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Samenvatting (Summary in Dutch)

In dit proefschrift worden vier artikelen in vier hoofdstukken gepresenteerd. Elk hoofd-

stuk past dynamische-factormodelleringtechnieken, vaak gebaseerd op methoden voor

toestand-ruimtemodellen, toe op een kredietrisicoprobleem.

In hoofdstuk 2 introduceer ik een nieuw niet-Gaussiaans panel-data-model met regressie-

effecten om wanbetalingsfracties voor bedrijven te schatten. Het model combineert een

niet-Gaussiaanse panel-data-specificatie met de principale componenten van een groot

aantal macro-economische variabelen. Het model omvat verschillende soorten factoren,

te weten, gemeenschappelijke factoren van macro-economische en financiële tijdreeksen,

een niet-waargenomen (latente) component voor (discrete) aantallen wanbetalingen, en

waargenomen factoren voor besmettingsgevaar op het niveau van de industriële sector.

Tegelijkertijd gebruik ik maatstaven voor risico zoals aandelenrendementen, volatiliteit,

en kredietwaardigheidsbeoordelingen. In een empirische toepassing vind ik dat een belan-

grijke rol is weggelegd voor een niet-waargenomen dynamische (frailty of kwetsbaarheid)

component, zelfs als rekening wordt gehouden met meer dan 80% van de variatie in meer

dan 100 macro-economische en financiële variabelen, besmetting op het niveau van de

industriële sector, en rendementen op en volatiliteiten van aandelen. Onze bevindingen

ondersteunen eerder onderzoek dat op de noodzaak van een latente component wijst.

Deze latente component voorkomt een neerwaartse onzuiverheid in de schatting van de

extreme verliezen op portefeuilles van Amerikaanse bedrijfsobligaties en leningen. Onze

resultaten geven aan dat de aanwezigheid van een latente factor niet te wijten is aan een

aantal weggelaten macro-economische variabelen. In plaats daarvan lijkt de latente factor

verschillende weggelaten effecten op verschillende tijdstippen weer te geven.

Hoofdstuk 3 introduceert een nieuw model met latente dynamische factoren (MM-

DFM) voor tijdreeksen van verschillende families van verdelingen en met een gemengde

observatiefrequentie. Dergelijke modellen zijn bijzonder nuttig voor de analyse van kredi-

etrisico’s, maar hebben ook andere toepassingen. Parameters en latente factoren kun-

nen worden geschat door bijvoorbeeld Monte-Carlo-maximale-aannemelijkheidsmethoden

gebaseerd op belanggewogen trekkingsmethoden. Ik introduceer twee uitbreidingen. Ten
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eerste is het mogelijk de dimensie van de gegevens te reduceren zodat ze kunnen worden

weergegeven in een lagerdimensionale ruimte. Op deze manier hoeven minder waarne-

mingen te worden doorgegeven aan het Kalman-filter en smoother voor elke evaluatie van

de logaritme van de aannemelijkheidsfunctie. Ten tweede introduceren wij een minder

complex observatie-aangedreven model (MM-GAS). Hier worden de factoren gedreven

door de geschaalde score van de (lokale) logaritme van de aannemelijkheidsfunctie. Ont-

brekende waarden ontstaan als gevolg van gemengde frequenties, of door het doen van

voorspellingen buiten de steekproef. Dergelijke waarnemingen kunnen zonder moeite

worden meegenomen in of het MM-DFM of het MM-GAS framework. In een empirische

toepassing van het model met gemengde waarnemingen bestudeer ik de systematische

variatie in wanbetalingsrisico’s en herstelfracties voor bedrijven in de V.S. van 1982Q1 -

2008Q4. Ik schat en voorspel met elkaar verwoven krediet- en herstelrisico’s en demon-

streer hoe de voorspelverdeling van het verlies van een kredietportefeuille te verkrijgen is.

Hoewel het MM-GAS model eenvoudiger en sneller te berekenen is dan het MM-DFM,

tonen mijne bevindingen aan dat de verminderde complexiteit niet ten koste gaat van de

nauwkeurigheid van (punt)voorspellingen buiten de steekproef.

Hoofdstuk 4 presenteert een systematische ontleding van het debiteurenrisico op ba-

sis van een nieuwe model. Waargenomen wanbetalingsfrequenties worden gemodelleerd

samen met macro-economische en financiële indicatoren. De daaruit voortvloeiende gegevens-

verzameling van continue en discrete variabelen wordt geanalyseerd om de oorzaken van

het systematische debiteurenrisico te onderzoeken. Door middel van een dynamische-

factoranalyse meet ik de bijdrage van macro-, kwetsbaarheids-, en industriespecifieke risi-

cofactoren aan de totale variatie in wanbetalingspercentages. In een empirische studie met

gegevens uit de V.S. vindt ik dat ongeveer een derde van de volatiliteit in wanbetalings-

fracties systematisch is. Het percentage van de systematische risico’s dat wordt verklaard

door macro-economische en financiële activiteit varieert van ongeveer dertig procent voor

bedrijven met een lage kredietwaardigheid tot zestig procent voor bedrijven met een hoge

kredietwaardigheid. Het resterende deel van het systematische risico wordt opgevangen

door een kwetsbaarheids-factor, op de voet gevolgd door de industriefactoren. Deze bevin-

dingen suggereren dat een beheerder van kredietrisico voor portefeuilles rekening moet

houden met alle drie risicobronnen. Typische modellen die alleen rekening houden met

macro-economische variabelen nemen een substantieel deel van het systematische risico

niet mee. Dit zou schadelijk kunnen zijn vanuit het oogpunt van financiële stabiliteit.

Hoofdstuk 5 introduceert een model voor het meten van internationale wanbetal-

ingsrisico’s. Het model stelt ons in staat kredietrisico’s over de hele wereld te volgen.

In een empirische studie van wereldwijde kredietgegevens over de periode 1981KW1 -
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2009KW4 schatten we modelparameters en meerdere latente risicofactoren voor onderne-

mingen in vier geografische regio’s. Binnen dit hoogdimensionale model modelleer ik hoe

de wereldconjunctuurcyclus verschillende invloeden heeft op de regionale wanbetalings-

frequenties. Ook bevat het model aanvullende latente geografische risicofactoren en de

regio-specifieke industriële sectordynamiek. Om extreme situaties van gemeenschappeli-

jke wanbetalingsrisico voor een bepaalde categorie van bedrijven in een bepaalde regio

te visualiseren, presenteer ik een nieuwe indicator. Deze is gebaseerd op het niet-lineaire

niet-Gaussiaans factormodel. De indicator maakt het mogelijk rekening te houden met

macro-economische, kwetsbaarheids-, en industrie-specifieke effecten tegelijk. Ten slotte

stel ik voor dat de omvang van kwetsbaarheidseffecten op een bepaald punt in de tijd

kan dienen als een waarschuwingssignaal voor macro-prudentiële beleidsmakers. Kwets-

baarheidseffecten zijn vooral aanwezig tijdens slechte tijden, zoals de crisis in de V.S. in

de aanloop naar de recessie van 1991, en uitzonderlijk goede tijden, zoals de jaren 2005-07

in de aanloop naar de recente financiële crisis, toen het aantal faillissementen lager lag

dan gëımpliceerd door macrogegevens.


