modi-
ficatie van de robuuste preferenties. Een mogelijkheid is om een dynamische structuur
voor het vormen van robuuste preferenties te hebben, die de divergentie van rationale
verwachtingen in verhouding tot grote shocken smooth. Dit zou een een of andere
standvastigheid in de aanpassing van de agent zijn formulatie van robustheid kunnen
zijn. Een andere observatie als bijproduct in hoofdstuk 2 is dat de bedrijfsinkomsten
niet altijd in dezdelfde richting lopen als de marktrendementen. Dit suggereert dat
we ofwel naar alternatieve benaderingen voor het aggregeren van geldstromen zouden
moeten kijken of dat we meer toestand variabelen zouden moeten toevoegen die van
belang zijn voor het prijzen, wat echter meerder compliacties met zich meebrengt.

De empirische studie van volatiliteit derivaten kan worden uitgebreid met de resul-
taten die al zijn verkregen in dit proefschrift. Het zou bijvoorbeeld interessant zijn
om de gempliceerde volatiliteit van de VIX te vergelijken met de gempliceerde Black-
Scholes volatiliteit van VIX opties, omdat beiden de volatiliteit van de VIX under de
risico neutrale maatstaf aangeven. We zouden mogelijk op zoek kunnen gaan naar een
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bepaald patroon in hun relatie, en hiermee een model opbouwen om de volatiliteit te
voorspellen. Een ander vervolgonderzoek dat kan worden uitgevoerd is om de gem-
pliceerde volatiliteit van de VIX te linken aan de gerealiseerde variantie, omdat de
gempliceerde varianties vooruit kijkend zijn en daarom informatief zijn.
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