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In deze paper onderzoeken we de determinanten van wijzigingen in de kredietspreads van in Euro 
uitgedrukte bedrijfsobligaties tussen 1997 en 2002. We gaan na of het effect van  financieel en macro-
economisch nieuws op veranderingen in de kredietspreads afhankelijk is van obligatiekenmerken als rating 
en looptijd.  
 
Er zijn meerdere redenen om de dynamiek van de kredietspreads van Euro bedrijfsobligaties te 
onderzoeken. Ten eerste is de markt voor Euro bedrijfsobligaties, die haar Amerikaanse tegenhanger met 
vertraging volgt, ruimer en liquider geworden. Tijdens het laatste decennium zijn het aantal en de 
marktwaarde van Euro bedrijfsobligaties meer dan verdubbeld. Ten tweede hebben de markt voor 
kredietderivaten en de gestructureerde financiële markt, met inbegrip van collateralized debt obligations 
(CDO), de laatste twee decennia een aanzienlijke groei laten optekenen en naar verwachting zal deze 
trend zich in de komende jaren doorzetten.  Sommige gestructureerde producten, zoals collateralized bond 
obligations (CBO), worden gedekt door een ruime pool van bedrijfsobligaties.  Dat impliceert dat de 
kasstromen en het risicoprofiel van de onderliggende obligaties bepalend zijn voor de rentabiliteit van deze 
gestructureerde producten. Ten derde kunnen kredietrisicomodellen volgens het Bazel II-akkoord gebruikt 
worden als basis voor de berekening van de reglementaire kapitaalvereisten van banken. Om deze 
modellen te ontwikkelen en te gebruiken moeten hypotheses worden opgesteld met betrekking tot de in te 
voeren variabelen en hun relatie met kredietrisico. Tot slot hanteren centrale bankiers kredietspreads om 
het faillissementsrisico van bedrijven in te schatten (af te leiden) en de algemene werking van de financiële 
markten te beoordelen. Bovendien worden kredietspreads vaak gebruikt als indicator van de 
conjunctuurcyclus. Een beter begrip van de kredietspreads kan de centrale bankiers helpen meer 
nauwkeurige informatie af te leiden uit obligatieprijzen/spreads. 
 
Eerst wordt de termijnstructuur van kredietspreads voor verschillende investment grade ratingcategorieën 
geschat door toepassing van een uitbreiding van de Nelson-Siegelmethode. De dataset bestaat uit 
wekelijkse waarnemingen van prijzen en rendementen van 1577 Euro bedrijfsobligaties en 260 
overheidsobligaties met een AAA-rating tussen januari 1998 en december 2002. 
Vervolgens analyseren we de determinanten van wijzigingen in de kredietspreads voor verschillende 
ratingcategorieën en een breed scala aan looptijden.  De bevindingen op basis van de empirische 
resultaten zijn de volgende: volgens de structurele kredietrisicomodellen worden wijzigingen in de 
kredietspreads sterk beïnvloed door veranderingen in het niveau en de helling van de risicovrije 
termijnstructuur (termijnspread), het aandelenrendement en de impliciete volatiliteit van de aandelenprijs.    
Een stijging in het niveau en de helling van de risicovrije termijnstructuur heeft een daling van de 
kredietspreads tot gevolg. Hoge aandelenopbrengsten en lage (impliciete) volatiliteit hebben eveneens een 
daling van de kredietspreads tot gevolg. Voorts kan worden vastgesteld dat het liquiditeitsrisico de 
kredietspreads doet toenemen. Tot slot zijn er aanwijzingen dat de kredietspreads voor alle ratings en 
looptijden steeds naar een langetermijnevenwicht terugkeren. 
 
Een belangrijke bevinding uit de empirische analyse is dat het effect van financieel en macro-economisch 
nieuws sterk afhankelijk is van de eigenschappen van de obligaties, voornamelijk de rating en in mindere 
mate de looptijd. Obligaties met een lagere rating worden vaak sterker beïnvloed door financieel en macro-
economisch nieuws. De looptijd van de obligatie beïnvloedt vooral de relatie tussen financieel en macro-
economisch nieuws en wijzigingen in de kredietspreads van hoger gewaardeerde obligaties (AAA en AA). 
 
Het geschatte kredietrisicomodel verklaart gemiddeld 22% van de wijzigingen in de kredietspreads. Dat is 
vergelijkbaar met de resultaten van Collin-Dufresne et al. (2001) voor Amerikaanse bedrijfsobligaties. 
Hoewel de Amerikaanse en de Europese markten voor bedrijfsobligaties aanzienlijk verschillen in omvang 
en liquiditeit, zijn de empirische resultaten voor de obligatiemarkten in beide regio's erg gelijklopend. 
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