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Een onderzoek naar het spreadverschil tussen credit default swaps en aan kredietrisico onderhevige 
obligaties 
 
NBB Working Paper nr. 104 – Research Series 

Algemene financiële theorie en de prijszetting van financiële instrumenten in het bijzonder zijn grotendeels 
gebaseerd op de veronderstelling dat risicovrije arbitrage onmogelijk is. Markten in afgeleide producten die 
het mogelijk maken kredietrisico apart te verhandelen hebben een enorme groei gekend in het afgelopen 
decennium. Het is dan ook de moeite waard na te gaan in welke mate deze veronderstelling werkelijk 
opgaat. 

Het uitgangspunt is dat een belegging in een aan kredietrisico onderhevige obligatie gecombineerd met een 
renteswap die een vaste rente omzet naar een variabele (deze gecombineerde positie is gekend als een 
asset swap), hetzelfde economisch risicoprofiel heeft dan het verkopen van bescherming in een credit 
default swap (CDS). Wanneer risicovrije arbitrage onmogelijk is, volgt daaruit dat de CDS-premie het 
equivalent zou moeten zijn van de spread versus LIBOR die wordt geboden in een asset swap. 

Deze gelijkheid geldt in de praktijk niet altijd. De basis - zijnde het verschil tussen de CDS-premie en de 
asset swap spread voor dezelfde looptijd en referentie-entiteit - blijkt immers dikwijls te verschillen van nul. 
Indien dit verschil groter (kleiner) is dan nul, stellen we dat de basis positief (negatief) is. Een basis die 
afwijkt van nul, kan een arbitrage-opportuniteit inhouden. 

In het artikel worden veertien factoren omschreven die zowel de zin als de amplitude bepalen van de basis, 
die bedrijfsspecifiek is en fluctueert in de tijd. Deze factoren kunnen worden geordend op twee verschillende 
manieren. Vooreerst kunnen ze worden gegroepeerd naar gelang de voorspelde impact: positief, negatief of 
gemengd. Daarnaast kunnen ze worden gecatalogeerd als zijnde eerder fundamenteel dan wel technisch 
van aard. 

In de working paper wordt aangetoond dat markten voor credit default swaps en aan kredietrisico 
onderhevige obligaties inderdaad sterk met elkaar zijn verbonden, daar CDS-premies en asset swap 
spreads veelal zijn gecoïntegreerd. Toch wordt vastgesteld dat de mediaan van de basis positief was in de 
periode 2004-2005 (+7.5 basispunten). Tevens blijkt dat de basis positief is gecorreleerd met de 
spreadniveaus. Bewijs van een zogenaamde "basis smile" over de curve heen wordt gedocumenteerd. 
Voorts wordt aangetoond dat de basis voor obligaties uitgegeven door soevereine ontluikende economieën 
hoger ligt dan voor ondernemingskredieten, en dat de basis het laagst is in het vijf-jaars segment van de 
CDS-curve. Tenslotte blijkt dat de basis significant lager is voor kredieten uitgedrukt in euro, dan wel in 
Amerikaanse dollar. 

Het belang van het artikel is drievoudig. Vooreerst stelt het in staat een diepgaand inzicht te verkrijgen in de 
verschillen tussen twee belangrijke, met elkaar verweven segmenten van de wereldwijde financiële markten 
(obligaties onderhevig aan kredietrisico en credit default swaps). Vervolgens wapent het de lezer/belegger 
voor het beoordelen van arbitrage-opportuniteiten die zich kunnen voordoen tussen deze twee 
marktsegmenten. Tenslotte wordt een brug geslagen tussen een aantal betreffende rigoureuze academische 
publicaties en de waardevolle praktische ervaringen van marktparticipanten. 
 


