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Chapter 7

Samenvatting (Summary in Dutch)

Empirische Studies naar Kredietrisico

7.1 Introductie

Individuele economische actoren en instellingen zijn blootgesteld aan verschillende soorten

risico’s, zie Crouhy, Galai, en Mark (2006). Dit proefschrift draagt bij aan het empirisch

onderzoek op het gebied van kredietrisico.

Kredietrisico heeft betrekking op waardeveranderingen van activa als gevolg van on-

verwachte veranderingen in de kredietwaardigheid van een tegenpartij. Dit omvat waarde-

veranderingen wegens het niet na kunnen komen, of het niet na willen komen, van con-

tractuele verplichtingen (default). Het omvat tevens waardeveranderingen als gevolg van

veranderingen in kredietwaardigheid die niet meteen leiden tot contractbreuk. Men kan

hierbij denken aan een verhoging (upgrade) of verlaging (downgrade) van een credit rating

door een externe kredietbeoordelaar, of rating agency.

Credit ratings geven een rangorde in de kredietwaardigheid van uitgevers van schuldti-

tels weer. Tevens worden credit ratings toegewezen aan individuele schuldtitels. De rating-
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schaal loopt op van C tot AAA (Aaa) in het geval van Standard & Poor’s (Moody’s). Een

BB (Ba) rating of lager wordt aangeduid als speculative-grade. Een BBB (Baa) rating of

hoger wordt aangeduid als investment-grade.

Er zijn meerdere ontwikkelingen die hebben bijgedragen aan een toenemende interesse

in kredietrisico in het laatste decennium. Deze ontwikkelingen kunnen niet los van elkaar

worden gezien.

In de eerste plaats is het aantal defaults in de Verenigde Staten (V.S.) sterk toegenomen

rond de eeuwwisseling, zie Cantor, Hamilton, Ou, en Varma (2006). Sinds het einde van

2001 zijn tevens een aantal defaults geregistreerd die tot op de dag van vandaag tot de

grootste in de historie kunnen worden gerekend.

De recente financiële crisis heeft het belang van kredietrisico verder onderstreept. Een

aantal grote financiële instellingen heeft de crisis niet doorstaan. Het faillissement van

Lehman Brothers in 2008 kan hierbij als meest in het oog springende gebeurtenis worden

genoemd. Tevens zijn veel financiële instellingen door overheden ondersteund om een

verdere neerwaartse spiraal te voorkomen.

Meer recentelijk zijn twijfels ontstaan omtrent de kredietwaardigheid van een aantal

Europese landen, met name Griekenland. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Euro-

pean Financial Stability Facility (EFSF) in Mei 2010, zie EFSF(2010). Via de EFSF kan

assistentie worden verleend aan landen die in financiële problemen verkeren.

Naast deze gebeurtenissen zijn markten voor kredietderivaten sinds eind jaren ne-

gentig sterk in opkomst geweest, zie British Bankers’ Association (2006). Kredietderivaten

bieden een mogelijkheid om het kredietrisico waaraan men onderhevig is te verhogen of

te verlagen, zonder directe posities in te nemen in de onderliggende activa. Naast een
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verdieping en verbreding van het aantal instrumenten heeft dit tevens geleid tot verdere

ontwikkelingen en onderzoek op het gebied van waarderingsmodellen.

Kredietrisico heeft ook een prominente plaats ingenomen binnen internationale ak-

koorden die zijn gesloten ter bevordering van een beter risicomanagement binnen banken.

In 1999 werd door het Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) een eerste stap

gezet om tot een herziening van het Basel I kapitaalakkoord over te gaan, zie BCBS (1999)

en BCBS (1988)(1996) voor het Basel I akkoord en de bijbehorende uitbreiding naar

marktrisico. Dit heeft geleid tot een nieuw kapitaalakkoord in 2004, Basel II, zie BCBS

(2004). Basel II bevordert een beter risicomanagement door meerdere soorten risico’s te

beschouwen, zoals operationeel risico. Tevens wordt ruimte geboden aan instellingen om

het verplicht aan te houden risicokapitaal te berekenen op basis van intern gegenereerde

modellen.

De recente financiële crisis heeft tot aanpassing van het Basel II akkoord geleid, zie

BCBS(2010a)(2010b). De uitbreiding en aanpassing van Basel II wordt aangeduid als

Basel III. Basel III heeft tot doel het microprudentieel toezicht verder te verbeteren. Dat

wil zeggen, het toezicht op individuele bankinstellingen. Tevens is er meer aandacht voor

macroprudentieel toezicht, waardoor systeemrisico beter beheerst kan worden. Meer spe-

cifiek richt Basel III zich op: Het verder bevorderen van transparantie, en het verbeteren

van de kwaliteit van het aangehouden kapitaal; het uitbreiden van de toepasbaarheid van

het akkoord naar verscheidene deelgebieden; de introductie van een leverage ratio als aan-

vulling op bestaande kapitaalvereisten; het verminderen van procyclische elementen, en

het bevorderen van anticyclische buffers; het beheersen van systematisch risico. Basel III

introduceert tevens internationaal geldende standaarden op het gebied van liquiditeits-
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management. Banken hebben tijdens de recente financiële crisis gemerkt dat, naast een

adequaat kapitaalmanagement, prudent liquiditeitsmanagement onontbeerlijk is.

In dit proefschrift zijn 4 empirische onderzoeken ondergebracht in 4 afzonderlijke

hoofdstukken die los van elkaar gelezen kunnen worden. Hieronder wordt een samen-

vatting gegeven van de inhoud en de belangrijkste resultaten per hoofdstuk.

7.2 Samenvatting per Hoofdstuk

Rating agencies kunnen een belangrijke rol vervullen wanneer de beoordeling van krediet-

waardigheid van uitgevers van schuldtitels niet eenvoudig is. Dit is bijvoorbeeld het geval

wanneer informatie asymmetrisch verdeeld is tussen kredietnemers en kredietgevers.

Marktpartijen geven echter aan dat credit ratings traag reageren op veranderingen

in de onderliggende kredietwaardigheid, zie Ellis (1998) en Baker en Mansi (2002). Dit

beeld wordt bevestigd door studies die wijzigingen in credit ratings vergelijken met veran-

deringen in alternatieve kredietwaardigheidmaatstaven, zoals Altman en Rijken (2005).

Daarnaast is onderzoek gedaan naar buitengewone rendementen rondom aankondigingen

van rating agencies. Dit onderzoek laat zien dat buitengewone rendementen niet alleen

kunnen worden toegeschreven aan de aankondiging zelf. Over het algemeen worden zij

ook waargenomen in tijdsintervallen die ver van het tijdstip van aankondiging liggen.

Gegeven deze bevindingen lijkt het voor de hand liggend om rekening te houden met

informatie van markpartijen. In tegenstelling tot bestaand onderzoek wordt in Hoofd-

stuk 2 bij de schatting van buitengewone rendementen geconditioneerd op alternatieve

maatstaven van kredietwaardigheid.
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Alvorens buitengewone rendementen worden geschat geeft Hoofdstuk 2 eerst meer

inzicht in het ratingproces, zie Moody’s Investors Service (2004) en Standard & Poor’s

(2005). Naast de toewijzing van credit ratings maken rating agencies soms in een eerder

stadium het meest waarschijnlijke scenario omtrent toekomstige ratingbewegingen bekend.

Outlooks geven een indicatie voor de lange termijn, gemiddeld 18-36 maanden. Watches

geven een indicatie voor de korte termijn, gemiddeld 90 dagen.

Van 1991 tot 2005 werd 35 (31) procent van de downgrades (upgrades) voorafgegaan

door een negatieve (positieve) watch. In het geval van negatieve (positieve) outlooks was

dit 16 (10) procent. Meer dan 2/3 (2/5) van de watches (outlooks) hebben uiteindelijk

geleid tot een ratingverandering in de aangegeven richting.

Watches en outlooks zijn ongeveer gelijk verdeeld over investment-grade en speculative-

grade bedrijven, met uitzondering van negatieve watches. Negatieve watches worden twee

keer zo vaak toegekend aan investment-grade bedrijven. Dit is enigszins verrassend omdat

het aantal downgrades gelijk verdeeld is over investment- en speculative-grade bedrijven.

Schattingen op basis van de hele algehele dataset laten zien dat buitengewone waarde-

veranderingen van aandelen binnen tijdsintervallen, in het vervolg afgekort tot window

abnormal returns (WAR), het hoogst en het meest significant zijn wanneer sprake is van

negatieve aankondigingen. Een belangrijk deel van de totale negatieve WAR wordt ge-

realiseerd voor de uiteindelijke aankondiging. Over het algemeen wordt een positieve

WAR gerealiseerd in het interval volgend op de aankondiging, met name in het geval van

downgrades en negatieve outlooks.

Om rekening te kunnen houden met informatie van markpartijen worden binnen het

hoofdstuk logit-modellen geschat op basis van gegevens omtrent defaults en bedrijfsin-
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formatie, vergelijkbaar met Altman en Rijken (2005)(2006). Dit levert een rangschikking

van bedrijven op volgens een alternatieve kredietwaardigheidmaatstaf, aangeduid als credit

model ratings. Een negatieve aankondiging van een rating agency wordt als ’bevestiging’

(van een onderliggende tendens) gerangschikt als 1 jaar voor de aankondiging een neer-

waartse beweging wordt waargenomen in credit model ratings. In overige gevallen wordt

de aankondiging als ’geen bevestiging’ gerangschikt.

Er wordt geen significante positieve WAR na een aankondiging waargenomen als de

aankondiging niet als bevestiging van een waargenomen tendens in de credit model rating

kan worden beschouwd. Nieuwe informatie wordt direct volledig in de prijs verwerkt. Een

significante positieve WAR na aankondiging wordt alleen waargenomen als de aankondig-

ing een bestaande tendens in credit model ratings bevestigt. Dit suggereert dat ren-

dementen voor de feitelijke aankondiging excessief zijn wanneer marktparticipanten zich

zorgen maken over de kredietwaardigheid van ondernemingen. In dit geval zou een formele

aankondiging door een rating agency onderliggende onzekerheid kunnen wegnemen.

De resultaten zijn robuust ten aanzien van verschillende modificaties zoals: Het uit-

sluitend conditioneren op credit model ratings die strikt buiten het event window worden

waargenomen; het uitsluiten van WARs die lager (hoger) zijn dan het 10 (90) procent

kwantiel van de empirische WAR verdelingen; het uitsluiten van aankondigingen die vooraf

zijn gegaan door een negatieve aankondiging binnen het event window. Resultaten wor-

den ook niet gedreven door verschillen in samenstelling van subsamples met betrekking

tot speculative-grade en investment-grade bedrijven.

We vinden verder dat WARs in intervallen voorafgaand aan een downgrade voor-

namelijk kunnen worden toegeschreven aan negatieve watches. WARs voorafgaand aan
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een downgrade zijn minder negatief als de downgrade vooraf wordt gegaan door een

negatieve watch.

In tegenstelling tot geaggregeerde schattingen wordt door de resultaten in Hoofdstuk 2

een duidelijker beeld verkregen omtrent de informatieve waarde van aankondigingen door

rating agencies.

Hoofdstuk 3 onderzoekt de relatie tussen corporate governance enerzijds, en de waarde

en kredietwaardigheid van een onderneming anderzijds. Als maatstaf voor kredietwaardig-

heid wordt de credit rating van een onderneming gehanteerd. Corporate governance

verwijst naar het geheel van mechanismen dat richting geeft aan, en controle uitoefent

op, management activiteiten binnen een onderneming.

Bij de beoordeling van kredietwaardigheid wordt doorgaans met name gelet op fi-

nanciële maatstaven. Het verleden heeft echter aangetoond dat een zwakke governance

structuur een belangrijke bijdrage kan leveren aan defaults. Hierbij kan bijvoorbeeld

worden gedacht aan de ondergang van Enron in 2001.

Corporate governance omvat veel aspecten. Het hoofdstuk beperkt zich tot rechten

van aandeelhouders, en de mogelijke aanwezigheid van grootaandeelhouders. Grootaan-

deelhouders worden in dit verband gedefinieerd als aandeelhouders die 5 procent of meer

van de aandelen van een onderneming in bezit hebben.

De centrale vraag is of een goede rechtspositie van aandeelhouders, en de aanwezigheid

van grootaandeelhouders, een positieve uitwerking heeft voor belanghebbenden binnen een

onderneming. Zoals gebruikelijk gaat de belangstelling vooral uit naar kredietgevers.

De dataset bestaat uit ongeveer 3,500 observaties die betrekking hebben op onderne-
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mingen uit de V.S. over de periode 1996-2001. De gegevens laten zien dat de aanwezigheid

van meerdere grootaandeelhouders een veel voorkomend verschijnsel is. Het hoofdstuk

richt zich voornamelijk op concentratie van aandelenbezit binnen de groep grootaandeel-

houders van een onderneming. In empirisch onderzoek is weinig aandacht besteed aan dit

deelgebied.

Vanuit theoretisch oogpunt kunnen grootaandeelhouders een positieve of negatieve

invloed hebben op de waarde en de kredietwaardigheid van een onderneming, zie Bhojraj

en Sengupta (2003). Grootaandeelhouders kunnen enerzijds scherp toezicht houden op de

leiding van de onderneming, wat ten goede zou kunnen komen aan alle belanghebbenden.

Anderzijds kunnen grootaandeelhouders zeer invloedrijk worden. Zij kunnen vervolgens

beslissingen forceren die niet in het belang zijn voor de onderneming als geheel. Door

een lage of hoge concentratie van aandelenbezit onder grootaandeelhouders kunnen deze

effecten worden afgezwakt of worden versterkt.

Wanneer de invloed van grootaandeelhouders positief is kan een lagere concentratie

van aandelenbezit onder grootaandeelhouders ervoor zorgen dat grootaandeelhouders van

elkaar verwachten dat zij actie ondernemen (free-riding). Bovendien zorgt versnippering

van aandelenbezit ervoor dat individuele aandeelhouders minder kunnen profiteren van de

positieve externe effecten die door hun aanwezigheid worden gegenereerd. Aan de andere

kant kan meer spreiding de potentiële verkoop van aandelenbezit vergemakkelijken. Dit

kan een belangrijke manier zijn om druk uit te oefenen op leidinggevenden binnen een

ondernemingen, zie Edmans en Manso (2011).

Wanneer de invloed van grootaandeelhouders negatief is kan een grotere spreiding

van aandelenbezit onder grootaandeelhouders ervoor zorgen dat aandeelhouders minder
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gevoelig worden voor negatieve externe effecten. Dit verhoogt het risico dat men het alge-

meen belang uit het oog verliest. Aan de andere kant kan de aanwezigheid van meerdere

grootaandeelhouders ervoor zorgen dat men elkaar, waar nodig, corrigeert.

Schattingsresultaten geven aan dat er een negatief verband bestaat tussen aanwezigheid

van grootaandeelhouders enerzijds, en de waarde en de kredietwaardigheid van een on-

derneming anderzijds. Dit resultaat is in overeenstemming met resultaten van Barclay en

Holderness (1989), Nenova (2003) en Dyck en Zingales (2004). Deze studies geven aan

dat grootaandeelhouders voordelen genieten, hetgeen negatieve repercussies kan hebben

op de onderneming als geheel.

Concentratie van aandelenbezit binnen de groep grootaandeelhouders wordt gemeten

door middel van een geschaalde Herfindahl concentratiemaatstaf. Schalen is belangrijk

om een onderscheid te kunnen maken tussen de invloed van het totale aandelenbezit van

grootaandeelhouders enerzijds, en de spreiding van het bezit anderzijds.

De empirische modellen laten een negatieve relatie zien tussen spreiding van aandelen-

bezit onder grootaandeelhouders en ondernemingswaarde. Er wordt overeenkomstig een

negatieve relatie gevonden tussen spreiding van aandelenbezit onder grootaandeelhouders

en credit ratings.

Met betrekking tot rechten van aandeelhouders wordt een onderling afwijkend re-

sultaat gevonden. Rechten van aandeelhouders zijn positief gerelateerd aan ondernem-

ingswaarde. Zij zijn daarentegen negatief gerelateerd aan kredietwaardigheid. Dit geeft

aan dat rating agencies een relatief goede rechtspositie van aandeelhouders ten opzichte

van schuldeisers als negatief beoordelen.

In het hoofdstuk wordt een theoretische onderbouwing gegeven voor het empirische
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resultaat. Het theoretische model laat zien dat een grotere spreiding van aandelenbezit

onder grootaandeelhouders een negatief verband op twee manieren kan versterken. In

de eerste plaats zijn grootaandeelhouders met een relatief klein aandelenkapitaal minder

gevoelig voor de door hen veroorzaakte negatieve externe effecten. Dit effect kan be-

langrijker zijn dan een mogelijke positief onderling corrigerend effect. Ten tweede zouden

grootaandeelhouders, die bekend zijn met de negatieve gevolgen van elkaars aanwezigheid,

er geen belang bij kunnen hebben om corrigerend op te treden. Deze laatste uitkomst kan

niet alleen dominant zijn, het kan tevens impliceren dat het totale negatieve effect op de

waarde en kredietwaardigheid van een onderneming het grootst is.

Hoofdstuk 4 richt zich op de identificatie van systematische factoren gerelateerd aan

kredietrisico. Resultaten van Das et al. (2007), op basis van een reduced form of intensity

model, laten zien dat defaults niet onafhankelijk zijn als alleen gebruik wordt gemaakt van

geobserveerde variabelen. Dit wil zeggen dat een zogenaamd doubly stochastic framework

niet wordt ondersteund door de data.

Recente studies hebben, naast geobserveerde variabelen, latente of niet-geobserveerde

factoren opgenomen in modelspecificaties, zie Duffie, Eckner, Horel, en Saita (2009),

Koopman, Lucas, en Schwaab (2008a), Koopman, Lucas, en Monteiro (2008b), Koop-

man, Kräussl, Lucas, en Monteiro (2009). Deze latente factoren blijken zeer belangrijke

systematische risicofactoren te vertegenwoordigen.

Binnen het hoofdstuk komen drie vragen aan de orde die betrekking hebben op inter-

pretatie, specificatie en significantie van latente factoren.

In de eerste plaats blijkt de verklaringskracht van latente factoren voornamelijk van
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belang rondom pieken en dalen van de kredietcyclus, zie Koopman et al. (2009). In deze

perioden nemen geobserveerde variabelen doorgaans hun hoogste of laagste waarden aan.

Als gevolg zouden latente factoren voornamelijk relevant kunnen zijn wegens misspeci-

ficatie van bestaande modellen, waar als alternatief met name gedacht kan worden aan

niet-lineaire specificaties. Schattingsresultaten laten echter zien dat latente factoren een

vergelijkbare relevantie hebben binnen specificaties waarin variabelen niet-lineair wor-

den opgenomen. Deze bevinding wordt verder gestaafd binnen een simulatiestudie. De

simulatiestudie bevestigt dat het belang van latente factoren niet gerelateerd is aan niet-

lineaire modelspecificaties. Het is mogelijk om via de schattingsprocedure latente factoren

en niet-lineaire modelspecificaties afzonderlijk te identificeren.

Ten tweede wordt in Hoofdstuk 4 gekeken naar de specificatie van latente factoren.

Hierbij gaat de belangstelling uit naar scheefheid (skewness) en de dikte van staarten

(kurtosis) van de onderliggende verdeling. Christodoulakis, Batiz-Zuk en Poon (2009)

laten zien dat beide elementen van belang zijn met betrekking tot de specificatie van

systematische- of idiosyncratische factoren binnen een Vasicek (1987) model. De auteurs

vinden dat empirische verliesverdelingen beter beschreven kunnen worden door scheefheid

toe te laten bij een normaal verdeelde systematische factor. Binnen onze dataset wordt

geen statistische basis gevonden voor scheefheid of grotere staartkansen met betrekking

tot de verdeling van latente factoren.

Als laatste wordt de specificatie van modellen met latente factoren getoetst met be-

hulp van zogenaamde goodness-of-fit tests. In overeenstemming met Das et al. (2007)

wordt de standaard tijdschaal vervangen door een nieuwe tijdschaal, gemeten in een-

heden geaggregeerde (over ondermeningen) gëıntegreerde (over de standaard tijdschaal)
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transitie-intensiteiten.

We beschouwen eerst Fisher’s toets. Bij deze toets worden tijdsintervallen met vaste

lengte c geconstrueerd. Daarna wordt nagegaan of de empirische verdeling van het aan-

tal defaults binnen de tijdsintervallen overeenkomt met een Poisson(c) verdeling. Voor

verschillende tijdsintervallen komt de empirische verdeling inderdaad overeen met een

Poisson(c) verdeling als het model een latente factor bevat. De toets wordt uniform ver-

worpen wanneer geen latente factor is opgenomen binnen de modelspecificatie. Dit laatste

is vergelijkbaar met Das et al. (2007).

Daarnaast wordt gekeken naar de tijd die verstrijkt tussen opeenvolgende defaults, zie

Prahl (1999). De empirische verdeling zou overeen moeten komen met een exponentiële

verdeling. Deze toets wordt nagenoeg altijd verworpen.

Simulatie laat zien dat de size van Prahl’s toets relatief hoog is, terwijl de size van

Fisher’s toets relatief laag is. Daarnaast is Fisher’s toets gevoelig voor misspecificatie, zie

ook Lando en Nielsen (2010). De kans op verwerping is groot wanneer het onderliggende

proces een latente factor bevat, terwijl er geen latente factor wordt gespecificeerd binnen

het schattingsmodel. Het is aan de andere kant niet triviaal om een latente factor te

specificeren die niet voldoende benaderd kan worden door een eenvoudig autoregressief

proces (i.e., zodat Fisher’s toets niet wordt verworpen).

De empirische schattingsresultaten geven aan dat latente factoren belangrijk zijn voor

de identificatie van systematisch risico. Tegelijkertijd is het van belang om toetsingspro-

cedures aan te scherpen. Met de gangbare goodness-of-fit tests kan niet goed worden

vastgesteld of specificaties van modellen met latente factoren adequaat zijn.
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In Hoofdstuk 5 wordt onderzoek gedaan naar kortetermijn- en langetermijnrelaties

tussen yields op speculative-grade obligaties en verklarende variabelen. De yield op een

obligatie is het rendement over de looptijd van de obligatie wanneer deze tussentijds niet

wordt verkocht, en de onderneming aan haar verplichtingen kan voldoen.

Naast de kans op default is het voor een belegger van belang hoeveel verlies er wordt

geleden op de ingenomen positie als de onderneming in gebreke blijft, de zogenaamde loss

given default (LGD). Het verschil in yield tussen een ondernemingsobligatie en een over-

heidsobligatie (spread), die doorgaans als risicovrij wordt gezien, zou vanuit het oogpunt

van kredietrisico voor een risiconeutrale belegger gelijk moeten zijn aan het verwachte

verlies wegens default.

Historische gemiddelde kansen op default per ratingcategorie en LGDs laten zien dat

spreads hoger zijn dan het gemiddelde verlies wegens default, zie Altman en Bencivenga

(1995), Amato en Remolona (2003), Hull, Predescu, en White (2005). Hier zijn meerdere

verklaringen voor te geven, zoals liquiditeitspremies, risicopremies, enzovoorts. Deson-

danks valt te verwachten dat veranderingen in het verwachte verlies op de lange termijn

volledig tot uitdrukking komen in de spread.

Hoofdstuk 5 concentreert zich als gevolg niet op historische gemiddelden, maar op de

tijdreeksen zelf. We vinden cöıntegratierelaties tussen yields op speculative-grade obli-

gaties, yields op overheidsobligaties en geschatte verliezen wegens default.

De coëfficiënt gerelateerd aan het geschatte verlies wegens default ligt in de buurt

van 1 wanneer, bij cöıntegratierelaties van schuldtitels met een B-rating, verliezen we-

gens default geschat kunnen worden op basis van B-rating default rates. Dit impliceert

dat veranderingen in het verlies wegens default op de lange termijn volledig tot uit-
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drukking komen in yields op ondernemingsobligaties. Coëfficiënten met betrekking tot de

geschatte verlies variabelen worden onderschat (overschat) als we gebruik moeten maken

van speculative-grade default data waardoor de rating default data systematisch wordt

overschat (onderschat).

Vervolgens worden error-correctiemodellen geschat die de dynamiek van yields mo-

delleren rondom de langetermijnrelaties. De omvang en significantie van de coëfficiënten

gerelateerd aan de residuen van de cöıntegratierelaties geven opnieuw het belang weer van

de langetermijnrelaties. Naast liquiditeit en veranderingen in verliezen wegens default

worden kortetermijnveranderingen bëınvloed door de kortetermijnrente en veranderingen

in volatiliteit. We vinden tevens een duidelijk januari effect. Op basis van de schat-

tingsresultaten lijkt de meest plausibele verklaring voor dit laatste te liggen in window

dressing. Beleggers proberen te voorkomen dat speculative-grade obligaties in officiële

documentatie moet worden opgenomen. Zij zullen daarom geneigd zijn dit deel van de

portefeuille tijdig te verkopen.

In het tweede deel van het hoofdstuk wordt, naast een opsplitsing naar rating cate-

gorieën, verder onderscheid gemaakt tussen verschillende looptijden van obligaties. De

schattingsresultaten geven aan dat de langetermijnrelaties min of meer vergelijkbaar zijn

binnen ratingcategorieën. Kortetermijnobligaties reageren desalniettemin iets sterker op

veranderingen in verliezen wegens default.

De kortetermijnrelaties laten zien dat de snelheid van aanpassing aan deviaties van

de langetermijnrelaties afhankelijk is van de onderliggende looptijd. In overeenstemming

met Merton (1974) is bovendien de invloed van veranderingen in de kortetermijnrente

en volatiliteit afhankelijk van de looptijd van obligaties. Andere verklarende variabelen
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hebben een vergelijkbare uitwerking binnen verschillende ratingcategorieën.




