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Abstract (Dutch)

Dit proefschrift onderzoekt de markten voor kredietderivaten, die een belangrijke rol speelden

in de financile crisis. Kredietderivaten zijn instrumenten die ontworpen zijn om risicos van

leningen van bedrijven of overheden over te dragen tussen verschillende financile instellin-

gen. Ze vergemakkelijken zo een efficintere allocatie van kapitaal. De belangrijkste kredi-

etderivaten waren credit default swaps (CDS) en collateralized debt obligations (CDO),

waarbij de eersten ook na de crisis hun rol hebben behouden.

Hoofdstuk 2 van dit proefschrift is gedreven door de financile crisis. Het onderzoekt de

relatie tussen de kredietrating en de faire premie van CDO-tranches, alsook de risico’s van

CDO’s. Onze belangrijkste bevinding is dat de markt-standaard modellen voorspellen dat

de CDO-tranches zeer hoge fair premies zouden moeten hebben in vergelijking met bedri-

jfsobligatiesmet eenzelfde rating. Dit impliceert dat de kredietrating niet voldoende zou

moeten zijn voor de prijsstelling van CDO‘s. Dit is verrassend, gezien de centrale rol van

kredietratings in gestructureerde financile markten. Een verklaring voor deze bevinding is

dat CDO tranches, een veel hoger systematisch risico hebben dan gewone obligaties, omdat

de verliezen bij CDO-tranches zijn geconcentreerd in slechte economische omstandigheden.

Dit kan (deels) de zeer slechte prestaties van de CDO-tranches verklaren tijdens de recente

crisis waar zelfs een aantal van de eerdere AAA-rated tranches een groot deel van hun

waarde hebben verloren. Ze werden toen ook binnen enkele maanden gedegradeerd tot

junk.

Terwijl de standaard opvatting is, dat het falen van CDO’s een gevolg was van onvol-

doende of slecht gekalibreerde modellen, die gebruikt werden voor het toekennen van een

kredietrating aan CDO-tranches, vinden we dat de essentie van het probleem ligt bij een

fundamenteel verschil tussen de ratings en de prijzen van deze producten. De kredietrating

moet vastleggen welke de waarschijnlijkheden zijn op verliezen. Deze kunnen voor CDO-

tranches inderdaad laag zijn, maar de marktprijzen van financile activa zijn gebaseerd op

zogenaamde risico-neutrale waarschijnlijkheden, die rekening houden met wanneer de ver-

liezen optreden. De CDO-tranches zijn ontworpen om dit verschil zo ver mogelijk uit te

vergroten en dus de hoogste credit ratings en de hoogst mogelijke coupons te combineren.

Het nadeel is dat dergelijke instrumenten grotere risico’s dragen, want als ze falen, doen

ze dat allemaal op het zelfde moment. We vinden ook dat dit effect bijzonder sterk is voor

CDO-squareds, die CDO’s met een pool van delen uit andere CDO-tranches zijn.



Hoofdstuk 3 onderzoekt de determinanten van de kosten van de handel in de CDS-

markt voor bedrijfsschulden. De CDS-markt is goed gestandaardiseerd en biedt dus een

unieke kans om cross-sectionele determinanten van bied-laat verschillen in een OTC markt

te onderzoeken. Wij beschouwen als verklarende variabelen de kosten voor voorraadbeheer

en adverse selectie kosten, zoals in de literatuur over aandelenmarkten voor de kosten van

de handel worden gebruikt. We vinden dat maar liefst 80% van de variatie in CDS bied-

laat verschillen wordt bepaald door variabiliteit van CDS-premia en het handelsvolume.

We vinden ook dat de onderliggende leningen met lagere idiosyncratische risico’s en dus

minder gevoeligheid voor misbruik van voorkennis, ceteris paribus lagere CDS bied-laat

verschillen hebben. Verder tonen we aan dat de liquiditeit van de CDS contracten niet

significant wordt gehinderd door toegenomen markt volatiliteit of financieringskosten en

door informatie asymmetrie, geassocieerd met periodes voorafgaand aan aankondigingen

van winstcijfers . De CDS-markt lijkt dus robuust en ordelijk te functioneren. Dit geeft

een positief beeld van de huidige CDS-marktstructuur, gedomineerd door de groep van

G-14 dealers.

Hoofdstuk 4 onderzoekt risico’s en rendementen van kapitaalstructuur arbitrage strate-

gien die erop gericht zijn om te profiteren van tijdelijke onevenwichtigheden in waarderingen

tussen aandelen en credit default swaps (CDS) van bedrijven. We laten zien dat de im-

plementatie van een eenvoudige versie van deze strategie, een aantrekkelijk rendement op

jaarbasis biedt, van 24,35% in de periode van juli 2010 tot november 2012. We vinden dat

de arbitrage rendementen hoger zijn voor bedrijven met een lagere rating en verrassend

genoeg zijn ze ook hoger voor meer liquide bedrijven met grotere CDS handelsvolumes. Dit

geeft aan dat arbitrage winsten niet alleen gedreven worden door een gebrek aan integratie

of synchronisatie van de prijzen tussen deze markten als gevolg van de verschillende niveaus

van liquiditeit. In dit hoofdstuk laten we ook zien dat het beheer van het vermogen bij de

uitvoering van de kapitaalstructuur arbitrage van belang is. Omdat het aantal openstaande

transacties kan clusteren in de tijd, wat zich vertaalt in een hoger benodigd vermogen. We

vinden dat een arbitrageur met onvoldoende vermogen van de meest winstgevende handel

smogelijkheden af zou moeten zien. Tot slot, construeren we wekelijks rendements-indexen

van kapitaalstructuur arbitrage en we vinden dat niet meer dan 15% van de opbrengsten

wordt verklaard door de gebruikelijke risicofactoren.


