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Samenvatting

Financile markten tonen een grote mate van verbondenheid en weerspiegelen

niet alleen ontwikkelingen in de economie, maar ook in beleidsvorming. Door de

jaren heen is het verband tussen financile markten alleen maar groter geworden.

Dit heeft een grote invloed op de relevante economien en op beleidsmakers.

Monetair beleid in het bijzonder staat of valt met het functioneren van financile

markten. Een goed begrip van deze markten is dus essentieel. Elk van de

drie hoofdstukken in dit proefschrift analyseert uiteenlopende aspecten van

financile markten.

In hoofdstuk 2 onderzoeken we manipulaties van begrotingsbeleid

voorafgaand aan verkiezingen. In de literatuur op het gebied van de politieke

economie is uitgebreid bestudeerd of zittende overheden hun begroting

manipuleren voorafgaand aan verkiezingen. Dit gedrag wordt als volgt

gemotiveerd. De zittende overheid gebruikt het begrotingsbeleid als signaal van

haar competentie naar kiezers om op deze manier de kans op herverkiezing te

vergroten. In de literatuur staan de voorwaarden waaronder deze manipulaties

van begrotingscycli kunnen plaatsvinden tegenwoordig centraal. In hoofdstuk

2 bevestigen we dat manipulaties van begrotingscycli plaatsvinden in de

Europese Unie en onderzoeken we twee beperkende factoren van dergelijke

manipulatie, namelijk fiscale regels en persvrijheid. Deze beide factoren lopen

sterk uiteen tussen de lidstaten van de Europese Unie. We tonen aan dat

persvrijheid en fiscale regels de invloed van verkiezingen op de begroting van

de EU-lidstaten beperken. Daarnaast vinden we een significant interactie-effect

tussen beide factoren. Boven een bepaald niveau van persvrijheid worden

opportunistische uitgaven door overheden niet langer beperkt worden door

fiscale regels. Wij betogen dat dit resultaat genterpreteerd moet worden als

politieke druk van sterke media. Deze druk voorkomt dat een overheid fiscale
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regels overtreedt en potentieel ook dat overheden creatief boekhouden om

manipulaties van begrotingscycli te verbergen. Wetgevers en beleidsmakers

zouden het vermogen van sterke media moeten herkennen en de interactie

hiervan met fiscale regels in acht moeten nemen bij het maken van beleid. Dit

geldt in het bijzonder voor beleid in de Europese Unie dat veel nadruk legt

op fiscale regels.

In hoofdstuk 3 ligt de focus op de link tussen rentetarieven en wisselkoersen.

We onderzoeken op welke manier rentetarieven informatie bevatten over

valutarendementen. Eerst tonen we aan dat wisselkoersen voorspeld worden

door een variabele die het beloop van de rentetarieven bij verschillende

looptijden beschrijft. Populaire handelsstrategien, ook wel carry trades

genoemd, zijn vaak gebaseerd op handel in valuta gebaseerd op verschillen

in kortetermijnrentes. Een dergelijke strategie leidt doorgaans tot hoge

rendementen met van tijd tot tijd ook grote verliezen. Door echter gebruik

te maken van de voorspellende waarde van het beloop van rentetarieven bij

verschillende looptijden, in plaats van de verschillen in korte-termijn rentes,

kan men een hoger rendement behalen op investeringen in valuta. In plaats

van te investeren in landen met een hoge rente waar valutarendement meer

een nevenproduct is, stellen wij een alternatieve handelsstrategie voor: de

curvy trade. Volgens deze alternatieve strategie zou men moeten investeren

in valuta die, volgens de hiervoor genoemde ontdekte relatie, vermoedelijk in

waarde zullen stijgen. Vervolgens vergelijken we welke valuta meegenomen

worden in de carry trade en welke in de curvy trade. We vinden dat de

compositie van valuta verschilt tussen de twee handelsstrategien. Dit leidt

tot een lagere vatbaarheid voor de grote verliezen die zich van tijd tot tijd

voordoen bij de carry trade. Er wordt in dit hoofdstuk geen verband gelegd

tussen het rendement van de curvy trade handelsstrategie en de verklaringen

gebaseerd op risico factoren, die besproken worden in de literatuur. We

veronderstellen echter dat onze voorspellende variabele een signaal geeft

wanneer de toekomstige korte-termijn rente, die het monetaire beleid in een

land weergeeft, zal stijgen. Dit is van belang voor investeerders, met name door

het onconventionele monetaire beleid na de financile crisis en de verwachte

normalisering van het monetaire beleid.
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In hoofdstuk 4 onderzoeken we internationale schakels tussen een aantal

financile markten in een model met meerdere landen en activa. Internationale

financile markten zijn sterk met elkaar verbonden en in toenemende mate

gentegreerd. Activa kunnen dus niet meer op zich zelf beschouwd worden,

maar moeten in samenhang met zowel andere activa in het respectievelijke

land, als activa in andere landen beschouwd worden. Na de wereldwijde

financile crisis en haar impact op de wereld economie hebben centrale

banken over de hele wereld enorme steun geboden aan de economie. Centrale

banken verlaagden de rentetarieven, totdat deze het minimum bereikten. Als

gevolg moesten centrale banken onconventionele monetaire beleidsmaatregelen

introduceren om verdere steun te kunnen bieden aan de economie. Onze

analyse differentieert daarom tussen de periode van regulier monetair beleid

van voor de crisis en de periode na de start van de crisis, waarin centrale

banken over de hele wereld overstapten naar onconventionele monetaire

beleidsmaatregelen. We evalueren in dit hoofdstuk de mate waarin activa

gedreven worden door nationale en internationale equivalente activa in vier

van de grootste economische regios in de wereld. Ook beoordelen we hoe de

samenhang van deze activa is veranderd in de periode met onconventionele

monetaire beleidsmaatregelen. Net zoals dit het geval was voor de crisis, vinden

we dat de Amerikaanse markten een grote invloed hebben op equivalente

markten in andere landen. In tijden van onconventioneel monetair beleid

ondergaat het verband tussen internationale activa echter enige verandering.

Het blijkt namelijk dat korte-termijn rentes en staatsobligaties sterker

benvloed worden door internationale factoren dan voorheen. Een goed begrip

van het verband tussen prijzen van internationale activa geeft beleidsmakers

inzicht in de neveneffecten van het monetaire beleid van andere landen. Onze

bevindingen hebben met name ook implicaties voor beleidsmakers die het

onconventionele monetaire beleid achter zich willen laten. Zodra rentetarieven

in een bepaalde economische regio stijgen, zullen zowel markten in andere

regios als activa in deze regios waarschijnlijk dezelfde verandering ondervinden.

Dit is een reden om beleid te cordineren op een internationaal niveau.
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