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Deze paper beoordeelt de mogelijk gelijktijdige relatie tussen aandelenprijzen, winsten en de rendementen 
op langlopende overheidsobligaties voor een groot aantal landen en over een periode van verscheidene 
decennia. Het "Fed-model", waarvan de naam niet werd onderschreven, noch gesuggereerd door de Fed, 
werd eind jaren negentig door marktdeelnemers geïntroduceerd als benaming voor een mogelijk 
waarderingsmodel dat bepaalt welk winstrendement voor een beursindex aanvaardbaar is tegen de 
achtergrond van de gangbare rendementen op langlopende overheidsobligaties. Meer specifiek beweren 
de voorstanders van dit model dat er een evenwichtsverhouding bestaat tussen het winstrendement van 
een beursindex en het rendement op tienjaars overheidsobligaties. Kort gezegd: wanneer het 
winstrendement lager (hoger) ligt dan het rendement op de tienjaars overheidsobligaties, heet het dat de 
aandelenmarkt overgewaardeerd (ondergewaardeerd) is. De "correcte waarde" van de beursindex zou dus 
gelijk zijn aan het peil van de winsten, gedeeld door het op dat ogenblik geldende rendement op tienjaars 
overheidsobligaties. Dit model steunt hoofdzakelijk op het (mogelijk niet perfekt) gebruik van een model van 
verdisconteerde cash flows. Vereenvoudigd uitgedrukt houden dalende (stijgende) rendementen op 
overheidsobligaties een kleinere (grotere) disconteringsfactor in en derhalve een kleinere (grotere) noemer 
in de waarderingsformule en dus een hogere (lagere) aandelenprijs. Sedert enkele jaren zwelt de kritiek op 
dit vereenvoudigde waarderingsmodel echter aan. De critici opperen dat de logica achter de waardering 
onjuist is, aangezien er een element ontbreekt (de risicopremie, die zoals bekend in de tijd varieert) en er 
rekening zou moeten worden gehouden met het begrip "inflatie-illusie". Lagere obligatierendementen wijzen 
immers op een lagere inflatieverwachting. De groei van de winst per aandeel zou derhalve moeten 
vertragen als gevolg van een waarschijnlijke afname van het prijszettingsvermogen van ondernemingen. 
Als de disconteringsfactor in de waarderingsformule wordt verlaagd, zou bijgevolg ook het groeitempo van 
de winst per aandeel moeten worden verminderd. Dat betekent dat hogere aandelenprijzen niet 
noodzakelijk gegarandeerd zijn. Deze benadering benadrukt dan ook dat de variabelen groeitempo en 
disconteringsfactor met elkaar in verband staan in de waarderingsformule. 
 
In deze paper wordt derhalve getracht een expliciete beoordeling te maken van de gelijktijdige relatie 
tussen beursindexen, winsten en rendementen op langlopende overheidsobligaties voor een groot aantal 
landen (Australië, Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zwitserland, 
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten), en dit over een periode van 30 jaar. Meer in 
het bijzonder worden drie hypotheses bestudeerd in een co-integratiekader. Ten eerste: bestaat er op 
lange termijn een gelijktijdige  relatie tussen de winsten, de aandelenprijzen en de rendementen op 
overheidsobligaties? Ten tweede: beïnvloedt een afwijking ten opzichte van dit mogelijke lange-
termijnevenwicht de aandelenprijzen dermate dat het evenwicht wordt hersteld? Ten derde: spelen 
rendementen op overheidsobligaties een significante rol in de lange-termijnrelatie of heeft deze laatste 
enkel betrekking op aandelenprijzen en winsten? Daarnaast wordt eveneens nagegaan welk korte-
termijneffect de veranderingen in de rendementen op langlopende overheidsobligaties uitoefenen op de 
aandelenprijzen. Daarna worden de korte- en lange-termijnresultaten besproken tegen de achtergrond van 
de recente inzichten in de literatuur. 

De empirische resultaten van deze analyse tonen aan dat er voor veel landen (met inbegrip van de 
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk) wel degelijk een lange-termijnrelatie bestaat tussen 
beursindexen, winsten en rendementen op langlopende overheidsobligaties, maar dat het rendement op de 
langlopende overheidsobligaties in deze relatie niet statistisch significant is, dat wil zeggen dat het 
rendement op de langlopende overheidsobligaties geen effect uitoefent op de evenwichtsbeurswaardering. 
Vervolgens wordt ingegaan op de korte-termijneffecten, waarbij wordt aangetoond dat stijgende/dalende 
obligatierendementen daarentegen wel gevolgen hebben op de heersende beursrendementen en derhalve 
een aanzienlijke korte-termijninvloed uitoefenen op de beurs. Het feit dat obligatierendementen niet in 
aanmerking worden genomen in de lange-termijnrelatie is in overeenstemming met de academische 
literatuur die de nadruk legt op het belang van waarderingsratio's (zoals de koers-winstverhouding) voor de 
beoordeling van beursprestaties op lange termijn. 
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