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Termijn- en kontantprijzen op de
Brusselse aandelenntarkt1

door P. SERCU* en H. COPPENS

I. INLEIDING

Dit artikel bespreekt de relatie tussen kontant- en termijnprijzen op
een erg imperfekte markt als de Belgische aandelenbeurs. De theorie
zegt dat, gemiddeld, de termijnpremie moet gelijk zijn aan de interest
die kan verdiend worden tijdens de rest van de quinzaine. Praktijk
mensen wuiven deze faktor weg als een tweede orde verfijning, en
zien het verschil eerder in termen van efficiëntie: de termijnmarkt
zou de goed en snel geïnformeerde professionelen aanlokken terwijl
de okkasionele belegger, die alle nieuws pas 's avonds in de krant
ontdekt, kontant handelt. In die visie loopt de termijnmarkt een dag
voorop op de kontantmarkt, en weerspiegelen de termijnpremies
eigenlijk de te verwachten kontant-returns van de volgende dag. De
klassieke "tijdswaarde"-visie daarentegen zegt dat de termijnpremie
gerelateerd is tot resterende looptijd en interestvoet.

Dit wordt empirisch getoetst. We vinden een statistisch signifikante
relatie tussen premies en interest, wat dus de tijdswaarde-hypothese
steunt eerder dan de segmentatie-hypothese. Ekonomisch gezien is
de relatie echter eerder zwak, en er zit een onverwachte inertie in de
afwijkingen tussen theoretische en empirische premies. Mogelijke ver
klaringen zijn: 1) meetfouten in de theoretische interest-term, 2) een
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onnodig traag leerproces bij kopers en verkopers (markt-inefficiën
tie), 3) de imperfekties in de geldmarkt. Anderzijds is er geen indika
tie dat de termijnmarkt systematisch efficiënter zou zijn dan de kon
tantmarkt: de beste voorspeller van de kontantkoers van morgen is
een ongeveer gelijk gewogen gemiddelde van termijn en kontant.

Het artikel bespreekt eerst de relatie kontant-termijn in een ideaal
kader (dat vrij goed benaderd wordt in de wisselmarkten), en amen
deert vervolgens die visie als we ons begeven in een organisatie als
de Brusselse aandelenbeurs. Daarna bekijken we de testbare implika
ties van de segmentatiehypothese, toetsen alles aan de werkelijkheid,
en pogen eruit enkele konklusies te trekken.

11. DE RELATIE TUSSEN KONTANT- EN TERMIJNPRIJZEN:
DE TIJDSWAARDE-HYPOTHESE

Volgens heel wat beleggers lijkt er een behoorlijk verschil te bestaan
tussen kontant- en termijnmarkt. Op de termijnmarkt, zegt men soms,
moet je. proberen de kontantkoers binnen de tien of vijftien dagen te
voorspellen; een kontantverrichting is op dat gebied veel eenvoudiger.
Daarmee samengaand, vervolgt men, is het risico op de termijnmarkt
veel groter; een in het vak vergrijsd specialist beveelt aan "eerst vier
jaar kontant-ervaring op te doen voor je je aan de eerste termijn
affaire waagt".

Dergelijke uitspraken lokken dan boe-geroep uit bij theoretici. Vol
gens hen is het enige principiële verschil dat je op termijn enkele
weken later betaalt (of betaald wordt); dit voordeel (of nadee-l) moet
dan ook gekompenseerd worden door de normale rente die je tijdens
die periode had kunnen verdienen - zoniet kiezen de kopers unaniem
de termijnmarkt en de verkopers even unaniem de kontantmarkt,
wat natuurlijk niet kan. De termijnprijs is dus eenvoudigweg de kon
tantprijs plus de normale rente, in die visie.

Die theorie is in financiële kringen in feite algemeen aanvaard als
het om wisselverrichtingen gaat, maar de toepassing van een soort
"Interestpariteit" op de aandelenbeurs is minder bekend. Een moge
lijke reden daartoe is het feit dat aandelenmarkten van het continen
tale (Napoleontische) type vrij primitief zijn in vergelijking met de
gesofistikeerde wisselmarkten; daar komen we later op terug. Alle
praktijkproblemen terzijde gelaten, is er echter geen enkele tegen
spraak tussen de konventionele wijsheid en de theorie. Inderdaad,
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de termijnmarkt probeert de kontantkoers binnen één of twee weken
te voorspellen, maar de kontantmarkt anticipeert natuurlijk evenzeer.
En inderdaad, een termijnverrichting is riskant; maar, zeggen de theo
retici, kontant kopen met geleend geld is net even riskant, en komt
op hetzelfde neer; het risiko volgt dus uit het feit dat een termijnver
richting een impliciete schuldratio (schuld/totale positie) heeft van
1000/0, of toch 75% als je met de 25% waarborg rekening houdt. Of
omgekeerd, je kan de impliciete hefboomfaktor in een termijnverrich
ting ontzenuwen door de 25% waarborg vrijwillig aan te vullen tot
100%

• Het risiko heeft dus met leverage te maken, niet zozeer met
moeilijker voorspellen, maar het risikoverschil is er inderdaad.

Er is dus geen werkelijk konflikt tussen beide visies, evenmin als
op de wisselmarkten. Vertrekkend van Interestpariteit voor valuta,
komt men tot

Termijnprijs = kontantprijs x (1 + rentevoet x looptijd),
of

Termijnprijs ... ..d( )
----.-. - 1 = terml]npremle = rentevoet x looptl] 1
KontantprijS

Het verschil met Interestpariteit is dat de "buitenlandse" rentevoet
hier nul is. Wie nu een dollar koopt, heeft na X maand normaal niet
alleen een dollar maar ook enkele cents interest. Wie nu Petrofina
koopt, heeft na X maand echter nog steeds één enkel stuk Petrofina2.

111. DE IMPAKT VAN MARKTIMPERFEKTIES OP DE TIJDS
WAARDE-HYPOTHESE

Interestpariteit is ontwikkeld in de kontekst van valutamarkten. Als
de $-termijnpremie te hoog is, gaan de bulls kontant kopen en in
dollar beleggen, eerder dan op termijn te kopen en hun Belgische
franken ondertussen nog wat te laten renderen; en gaan de bears
dollars lenen voor konversie en belegging in BF, eerder dan op termijn
te gaan verkopen. Dat zorgt dan meteen voor aanpassingen. En als
het werkelijk de pan uit zou slaan, kan je dollar lenen, konverteren,
BF beleggen, en de opbrengst op termijn konverteren in dollar. Derge
lijke zuivere arbitrage kan slechts enkele sekonden rendabel zijn vóór
de koersen zich aanpassen - als de computers van de bank die "ver
keerd" noteerde het achterpoortje al niet zelf ontdekten vóór er han
del was.
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De valutamarkten benaderen echter de perfektie. Er zijn goede
verbindingen, zodat een roundtrip in enkele sekonden kan afgehan
deld worden. De interbankaire BF- en $-geldmarkten, kontant- en
termijnmarkten zijn perfekt geïntegreerd. Op elk ogenblik kan je de
bids en asks van de tegenpartijen kennen: je weet dus tegen welke
prijs je (ver)koopt, en aan welke rentevoet je (uit)leent. En omdat
het een groothandelsmarkt is zonder tussenpersonen zijn transaktie
kosten (marge tussen aan- versus verkoopprijs, en rentemarges) klein.
Vergelijk dat met de Brusselse beurs. De openingsuren kontant en
termijn vallen niet eens samen. Zelfs van een order zonder limietkoer
sen weet je niet zeker of het wel geheel zal uitgevoerd worden: mis
schienis er zelfs helemaal géén handel. En je weet, met ons prijsvor
mingsmechanisme, ook niet aan welke prijs je kontant zal kopen en
op termijn zal verkopen: er zijn in Brussel geen geafficheerde aan
en verkoopprijzen. Arbitrage zoals dat in de wisselmarkten gebeurt
is dus gewoon onmogelijk.

Dat betekent niet dat het effekt verdwijnt, maar wel dat het behoor
lijk afgezwakt wordt. Bij wisselmarkten stap je over tussen kontant
en termijn als je ziet dat de premie te hoog of te laag is. Op de beurs
daarentegen stap je over naar een andere markt als je verwacht dat
de premie te hoog of te laag zal zijn. Als iedereen dezelfde analyse
maakt, worden de openingskoersen natuurlijk nog steeds beïnvloed
in een richting die het voordeel doet verdwijnen. Kortom, als er con
sensus is in de markt, dan kan de ene weg niet ex ante interessanter
zijn dan de andere; de enige mogelijke oplossing is dan

Verwachte termijnpremie = rentevoet x looptijd (2)

Je kan natuurlijk van de consensus afwijken. Als de markt echter
efficiënt is3 , heb je met je afwijkende mening 50% kans om gelijk te
halen, en 50% om de verkeerde voorspelling te maken.

Vergelijking (2) lijkt op (1). Nieuw is echter het woord "verwacht".
En tussen verwachtingen en realisaties staan stoortermen in de weg,
en onverwachte zaken. Die mee- of tegenvallers zijn van niet nader
bepaalde grootte-orde, maar 1) ze moeten bij een efficiënte markt in
ieder geval kompleet lukraak, onvoorspelbaar zijn omdat een effi
ciënte markt al de voorspelbaarheden weg-anticipeert, en 2) hun
gemiddelde mag niet noemenswaardig afwijken van nul.

Het voorgaande betrofimperfekties in de kontant- en termijnmark
ten. Alsof dat nog niet genoeg was, zitten we in België ook met een
onderontwikkelde geldmarkt. Er zijn geen interestdragende zichtre-
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keningen zoals NOW-accounts, er zijn geen money market funds met
check-faciliteiten. Er is geen sekundaire markt voor schatkistcertifika
ten, in individuen worden niet eens tot de primaire markt toegelaten.
Wel zijn er termijndeposito's. De kortste "geafficheerde" rentevoeten
slaan echter op 14 dagen, je moet al een goede klant zijn om een
7-daagse deposito te verkrijgen, en een heel erg goede klant om een
andere looptijd te bekomen. Voor niet-institutionele beleggers is het
kortom niet mogelijk om een theoretische alternatieve opbrengst,
looptijd x rentevoet, ook in werkelijkheid te incasseren.

Dat betekent nog niet dat er geen termijnpremie meer zal zijn. Ten
eerste zijn er de institutionele beleggers, die wat dat betreft meer
mogelijkheden hebben en voor ons het arbitragewerk zouden kunnen
doen; of ze het ook in werkelijkheid doen is een empirische kwestie.
En ten tweede is geld op een bankrekening aangenaam - ook als het
geen rente opbrengt. Indien iedereen bij ervaring zou weten dat
gemiddeld termijnprijzen niet hoger zijn dan kontantprijzen, zouden
alle kopers nog steeds de termijnmarkt kiezen en alle verkopers de
kontantmarkt. We hebben, in die tweede visie, dus nog steeds reden
om een premie te verwachten; alleen is er geen grond meer om die
premie de precieze vorm "looptijd x interestvoet" te geven. De liqui
diteitswaarde van geld is er, en blijft er; alleen is er voor de doorsnee
belegger geen marktprijs meer voor - althans bij dergelijke korte
looptijden.

Dan zijn er nog enkele vervelende praktische problemen, zoals het
feit dat zelfs op 14-daagse deposito's "de" rente niet bestaat; de Natio
nale Bank publiceert al vier reeksen naargelang de grootte van het
deposito. Gepubliceerde cijfers voor andere looptijden zijn er niet.
Neem je overigens bruto dan wel netto interesten? Als individuen
systematisch op de wip zitten, zou de relevante rentevoet de interest
na RV moeten zijn; domineren vennootschappen en wisselagenten
de markt, dan zou de brutorente moeten gelden4 . Rekening houdend
met belastingen wordt (2) dus

Verwachte termijnpremie = b x rentevoet x looptijd (3)

Over de coëfficiënt b kunnen we zeggen dat hij in ieder geval positief
moet zijn, we tippen a priori vooral op 0,75 of 15. En ook "de" looptijd
is niet gekend. De termijn tussen de valutadagen bij een kontant- en
termijntransaktie verschilt bv. tussen banken en wisselagenten, en
ook naargelang men kontant aan- dan wel verkoopt. Er is dus duidelijk
een potentieel meetfoutprobleem.
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IV. DE SEGMENTATIE-HYPOTHESE

Een alternatieve hypothese werd gesuggereerd door Prof. Vanessche
(NIM). De tijdswaarde-faktor is volgens hem in het beste geval een
tweede-orde verfijning: arbitrage is niet mogelijk, en zelfs al was ze
mogelijk dan zou een tijdspremie van maximaal 0,4% - bij een ren
tevoet van 10% op twee weken6 - triviaal zijn tegenover de kosten
van een aan- en verkooptransactie. Bovendien worden bij sommige
wisselagenten en makelaars de in- en uitflows kontant op de lopende
rekening geboekt, zodat de tijdswaarde helemaal verdwijnt.

Het verschil tussen kontant en termijn zou dan eerder in het kliën
teel moeten gezocht worden. De termijnmarkt trekt eerder een pro
fessioneel publiek aan, terwijl de kontantmarkt de kleine belegger
aanspreekt. En die kleine belegger leest het nieuws pas 's avonds in
zijn krant, en reageert dus met een dag vertraging. In die visie loopt
de termijnkoers dus gemiddeld een dag voorop op de kontantprijs.
En in een periode van stijgende prijzen betekent dat dat de termijn
koers gemiddeld boven de kontantkoers van de dag ligt. Hetgeen op
het eerste zicht zou lijken op een tijdswaarde-premie, zou in deze
alternatieve visie dus niets met tijdswaarde te maken hebben.

Een testbaar verschil tussen beide hypothesen is dat in de klassieke
tijdswaarde-theorie de termijnpremie moet gerelateerd zijn tot loop
tijd en interestvoet, terwijl in de segmentatie-theorie de termijnpremie
te maken heeft met de toekomstige koersevolutie kontant. Deze laat
ste implikatie kunnen we als volgt uitwerken. De hypothese is

(verwachtekontantprijs morgen) = (termijnprijs vandaag)
of

verwachte kontantprijs morgen termijnprijs vandaag

kontantprijs vandaag kontantprijs vandaag

of nog, als we van beide zijden 1 aftrekken,

(verwachte % koersverandering kontant) = (termijnpremie vandaag)
(4a)

In een regressie van koersveranderingen op de premie daags tevoren
zou de richtingscoëfficiënt dus niet noemenswaardig van de eenheid
mogen afwijken, althans onder de extreme segmentatie-hypothese.

Wat verwachten we onder geïntegreerde markten? Als beide seg
menten even efficiënt zijn, is de kontantprijs van vandaag even
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betrouwbaar als de termijnprijs. Beide koersen bevatten dan evenveel
informatie, en verschillen alleen omwille van onvoorspelbare toeval
ligheden in de aan- en verkooporders. Maar dan moet het gemiddelde
van kontant en termijn het best werken, wat neergeschreven kan wor
den als

verwachte kontant morgen
termijn vandaag + kontant vandaag

2

Delen we weer door de kontantkoers vandaag, en trekken we 1 af
van beide zijden, dan krijgen we

(verwachte % koersverandering kontant) = 0,5 x (termijnpremie vandaag)
(4b)

Bij een regressie van procentuele dag-tot-dag-returns op de vorige
termijnpremie moet de coëfficiënt in die visie dus niet gelijk zijn aan
1, maar aan 0,5.

V. EMPIRISCHE BEVINDINGEN OVER DE TERMIJN
PREMIE

Het cijfermateriaal bestaat uit prijzen tussen 2 januari 1984 en 1 okto
ber 1985 voor de twintig aandelen vermeld in tabel 1. Na eliminatie
van alle dagen waar hetzij er geen kontantprijs hetzij geen termijnprijs
was?, levert dit circa.8600 bruikbare ex post premies op. De rentevoe
ten waren de vier NBB-reeksen (figuur 1, infra); bij gebrek aan andere
gegevens moesten we veronderstellen dat andere looptijden sterk aan
leunen bij de 14-daagse rentevoet. We geven hoofdzakelijk verbale
samenvattingen van een vrij grootscheeps kwantitatief onderzoek;
tabellen en nadere methodologische details zijn op aanvraag tebeko
men bij de auteurs.

A. Is er een premie, gemiddeld?

Voor zestien op twintig aandelen bleek er inderdaad een positieve
gemiddelde premie te zijn; in veertien daarvan was de premie ook
signifikant volgens de klassieke kriteria. Voor vijftien op twintig aan
delen waren er vaker positieve waarnemingen dan negatieve, en in
qertien daarvan ook signifikant meer volgens de klassieke kriteria.
Bovendien vonden we slechts één enkel aandeel dat én een negatief
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gemiddelde premie had én ook vaker negatieve premies dan positieve:
in zeven gevallen spraken de twee kriteria elkaar tegen, en in twaalf
gevallen wezen de cijfers unaniem naar een positieve verwachte waar
de.

Wat wel frappant is is de sterke inertie in de premies. Een prernie
boven zijn gemiddelde wordt met een behoorlijk grote kans door een
nieuwe ongewoon hoge afwijking gevolgd: 30% van de afwijking van
vandaag is gemiddeld ook morgen terug te vinden (de gemiddelde
autocorrelatiecoëfficiënt is 0,30). Analoog: het aantal opeenvolgingen
("runs"8) van premies met hetzelfde teken is meestal te klein om
lukraak te zijn; of omgekeerd: een reeks premies van hetzelfde teken
wordt al te vaak veel te lang om nog echt lukraak te kunnen zijn9 .

TABEL· 1
Lijst der gebruikte aandelen

no Cyname nobs no Cyname nobs

01 Boeing(US) 388 11 Intercom AFVI 393
02 Cockerill (B) 408 12 loco (Can) 433
03 De Beers (S-A) 455 13 ITT(US) 449
04 EBES (B) 452 14 Petrofina (B) 456
05 Ford Motor (US) 456 15 Philips (NI) 427
06 GBLAFVI(B) 452 16 Royal Dutch (NI) 450
07 Gen. Mij (B) 456 17 SoIvay A(B) 455
08 Harmony (S-A) 424 18 Sony (Jap) 455
09 IBM (US) 456 19 Unerg(B) 454
10 Intercom (B) 425 20 UnergAFVI 314

B. Grafische analyse

Delen we (3) door de rentevoet, dan krijgen we

gemiddelde termijnpremie/rentevoet = b x looptijd (5)

Het cijfermateriaal werd opgedeeld in substalen op basis van de loop
tijd. Voor zeer korte looptijdverschillen (minder dan vijf dagen) en
zeer lange (20 dagen en meer) was het aantal observaties te klein om
bruikbaar materiaal te leveren; door dagen 10 en 11, en ook dagen
17-18-19 te groeperen kwamen we daar nog tot behoorlijke staalgroot
ten (tussen 400 en 800 observaties per cel). Het eindresultaat vind je
in figuur 2; de gebruikte rentevoet is die voor de kleinste deposito's,
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maar de resultaten voor andere reeksen verschillen niet noemenswaar
dig. Voor elke looptijd-cel wordt het gemiddelde plus en minus zijn
standaarddeviatie aangeduid. Tijd werd maximalistisch gemeten - nl
het aantal dagen tussen de valuta-data bij een kontant-aankoop en
een termijnverkoop; bij een omgekeerde transaktie vallen daar zo'n
twee dagen van af.

Op een enkele uitschieter na (bij t = 16 dagen) beantwoorden de
gemiddelden goed aan de verwachtingen. Het positief verband tussen
looptijd en premie over interestvoet is duidelijk. Het beeld is echter
te onprecies om iets definitief over b te kunnen stellen. In volle lijnen
vind je t en (t-2), de grenzen voor de theoretische verwachte premie
ingeval de brutorente zou gelden; in puntstreeplijnen vind je 0,75t,
de tegenhanger ingeval de RV zou relevant zijn. Het lijkt moeilijk

FIGUUR 1
Verloop der interestvoeten op kleine (I) tot zeer grote (IV) deposito's

•

•
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FIGUUR 2
Termijnpremie over interestvoet (op dagbasis) tegenover de looptijd (in dagen)
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uit te maken of de gemiddelden nu tussen t en t-2 liggen, dan wel
rond O,75t verspreid zijn. Voor een klaarder antwoord is een krach
tiger techniek nodig. Wat wel al duidelijk is, is dat er een verband is
tussen termijnpremies en looptijd x rente; dit wijst in de lichting van
de tijdswaarde-hypothese eerder dan de segmentatiehypothese.

C. Regressie-analyse op de tijdswaarde-hypothese

Gewone regressie op vergelijking (3), geschat aandeel per aandeel,
reveleert dat het "signaal",. de normale rente, bijna kompleet over
stemd wordt door de ruis, de afwijkingen tegenover de normale pre
mie. De hoogste R2 is 2%

• De geschatte b's zijn uniform erg laag.
En de autocorrelatie die we vroeger al vaststelden wordt helemaal
niet weggenomen (of verklaard) door de rechterzijde-variabele.

De volgende stap was een GLS-regressie op all~ aandelen ineens,
rekening houdend met autocorrelatie binnen elke reeks en correlatie
over reeksen heen binnen elke dag. De geschatte b's, en hun ratio's,
voor de gehele periode en twee gelijke subperioden zijn als volgt:
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TABEL 2

alle data eerste helft tweede helft

schatting b 0,60 0,73 0,53
tversus b=O 8,88 8,04 5,50
tversus b= .75 -2,29 -0,24 -2,26
tversus b=l -6,02 -2,99 -2,26

schatting a 0,68 -0,53 1,64 (x 10-5)

tversusa=O 2,76 -1,50 4,90

De cijfers zijn niet onbehoorlijk. In ieder geval is de b positief. Wat
wel blijkt is dat voor deelperiode 11 en voor de gehele periode de
schatting noemenswaardig beneden 0,75 blijft, en dat ook overal de
afwijking tegenover 1 te groot is om ze nog aan het toeval te kunnen
toeschrijven. De "bruto"-hypothese, en waarschijnlijk ook de "net
to"-hypothese, passen niet bij de feiten.

Op te merken valt dat als we de interestvoeten op grotere deposito's
nemen - de cijfers hierboven gebruiken de kleine deposito's - , de
geschatte b's de neiging hebben te deterioreren: alle coëfficiënten
blijven signifikant positief, maar liggen zowel algebraïsch als statistisch
verder van 0,75 en 1 af.

D. Regressie-analyse op de segmentatie-hypothese

De segmentatie-hypothese zegt dat, bij een regressie van procentuele
koersveranderingen op de voorgaande termijnpremie, de coëfficiënt
in de buurt van 1 moet liggen (zie (4a)): de termijnkoers voorspelt
dan de kontantkoers. Zijn beide prijzen echter even efficiënt en up-to
date, dan moet de coëfficiënt gelijk zijn aan 0,5 (zie (4b)).

Van de twintig regressie-coëfficiënten zijn er negentien significant
kleiner dan 1; het gemiddelde is 0,425; en in dertien gevallen is de
coëfficiënt statistisch gezien in de buurt van 0,5, in twee gevallen
erboven, en in vijf gevallen er zelfs onder. Dit betekent dat de beste
voorspeller van de kontantkoers morgen niet de termijnkoers vandaag
is, maar eerder een gemiddelde van de twee - waarbij we aan de ter
mijnkoers wellicht zelfs een gewicht kleiner dan 0,5 moeten toeken
nen. De segmentatietheorie waarbij de termijnkoers de kontantkoers
voorspelt wordt dus niet bevestigd.

301



VI. BESLUIT

We weten dus dat er gemiddeld wel degelijk een premie is, dat ze
een statistisch merkbaar verband vertoont met looptijd x rente, en
niet zomaar de reflektie is van stijgende aandelenprijzen (de segmen
tatiehypothese). Anderzij ds lijkt de coëfficiënt te laag: als we besluiten
dat b kleiner is dan 0,75, dan impliceren we meteen ook dat de markt
gedomineerd wordt door beleggers met hoge interestinkomens die
bovendien nog die inkomens netjes aangeven. Een tweede onverwacht
feit is de autocorrelatie in de afwijkingen: die worden blijkbaar niet
weg-geanticipeerd ·door de beurs.

We bedachten drie mogelijke verklaringen. De eerste groep is tech
nisch. Op het statistisch front zijn we ons bv. bewust van allerlei
meetfoutproblemen in de rechterhand-variabele, en dit vertekent de
b-coëfficiënten naar beneden toe. Maar de variabiliteit in de regressor
is echter zo klein, in vergelijking met de premies, dat meetfouten in
de regressor nooit ook een 30% autocorrelatie kunnen genereren;
daarvoor is een andere verklaring nodig. Op het institutionele front
hebben we de 25% waarborg niet ingerekend. Dit was gebaseerd op
het feit dat, bij navraag, heel wat tussenpersonen· effekten bleken te
aanvaarden als waarborg, zodat hierop geen alternatieve kost
optreedt. Domineren echter de beleggers die een renteloze waarborg
slikken, dan slaat de alternatieve rente tussen kontant en termijn maar
op 75% van het bedrag, zodat

verwachte termijnpremie = b x 0,75 x rente X looptijd,

en met b =.75 zouden we aan een theoretische regressiecoëfficiënt
0,75 x 0,75 = 0,5625 komen - wonderwel passend bij onze 0,60 voor
de hele periode. Een eerste probleem bij die verklaring is echter dat
de redenering steunt op irrationeel gedrag (cash deponeren als effek
ten ook aanvaardbaar zijn). En ten tweede: het argument verklaart
wel de lage regressiecoëfficiënt, maar nog steeds niet de hoge residuele
autocorrelatie.

Een tweede mogelijke konklusie is dat de markt inefficiënt is: een
"te hoge" premie vandaag leidt typisch tot nog een te hoge premie
morgen, en toch wordt die voorspelbaarheid blijkbaar niet weg-gean
ticipeerd. Een overweging die deze visie steunt is het feit dat we ner
gens sporen vinden van aandacht voor de termijnpremie: noch de
financiële pers, noch beleggersbladen spreken erover, zodat het ver
onachtzamen van de voorspelbaarheid ervan niet zo onbegrijpelijk
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is. Een tweede overweging die met die visie kan kloppen is het feit
dat in periode I de premies aan de lage kant zijn (het intercept a is
negatief), terwijl in periode 11 de premies signifikant boven de lijn
liggen (a is positief): dit zou kunnen volgen uit een traag, half-onbe
wust leerproces.

Een derde mogelijke konklusie zou kunnen zijn dat het model ver
keerd is. Met name wordt verondersteld dat de dominante belegger
een kompleet gamma van mogelijke looptijden tot zijn beschikking
heeft, hetgeen voor de meeste individuen in ieder geval patent onwaar
is. Als de rentevoeten dus niet bereikbaar zijn voor de doorsnee beleg
ger, meten ze ook niet korrekt de alternatieve kost van kontant kopen
ipv op termijn. Dit betekent niet dat er geen premie meer zal zijn:
geld heeft liquiditeitsnut, ook als er geen alternatieve rente bestaat.
Dat betekent wel dat de premie die de beleggers eisen voor het ver
vroegd afstaan (of later innen) van hun centen niet meer ge-egaliseerd
wordt aan de rentevoet, over alle beleggers heen. Iets anders komt
in de plaats, dat waarschijnlijk wel een zeker verband met de rentevoet
vertoont, maar er - bv. geautocorreleerd - kan van afwijken. De cij
fers suggereren bv. dat onze verklarende variabele wellicht te veel
variatie bevat. Inderdaad, de schattingen zijn zoals vermeld best als
we de rente op kleine deposito's gebruiken; dit is ook de reeks die
de laagste variabiliteit vertoont, en binnen die reeks werkt het model
best in periode I, toen de interestvoet vrijwel konstant was (figuur
1). Ook het feit dat de regressiekonstante in periode 11 - de periode
van dalende rentes - signifikant positief was zou in die visie kunnen
suggereren dat de impliciete interest de dalende depositotarieven niet
volgde.

NOTEN

1. Tijdens het schrijven van dit artikel waren de auteurs respectievelijk docent en
student aan de Vlaamse Ekonomische Hogeschool.

2. Behoudens het uitzonderlijke geval van bv. een bonus of een andere coupon.
Maar de kontant- en termijnprijzen gaan "ex" op dezelfde dag, zodat zelfs een
coupon geen probleem vormt bij dergelijke gebeurtenis.

3. In een efficiënte markt wordt, per definitie, alle nuttige beschikbare informatie
onmiddellijk en korrekt in de prijzen weerspiegeld.

4. Niet omdat er geen belasting zou zijn, maar wel omdat er geen fiskale diskriminatie
is tussen interesten en kapitaalswinsten.

5. In het algemeen is b gelijk aan (I-belasting op interesten)/(l-belastingen op kapi
taalswinsten); b kan dus lager zijn dan 0,75 als bv. de beurs gedomineerd wordt
door beleggers die 'teveel' interesten innen, en ze bovendien nog aangeven ook.
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6. Uitzonderlijk komt ook drie weken eens voor, dan is de maximale premie ca 0,60/0.

7. I, KV, en VV werden gelijk gesteld aan geen notering.

8. Voor runs testen, zie bv. Regidor en Sercu (1976).

9. Dat betekent ook dat de klassieke signifikantietesten met omzichtigheid moeten
benaderd worden. Maar het beeld is te geprononceerd om alleen wegens die
autocorrelatie tot kompleet agnosticisme over te gaan.
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