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1 Inleiding  
 

Market timing (marktanticipatie) is de capaciteit van portfolio beheerders om trends te 

voorspellen in financiële markten en op basis hiervan meer of minder systematisch risico (β-

risico) te nemen ten opzichte van deze markten (Kazemi & Li, 2008). De meest gebruikte 

modellen in de literatuur om market timing te meten zijn het Treynor en Mazuy (1966) en het 

Henriksson en Merton (1981) model. Het doel van deze modellen is op zoek te gaan naar 

fondsen met superieure vaardigheden (Chen, 2005). Deze modellen zijn een uitbreiding op de 

traditionele Sharpe (1963) modellen omdat ze niet enkel security selection (effectenselectie) 

meten, maar ook een factor opnemen voor market timing. In de literatuur werd heel wat 

onderzoek gedaan naar deze strategie bij gewone beleggingsfondsen, hieruit bleek dat gewone 

beleggingsfondsen er niet in slaagden om financiële markten succesvol te anticiperen. Sommige 

studies toonden zelf negatieve market timing aan (zie 4.1). Ferson en Schadt (1996)  maakten 

gebruik van conditionele prestatie analyse die corrigeert voor gewone tijdsvariatie in verwachte 

rendementen en risico’s door het incorporeren van publieke informatie in traditionele market 

timing modellen. Uit hun onderzoek resulteerde dat negatieve market timing hierdoor 

verdween, waardoor de resultaten er beter uitzagen.  

De groei van de Hedgefonds industrie in de jaren ’90 bood een opportuniteit voor onderzoek 

naar market timing. Hedgefondsen zijn, in tegenstelling tot gewone beleggingsfondsen, minder 

sterk gereguleerd waardoor ze flexibeler gebruik kunnen maken van dynamische strategieën in 

verschillende markten. De aanwezigheid van market timing wordt hierdoor meer waarschijnlijk 

(Chen, 2005). In de literatuur werd market timing bij Hedgefondsen gevonden door Chen & 

Liang (2007), Monarcha (2010) en Chen (2005). Desondanks blijft de aanwezigheid ervan bij 

hedgefondsen net zoals bij gewone beleggingsfondsen, een zeldzaam verschijnsel.  In deze 

thesis zal onderzoek gevoerd worden naar market timing bij Commodity Trading Advisors 

(CTA’s), die vaak worden gezien als een categorie van Hedgefondsen met hun eigen specifieke 

kenmerken (Fung & Hsieh, 1999). CTA’s zijn professionals of professionele organisaties die over 

de authoriteit beschikken om investeringsbeslissingen te nemen voor klanten. Ze maken hierbij 

gebruik van futures en opties op futures als investeringsmiddel. De term “managed futures” 

wordt vaak gebruikt als verwijzing naar de industrie die CTA’s omvat. Het voordeel van CTA’s is 

dat ze zowel long als short posities kunnen innemen in zeer liquide futures contracten (Kazemi 

& Li, 2008).  
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Het startpunt om CTA’s te classificeren is vaak gebaseerd op het onderscheid  tussen 

discretionaire en systematische CTA’s. Systematische CTA’s maken gebruik van technische 

modellen bij het nemen van beslissingen terwijl discretionaire CTA’s meer vertrouwen op hun 

eigen oordeel (Lundell, 2004). In dit werkstuk zal onderzoek gedaan worden naar market timing 

voor tien verschillende CTA categorieën: Discretionaire Commodities (DiscCom), Discretionaire 

Fundamentals (DiscFund), Discretionaire Foreign Exchange (DiscFX), Discretionaire Short Term 

(DiscST), Discretionaire Trend following (DiscTrend), Systematische Commodities (SystCom), 

Systematische Fundamentals (SystFund), Systematische Foreign Exchange (SystFX), 

Systematische Short Term (SystST) en Systematische Trend following (SystTrend). Fung en Hsieh 

(2001) ontdekten dat gewone aandelen - en obligatiemarkten weinig verklarende kracht 

hadden in traditionele market timing modellen. Hierdoor stelden ze dat deze indexen niet van 

toepassing zouden zijn voor het onderzoek van market timing bij CTA’s. Dit onderzoek draagt 

bij aan de literatuur omdat market timing, met behulp van (niet)-conditionele TM (1966) en HM 

(1981) modellen, geëxamineerd wordt voor tien verschillende CTA categorieën ten opzichte van 

traditionele marktindexen. Vorige onderzoeken bestudeerden managed futures als categorie 

van hedgefondsen, waarbij geen opsplitsing gemaakt werd in subcategorieën. Hieruit 

resulteerde dat CTA’s vaak de beste market timers waren (zie 4.2 en 4.3). Kazemi en Li (2008) 

maakten wel een onderscheid tussen verschillende CTA categorieën. Ze toonden aan dat CTA’s 

erin slaagden om futures markten te anticiperen, en voornamelijk de futures markten waarin ze 

gespecialiseerd waren. Bovendien resulteerde uit hun modellen dat systematische CTA’s meer 

market timing vertoonden dan discretionaire CTA’s, die op zich een grotere alfa bezaten. 

In deze thesis zal market timing bij CTA’s onderzocht worden zowel in de aandelenmarkt 

(S&P500), de obligatiemarkt (Barclays Bonds), de wisselkoersmarkt (Trade Weighted Dollar 

Index), als de goederenmarkt (GSCI). Bovendien zal er gebruik gemaakt worden van 

conditionele prestatie analyse, gebaseerd op het model van Ferson en Schadt (1996),  die 

corrigeert voor het gebruik van dynamische strategieën van CTA’s en dus publiek beschikbare 

informatie incorporeert. Om conditionele market timing te onderzoeken zal voor elke CTA 

categorie een keuze gemaakt worden tussen twee focusmarkten en twee niet-focusmarkten 

die op dezelfde manier zullen worden geanalyseerd, en waarbij de opsplitsing gebaseerd is op 

de methode van Chen (2005). Om market timing in verschillende economische omstandigheden 

te ontdekken zal ook gebruik gemaakt worden van in de tijd verschuivende regressies.  
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Uit de resultaten van het onderzoek van deze thesis blijkt dat CTA’s market timing vertonen 

zowel op individueel fondsniveau als op categorieniveau en dat market timing vaker voorkomt 

op individueel fondsniveau dan op categorieniveau. Op categorieniveau wordt niet-

conditionele market timing ontdekt voor SystCom, SystTrend, SystST en Syst ten opzichte van 

de S&P500. Bovendien tonen de resultaten ook niet-conditionele market timing aan voor 

SystTrend ten opzichte van de GSCI. Het gebruik van conditionele market timing heeft als 

gevolg dat market timing ten opzichte van de GSCI index verdwijnt. Bovendien heeft het 

incorporeren van publieke informatie als gevolg dat nog steeds market timing wordt vertoond 

ten opzichte van de S&P500, met uitzondering van SystCom. Robuustheid van deze resultaten 

werd verkregen door rekening te houden met instant history bias, door analyse op individueel 

fondsniveau en door gebruik van in de tijd variërende regressies.  

 

Het vervolg van deze masterproef is als volgt ingedeeld. In deel 2 zal market timing worden 

geïntroduceerd in de context van prestatie analyse. Hierbij zullen de belangrijkste concepten 

van prestatie analyse besproken worden die relevant zijn. Vervolgens omvat deel 3 de 

karakteristieken van commodity trading advisors en de groei van de managed futures industrie. 

De aanwezigheid van market timing bij gewone beleggingsfondsen, hedgefondsen en CTA’s zal 

behandeld worden in deel 4. Vervolgens omvat deel 5 een bespreking van de data (o.a. 

fondsdata, benchmarks en conditionele variabelen) die gebruikt werd in dit onderzoek. Deel 6 

handelt over de gebruikte methodiek waarbij dieper ingegaan zal worden op de gebruikte 

market timing modellen en hun kenmerken. Bovendien zullen ook de nadelen van deze 

modellen besproken worden. De verkregen resultaten door de combinatie van de methodiek 

en de data, worden weergegeven in deel 7. Tenslotte omvat deel 8 een algemene conclusie van 

de gevonden resultaten en de gebruikte methodiek.   
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2 Prestatie evaluatie 
 

Het doel van prestatie evaluatie is om managers met superieure vaardigheden te 

onderscheiden van managers zonder deze superieure vaardigheden en om aan te geven in 

welke mate security selection of market timing hiervan aan de basis ligt (Grinold & Kahn, 2000). 

Dit onderscheid in beide dimensies is niet enkel van academisch belang, maar speelt ook een 

belangrijke rol voor institutionele investeerders die grondige investeringsbeslissingen moeten 

nemen (French & Ko,2006). In dit deel zullen eerst market timing en security selection 

gedefinieerd worden, waarbij alsook hun relatie van belang is en de problemen waarmee beide 

componenten geconfronteerd worden. Beide strategieën zijn van belang omdat Fama (1972) 

aantoonde dat de prestaties van een fondsmanager veroorzaakt kunnen zijn door beide 

strategieën. Vervolgens zal er dieper worden ingaan op conditionele prestatie evaluatie die een 

extra dimensie toevoegt aan traditionele prestatie evaluatie en tegemoet komt aan een 

belangrijke beperking ervan. Tenslotte wordt de efficiënte markthypothese besproken, die stelt 

dat prijzen onvoorspelbaar zijn en dus in strijd is met market timing en security selection 

(Fama,1970). 

2.1  Market timing 

Volgens de definitie van Kazemi en Li (2008) is market timing de capaciteit van 

portfoliobeheerders om markttrends te voorspellen en op basis hiervan de risicoblootstelling 

van hun portfolio aan deze markten aan te passen. In wat volgt zullen de verschillende 

componenten van deze definitie meer in detail besproken worden, met als doel market timing 

in te leiden en te situeren in dit werkstuk.   

2.1.1 Professionele portfoliobeheerders 

Heel wat academische studies onderzoeken de “market timing skills” van professionele 

portfoliobeheerders en geven geen aandacht aan particuliere niet-professionele 

portfoliobeheerders. Professionele portfoliobeheerders zijn gereguleerd waardoor ze meer 

informatie ter beschikking stellen aan het publiek. Deze focus werd voorafgegaan door Treynor 

en Mazuy (1966) die als eerste onderzoek voerden naar market timing. In deze thesis zal de 

aandacht vooral gevestigd worden op beleggingsfondsen, hedgefondsen en managed futures. 
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2.1.2 Trends in de markt en trend followers 

Een markttrend verwijst naar een duidelijke opwaartse of neerwaartse beweging van het 

marktrendement (Fontanillis & Gentile, 2001). Op basis van een voorspelling van het 

rendement zal een market timer meer (of minder) investeren in een bepaalde markt (Chen & 

Liang, 2007). 

Uit de literatuur blijkt dat niet enkel het rendement een belangrijke component is voor het 

investeren van kapitaal, maar dat ook volatiliteit (Chen & Liang, 2007) en liquiditeit (Chen & 

andere, 2010) hierop een invloed hebben. Het voorspellen van volatiliteit is van belang voor 

hedgefondsen en CTA’s omdat deze investeren in opties. De onderliggende redenering hiervoor 

is dat de prijs van een optie mede bepaald wordt door de volatiliteit van de markt (Chen & 

Liang, 2007).  

 

In dit onderzoek zal enkel worden nagegaan in welke mate marktrendementen correct werden 

voorspeld. De markt waarnaar verwezen wordt in de definitie heeft betrekking op brede 

activaklassen en niet op de individuele componenten die deze activaklassen opbouwen. Deze 

brede activaklassen verwijzen naar aandelenmarkten, obligatiemarkten, goederenmarkten, 

wisselkoersmarkten, etc. (Bollen en Busse, 2001).  

 

In de literatuur wordt market timing vaak verward met een trend-following strategie omwille 

van de emperische gelijkenissen. Het verschil is echter dat deze laatst vermelde strategie geen 

voorspellingen maakt, maar enkel op zoek gaat naar trends op basis van technische indicatoren 

uit het verleden (Covel, 2012). Emperische testen toonden aan dat er geen onderscheid 

gemaakt kon worden tussen succesvolle trend-followers en succesvolle market timers (Fung en 

Hsieh, 2001). Bovendien wordt de term “trend-following” volgens Billingsley en Chance (1996) 

vaak gebruikt door CTA’s om hun investeringsstrategie te beschrijven. Fung en Hsieh (1997 & 

1999) stelden tenslotte dat CTA’s overheersend gebruik maken van trend-following strategieën. 

2.1.3 Market timing en voorspellingskracht 

Market timers maken voorspellingen van de markt en gebruiken hierbij tal van factoren: Niet-

financiele indicatoren, technische indicatoren, macro economische variabelen, fundamentele 

variabelen, etc. (Damodaran, 2002). Traditioneel onderzoek naar market timing is van mening 

dat elke vorm van informatie, alsook publieke informatie, aanleiding kan geven tot superieure 
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vaardigheden van managers. Meer recent onderzoek naar market timing is conditioneel en stelt 

dat het gebruik van publiek beschikbare informatie geen indicator mag zijn van superieure 

vaardigheden. Deze publiek beschikbare informatie wordt in de literatuur vaak voorgesteld 

door instrumentele variabelen die de staat van de economie voorspellen (Ferson en Schadt, 

1996).  

2.1.4 Invloed van risicoblootstelling 

Het Capital Asset Pricing Model (CAPM) van William Sharpe (1964) en John Lintner (1965) stelt 

dat het risico van een effect of een portfolio bestaat uit een deel niet-systematisch risico en een 

deel systematisch risico. Het niet-systematische risico of specifieke risico is de gevoeligheid van 

het rendement van een effect voor factoren die specifiek zijn voor het betreffende effect. Het 

systematische risico betreft de gevoeligheid van een effect voor factoren die voortkomen uit 

algemene (economische) ontwikkelingen van de markt. Het systematisch risico wordt 

voorgesteld door een β-waarde die de correlatie voorstelt tussen het effect (of portfolio) en de 

markt. De β van een portfolio is de gewogen gemiddelde β van de effecten waaruit het 

portfolio bestaat en kan bepaald worden met een Sharpe (1963) model (Ross, 1976a).  

 

Een market timer zal de risicoblootstelling, met name het systematisch risico, van zijn portfolio 

aan een bepaalde markt aanpassen als gevolg van zijn marktvoorspellingen (Kazemi & Li, 2008). 

Volgens de onderstelling van Treynor en Mazuy (1966) zouden portfoliobeheerders meer 

risicovolle effecten in hun portfolio opnemen wanneer ze verwachten dat de markt, waarin 

deze effecten zich bevinden, positief zal evolueren. Het omgekeerde wordt verwacht bij een 

neerwaartse evolutie van de markt.  

2.1.5 Negatieve market timing 

Een market timing strategie leidt niet noodzakelijk tot neutrale of positieve resultaten, het kan 

ook leiden tot negatieve resultaten. Managers die positieve market timing vertonen leveren 

superieure prestaties door het toepassen van dynamische strategieen. Ze hebben namelijk 

toegang tot meer informatie dan de markt (Monarcha, 2010).  

Negatieve market timing kan verschillende oorzaken hebben zoals negatieve externaliteiten of 

slechte tactische keuzes (Monarcha, 2010). Bovendien kwamen Hübner en andere (2011) tot 

het besluit dat negatieve market timers zich gedragen alsof ze hun slechte resultaten trachten 
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te compenseren door een premium te verkrijgen via het verkopen van put opties. Dit zou 

vooral gedaan worden in de aanwezigheid van liquiditeitsproblemen. Beckers en andere (1999) 

voerden onderzoek naar market timing bij gewone beleggingsfondsen en stelden dat negatieve 

market timing economisch niet zinvol is omdat slimme investeerders hieruit voordeel zouden 

kunnen halen door een short positie in te nemen ten opzichte van deze fondsen.  

2.1.6 Conclusie 

Het doel van een market timer is dus een rendement te realiseren die hoger is dan de 

marktrendement over een bepaalde periode. Om dit te realiseren zal hij voorspellingen maken 

over het marktrendement (trend in de markt) en op basis hiervan de samenstelling en dus het 

systematisch risico van zijn portfolio aanpassen. In deze thesis zal het risico van een portfolio 

voorgesteld worden door een β-waarde die de correlatie voorstelt van dit portfolio met de 

markt. Een market timer zal dus zijn portfolio β verhogen door meer/minder effecten op te 

nemen met een hoge/lage β wanneer hij een positieve beweging van de markt verwacht. Het 

omgekeerde geldt bij de verwachting van een negatieve beweging van de markt. Market timing 

kan dus gezien worden als een type van dynamische activa allocatie strategie die de 

blootstelling van de markt aanpast afhankelijk van de voorspellingen, die gebaseerd zijn op de 

informatie die hij ter beschikking heeft. (Monarcha, 2010) 

2.2  Security selection  

Security selection is de capaciteit om portfolio rendementen te behalen die hoger zijn dan 

verwacht wordt bij een gegeven marktrisico (�), en dit door het voorspellen van de prijzen van 

individuele effecten (Jensen, 1968). In wat volgt zal duidelijk worden hoe security selection 

gemeten wordt en hoe deze metric in de literatuur in relatie gebracht werd met market timing. 

2.2.1 Meetmethode  

Om security selection te kwantificeren wordt gebruik gemaakt van de jensen’s alfa die 

emperisch kan worden vastgesteld met een Sharpe (1963) lineair factor model (Jensen, 1972; 

Fama, 1972). Een positieve alfa voor een portfolio geeft aan dat een manager systematisch de 

effecten met een hogere alfa heeft geselecteerd, door het correct te voorspellen van de 

evolutie van de individuele effecten. Een security selection strategie legt dus de nadruk op de 
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keuze van de juiste effecten, terwijl een market timing strategie focust op het voorspellen van 

de richting van de markt (Mamaysky, Spiegel, Zhang, 2004). 

2.2.2 Kritieken op traditionele jensen’s alfa 

Hoewel jensen’s alfa een belangrijke metric voor prestatie analyse is, werd deze metric niet 

vrijgesteld van kritiek. Het gebruik van de jensen’s alfa als metric voor security selection zou 

negatief zijn voor een manager die een market timing strategie gebruikt, waardoor deze market 

timer onterecht slechte prestaties zou vertonen. Deze negatieve alfa reflecteert dan niet de 

echte prestatie van de manager wat aangetoond werd door Jensen (1972), Admati en Ross 

(1985) en Dybvig en Ross (1985). Dit fenomeen komt door het feit dat een lineair sharpe (1963) 

model een gemiddelde waarde gebruikt voor bèta, die geneigd is het portfolio risico te 

overschatten, terwijl de manager zijn bèta varieert tussen een hoge bèta en een lage bèta, 

afhankelijk van zijn marktvoorspellingen. Door de aanwezigheid van market timing zal de bèta 

stijler worden en zal de alfa negatiever worden, wat een vertekend beeld geeft (Grinblatt en 

Titman, 1989).  

Prestatie analyse modellen zullen hierdoor variaties in bèta in rekening moeten brengen om 

enige vertekening tegen te gaan (Sourd, 2007). Door het gebruik van market timing modellen 

kan de grootte van security selection (excl. Market timing), door middel van de alfa, bepaald 

worden. Grant (1977) stelt dat het onderscheid tussen security selection en market timing 

moeilijk is wanneer managers zowel security selection als market timing zouden vertonen. 

Market timing modellen kunnen dan misspecificaties bevatten wanneer managers beide 

vaardigheden zouden bezitten.   

2.2.3 Problemen van security selection en market timing bij CTA’s  

Security selection bij gewone beleggingsfondsen houdt in dat de manager een juiste keuze 

maakt uit individuele effecten, die aandelen of obligaties zijn. Ook bij hedgefondsen wordt 

ondersteld dat het concept van security selection geldig is. In de context van CTA’s is security 

selection veel moeilijker te interpreteren (Kazemi & Li, 2008). CTA’s maken namelijk gebruik 

van de futures markt, waardoor ze niet altijd investeren in individuele effecten. De alfa zou in 

de context van CTA’s gedreven worden door andere factoren.  

CTA’s, en dan vooral discretionaire CTA’s, kunnen hun factor blootstellingen frequenter 

wisselen dan wat maandelijks kan worden gevonden in databases (Kazemi & Li, 2008). Dit 
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tekort aan synchronisatie tussen handel- en observatiefrequentie zou kunnen leiden tot een 

vals resultaat van security selection of market timing (Goetzmann en andere, 2000). Andere 

mogelijke redenen voor het verkrijgen van negatieve alfa’s zijn de aanwezigheid van 

vergoedingen en transactiekosten (Kazemi & Li, 2008). In dit onderzoek zal gebruik gemaakt 

worden van de rendementen exclusief kosten. Als hieruit zou blijken dat market timing “skills” 

van CTA’s niet voldoende zijn om zowel de managementvergoeding als de prestatievergoeding 

te dekken, zal het resultaat een negatieve waarde voor alfa geven (Kazemi & Li, 2008).  

 

Monarcha (2010) ontdekte een ander probleem in het evalueren van de prestaties van 

long/short equity managers die over een periode, met daarin eerst een stijging en vervolgens 

een daling van de markt, een gegeven doelrendement trachten te behalen. Wanneer een 

manger een security selection strategie gebruikt om zijn doel te bereiken zal hij trachten de 

juiste effecten te selecteren, en dus alfa genereren, ongeacht de markttrends. De geleverde 

prestatie komt in dit geval dus volledig overeen met alfa. Dezelfde doelstelling kan door een 

market timer behaald worden door het zetten van een long positie gedurende de eerste 

subperiode (positieve bèta) en een short positie in de 2e subperiode (negatieve bèta). De 

prestatie van de market timer is in dit geval absoluut omdat het niet kan toegewezen worden 

aan alfa of bèta, dit omdat de gemiddelde blootstelling 0 is. Desalnietemin is de prestatie 

bereikt door de systematische component omdat het een direct gevolg is van significante, maar 

variabele, blootstelling aan marktrisico. Monarcha (2010) noemt dit de component van het 

systematisch risico of alternatieve beta wat overeenkomt met een veranderende 

marktblootstelling, afhankelijk van de set van exogene factoren die specifiek zijn voor de 

investeringsstrategie van de manager. Deze set van exogene factoren betreft private 

informatie, economische omstandigheden of marktliquiditeit.  

 

Tenslotte werd door Jagannathan en Korajczyk (1986) aangehaald dat het onderscheid tussen 

security selection en market timing niet mogelijk is wanneer managers gebruik maken van 

dynamische trading strategieën of van opties. Ze vonden namelijk een negatieve correlatie 

tussen market timing en security selection in hun onderzoek. In 2.3.2 zal hierop verder worden 

ingegaan.  
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2.3  Conditionele prestatie evaluatie 

In traditionele prestatie analyse, die gebaseerd is op CAPM, wordt gebruik gemaakt van een 

vaste benchmark die zo goed mogelijk het gemiddelde risico van het te evalueren portfolio 

tracht te benaderen. Omdat hierbij gebruik wordt gemaakt van gemiddelden is deze methode 

niet zo accuraat en vaak onbetrouwbaar wanneer het portfolio wordt beheerd op een 

dynamische manier of wanneer de verwachte rendementen en risico’s variëren doorheen de 

tijd. Prestatie evaluatie kan in dit geval verbeterd worden door het gebruiken van een 

benchmark die dezelfde dynamieken vertoont als het te meten portfolio (Ferson & Qian, 2004). 

Conditionele prestatie evaluatie is relevant in het kader van deze thesis omdat CTA’s gebruik 

maken van dynamische strategieën om hun portfolio’s te beheren (Chen & Liang, 2007).  

2.3.1 Algemeen  

De essentie van conditionele prestatie analyse is dat een portfolio die kan nagebootst worden 

met behulp van direct beschikbare publieke informatie niet over superieure vaardigheden zou 

mogen beschikken (Ferson & Qian, 2004). Ferson en Schadt (1996) toonden aan dat deze 

publiek beschikbare informatie overeenkomt met macro economische variabelen die de staat 

van de economie bepalen. De risico’s van een portfolio variëren hierdoor doorheen de tijd 

omdat de beheerders hun portfolio aanpassen door gebruik te maken van deze publieke 

informatie. Traditionele niet-conditionele prestatie evaluatie modellen zullen daarom 

onterecht superieure vaardigheden toewijzen aan managers die gebruik maken van zowel 

publieke als private informatie.   

 

Een belangrijkste assumptie bij het gebruik van conditonele prestatie evaluatie is dat de 

rendementen van marktindexen in bepaalde mate voorspelbaar zijn doorheen de tijd. Uit de 

literatuur blijkt dat omtrent de voorspelbaarheid van markten er bepaalde variabelen in slagen 

de aandelenmarkt en/of obligatiemarkt te voorspellen (Ferson & Schadt, 1996). Conditionele 

prestatie analyse is hierdoor consistent met de semi-sterke vorm van marktefficientie van Fama 

(1970). Deze semi-sterke vorm onderstelt dat alle publiek beschikbare informatie reeds is 

geïncorporeerd in de prijzen.  
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2.3.2 Conditionele market timing 

Het doel van prestatie evaluatie in de context van market timing is het onderscheiden van 

market timing gebaseerd op publiek beschikbare informatie en deze gebaseerd op superieure 

informatie (Ferson & Qian, 2004).  

 

Market timing modellen kunnen om verschillende redenen een verkeerde indicatie geven van 

market timing. Ferson en Schadt (1996) stelden dat market timing vertekend kan zijn als een 

fonds systematisch reageert op publieke informatie die de richting van de markt kan 

voorspellen.  

Jagannathan en Korajczyk (1986) toonden aan dat 2 verschijnselen aanleiding kunnen geven tot 

vertekende market timing wanneer geen gebruik wordt gemaakt van conditionele informatie 

bij gewone beleggingsfondsen. Vooreerst kunnen bepaalde dynamische strategieën, zoals het 

gebruik van publieke informatie, aanleiding geven tot optie-gelijkaardige eigenschappen in de 

fondsrendementen. Ten tweede toonden ze aan dat de rendementen van bepaalde aandelen 

optie-gelijkaardige eigenschappen kunnen hebben waardoor de rendementen van een passief 

portfolio aanleiding kunnen geven tot een convexe of concave relatie. Het probleem van 

gewone tijdsvariatie in de risico’s en markt rendementen van beleggingsfondsen was reeds lang 

erkend door Jensen (1972) en Grant (1977), maar deze studies interpreteerden deze variatie als 

superieure market timing “skills”.  

 

In market timing modellen wordt de publiek beschikbare informatie benaderd door een set van 

instrumentele variabelen die de staat van de economie voorstellen (Ferson & Schadt, 1996). 

Ferson en Schadt (1996) hanteren hiervoor een mechanische regel die gebruik maakt van 

enkele 1-maand vertraagde variabelen. Enkel managers die meer informatie, dan degene die 

publiek beschikbaar is, correct gebruiken hebben mogelijks superieure “skills” (Ferson & 

Aragon, 2006). Door het kiezen van vertraagde variabelen kan de drempel gezet worden voor 

het toewijzen van superieure vaardigheden. Omdat conditonele prestatie evaluatie meer 

informatie gebruikt dan traditionele methoden is deze methode ook accurater (Ferson & Qian, 

2004). 

 

De relevantie van conditionele prestatie analyse in de aanwezigheid van dynamische 

strategieën werd ook bevestigd door Ferson en Qian (2004). Ze stelden dat zelf als het risico 
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van elk effect vast is, het risico van het portolio sterk kan variëren wanneer de gewichten van 

de individuele effecten veranderen doorheen de tijd. Bovendien is deze informatie ook relevant 

voor investeerders die willen weten hoe fondsen hun investeringsbeleid dynamisch uitvoeren 

in verschillende perioden. Een concrete toepassing hiervan is het onderzoek van hoe de 

obligatie-aandelen mix, de marktblootstelling of de investeringsstijl verwacht wordt te reageren 

in een tijd van hoge interesten of marktvolatiliteit. Conditionele prestatie evaluatie maakt een 

rijke beschrijving mogelijk van de dynamieken van fondsen in relatie met de staat van de 

economie (Ferson & Qian, 2004).  

2.3.3 Conclusie 

Conditionele prestatie methoden zijn beter dan traditionele methoden zowel op theoretisch 

vlak als op statistisch vlak. In de literatuur blijken conditionele modellen namelijk de invloed 

van negatieve market timing in traditionele market timing modellen te elimineren en werd 

gevonden dat conditionele informatie correcter is. Desondanks blijkt uit emperische evidentie 

dat abnormale prestaties zoals market timing bij beleggingsfondsen en hedgefondsen na het 

controleren voor publieke informatie weinig voorkomt (Ferson & Qian, 2004).   

 

2.4  Efficiënte markthypothese 

De efficiënte markthypothese ontwikkeld door Fama (1970) speelt een belangrijke rol in de 

theorie rond market timing, security selection en de voorspellingstheorie (conditionele market 

timing). Market timers maken marktvoorspellingen wat in tegenspraak is met marktefficiëntie 

die geen voorspellingen toelaat, omdat ze onderstellen dat markten een willekeurig patroon 

volgen.  

 

Fama (1970) definieerde 3 verschillende vormen van marktefficiëntie: Zwak, semi-sterk en 

sterk. Markten vertonen een zwakke vorm van efficiëntie als de huidige prijzen alle informatie 

uit het verleden omvat, waardoor technische analyse niet winstgevend zou zijn. Een semi-

sterke vorm van marktefficiëntie houdt in dat alle publiek beschikbare informatie reeds 

geïncorporeerd is in de prijzen. Tenslotte vertonen markten een sterke vorm van efficiëntie als 

alle informatie, zowel publieke als private informatie, reeds gereflecteerd is in de marktprijzen. 
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Wanneer markten sterk efficiënt zouden zijn, zou het onmogelijk zijn voorspellingen te maken 

over de richting van marktprijzen.  

Niet-conditionele market timing komt overeen met de zwakke vorm van markt efficiëntie 

waarbij elke vorm van informatie superieur is. Conditionele market timing daarentegen komt 

overeen met een semi-sterke vorm van markt efficiëntie omdat er reeds gecorrigeerd wordt 

voor publieke informatie (Ferson & Qian, 2004). Managers die enkel gebruik maken van deze 

publieke informatie worden vertonen geen superieure vaardigheden. Het vinden van 

conditionele market timing laat dus toe om managers te ontdekken met private “skills” (Chen, 

2005).  

 

Grossman en Stiglitz (1980) ontwikkelden een nieuwe definitie voor marktefficiëntie die breder 

is dan die van Fama (1970). Ze stelden dat markten efficiënt zijn als de bijkomende winst die 

verkregen wordt door het actief beheren van portfolio’s exact compenseert voor de 

managementvergoedingen. Hierin wordt de definitie van Jensen (1978) verwerkt die stelt dat in 

een efficiënte markt een voorspelling geen winst oplevert.  

Deze definities zijn relevant in het onderzoek naar prestatie evaluatie die op zoek gaat naar 

managers die waarde toevoegen na het incorporeren van kosten. De opgelopen kosten kunnen 

immers hoger zijn dan de gemeten superieure prestaties, waardoor geen waarde wordt 

toegevoegd. Een fonds biedt hierdoor slechts een echte service aan wanneer toegevoegde 

waarde gecreëerd wordt na het incorporeren van de kosten (Chen & Knez ,1996).   

 

Tenslotte brachten Ferson en Harvey (1991) de onenigheid omtrent de oorzaak van de 

voorspelbaarheid van markten ter sprake. Volgens sommige auteurs zouden marktinefficiënties 

hiervan aan de oorzaak liggen, terwijl andere auteurs voorspelbaarheid voornamelijk 

toeschrijven aan veranderingen in de vereiste rendementen. Ferson en Harvey (1991) 

vervolledigen met hun onderzoek de laatst vermelde groep van auteurs.  
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3 Commodity Trading Advisors 
 

In het vorige deel werden de verschillende relevante componenten van prestatie analyse 

besproken. Hierbij werd reeds kort verwezen naar CTA’s. In dit deel zullen CTA’s meer in detail 

besproken worden waarbij vooreerst een algemene definitie zal worden gegeven. Vervolgens 

zullen de gelijkenissen en verschillen tussen CTA’s en hedgefondsen worden besproken. Hierna 

zal dieper ingegaan worden op de omvang en groei van de managed futures industrie, gevolgd 

door een opdeling ervan. Tenslotte zal er nog een kort overzicht geven worden van de 

voordelen van het opnemen van CTA’s in een portfolio.  

3.1 Definitie 

Commodity trading advisors (CTA’s) zijn professionals of professionele organisaties die de 

autoriteit hebben investeringsbeslissingen te nemen voor een klantenrekening. Hierbij maken 

ze gebruik van futures en opties op futures als investeringsmiddel. CTA’s zijn verplicht zich te 

registreren bij de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) om hun activiteiten te 

kunnen uitoefenen. Dit moeten ze doen door lid te worden van de National Futures Association 

(NFA), een zelfregulerend orgaan voor de futures industrie (Fung & Hsieh, 1999).   

 

Een klantenrekening verwijst hierbij hoofdzakelijk naar de rekening van een individuele 

persoon of organisatie, maar kan ook voorkomen als een pool van rekeningen (commodity 

pool). Een commodity pool wordt ook beheerd door een CTA, maar deze wordt in dit geval 

Commodity Pool Operator (CPO) genoemd. Het verschil tussen een CTA en een CPO is dat een 

CTA direct advies kan geven aan een bepaalde klant (Lundell, 2004).  

3.2 Vergelijking met hedgefondsen 

Het onderscheid tussen hedgefondsen en CTA’s is principieel dat CTA’s enkel investeren in 

futures contracten. Desondanks was het onderscheid tussen beide niet altijd even duidelijk. 

Vooreerst waren, tot voor 1980, managed futures gelimiteerd tot handel in commodities, 

commodity futures en futures options. De groei van financiële derivaten, de globalisatie van de 

markten en de vermindering van regulering heeft ervoor gezorgd dat CTA’s konden investeren 

in financiële instrumenten zoals interesten, wisselkoersen, aandelen indexen en goederen 

(Fung & Hsieh, 1999). Bovendien heeft de groei van de futuresmarkten er ook voor gezorgd dat 
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deze vaker werden gebruikt in hedgefondsen onder andere als essentiële tool voor risk 

management. Om te kunnen handelen in futures contracten was het, mits enkele 

uitzonderingen, noodzakelijk dat ook deze hedgefondsen zich registreerden bij de NFA als CTA, 

en dus voldeden aan de CFTC rapporteringsvereisten. Hierdoor werd het moeilijker om op basis 

van registratiecriteria een onderscheid te maken tussen beide soorten fondsen.  Een 

hedgefonds kan namelijk geregistreerd zijn als CTA en maar slechts voor een klein deel 

opereren zoals een echte CTA (Fung & Hsieh, 1999). Verder beschikken zowel hedgefondsen als 

CTA’s over een verloningsstructuur die bestaat uit een management vergoeding en een 

vergoeding gebaseerd op het bekomen resultaat (Fung & Hsieh, 1997).  

Tenslotte zijn CTA’s, zoals hedgefondsen, georganiseerd als een gelimiteerd partnerschap (Fung 

& Hsieh, 1999). CTA’s komen zowel voor onder private als publieke vorm, terwijl hedgefondsen 

enkel onder private vorm voorkomen (Fung & Hsieh, 1997). Deze verschillende redenen hebben 

ervoor gezorgd dat het verschil tussen CTA’s en hedgefondsen overheen de tijd vager is 

geworden. CTA’s worden daarom bijgevolg vaak onder dezelfde noemer gevat als 

hedgefondsen (Fung & Hsieh, 1999). 

 

Ondanks de verwarring die ontstaan is tussen CTA’s en hedgefondsen zijn er toch enkele 

belangrijke elementen die hen onderscheiden. Een eerste verschil is dat het voor 

hedgefondsen, omwille van de beperkte regulering, niet toegelaten is om hun marketing te 

richten naar het brede publiek (Fung & Hsieh, 1999). De marketing van CTA’s mag daarentegen, 

mits overeenstemming met NFA regels, wel gericht zijn naar het brede publiek (Lundell, 2004). 

Verder zijn CTA’s meer liquide dan hedgefondsen door de afwezigheid van lock-up periodes en 

de liquiditeit van futures contracten (Raghurami & andere, 2011; Liang, 2004).   

Ten derde zijn CTA’s sterker gereguleerd dan gewone hedgefondsen. Zoals reeds vermeld staan 

CTA’s onder toezicht van de CFTC en zijn hedgefondsen grotendeels vrijgesteld van regelgeving. 

CTA’s zijn hierdoor veel transparanter dan hedgefondsen (Fung & Hsieh, 1999). Liang (2004) 

duidt aan dat CTA’s volledig investeren met behulp van afgeleide producten terwijl dit voor 

hedgefondsen niet het geval is.  

Tenslotte stelde hij ook dat CTA’s verschillen van hedgefondsen in zake gebruikte strategieën, 

survivorship bias (zie 5.1.2.2) en correlatiestructuren in verschillende markten. 
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3.3 Groei industrie 

De managed futures industrie kende de laatste 30 jaar een exponentionele groei waarvan de 

sterktste groei in de laatste 10 jaar. Volgens de cijfers van Barclay group, die toezicht houdt op 

Assest Under Management, was de totale AUM van CTA’s in 1980 om en bij de 310 miljoen $. 

De totale AUM steeg naar 10,5 miljard $ in 1990 en naar 37,3 miljard $ in 2000. In november 

2012 was de totale AUM 327,4 miljard $. Deze sterke groei werd tewerkgesteld door de 

enorme toename van de tradingsvolumes op de futures markten en door de invoer van 

elektronische handel. Deze groei impliceert niet noodzakelijk de verkregen winsten, maar wel 

het nieuw geïnvesteerd kapitaal in de markt. Hedgefondsen die eerst de institutionele markt 

wilden vermijden omdat ze geen portfolio karakteristieken wilden vrijgeven, participeren nu 

wel sterk in managed futures (Lundell, 2004).  

 

 

Figuur 1: AUM Managed Futures Industrie (BarclayHedge) 

 

Momenteel vormen overkoepelende hedgefondsen1 de belangrijkste kapitaal instroom in de 

managed futures industrie. Andere meer conservatieve investeerders zoals pensioenfondsen en 

kapitaalverzekeringen tonen interesse voor CTA’s, ondanks de waargenomen perceptie van 

extreem risico die geassocieerd wordt met futures strategieën (Vuille & Crisan, 2004). 

                                                 
1
 Overkoepelende hedgefondsen bestaan uit een portfolio van verschillende hedgefondsen (Fung & Hsieh, 1997). 
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3.4 Classificatie 

CTA’s kunnen worden geclassificeerd op basis van 2 dimensies: de technieken waarop hun 

strategie gebaseerd is en de markt waarin ze handelen. Deze classificaties zijn echter niet 

volledig onafhankelijk van elkaar zoals hieronder zal worden besproken. Elke CTA die zich wil 

registreren bij de National Futures Association vereist een document waarin zijn strategie 

wordt beschreven. Dit document representeert het product die hij aanbiedt aan klanten, en 

kan gebruikt worden om de managed futures industrie op te delen in verschillende categorieën 

(Lundell, 2004). 

 

Het startpunt om CTA’s te classificeren is vaak gebaseerd op het onderscheid tussen 

discretionaire en systematische CTA’s (Lundell, 2004; Kazemi & Li, 2008). Systematische CTA’s 

maken gebruik van computer software die gebaseerd is op kwantitatieve modellen om 

technische of fundamentele analyses uit te voeren. Hierbij worden automatisch koop en 

verkoop signalen gegenereerd die letterlijk nageleefd worden. Het gevolg hiervan is dat 

beslissingen op basis van deze signalen volledig objectief zijn. De rol van de CTA is in dit geval 

het model up-to-date houden, het te fine-tunen en nieuwe modellen te ontwikkelen om een 

antwoord te bieden aan de evolutie van de financiële markten.  

Discretionare CTA’s daarentegen baseren hun strategieën voornamelijk op fundamentele 

informatie of onderliggende economische factoren. Discretionaire CTA’s dragen zelf meer 

verantwoordelijkheid omwille van de grote subjectiviteit van hun beslissingen. Investeerders 

vereisen namelijk vaak een zeker niveau van objectiviteit om zo een beter inzicht te krijgen in 

het risico dat ze kunnen lopen. Het voordeel van dit type CTA’s is dat ze goed passen in een mix 

van CTA’s die opgesteld zijn door bijvoorbeeld een Commodity Pool Operator. Dit soort CTA’s 

investeert in een minder aantal markten of sectoren omdat er meer tijd moet worden genomen 

om de verschillende markten te onderzoeken. Bovendien kunnen CTA’s kiezen voor een 

combinatie van beide en zowel gedeeltelijk discretionair als systematisch te handelen. 

Belangrijk hierbij is wel dat hoe meer discretionair wordt gehandeld, hoe minder markten in 

overweging zullen worden genomen voor investeringsbeslissingen.  

In figuur 2, die afkomstig is uit Vuille en Crisan (2004), kan je een meer uitgebreide classificatie 

zien van CTA’s. CTA’s kunnen dus verschillen op basis van onderzoek, methodologie, applicatie, 

kapitaalallocatie en markten waarin ze actief zijn.  
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In de literatuur erkent men vaak CTA’s als trend followers omdat vele CTA’s gebruik maken van 

hun eigen trading modellen om trends in de futures markten te vangen (Kazemi & Li, 2008). 

 
Figuur 2: Model voor de verschillende investeringsstijlen van CTA's (Vuille & Crisan, 2004) 
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3.5 Voordelen van CTA’s 

De sterke groei van de managed futures industrie stamt uit het feit dat managed futures een 

aantal interessante voordelen bieden. Vooreerst heeft de lage correlatie tussen CTA’s en 

traditionele activaklassen als voordeel dat het totale portfolio risico hierdoor verlaagt terwijl 

het rendement hoger kan zijn (Billingsley en Chance, 1996).  

Vervolgens bieden Managed futures een opportuniteit voor sterke diversificatie. Dit is mogelijk 

omdat de managed futures industrie toelaat te investeren in verschillende geografische 

markten waarin futures beschikbaar zijn (zie figuur 3 ; FIA, 2007).  

Bovendien laat het gebruik van futures toe om zowel long als short posities in te nemen in elke 

markt. Hierdoor kunnen winsten gegenereerd worden in verschillende economische markten, 

in dus zowel stijgende als dalende markten. Managed futures fondsen presteren goed in 

vergelijking met traditionele activaklassen wanneer deze laatste een terugval kennen. Alsook 

werd aangetoond dat managed futures minder diepe terugvallen kenden dan globale aandelen 

indexen en dat ze hiervan sneller herstelden (Kat, 2004).  

Tenslotte bieden CTA’s een grote transparantie en liquiditeit. De honger naar positieve 

rendementen in dalende markten zorgt ervoor dat Institutionele investeerders zoals 

investeringsbanken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en zelfs universiteits-

schenkingen hun toevlucht vonden naar alternatieve investeringen zoals CTA’s (Liang, 2004)         
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     ‘* partiële lijst van futures producten die momenteel beschikbaar zijn  

    Figuur 3: Diversificatie van de futures markt (FIA, 2007) 

3.6 CTA Stijl 

De stijl van fondsen verwijst naar het investeringsgedrag die deze fondsen vertonen bij het 

maken van investerings- en allocatiebeslissingen. Fung en Hsieh (1997) stelden dat de 

rendementen van managers gebaseerd zijn op 3 determinanten die dit investeringsgedrag 

omvatten: de rendementen van activa in het portfolio van de manager, de gebruikte 

strategiëen en het gebruik van hefboomwerking. De stijl van een fonds wordt dus bepaald door 

de plaats van investeren (“waar”) en de manier van investeren (“Hoe”).  Sharpe (1992) en Fung 

en Hsieh (1997) toonden aan dat de investeringsstijl van gewone beleggingsfondsen 

voornamelijk gebaseerd is op de keuze van de markt (“waar”) omdat ze hoofdzakelijk gebruik 

maken van buy- en hold strategieën. Hedgefondsen en CTA’s daarentegen gebruiken in 

tegenstelling tot gewone beleggingsfondsen dynamische strategieën waarbij gebruik gemaakt 

wordt van short posities, hefboomwerking en afgeleide producten. De stijl van hedgefondsen 

en CTA’s zal hierdoor meer nadruk leggen op “hoe” geïnvesteerd wordt. Hierdoor is het model 

gebruikt door Sharpe (1992) niet bruikbaar omdat enkel rekening wordt gehouden met de 

locatiefactor. Deze Sharpe (1992) regressie kan uitgebreid worden met behulp van additionele 

regressoren om de rendementen van dynamische strategieën te benaderen. In deze thesis 

zullen extra factoren gebruikt worden om te corrigeren voor de dynamische strategie “market 
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timing” die reeds in deel 2 werd besproken. Fung en Hsieh (1999) maakten duidelijk dat 

“Global”, “Global/Macro”, “Sectors”, “Short-sellers”, “Long-Only” en “Trend following” CTA’s 

allemaal een market timing stijl vertoonden. Hiernaast bestaan er bovendien heel wat 

verschillende stijlen die elk hun verschillende rendement karakteristieken vertonen, wat werd 

bevestigd door Brown, Goetzmann en Ibbotson (1999) en Brown, Goetzmann en Park (1997). 

De strategie component staat bovendien in relatie met de aanwezigheid van “skill” (Fung en 

Hsieh, 1997).  Fung en Hsieh (1997) vonden dat de dominante stijl van CTA’s een trend 

following strategie is. Zoals reeds vermeld maken trend followers gebruik van technische 

indicatoren om trends aan het licht te brengen. Fung en Hsieh (2001, 2002) kwamen tot de 

conclusie dat de rendementen van trend followers goed verklaard kunnen worden door optie-

gelijkaardige strategieën. Ze construeerden daarvoor een primitieve market timing strategie 

(PMTS), volgens het Merton (1981) framework. Deze PMTS kopieert een long positie in een 

standaard straddle. Dit komt overeen met de payoff van een market timer die long (short) 

posities inneemt wanneer de markt stijgt (valt).  
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4 Literatuurstudie 
 

De vorige 2 hoofdstukken hadden betrekking op de algemene principes van market timing en 

security selection, alsook op enkele specifieke kenmerken van CTA’s.  

In dit hoofdstuk zal een overzicht gegeven worden van de literatuur omtrent market timing bij 

zowel gewone beleggingsfondsen, hedgefondsen als managed futures. Dit onderscheid is van 

belang omdat deze fondsen verschillende strategiëen gebruiken, wat een invloed kan hebben 

op de aanwezigheid van market timing (Liang, 2004). 

4.1  Beleggingsfondsen 

In het verleden werd heel wat onderzoek2 gedaan naar market timing bij gewone 

beleggingsfondsen in ontwikkelde landen, dit hoofdzakelijk in de Verenigde Staten. De 

resultaten wezen uit dat gewone beleggingsfondsen meestal geen of zelf negatieve market 

timing vertoonden. Bovendien werd aangegeven dat de excess rendementen voornamlijk het 

gevolg waren van security selection. Deze resultaten werden vastgesteld door middel van 

traditionele TM (1966) en HM (1981) modellen, maar ook door andere market timing modellen.  

Ferson en Schadt (1996) konden het effect van negatieve market timing verzachten en het 

effect van security selection versterken door publieke informatie te incorporeren in 

parametrische market timing modellen. Het resultaat hiervan wees op insignificante market 

timing coëfficiënten en kleine alfa’s. Significante positieve alfa’s en negatieve market timing 

coëfficiënten werden door Grant (1977), Jagannathan en Korajczyk (1986) en Coggin en andere 

(1993) geïnterpreteerd als modelspecificaties, waardoor conditionele modellen werden 

aangereikt als een verbetering. Ook Becker en andere (1999) maakten gebruik van conditionele 

informatie in hun onderzoek en troffen geen conditionele market timing aan in hun modellen.  

 

In tegenstelling tot andere onderzoeken stelden Bollen en Busse (2001) positieve market timing 

vast bij gewone beleggingsfondsen. Hun onderzoek verschilde van andere door het feit dat ze 

gebruik maakten van dagelijkse rendementen in plaats van maandelijkse. Bollen en Busse 

(2001) demonstreerden dat onderzoek naar market timing gevoelig kan zijn voor de frequentie 

van rendementen. Bovendien stelden Ferson en Khang (2002) vast dat als de frequentie van 

                                                 
2
 Een partiële lijst omvat Treynor and Mazuy (1966), Henriksson (1984),  Jiang(2003), Graham and Harvey (1996), 

Becker, Ferson, Myers, and Schill (1999), Ferson en Schadt(1996), Admati en andere(1986),… 
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handelen groter is dan de frequentie van rapporteren, de resultaten vertekend kunnen zijn. 

Chance en Hemler (2001) troffen ook market timing aan door gebruik te maken van dagelijkse 

rendementen voor zowel niet-conditionele als conditionele modellen. Hieruit besloten ze ook 

dat conclusies over market timing zeer sterk kunnen verschillen afhankelijk van hoe frequent 

data beschikbaar is.   

 

Meer recentere studies kwamen tot de conclusie dat er wel sprake is van market timing bij 

gewone beleggingsfondsen. Prasad en Srinivas (2012) troffen market timing aan bij 

aandelenfondsen in India over de periode van 2000 tot 2010. Jiang en andere (2006) maakten 

gebruik van conditionele informatie in een model die gebaseerd is op portfolio holdings. Ze 

detecteerden positieve market timing voor binnenlandse Amerikaanse aandelenfondsen.   

4.2  Hedgefondsen 

Tijdens de opmars van de hedgefonds industrie werden hedgefonds managers beschouwd als 

de meest getalenteerde managers die de beste rendementen haalden, en hiervoor hogere 

vergoedingen aanrekenden. Vele hedgefonds managers hadden reeds gewerkt voor een of 

meerdere grote instellingen (Chen, 2005). Bovendien kan worden gesteld dat hedgefondsen 

over een grote flexibiliteit beschikken in hun investeringsbeslissingen, door de minder stricte 

regelgeving,  waardoor hun strategieën dynamisch zijn. Fung en Hsieh (1997, 2011) en Agarwal 

en Naik (2004) stelden vast dat deze dynamiek aanleiding kon geven tot optie-gelijkaardige 

rendementen. De minder strictere regelgeving, de vrijheid en de mogelijkheid om te shorten 

zou hen in staat moeten stellen een market timing strategie meer succesvol aan te wenden 

(Park,2010). Chen en Liang (2007) veronderstelden dat hierdoor de hedgefonds industrie een 

meer natuurlijke plaats is om market timing waar te nemen. In de literatuur is er echter geen 

eenduidigheid omtrent de bevindingen van verschillende auteurs.  

 

Aan de ene kant ontdekten French & Ko (2006), Fung en andere (2002) en Park (2010) in hun 

onderzoek geen market timing bij hedgefondsen. Hun resultaten wezen eerder op negatieve 

market timing zoals aangetoond werd bij gewone beleggingsfondsen. Daarentegen stelden ze 

wel security selection vast in hun modellen.  

Aan de andere kant troffen Chen & Liang (2007), Monarcha (2010) en Chen (2005) wel enige 

vorm van market timing aan bij hedgefondsen. Tenslotte stelde ook Hubner en andere (2011) 
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vast dat market timing kan voorkomen, maar zeldzaam is. Hij beweerde dat market timing zelf 

kon blijven bestaan in de financiële crisis van 2007-2008. Een belangrijke opmerking hierbij is 

dat verschillende technieken gebruikt werden om market timing te meten. In wat volgt zullen 

deze zojuist vermelde papers beknopt beschreven worden. 

 

French & Ko (2006) gingen na wat de invloed was van security selection en market timing op de 

excess rendementen van hedgefondsen door gebruik te maken van het Treynor en Mazuy 

(1966) model met illiquiditeitcorrectie. Ze onderzochten 57 hedgefondsen uit de categorie 

“long-short aandelen” over een periode van 10 jaar, gaande van januari 1996 tot december 

2005. French en Ko (2006) stootten niet op market timing, maar wel op security selection zowel 

voor als na illiquiditeitscorrectie.   

Fung en andere (2002) onderzochten 115 hedgefondsen uit de categorie “global equity” die 

gelinkt werden met hun geografische doelmark, over de 7-jarige periode van 1994 tot 2000. 

Hun resultaten gaven aan dat hedgefondsen voornamelijk security selection vertoonden en 

geen market timing. Bovendien ontdekten ze gemiddeld negatieve market timing in de 

Amerikaanse en Europese aandelenmarkt. 

Park (2010) splitste het excess rendement van hedgefondsen op in security selection, factor 

timing en een risk premium. Zijn methode was gebaseerd op een methode die werd ontwikkeld 

door Lo (2008). Hij ging op zoek naar market timing in een steekproef van 6.114 hedge fonden 

in de TASS database voor de periode van 1994 tot 2008. Uit zijn resultaten bleek dat security 

selection het grootste deel van het excess rendement van hedgefondsen verklaarde, en dat de 

bijdrage van de overige 2 parameters triviaal was. Bovendien vond hij dat hedgefondsen 

gemiddeld negatieve market timing vertoonden in de Amerikaanse aandelenmarkt tijdens de 

crisis van 2007-2008.   

 

Chen & Liang (2007) troffen wel economische en statistische significante resultaten aan die 

wijzen op market timing. Ze gebruikten een steekproef van 221 hedgefondsen, die zichzelf 

beschreven als market timers, over de periode van januari 1994 tot juni 2005. De methode die 

werd gebruikt relateert het kwadraat van de sharpe ratio met de fondsrendementen. Chen & 

Liang (2007) ontdekten dat deze categorie van hedgefondsen erin slaagde om de Amerikaanse 

aandelen markt te anticiperen waarbij de rendementen en de volatiliteit zowel apart als samen 

significant geanticipeerd werden. Bovendien vonden ze terug dat market timing vooral 
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voorkwam in sterke bear- en volatiele markttoestanden en dat kleine fondsen en onshore 

fondsen meer market timing vertoonden. Hun bevindingen zijn robuust voor andere 

strategieën zoals de aanwezigheid van publieke informatie, informatie-gebaseerde strategieën, 

handel in opties en illiquiditeit. Tenslotte gaf een bootstrap analyse aan dat hun resultaten niet 

het gevolg waren van puur geluk.  

Chen (2005) onderzocht in welke mate hedgefondsen uit verschillende investeringscategorieën 

erin slaagden hun focusmarkt te anticiperen door middel van conditionele TM (1966) en HM 

(1981)  market timing modellen.  Hij gebruikte een steekproef van 1.471 hedgefondsen van de 

TASS database waarbij de rendementen beschikbaar waren tussen januari 1994 tot juni 2002. 

Hij toonde aan dat een aantal categorieën market timing vertoonden in hun focusmarkt. Voor 

converteerbare arbitrage fondsen werd market timing vastgesteld in de high yield bond markt, 

voor globale macro fondsen en managed futures in de niet Amerikaanse aandelenmarkt en de 

wisselkoersmarkt en voor market timing fondsen in de Amerikaanse aandelenmarkt. Tenslotte 

vertoonden event-driven hedgefondsen negatieve market timing in hun focusmarkt. Hij 

ontdekt market timing op zowel categorieniveau als fondsniveau. 

Monarcha (2010) gebruikte een alternatieve methode om market timing te meten die 

gebaseerd was op de randomisering van hedgefonds bèta’s. Zijn steekproef bestond uit 6.700 

individuele hedgefondsen, uit verschillende categorieën, met minimum 36 observaties over de 

periode januari 2003 tot december 2008. Hij stelde vast dat managed futures en Global macro 

managers gemiddeld positieve market timing vertoonden, terwijl Event driven en negatieve 

value strategieën significante negatieve market timing vertoonden. Overige categorieën 

vertoonden geen significante resultaten, wat volgens hem te wijten was aan liquiditeitsrisico’s 

en hefboomwerking door leningen. Bovendien stelde hij vast dat de strategieën die positieve 

alfa leverden ook negatieve market timing vertoonden en dat positieve market timing vaak 

overeenkwam met lage alfa’s.  

Hübner en andere (2011) onderzochten market timing in de periode rond de financiele crisis 

van 2007 en 2008 en gebruikt hierbij aangepaste HM (1981) en TM (1966) modellen. Ze deden 

onderzoek naar fondsen waarvoor een market timing gedrag zinvol was. Dit houdt in dat hun 

sample bestond uit 98 Short long equity hedgefondsen, 43 managed futures hedgefondsen en 

118 fondsen van hedgefondsen die wekelijks rapporteerden en dus een hoge liquiditeit 

beloofden aan hun investeerders. Uit hun resultaten bleek dat alfa voornamelijk positief was 

vóór de crisis en negatief tijdens de crisis, behalve voor managed futures die haast geen alfa’s 
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vertoonden. Hübner en andere (2011) toonden bovendien aan dat een groot aantal fondsen 

convexiteit vertoonden ten opzichte van de S&P500 index, terwijl andere fondsen een concave 

relatie vertoonden ten opzichte van een “emerging market” index. Tenslotte kwamen ze tot de 

constatatie dat managed futures positieve prestaties vertoonden gedurende alle perioden. 

 

Tenslotte voerden Fung en Hsieh (1997) onderzoek naar de stijl factoren van hedgefondsen. Ze 

toonden aan dat 3 hedgefonds stijl factoren (Systematisch opportunitisch, Systematisch Trend 

following en Global/Macro) market timing strategieën bleken toe te passen in verschillende 

activaklassen. De systematische trend following categorie bleek de meest winstgevende stijl 

gedurende stijgingen van niet Amerikaanse aandelen-en obligatiemarkten en gedurende 

dalingen in de Amerikaanse dollar. De global/macro stijl was meest winstgevend gedurende 

een heropleving in goud, Amerikaanse dollar en opkomende markten. Fung en Hsieh (1997) 

vonden bovendien dat het rendementsprofiel van systematische trend followers overeenkomt 

met een straddle op Amerikaanse aandelen. Alsook werd gevonden dat de systematische 

opportunistische categorie zich als een call optie op goud gedraagde en de global/macro 

(trends) stijl als een straddle op de Amerikaanse dollarmarkt. Fung en Hsieh (1997a, 1997b) 

vonden dat sommige hedgefonds stijlen rendementen konden genereren die overeenkwamen 

met de payoff van een optie. Fung en Hsieh (1999b) pasten deze optie strategieën toe om trend 

following strategiëen te modelleren en vonden dat trend followers een market timing stijl 

vertoonden. Fung en Hsieh (2001) vonden dat een primitieve trend following index van een 

commodity en currency index het sterkst gecorreleerd zijn met trend followers. Deze resultaten 

werden echter niet gevonden door Chen (2005), die lage bèta’s vond ten opzichte van deze 

indexen.  

 

4.3  Commodity Trading Advisors 

Net zoals hedgefondsen beschikken managed futures over veel flexibiliteit met betrekking tot 

hun investeringsmogelijkheden (Chen & Liang, 2007). Deze fondsen vertonen daarom een 

grotere kans om market timing te vertonen dan gewone beleggingsfondsen. Omdat in de 

literatuur CTA’s vaak worden gezien als een categorie van hedgefondsen zullen hier vaak 

dezelfde papers terugkomen als in het vorige deel. Hierbij worden CTA’s vaak gezien als 1 

geheel, zonder expliciet onderscheid te maken tussen de verschillende soorten CTA’s. Kazemi 
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en Li (2008) gaan in hun onderzoek wel op zoek naar market timing bij CTA’s, apart van andere 

soorten hedgefondsen.  

 

Monarcha (2010) toonde aan dat market timing een belangrijke invloed had op de 

rendementen van CTA’s. Uit zijn resultaten blijkt dat CTA’s de beste market timers waren, maar 

geen significante alfa genereerden. Bovendien vertoonden, tussen 2003 en 2008, 6% van de 

CTA’s negatieve market timing en 43% positieve market timing. Hij concludeerde dat in 

tegenstelling tot andere investeringsstijlen de absolute prestaties van managed futures 

hoofdzakelijk gegenereerd waren door significante market timing.  

Chen (2005) ging op zoek naar de timing “skills” van hedgefondsen in hun focus markten door 

gebruik te maken van conditionele TM (1966) en HM (1981) modellen. Hij detecteerde dat 

managed futures de obligatie- en wisselkoersmarkt geanticipeerd hadden, maar niet de 

Amerikaanse aandelenmarkt.  

Park (2010) trof aan dat CTA’s positieve en significante market timing vertoonden ten opzichte 

van de credit spread factor (CSF) op fondsniveau. Hij was van mening dat het resultaat kon 

veroorzaakt zijn door survivorship bias omdat op geagregeerd niveau deze timing niet aanwezig 

was.  

Zoals reeds vermeld stelden Hübner en andere (2011) vast dat CTA’s positieve prestaties 

vertoonden zowel voor als tijdens de crisis en dat CTA’s geen alfa’s vertoonden.   

Fung en Hsieh (1997, 1999, 2001) vonden ook evidentie terug van market timing voor een trend 

following strategie, die ze beschrijven als de dominante strategie van CTA’s.  

Kazemi en Li (2008) exploreerden hoe sterk discretionare en systematische CTA’s zowel de 

markt als de volatiliteit correct konden voorspellen. Hierbij trachten ze op zoek te gaan naar de 

oorzaken van CTA rendementen en verschillen tussen de twee grote CTA categorieën te 

ontdekken. In hun onderzoek inspecteerden ze in welke mate trend-following CTA’s, een 

subcategorie van managed futures, market timing vertoonden. Ze onderzochten deze 

hypothese en trachtten ook na te gaan in welke mate CTA’s market timing vertoonden in de 

markten die de focus waren van hun strategie. In tegenstelling tot andere studies maakten 

Kazemi en Li (2008) gebruik van een set van futures gerelateerde factoren die gebaseerd waren 

op de rendementen van de meest verhandelde futures contracten.  

Fung en Hsieh (2001) gaven reeds aan dat traditionele factoren een lage verklaringskracht 

hadden voor CTA rendementen, en hierdoor de aanwezigheid van market timing niet zouden 
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kunnen verklaren. Bovendien stelden Kazemi en Li (2008) dat traditionele indexen niet alle 

risicofactoren kunnen omvatten die aanwezig zijn in de meeste CTA portfolios zoals 

commodities, interest rates en munteenheden. Voor hun onderzoek maakten ze gebruik van 

het Treynor en Mazuy (1966) en het Henriksson en Merton (1986) model. Het model 

voorgesteld door Bollen en Busse (2001) werd gebruikt voor testen van voorspellingskracht van 

volatiliteit. Hun onderzoek gaf aan dat CTA’s er grotendeels in slaagden zowel 

marktrendementen correct te voorspellen, als marktvolatiliteit.  Ze ontdekken dat CTA’s de 

futures markten anticiperen in de welke ze beweerden te specialiseren. Uit hun resultaten 

werd gevonden dat Currency CTA’s erin slaagden de Euro en Japanse Yen futures goed te 

anticiperen.  

Voorspellingskracht werd ook gevonden voor Commodity CTA’s ten opzichte van de graan 

futures markt en voor Diversified CTA’s ten opzichte van verschillende markten. Negatieve 

market timing werd gedetecteerd voor Commodity CTA’s en Stock CTA’s in bepaalde futures 

markten. Kazemi en Li (2008) ontdekten bovendien enkele significante verschillen tussen 

discretionaire en systematische CTA’s. Ze kwamen tot de ontdekking dat minder dan 10% van 

de variatie in discretionary CTA rendementen kan worden verklaard, terwijl voor systematische 

CTA’s dit percentage 40-50 % is. Hun onderzoek toonde ook aan dat de risicofactoren die ze 

gebruikt hebben in hun onderzoek een grotere verklarende kracht hadden dan traditionele 

risicofactoren. Naarmate meer relevante factoren toegevoegd werden aan de modellen en 

meer van de variabiliteit verklaard werd in CTA rendementen, varieerde de alfa van positief 

insignificant naar negatief significant. Systematische CTA’s kunnen beter worden verklaard met 

hun risicofactoren en voor deze categorie werden ook sterke significante negatieve bèta's 

gevonden. Discretionaire CTA’s hebben ook significante positieve alfa’s, significante 

anticipatiecoëfficiënten, maar lage verklaringskracht. Voor robuustheid werd dezelfde analyse 

uitgevoerd voor individuele fondsen om een volledig beeld te krijgen over hoe CTA’s 

rendementen genereerden en dit bleek tot gelijkaardige resultaten te leiden. Tussen 1/3e  en 

1/2e van de individuele fondsen vertonen anticipatie, en het is bijna altijd positieve anticipatie. 

Aan de andere kant vertoonden meeste van de fondsen significante negatieve alfa. Tenslotte 

werd gevonden dat de meeste categorieën ook volatiliteit anticipeerden, behalve currency 

CTA’s.  
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5 Data 
 

In dit deel zullen de gegevens beschreven worden die gebruikt werden in mijn onderzoek. De 

gebruikte data is onder te verdelen in 3 categorieën die elk apart zullen worden toegelicht. 

Vooreerst zal aandacht besteed worden aan de CTA rendementen, die afkomstig zijn van de 

BarclayHedge Database. Er zal dieper ingegaan worden op de kenmerken van de beschikbare 

CTA dataset en de biases die hierin kunnen voorkomen. Vervolgens zal de keuze van de 

gebruikte benchmarks beredeneerd worden. Er zal geëindigd worden met een bespreking van 

de verschillende conditionele variabelen, die publieke informatie voorstellen. De benchmark 

rendementen en conditionele variabelen zijn afkomstig van Datastream en Federal Reserve 

Economic Data (FRED).  

5.1  Fondsen 

De BarclayHedge database omvat een sample van 822 managed futures fondsen waarvan 567 

systematische fondsen en 255 discretionaire fondsen. Voor zowel systematische als 

discretionaire fondsen is er een subonderverdeling in 5 categorieën: “Commodities”, “Foreign 

Exchange”, “Short Term”, “Fundamental” en “Trend following”. Hierdoor zijn fondsen 

beschikbaar in 10 verschillende CTA categorieën. Voor elke categorie zijn er maandelijkse netto 

rendementen beschikbaar tussen januari 1975 en april 2011. Netto rendementen zijn de 

gerealiseerde rendementen na aftrek van alle kosten, zoals management- en 

prestatievergoedingen, taksen, sales-en marketingkosten, etc.. (Ferson & Aragon, 2006). Zoals 

aangetoond door Rouwenhorst en andere (2008) kunnen de managementvergoedingen een 

belangrijke invloed hebben op de resultaten en dus op de conclusie omtrent het al dan niet 

vertonen van superieure vaardigheden. 

 

Market timing zal onderzocht worden voor zowel de verschillende fondscategorieën als voor 

individuele fondsen.  

De rendementen van de fondscategorieën zijn berekend als een gelijk gewogen gemiddelde van 

de rendementen van de individuele fondsen in elke categorie, zoals werd gedaan door Chen en 

Liang (2007). Deze vereenvoudiging is vereist omwille van het feit dat er geen gegevens 

beschikbaar zijn over de AUM van elk fonds, die zou kunnen worden gebruikt om de gewichten 

te bepalen. In de berekening zijn alle fondsen opgenomen om een zo representatief mogelijk 
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beeld te geven van elke categorie. De analyse op categorieniveau heeft echter enkele 

beperkingen. Vooreerst zijn enkel fondsen beschikbaar van BarclayHedge database die niet het 

volledige CTA universum omsluit. Vervolgens heeft de aanwezigheid van de verschillende biases 

(zie 3.1.2) een invloed op de resultaten.  

Op individueel fondsniveau werden twee criteria gesteld om een fonds op te nemen in de 

analyse. Ten eerste werd vereist dat een fonds minimum 36 maanden rendementgeschiedenis 

had3. Om te corrigeren voor instant history bias (zie 5.1.2.3) werden de eerste 12 maanden 

verwijderd, dit bracht met zich mee dat een minimum van 24 maanden rendementgeschiedenis 

vereist was na correctie. Dit minimum is van belang omdat regressies met een groot aantal 

variabelen (cfr. Conditionele modellen) een voldoende aantal observaties vereisen. 

Een tweede criteria impliceert dat elk fonds die opgenomen werd, rendementen beschikbaar 

moest hebben na 1994 om het effect van survivorship bias (zie 5.1.2.2) te verkleinen. Een 

onderstelling die gemaakt werd, is dat de BarclayHedge database, net zoals de TASS database, 

slechts informatie bevat van fondsen die de database hebben verlaten na 1994 (Chen, 2005). 

Wanneer voldaan was aan beide criteria bevatte de gebruikte sample nog 168 discretionaire en 

370 systematische fondsen, wat resulteerde in een totaal van 538 fondsen.  

[Voeg hier Tabel I in] 

Onderzoek naar market timing op fondsniveau en categorieniveau verschilt met betrekking tot 

de gebruikte sample periode. Enerzijds wordt market timing op categorieniveau onderzocht 

over de periode van januari 1996 tot en met december 2010. Vanaf 1996 is er data beschikbaar 

voor elke categorie waardoor een zinvolle vergelijking mogelijk is. Bovendien kenden CTA’s hun 

sterkste groei in de jaren ‘90 wat ook een invloed heeft op de aanwezigheid van beschikbare 

data (Fung & Hsieh, 1999). Anderzijds bevat de analyse op individueel fondsniveau 

rendementen van fondsen tussen januari 1986 en maart 2011. In 1985 werd BarclayHedge 

opgericht waardoor alle data die hiervoor werd opgenomen onderworpen is aan Instant history 

bias (BarclayHedge Ltd, 2013).  

Het gebruik van de verschillende samples is op een doorgronde manier te verantwoorden. 

Enerzijds geeft de analyse op categorieniveau een representatief beeld van de volledige 

categorie omwille van het feit dat alle fondsen opgenomen zijn. Anderzijds kan de analyse op 

                                                 
3
 Fung en Hsieh(2000) en Monarcha(2010) gebruiken enkel fondsen met een rendementgeschiedenis van minimum 

36 maanden, terwijl Ackermann(1999) kiest voor 24 maanden.   
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individueel fonds niveau gezien worden als een soort van robuustheid waarbij verwacht wordt 

dat vooral de oudere, beter presterende, fondsen meer market timing zouden moeten 

vertonen dan de jongere. Hiermee moet echter wel rekening gehouden worden met het feit 

dat jongere fondsen de database kunnen verlaten hebben omwille van andere redenen dan 

slechte prestaties (Fung & Hsieh, 1997b). 

 

Zoals eerder vermeld bevat de data enkele biases die de resultaten kunnen beïnvloeden. Deze 

biases zijn het gevolg van zowel regulering als van de methoden voor de dataverzameling 

(Brown & andere, 1999). De 3 belangrijkste biases, die verder uitgebreid zullen besproken 

worden, zijn “survivorship bias”, “instant history bias” en “selection bias”.  Vooraleer dieper zal 

worden ingegaan op de verschillende biases zullen de kenmerken van de beschikbare dataset 

eerst kort toegelicht worden.  

5.1.1 Kenmerken van managed futures rendementen 

In dit deel zal een korte analyse gegeven worden van de verkregen rendementen uit de 

BarclayHedge database. Voor elke fonds werd het aantal observaties, het gemiddelde 

rendement, de standaardafwijking, de scheefheid, de kurtosis en de Jarque bera waarde 

berekend. Hiernaast is het interessant de rendementen van managed futures in deze database 

in dezelfde periode te vergelijken met de rendementen van de S&P500, een representatieve 

aandelenindex.  

5.1.1.1 Normaliteit en statistische momenten  

Onderzoek naar de normaliteit en statistische momenten van CTA’s werd in de literatuur onder 

andere onderzocht door Kat (2004) en Veuille en Crisan (2004). Hun resultaten gaven aan dat 

de door hen onderzochte managed futures rendementen niet normaal verdeeld waren en 

gekenmerkt werden door een positieve scheefheid en een hoge kurtosis. Uit mijn analyse blijkt 

dat de managed futures uit de BarclayHedge dezelfde kenmerken vertonen als gevonden werd 

door de net vermelde onderzoekers. In Tabel II zijn de resultaten te vinden van de analyse op 

categorieniveau. Op individueel fondsniveau werden vergelijkbare resultaten gevonden, maar 

hiervoor is geen tabel bijgevoegd.  

[Voeg hier Tabel II in] 
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5.1.1.2 Vergelijking met S&P500 

In dit deel zal het rendement van de S&P500 vergeleken worden met de verschillende CTA 

rendementen tussen 1996 en 2011. Edwards en Caglayan (2001) benadrukten dat het 

belangrijk is alternatieve investeringsvehikels te onderzoeken in zowel opwaartse als 

neerwaartse markten omdat deze instrumenten ontworpen zijn om te hedgen tegen 

neerwaarts risico, en de pay-offs van deze investeringen niet lineair zijn. 

 

Uit de resultaten (zie Figuur 4) is duidelijk dat discretionaire CTA’s een hoger rendement 

behaalden dan systematische CTA’s. Bovendien behaalden beide categorieën een substantieel 

hoger rendement dan de S&P500 in diezelfde periode. Discretionaire Short Term CTA’s waren 

het meest succesvol, gevolgd door Discretionaire Trend Following en Discretionaire 

Commodities. 

 

 

Figuur 4: effectief jaarlijkse rendement 

 
Bovendien werd onderzocht hoe de gemiddelde rendementen van CTA’s verschillend waren bij 

een opwaartse aandelenmarkt en een neerwaartse aandelenmarkt (zie Figuur 5). Deze analyse 

werd eerder gedaan door Fung en Hsieh (1997) maar op een meer uitgebreidere manier. Ze 

verdeelden de S&P500 in 5 verschillende toestanden in plaats van 2 toestanden. Fung en Hsieh 

(1997) concludeerden hieruit dat CTA’s optie-gelijkaardige payoffs vertoonden en best 

presteerden in extreme marktstaten. Deze relatie komt overeen met market timing zoals 

beschreven door Treynor en Mazuy (1966) die stelden dat hoe extremer de markt evolueert, 
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hoe meer een portfolio beheerder zijn portfolio zal aanpassen. Grote marktbewegingen zijn 

eenvoudiger te voorspellen dan kleine.  

 

 

Figuur 5: Gemiddeld maandelijks rendement ten opzichte van de S&P500 

 
Een opwaartse aandelenmarkt wordt voorgesteld door een maand waarin de S&P500 een 

positief rendement behaalde, het omgekeerde geldt voor een negatieve aandelenmarkt. Zoals 

te zien is in Figuur 5 was het gemiddelde rendement van CTA’s nooit negatief, dus ook niet 

wanneer de S&P500 negatief was. De fondsen die hun strategie baseerden op fundamentele 

gegevens deden het wel aanzienlijk slechter wanneer de S&P negatief was, dan wanneer ze 

positief was. Tenslotte kan worden vastgesteld dat de correlatie tussen CTA’s en de S&P500 

laag is hierdoor. Dit resultaat werd ook gevonden door Fung en Hsieh (1997a).  

5.1.2 Biases 

De structuur van de managed futures industrie maakt het moeilijk om volledige en accurate 

informatie van het universum van fondsen en hun geschiedenis te verkrijgen. 

Onnauwkeurigheden kunnen in de data sluipen door natuurlijke processen zoals geboorte, 

groei, uitgroei van hedgefondsen, maar ook door de toepassing van statistische technieken op 

de verkregen data (cfr. Regressies). De voornaamste aanleiding voor vertekening is de minder 

sterke regelgeving die hedgefondsen en CTA’s niet verplicht hun activa en activiteiten volledig 

publiek beschikbaar te stellen. Hedgefondsen en CTA’s verkopen hun data aan database 
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verkopers die gebruikt wordt als marketing tool met als doel kapitaal aan te aantrekken (Fung 

& Hsieh, 2000). Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om in detail te corrigeren voor elk 

van deze biases en dit blijkt ook vaak moeilijk zoals gesteld door Rouwenhorst en andere 

(2008). Bovendien stellen French & Ko (2006) dat een dergelijke correctie volledig subjectief 

zou zijn. De 3 meest frequent voorkomende misspecificaties zullen hieronder verder besproken 

worden: survivorship bias, instant history bias en selection bias. Uitgebreid onderzoek naar 

deze biases werd gedaan door Ackermann en andere (1999), Brown en andere (1999) en Fung 

& Hsieh (2000). 

5.1.2.1 Selection Bias 

Selection bias ontstaat omdat CTA’s op een vrijwillige basis kunnen rapporteren aan database 

verkopers. Hierdoor is het mogelijk dat enkel de slecht presterende fondsen ervoor kiezen om 

niet te rapporteren, terwijl de goede fondsen dit wel doen. Ze kunnen op die manier 

makkelijker kapitaal aantrekken. Databases worden gebruikt als marketing tool waarbij het 

rapporteren van goede rendementen aantrekkelijk is voor potentiële investeerders. Een 

nuancering is echter dat sommige succesvolle fondsen ervoor kiezen om te stoppen met 

rapporteren omdat ze niet meer verder willen groeien. Dit fenomeen heeft mogelijks als gevolg 

dat de fondsen die opgenomen zijn in de database niet representatief zijn voor het universum 

van fondsen, waardoor de data misspecificaties bevat (Fung & Hsieh, 2000).  

 

Hoewel er geen schattingen zijn over de grootte van selection bias, troffen Fung en Hsieh 

(2000), zoals reeds vermeld, anecdotische evidentie aan die de impact ervan limiteert. 

Managers met superieure prestaties zouden niet noodzakelijk rapporteren aan database 

verkopers, vooral niet wanneer ze niet geïnteresseerd waren in extra kapitaal. Sommige andere 

hedgefonds managers zouden daarentegen wel gewillig zijn hun goede rendementen in de 

database op te nemen. 

5.1.2.2 Survivorship Bias 

Een database is onderworpen aan survivorship bias als enkel informatie over de fondsen die 

nog steeds rapporteren is opgenomen in deze database . Met andere woorden, alle fondsen die 

gestopt zijn met rapporteren, omwille van verschillende redenen, werden uit de database 

verwijderd (Fung & Hsieh, 1997b). De achterliggende redenering hierbij is dat database 
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abonnees enkel geïnteresseerd zijn in die fondsen waarin ze hun eigen kapitaal kunnen 

investeren. Databases die dus enkel informatie bevatten over deze “overlevende” fondsen zijn 

dus vertekend.  

 

De grootte van survivorship bias is het resultaat van de natuurlijke geboorte, groei en sterfte 

van fondsen in de database. Om de grootte te verklaren moet een onderscheid gemaakt 

worden tussen rapporterende fondsen en niet meer rapporterende fondsen. Rapporterende 

fondsen zijn die fondsen die op het einde van de data sample nog steeds in operatie zijn en nog 

steeds rapporteren aan de databaseverkoper. Niet-rapporterende fondsen zijn die fondsen die 

de database verlaten hebben omwille van verschillende redenen zoals faillissement, liquidatie, 

mergers, naamverandering of vrijwillig stoppen van data informatie rapportering omwille van 

strategische redenen (Fung & Hsieh, 2000). Liang (2000) toonde aan dat de slechte 

rendementen van een hedgefonds de voornaamste reden is voor het verlaten van een 

database. Hieruit volgt dat de fondsen in de database een hoger gemiddeld rendement 

vertonen dan het totale fondsuniversum. Wanneer de lage winstgevendheid niet de 

voornaamste reden is, is survivorship bias niet meer zo makkelijk te bepalen. Tenslotte is het 

belangrijk te vermelden dat survivorship bias niet uniek is voor CTA’s of andere hedgefonds 

klassen, maar ook een probleem is voor beleggingsfondsen zoals onderzocht door Brown, 

Goetzmann, Ibbotson and Ross (1992). 

 

Net als voor selection bias zal er niet gecorrigeerd worden voor survivorship bias omdat de 

nodige gegevens niet beschikbaar zijn om efficiënte aanpassingen uit te voeren. Chen (2005) 

vermelde dat de TASS database informatie van niet meer rapporterende fondsen begon op te 

nemen vanaf 1994. Een assumptie is dat andere databases dit ook vanaf deze periode zijn 

beginnen doen. Omdat mijn analyse op categorieniveau begint vanaf 1996 zullen de resultaten 

dus weinig beïnvloed zijn door survivorship bias. Deze onderstelling is echter niet geldig op 

individueel fondsniveau. Bovendien wordt de aanwezigheid van survivorship bias versterkt op 

individueel fondsniveau door het weglaten van alle fondsen met minder dan 36 maanden 

rendementgeschiedenis. Rouwenhorst en andere (2008) toonden eerder aan dat survivorship 

bias de jaarlijkse rendementen sterk kan verlagen.  
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5.1.2.3 Instant History Bias  

Instant History Bias of Backfill Bias komt voor wanneer database verkopers historische data 

toevoegen aan hun database bij het opnemen van nieuwe fondsen. De voornamelijkste reden 

waarom CTA’s rapporteren aan database verkopers is om promotie te maken voor hun fonds 

met als doel nieuw kapitaal aan te trekken (Fung & Hsieh, 2000).  

Nieuwe fondsen ondergaan eerst een incubatieperiode en zullen dus niet meteen rapporteren 

aan databases. Tijdens deze incubatieperiode zullen ze voornamelijk een beroep doen op 

kennissen en relatieve fondsen om kapitaal te verzamelen. Eenmaal een beginnende CTA goede 

rendementen gerealiseerd heeft voor een bepaalde periode zal hij zich promoten naar 

databases en hedgefonds consultants. Het is nu eenmaal makkelijker promotie te maken met 

goede dan met slechte rendementen. De incubatieperiode is dus de periode vanaf opstart tot 

wanneer het fonds wordt opgenomen in een database (Fung & Hsieh, 2000).  

Wanneer verkopers van data historische rendementen toevoegen aan hun database is deze 

vaak onzuiver wat betekent dat de rendementen in de eerste maanden hoofdzakelijk goede 

resultaten vertonen. Brown, Goetzmann en Park (1997) en Park (1995) ontdekten beide een 

gemiddelde incubatie periode van 27 maanden. Op basis hiervan berekenden Fung en Hsieh 

(1997b) een instant history bias van 3,6% per jaar.  

 

CTA indexen van Barclay hedge zouden volgens Schneeweis en Spurgin (1998) niet 

onderworpen zijn aan survivorship bias en instant history bias. Ook Rouwenhorst en andere 

(2008) gaven aan dat BarclayHedge niet zo sterk onderworpen is aan instant history bias als 

sommige andere databases zoals de Lipper-TASS database. Rouwenhorst en andere (2008) 

vonden in de lipper-tass database echter wel dat het gemiddelde aantal aangevulde maanden 

bij CTA’s 43 is met een standaardafwijking van 47,41. Om te corrigeren voor instant history bias 

werden de eerste 12 maanden weggelaten zoals werd gedaan door Fung en Hsieh (2000). In 

Tabel III is de instant history bias te vinden voor elke categorie op jaarlijkse basis tussen 1996 

en maart 2011 en hieruit kan geconcludeerd worden dat de instant history bias voor bijna alle 

categorieën lager is dan 2%  per jaar, behalve voor DiscST en DiscTrend. Dit resultaat is 

verglijkbaar met de 1,4% instant history bias per jaar die Fung en Hsieh (2000) vonden bij 

hedgefondsen, maar is lager dan de 3,6% per jaar die ze ontdekten voor CTA’s uit de TASS 

database. 
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[Voeg hier Tabel III in] 

5.2  Benchmarks 

Fung en Hsieh (1997a) stelden vast dat CTA’s niet gecorreleerd zijn met traditionele 

activaklassen, maar dat er wel niet-lineaire correlaties bestaan tussen 3 hedgefonds stijlen 

(Systematisch opportunistisch, systematisch trend following en global/macro) en sommige 

standaard activaklassen. Deze niet-lineaire correlaties kunnen aanleiding geven tot 

rendementen die gelijken op de payoff van een optiecontract. Fung en Hsieh (1997b, 2001) 

constateerden dat de dominante stijl factor van CTA’s een trend following strategie is en dat de 

rendementen ervan kunnen nagebootst worden door een lookback straddle op traditionele 

activaklassen. Dit zou de link verklaren tussen traditionele activaklassen en trend followers. Ook 

Billingsley en Chance (1996) bevestigden het belang van een trend-following strategie voor 

CTA’s en stelden dat de meerderheid van CTA’s zichzelf beschreef als trend followers. 

Bovendien toonden ook Fung en Hsieh (1997b) aan dat de rendementen van CTA’s een 

dominante stijl factor hebben, een trend following strategie.  

Lineaire factormodellen van investeringsstijlen die standaard benchmarks gebruiken zoals 

Sharpe (1992) zijn niet ontwikkeld om deze niet-lineaire rendementen te vangen waardoor 

traditionele activaklassen als benchmark niet toepasselijk zouden zijn. Omdat een market 

timing strategie een dynamische strategie is, is het relevant de relatie te onderzoeken tussen 

traditionele activaklassen en CTA’s met behulp van market timing modellen. Fung en Hsieh 

(2001) toonden reeds aan dat de rendementen van trend-followers kunnen verklaard worden 

door een primitieve trend following strategie en dat emperisch moeilijk een onderscheid kan 

gemaakt worden met een primitieve market timing strategie. In tegenstelling tot hun 

onderzoek zal hier gebruik gemaakt worden van de TM (1966) en HM (1981) market timing 

modellen, en zullen traditionele activaklassen als benchmark gekozen worden. 

 

De markt indexen die gebruikt zullen worden zijn de Goldman Sachs Commodity Index, Federal 

Reserve Bank Trade Weighted Dollar index4, Barclays US Bonds index en de S&P500 index. Elke 

benchmark representeert een brede activa klasse en omvat 1 van de 4 markten waarin CTA’s 

investeren. De correlatie tussen deze markten is niet zo hoog waardoor ze samen kunnen 

                                                 
4
 De Federal Reserve Trade Weighted Dollar Index zal in wat volgt afgekort worden naar “US Dollar Index”. 
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worden opgenomen in een multifactor model (zie Tabel IV). De opname van andere 

marktindexen voor dezelfde markt zou de modellen onbetrouwbaar maken door de invloed van 

multicollineariteit.  

[Voeg hier Tabel IV in] 

 

De keuze van een goede benchmark is belangrijk zoals werd aangetoond door Roll (1978). Hij 

toonde aan dat kleine veranderingen in een inefficiënte benchmark een grote impact kunnen 

hebben op de alfa’s van het model. Grinblatt en Titman (1994) zijn ook van mening dat de 

keuze van de benchmark invloed heeft op de resultaten bij prestatie analyse. De keuze van een 

inefficiënte benchmark kan als gevolg hebben dat fondsen met superieure skills als inferieur 

beschouwd worden en omgekeerd. Bovendien werd aangetoond door Monarcha (2010) dat de 

risicostructuur van CTA’s heterogeen is met blootstellingen aan aandelen-, wisselkoers- en 

goederenmarkten. Een goede benchmark zou dus moeten bestaan uit de 4 markten waarin 

CTA’s actief zijn en waarbij gecorrigeerd wordt voor het dynamisch gedrag van CTA’s door de 

opname van conditionele variabelen.   

 

Omdat er gebruik zal gemaakt worden van conditionele market timing modellen zal er aan elke 

CTA categorie twee focus markten en twee niet-focusmarkten toegewezen worden. De opname 

van conditionele variabelen heeft als gevolg dat het totaal aantal variabelen aanzienlijk 

toeneemt. Dit zou een negatieve invloed kunnen hebben op de verklaringskracht en 

betrouwbaarheid van de modellen (Chen, 2005).  

De keuze van de 2 belangrijkste markten is gebaseerd op de methode die Chen (2005) toepaste 

om een focusmarkt te kiezen. Deze methode houdt in dat er eerst wordt gekeken welke twee 

markten de grootste significante bèta hebben in absolute waarde op categorieniveau. Hierbij 

wordt de richting van handelen, long of short, bepaald door het teken van de bèta. Vervolgens 

zal het resultaat vergeleken worden met de definitie van de desbetreffende fondscategorie. 

Het resultaat is terug te vinden in Tabel V. 

[Voeg hier Tabel V in] 

Omdat CTA’s zowel long als short posities kunnen innemen kan het zijn dat de bèta die 

resulteert uit een lineair model laag is. Dit werd reeds aangehaald door Monarcha (2010) voor 
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long-short equity managers (zie 2.2.3). Bijgevolg zal market timing bestudeerd worden in zowel 

de focus-, als de niet-focusmarkten. 

5.3  Conditionele variabelen 

In dit deel zal er een kort overzicht geven over de meest gebruikte variabelen, en wordt de 

voorspelbaarheid nagaan voor de verschillende markten voor de sample periode van 1986 tot 

2011 . De voorspelbaarheid zal worden onderzocht voor zowel de absolute waarde, als voor de 

verandering van deze variabelen. Op basis hiervan kunnen dan de best passende variabelen 

opgenomen worden in het conditionele model.  

  

De predictieve variabelen die door Chen (2005) gebruikt werden in zijn onderzoek naar 

conditionele market timing bij hedgefondsen zijn: (1) 3-month t-bill, (2) term premium5, (3) 

quality premium6 en (4) S&P500 dividend yield.  Ferson en Schadt (FS, 1996), Christopherson en 

andere (1998) gebruikten variabelen die hieraan gelijkaardig zijn7, waarbij Chen (2005) gebruik 

maakte van de verandering van deze variabelen, terwijl FS (1996) gebruik maakten van het 

absolute niveau. De keuze van de variabelen door deze onderzoekers was gebaseerd op 

onderzoek van Campbell (1987) en Fama & French (1989) die beide stelden dat deze variabelen 

een invloed hebben op zowel de aandelen als de obligatiemarkt. Omdat reeds door Kendall en 

Hill (1953) gesteld werd dat het verschil tussen variabelen een invloed heeft op de 

verklaringskracht zal er hiermee rekening gehouden worden. In de literatuur zijn geen 

conditionele variabelen voor market timing aanwezig voor de wisselkoers- en goederenmarkt 

waardoor er zelf een keuze werd gemaakt hiervoor.   

 

De predictieve kracht kan berekend worden door het toepassen van de predictieve variabelen, 

die in de literatuur zijn beschreven, in een predictieve regressie (1): 

��,��� =	
�
��� +	��,���			(1) 

                                                 
5 Spread tussen de yield van een overheidsobligatie met een termijn van 10 jaar en een termijn van 3 jaar. 
6
 Spread tussen bedrijfsobligaties met een BAA rating en een AAA rating volgens Moody’s.  

7 Zowel Ferson en Schadt(1996) als Christopherson en andere(1998) gebruikten volgende variabelen: 1-month t-bill, 
dividend yield van NYSE en AMEX stock index, slope van term structure, quality spread in de 
bedrijfsobligatiemarkt 
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Deze predictieve regressie beschrijft de verwachtingen van fondsmanagers over het excess 

rendement op de markt. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op publieke informatie die bestaat 

uit met 1 maand vertraagde variabelen (zt). Anders gesteld is zt een L-vector (incl. Constante) 

van publieke informatie die de staat van de economie beschrijft.  Voorspellende regressies zijn 

wijdverspreid in onderzoek naar voorspelbaarheid van rendementen. (Campbell (1987), Fama 

and French (1989) en Stambaugh (1999)) en conditonele “asset pricing”-literatuur (e.g., Harvey 

(1989), Ferson and Harvey (1991)). 

 

Zoals te vinden in Tabel VI voorspellen de reeds vermelde variabelen met een  verklaringskracht  

van 0,49 de aandelenmarkt en 0,77 de obligatiemarkt. Omdat het absolute niveau van deze 

variabelen weinig voorspellende kracht blijkt te hebben voor de S&P500 werd er gebruik 

gemaakt van de verandering ervan, wat een een sterke invloed blijkt te hebben. In de literatuur 

werd hier reeds onderzoek naar gedaan, waardoor managers in het verleden hiervoor ook 

konden geopteerd hebben.  

Voor de wisselkoer- en goederenmarkt is er niet echt concreet onderzoek gevoerd naar 

conditionele variabelen door middel van de hier gebruikte predictieve regressie. Volgens 

Clostermann en Schnatz (2000) heeft het renteverschil en de olieprijs een belangrijke invloed 

op de euro-dollar koers. Het renteverschil is hier moeilijk te bepalen omdat gebruik gemaakt 

wordt van de volledige wisselkoersmarkt, waardoor het niveau van de rente gebruikt zal 

worden. De predictieve regressie geeft aan dat beide variabelen significant zijn en samen een 

verklaringskracht hebben van 0,75. Een mogelijke determinant van de commodity markt zoals 

gesteld door Frankel (1984), en aangetoond door Schuh (1974), is de rente, als deel van het 

monetair beleid. Meer recent onderzoek door Taheripour en Tyner (2008) toonde aan dat een 

groot deel van de schommelingen in graanprijzen het gevolg waren van de toename van 

olieprijzen. Baffes (2007) toonde aan dat voor niet-energetische goederen de oliemarkt de 

grootste doorslag heeft voor voedingsproducten en fertilizers. Von Braun en andere (2008) 

toonden aan dat hoge energieprijzen de transportkost en inputs voor de de agrarische 

productie (e.g. fertilizers en pesticides) duurder maakten. De predictieve regressie geeft aan 

dat beide variabelen significant zijn om de GSCI markt te voorspellen met een totale 

verklaringskracht van 0,43.  

[Voeg hier Tabel V in] 
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6 Methodiek 
 

In deel 6 zal de werkwijze beschreven worden die gebruikt werd om market timing te 

observeren bij CTA’s. Vooreerst komt de algemene structuur van dit onderzoek aan bod. 

Vervolgens zal deze structuur verder onderbouwd worden door middel van een grondigere 

bespreking van de gebruikte modellen en concepten. Dit omvat aanvankelijk een beschrijving 

van de standaardmodellen voor market timing, namelijk het Treynor en Mazuy (1966) model en 

het Henriksson en Merton (1981) model. Beide modellen zullen vervolgens uitgebreid worden 

naar hun conditionele vorm, via de methode van Ferson en Schadt (1996). Voor zowel niet-

conditionele als conditionele market timing modellen zullen ook de problemen en kritieken 

aangeduid worden. Hierna volgt een korte bespreking van in de tijd variërende regressies die 

het mogelijk maken market timing te onderzoeken in verschillende economische 

omstandigheden. Tenslotte bevat dit deel nog een uiteenzetting van de verschillende factoren 

die een invloed hebben op robuustheid van de gebruikte methodiek op de resultaten.  

6.1 Structuur  

De algemene structuur van mijn onderzoek wordt weergegeven in onderstaande figuur:  

 

 

Figuur 6: Overzicht methodiek 
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Een eerste analyse omvat het toepassen van lineaire 4-factor modellen. Fung en Hsieh (1997) 

deelden de mening dat lineaire modellen niet geschikt zouden zijn om CTA rendementen te 

verklaren. Een verificatie van de niet-lineariteit van CTA rendementen ten opzichte van 

traditionele benchmarks vormt de kern van deze eerste stap. Dit is ook relevant om in volgende 

analyses de vergelijking te kunnen maken met market timing modellen. Ter aanvulling van hun 

onderzoek werden er in de tijd variërende regressies uitgevoerd om de correlatie na te gaan 

tussen de in de tijd variërende bèta’s van CTA’s en het niveau van de corresponderende 

marktindexen. Ondanks het feit dat lineaire modellen niet toepasselijk zouden zijn, zou een 

hoge correlatie verwacht worden in de aanwezigheid van market timing. Deze analyse is puur 

intuïtief en geeft een eerste indicatie over de aanwezigheid van market timing bij CTA’s. 

Deze lineaire modellen zullen in een tweede stap uitgebreid worden met componenten die 

corrigeren voor market timing. Dit houdt in dat de TM (1966) en HM (1981) market timing 

modellen zullen worden geïntroduceerd. Deze modellen omvatten 8 factoren bestaande uit 4 

benchmarks, dewelke reeds vermeld zijn in 5.2. Omdat in een derde stap getest zal worden 

voor conditionele market timing zal er in deze stap reeds een opsplitsing gemaakt worden 

tussen focus-en niet-focusmarkten. Hierdoor kan de invloed van de incorporatie van publieke 

informatie later concreet geobserveerd worden. 

Ten derde zullen de opgesplitste niet-conditionele market timing modellen uit stap twee 

uitgebreid worden met publieke informatie. Deze publieke informatie omvat een opname van 

de conditionele variabelen die reeds aan bod kwamen in 5.3. Conditionele market timing 

modellen laten toe CTA’s te observeren die meer dan publieke informatie bezitten (Ferson & 

Qian, 2004). Bovendien kan bestudeerd worden hoe sterk CTA’s gebruik hebben gemaakt van 

publieke informatie, alsook van welke publieke informatie. 

In elke stap zal onderzoek gedaan worden op zowel categorieniveau als fondsniveau. Wanneer 

de verschillende fondsen geaggregeerd worden op categorieniveau is het mogelijk dat de 

aanwezigheid van market timing hierdoor verzwakt wordt. Dit komt omdat fondsen long en 

short posities ten opzichte van de markt kunnen innemen op verschillende momenten (Chen, 

2005). Bovendien zal market timing geobserveerd worden in verschillende economische 

omstandigheden door middel van in de tijd variërende regressies. Hierdoor kan ontdekt 

worden wanneer en hoe vaak market timing werd vertoond overheen de sample periode.  
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Tenslotte zal aandacht besteed worden aan de robuustheid van de resultaten. Dit is belangrijk 

om een algemene conclusie te vormen omtrent de resultaten en de resultaten voorzichtig te 

interpreteren.  

6.2 Multifactor modellen 

Het gebruik van multifactor modellen volgt uit het feit dat CTA’s actief zijn in verschillende 

markten. De vier belangrijkste markten zijn de goederen-, aandelen-, obligatie- en 

wisselkoersmarkt. Een lineair model bestaat uit het regresseren van het excess rendement van 

een CTA of CTA categorie op het excess rendement van de verschillende risicofactoren. Dit is 

een uitbreiding van het empirisch marktmodel van Sharpe (1963) en werd eerder gebruikt door 

onder andere Connor en Korajczyk (1986) en Lehmann en Modest (1987). 

 

r��� = 	α + β
�x��� + ε���       t=0,1,...T-1      (2) 

 

In deze vergelijking is r���het excess rendement van een CTA over de risicovrije rente (t-bill met 

looptijd van 3 maanden). Vervolgens is x��� een vector van excess rendementen met K 

factoren. De verschillende factoren die zullen gebruikt worden in de context van dit onderzoek 

zijn te vinden in 5.2.  

6.3  Market timing modellen 

Market timing modellen beschrijven hoe een fondsmanager, die superieure informatie over de 

markt bezit, zijn portfolio zou moeten aanpassen wanneer hij een signaal observeert over het 

toekomstig marktrendement (Chen en Liang, 2007). De meest gebruikte modellen voor marktet 

timing zijn het Treynor en Mazuy (1966) model en het Henriksson en Merton (1981) model. Dit 

zijn parametrische modellen die gebaseerd zijn op het CAPM model en gebruik maken van de 

ex-post rendementen van fondsen (Admati & andere, 1986). Deze modellen geven een 

natuurlijke verklaring voor de oorsprong van market timing en security selection. In wat volgt 

zullen het TM (1966), het HM (1981) model en de problemen door het gebruik van deze 

modellen uitgebreid besproken worden.  
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6.3.1 Treynor en Mazuy model  

Treynor en Mazuy (1966) onderstelden dat een marktet timer voorspellingen maakt over de 

richting van de markt en op basis hiervan het systematisch risico (de bèta) van zijn portfolio zal 

aanpassen. Hierdoor zou de karakteristieke lijn niet langer een rechte zijn met constante bèta, 

maar een convexe (zie Figuur 7).  

TM (1966) onderstelden dat fondsbeheerders 

grotere marktfluctuaties beter zouden 

moeten kunnen anticiperen, met als gevolg 

extremere portfolio aanpassingen. Concreet 

betekent dit dat hoe beter de markt 

presteert, hoe beter fondsmanagers dit 

zouden moeten kunnen anticiperen en dus 

hoe groter de β van hun portfolio zou moeten 

zijn. Daarnaast zou hij volgens dezelfde 

redenering slechtere markten beter moeten 

kunnen anticiperen, met als gevolg een lagere 

portfolio β. Het resultaat hiervan is een zacht gecurvde karakteristieke lijn die vlak is bij 

extreme negatieve markten en stijl is bij extreme positieve markten met daartussen een 

graduele continue overgang. De karakteristieke lijn heeft hierdoor volgende vergelijking:  

R�,�−	R�,� =	α� +	β��R�,� − R�,�� +	γ�(R�,� − R�,�)� +	ε�,�         (3) 

 

R�,� Rendement van portfolio i op tijdstip t 

	R�,� Risico vrije rente op tijdstip t 

R�,� Marktrendement op tijdstip t 

α� Security selection coëfficiënt 

β� Systematisch risico van portfolio i 

γ� Market timing coëfficiënt 

ε�,� Storingsterm 

 

 

Figuur 7: Karakteristieke lijn van een market timer 
volgens TM (1966) 
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Er zijn verschillende factoren die de coëfficiënten van deze vergelijking kunnen beïnvloeden. 

Vooreerst hangt de mate van convexiteit af van de voorspellingskracht van de market timer. Dit 

houdt in dat de karakteristieke lijn slechts convexiteit vertoont wanneer meer correct dan 

verkeerd voorspeld werd. Een manager die evenveel goed als verkeerd voorspelde zal geen 

market timing vertonen, wat resulteert in een rechte karakteristieke lijn. Een concave 

karakteristieke lijn wordt vertoond in het geval dat een manager vaker verkeerde dan goede 

voorspellingen gemaakt heeft. 

Het resultaat wordt alsook beïnvloed door de frequentie waarmee portfolio aanpassingen 

plaatsvinden, wanneer de marktverwachtingen veranderen. Dit is afhankelijk van het beleid van 

het fonds. Treynor en Mazuy (1966) stelden dat de karakteristieke lijn een onveranderlijke is 

wanneer aangenomen wordt dat het beleid constant bleef over de onderzochte periode. 

De coëfficiënten uit bovenstaande regressie worden bepaald met behulp van de kleinste 

kwadraten methode. Hierdoor wordt een karakteristieke lijn gevormd die de beste fit is tussen 

de rendementen van de marktindex en de rendementen van de fondsen uit de sample. 

 

Treynor en Mazuy (1966) legden een criteria op waaraan de marktindex moest voldoen om 

praktische bruikbaarheid van het model mogelijk te maken. Om market timing te kunnen 

ontdekken moet de marktindex tijdens de onderzochte tijdsperiode aanzienlijke opwaarste en 

neerwaartse bewegingen vertonen. Hierdoor is de karakteristieke lijn niet beperkt tot het 

segment in het middenpatroon waar, omwille van de te nauwe sample, geen onderscheid kan 

gemaakt worden tussen een rechte en een convexe.  

 

Het Treynor en Mazuy (1966) model kan geïnterpreteerd worden als een versie van het CAPM 

model met een dynamische bèta (Jensen, 1972). 

���� = 	� +	����,��� +	����, (4) 

Met, �� =	� + 	!(��,��� +	"���) (5) 

Deze tweede vergelijking reflecteert de essentie van market timing waarbij de bèta toeneemt 

afhankelijk van het signaal (��,��� +	"���) die een market timer krijgt. Deze market timer zal 

een long positie innemen of meer investeren in een bepaalde markt wanneer het timing signaal 

een beter marktrendement voorspelt. In het andere geval, wanneer een negatief 
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marktrendement voorspeld wordt, zal hij een short positie innemen of geld wegtrekken uit 

deze markt. In dit model geldt de normaliteitsassumptie waardoor een lineaire relatie kan 

worden vastgesteld tussen het signaal en �� (admati en andere, 1986). De term �  uit de 

tweede vergelijking is het constante marktrisiconiveau. Door de tweede vergelijking in de 

eerste te integreren wordt het TM (1966) model verkregen, na insluiten van noise " in de error 

term. Admati en andere (1986) toonden aan dat  ! positief is als de fonds manager de bèta laat 

toenemen (afnemen) wanneer hij een signaal krijgt die aangeeft dat de markt zal stijgen 

(dalen).  

6.3.2 Henriksson en Merton model 

De principes die aan de basis liggen van het Henriksson en Merton (1981) model zijn meer 

kwalitatief dan die van het Treynor en Mazuy (1966) model. Een market timer wordt namelijk 

verondersteld enkel te voorspellen of het marktrendement in de volgende periode hoger zal 

zijn dan de risicovrije rente zonder een indicatie te geven van de grootte. Bovendien stelde 

Henriksson (1981) dat er een isomorpisch verband bestaat tussen de rendementen van 

succesvolle market timers en van bepaalde optiestrategieën. Een succesvolle market timer zou 

er in slagen opties aan te werven aan een prijs die lager is dan de marktwaarde ervan. Deze 

isomorphische overeenkomst wordt door hen gebruikt om de waarde van market timing te 

bepalen. Dit model benadert dus de convexe relatie uit het Treynor en Mazuy (1966) model 

door een call optie voor fondsen die enkel long posities kunnen innemen of een straddle 

wanneer zowel long als short posities kunnen worden ingenomen. 

 

Henriksson en Merton (1981) ontwikkelden zowel een parametrisch model als een niet–

parametrisch model. Het niet-parametrisch model vereist informatie over de voorspellingen 

van market timers die zeer moeilijk te verkrijgen is. Het door hun ontwikkelde parametrisch 

model daarentegen is, net zoals het TM (1966) model, gebaseerd op het CAPM model. Dit 

brengt met zich mee dat er onderstellingen met betrekking tot de structuur van prijzen in 

evenwicht worden gemaakt. Principieel in het HM (1981) is dat het model uitgaat van 2 

risiconiveau’s, die voorgesteld worden door 2 verschillende bèta’s. De eerste β is geldig 

wanneer het marktrendement lager is dan de risicovrije rente. De tweede β is geldig wanneer 

het marktrendement hoger is dan de risicovrije rente. Dit leidt uiteindelijk tot het onderstaande 
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regressiemodel waarvan de parameters kunnen bepaald worden door middel van de kleinste 

kwadratenmethode.  

R�,�−	R�,� =	α� +	β��R�,� − R�,�� +	γ�(R�,� − R�,�)	I(R�,� − R�,� > 0) +	ε�,� (6) 

R�,� Rendement van portfolio i op tijdstip t 

R�,� Risico vrije rente op tijdstip t 

R�,� Marktrendement op tijdstip t 

α� Security selection coëfficiënt 

β� Systematisch risico van portfolio i 

γ� Market timing coëfficiënt 

I(R�,� − R�,� > 0) Deze term is 1 als R�,� − R�,� > 0 en 0 in het andere geval 

ε�,� Storingsterm 

 

De term γ�max(R�,� − R�,�; 0* komt overeen met een kosteloze put optie op het 

marktportfolio. De achterliggende renenering is dat een market timing strategie overeenkomt 

met het nastreven van een investeringsstrategie bestaande uit kosteloze put opties op het 

marktportfolio. Dit maakt het mogelijk zich te beschermen tegen sterke neerwaartse markten.  

 

De economische waarde van market timing kan afgeleid worden uit bovenstaande regressie. De 

market timing term ( r� ∗ S = max	(R� −	R�, 0)) is equivalent met de payoff van een optie. 

Merton (1981) toonde aan dat de waarde van market timing kan worden berekend door 

gebruik te maken van de Black-Scholes formule, als de relevante assumpties voldaan zijn. 

Hieruit kan geconclueerd worden dat een succesvolle market timer volgens HM (1981) gratis of 

goedkope put opties produceert. Het referentieportfolio voor het evalueren van market timing 

is daarom een combinatie van het marktportfolio, risico vrije activa en een optie op het 

marktportfolio.  
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Omdat CTA’s ook short posities kunnen innemen is het gebruikelijk het originele HM (1981) 

hiervoor aan te passen.  

R�,�−	R�,� =	α� +	β��R�,� − R�,�� +	γ�(R�,� − R�,�)	I∗(R�,� − R�,�) +	ε�,� (7) 

Met I∗(R�,� − R�,�) =I(R�,� − R�,� > 0* − 	I(R�,� − R�,� < 0) (8) 

De term I∗(R�,� − R�,�)		geeft aan of de markt het beter of slechter presteerde dan de risico 

vrije rente. De term (R�,� − R�,�)	I∗(R�,� − R�,�) is gelijk aan de payoff van een perfecte market 

timer die zowel long als short posities kan innemen in een markt (Merton, 1981). Deze 

aangepaste versie van het HM (1981) model neemt dus in acht dat CTA’s zowel long als short 

posities kunnen innemen in een markt. Deze laatst vermelde term is ook vergelijkbaar met de 

primitieve market timing strategie (PMTS) factor in Fung en Hsieh (2001), die de correlatie 

meten tussen de payoff van deze strategie en de rendementen van hedgefondsen.  

6.3.3 Problemen met traditionele market timing modellen 

Het toepassen van de net besproken market timing modellen kan leiden tot vertekende 

resultaten. De oorzaak hiervan ligt niet enkel in het gebruik van deze modellen, maar ook aan 

enkele specifieke kenmerken van CTA’s. In wat volgt zal dieper ingegaan worden op de 

verschillende problemen bij het gebruiken van TM (1966) en HM (1981) modellen bij CTA’s.   

 

 Vooreerst stelden Jagannathan en Korajczyk (1986) dat het gebruik van opties verkeerd 

geïnterpreteerd kan worden als significante market timing “skills”. De payoff van een 

optiecontract komt namelijk sterk overeen met een convexe relatie ten opzichte van het 

marktrendement. Dit resultaat zou al worden bekomen wanneer een manager slechts enkele 

opties in zijn bezit had en dus helemaal geen gebruik heeft gemaakt van een market timing 

strategie. De aanwezigheid van negatieve market timing kan volgens hen ook het gevolg zijn 

van het gebruik van opties. 

Ten tweede ontdekten Edelen (1996) en Ferson en Warther (1996) dat de aanwezigheid van 

illiquide activa tot een misinterpretie van market timing kan leiden. Dit probleem komt 

voornamelijk voor bij hedgefondsen en minder bij CTA’s omdat deze laatste investeren in 

liquide futures en weinig gebruik maken van lock-up periodes.  
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Ferson en Schadt (1996) en Ferson en Christopherson(1998) benadrukten vervolgens de impact 

van het niet opnemen van publieke informatie in prestatie evaluatie. Traditionele market 

timing modellen onderstelden dat de “skills” van managers om trends in het marktrendement 

te voorspellen onafhankelijk is van de marktcontext, de economische omstandigheden, of om 

het even welke andere exogene factor. Dit probleem werd reeds in 2.3 beschreven. 

Een volgende probleem werd geconstateerd door Goetzmann en andere (2000) en Ferson en 

Khang (2002). Ze stelden vast dat fondsen voornamelijk maandelijks rapporteren aan 

databases, terwijl fondsmanagers vaak frequenter handelen. Door dit verschil tussen 

handelfrequentie en rapporteringsfrequentie kunnen vertekende resultaten voor market timing 

ontstaan. Omwille van de natuur van database verzamelaars is er hier geen concrete oplossing 

voor omdat CTA’s maandelijks rapporteren en geen dagelijkse info beschikbaar stellen (Kazemi 

en Li, 2008).  

Ten vijfde ontdekten Breen en andere(1986) dat de resultaten vertekend kunnen zijn door 

aanwezigheid van heteroskedasticiteit. Ze onderstelden namelijk dat TM (1966) en HM (1981) 

modellen geen onderscheid maken tussen de kwaliteit van de informatie die de manager bezit 

en de aggresiviteit waarop ze reageren op die informatie waardoor heteroskedasticiteit 

ontstaat.  

Een volgende niet onbelangrijk probleem is de onmogelijkheid om de totale fondsprestatie op 

te delen in market timing en security selection (Admati & andere, 1986; Grinblatt en Titman, 

1989). Veel studies wezen ook op de negatieve correlatie tussen market timing en selectivity 

(Jagannathan en Korajczyk 1986, Coggin en andere 1993, Goetzmann en andere 2000, Jiang 

2003). Jiang (2003) rapporteerde in zijn gesimuleerde resultaten een negatieve correlatie  

tussen security selection en market timing door gebruik te maken van TM (1966) en HM (1981) 

modellen. Dit resultaat is opmerkelijk omwille van de aanwezigheid van echte “skills”. Hun niet 

parametrische methode demonstreerde daarentegen een zeer lage correlatie, voor dezelfde 

parameters.  

Coles en andere(2006) ontdekten nog twee problemen bij het gebruik van market timing 

modellen. Vooreerst stelden ze dat de resultaten vertekend kunnen zijn bij het gebruiken van 

het TM (HM) model wanneer het HM (TM) model toepasselijk is. Ten tweede beweerden ze dat 

het kiezen van de verkeerde benchmarks aanleiding kan geven tot vertekende resultaten. 
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Monarcha(2010) beschouwde twee belangrijke beperkingen in traditionele market timing 

modellen en ontwikkelde als antwoord hierop een dynamisch model. Een eerste belangrijk 

probleem van het gebruik van TM (1966) en HM (1981) modellen is dat deze modellen statisch 

zijn. Statische modellen onderstellen dat de investeringsstrategie geacht wordt constant te 

blijven overheen de volledige periode. Een van de gevolgen hiervan is dat het hierdoor 

onmogelijk is  om alle mogelijke bronnen van market timing in overweging te nemen. Hij stelde 

dat men een exhaustieve database zou moeten maken met niet-lineaire risicofactoren, wiens 

functionele vormen bepaald zouden zijn door veel private en publieke informatie stromen. 

Deze beperking is een van de redenen waarom in Monarcha (2009) een dynamisch model 

ontwikkeld werd die het mogelijk maakt complexe niet-lineariteiten te ontdekken die inherent 

zijn aan market timing. Dit zou haalbaar zijn zonder de functionele vorm van de geïmpliceerde 

blootstellingen te specifieren. Een tweede grote probleem van traditionele market timing 

modellen volgens Monarcha (2010) is dat ze geen expliciet onderscheid maken tussen de 

prestaties die kunnen toegewezen worden aan market timing, en de prestaties die het gevolg 

zijn van systematisch risico blootstellingen (nl. Bèta) . De reeds besproken kritieken door 

Monarcha (2010) hebben niet enkel betrekking op niet-conditionele modellen, maar ook op 

conditionele market timing modellen.   

 

Een laatste probleem heeft betrekking op de structuur waarmee hedgefondsen en CTA’s 

gecompenseerd worden. Hedgefondsen rekenen prestatie gebaseerde vergoedingen aan die 

zijn zoals call opties voor de fonds manager (Goetzmann, Ingersoll en Ross, 2003). Deze 

vergoeding wordt slechts uitbetaald als het fondsrendement groter is dan een vooraf 

gespecificeerde hurdle rate. Agarwal & Naik (2004) deden onderzoek hiernaar bij 

hedgefondsen. Ze stelden vast dat een call optie voor de manager (agent) overeenkomt met 

een geschreven call optie van de investeerder (principal). Ze concludeerden dat dit de concave 

relatie veroorzaakt tussen het fondsrendement en het marktrendement. Door het gebruik van 

optiefactoren slaagden Agarwal en Naik (2004) er in deze concaviteit te vangen. Chen (2005) 

geeft aan dat deze verloningsstructuur de aanwezigheid van market timing in traditionele 

market timing modellen sterk kan vertekenen, waardoor meer market timing ontdekt wordt 

dan wordt vertoond.  
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6.4 Conditionele market timing modellen 

De net besproken traditionele market timing modellen gaan ervan uit dat market timing 

expliciet onafhankelijk is van de marktcontext, de economische omstandigheden of om het 

even welke andere exogene factor. Ferson en Schadt (1996) stelden een alternatief model voor 

die gericht was op het conditioneren van de market timing “skills” op economische 

marktomstandigheden. Traditionele TM (1966) en HM (1981) modellen werden daarom 

uitgebreid met vertraagde instrumentele variabelen die de informatie voorstelt die managers 

bezitten over de economie. Ook Christopherson en andere (1998), Mamaysky en andere (2007) 

en Chen (2007) maken gebruik van conditionele TM (1966) en HM (1981) market timing 

modellen. In conditionele modellen varieert de marktblootstelling dus afhankelijk van de 

instrumentele variabelen die de staat van de economie representeren.  

 

Breen, Glosten en Jagannathan (1989) toonden aan dat abnormale prestaties voor een deel 

bepaald zijn door de aanwezigheid van publiek beschikbare informatie. Conditionele market 

timing modellen laten toe te identificeren welke managers over meer dan enkel publieke 

informatie beschikken (Ferson en Schadt, 1996). Met andere woorden een portfolio die kan 

nagebootst worden met behulp van publiek beschikbare informatie zou niet over superieure 

prestaties mogen beschikken. In wat volgt zullen eerst de conditionele TM (1966) en HM (1981) 

modellen besproken worden, vervolgens zullen enkele kritieken op deze modellen aan bod 

komen.  

6.4.1 Conditioneel Treynor en Mazuy model 

Conditionele market timing zal worden geëvalueerd door het combineren van twee (niet-) 

focusmarkten en conditionele prestatie evaluatie. Het conditioneel Treynor en Mazuy (1966) 

model die in dit onderzoek gebruikt zal worden is gebaseerd op de inzichten van Ferson en 

Schadt (1996) en Becker en andere (1999). De predictieve regressie (1) uit 5.3 kan gebruikt 

worden als input voor de vergelijking (10) hieronder. Deze vergelijking geeft aan wat de 

verwachting is over de te  voorspellen markt, door gebruik te maken van publieke informatie. 

.��,��� = /(��,���0��* = 	
�� ��	(10) 
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De publieke informatie die de staat van de economie beschrijft (zie 5.3) wordt in deze 

vergelijking voorgesteld door de vector ��. Vergelijkbaar met vergelijking (5) kan de 

tijdsvariërende risicoblootstelling tot de markt worden voorgesteld voor een conditionele 

market timer: 

��,� =	� ,� +	��,�.��,��� + 	!(��,��� + 	") (11) 

Hierbij is �� het systematisch risico en is � ,� een constante ten opzichte van de gekozen 

markt. Vervolgens geeft .��,���	de verwachting aan van de markt door gebruik te maken van 

publieke informatie, en geeft (��,��� + 	"* het private signaal aan van de manager. Uit deze 

vergelijking volgt dus dat er twee bronnen zijn van dynamische bèta gebaseerd op publieke 

informatie en het private signaal met betrekking tot de marktbeweging. Door het incorporeren 

van vergelijking (11) in vergelijking (2) wordt het conditionele market timing model bekomen. 

���� = � + � ����� + ��,�(
�� ��)��,��� + !��,���
� + ���� (12) 

In deze vergelijking is ��,���	een vector die de twee (niet-) focusmarkten omvat. Hierbij meet 

!	de conditionele market timing “skills”. De alfa is aangepast voor market timing, vaak wordt 

ook verwezen naar security selection. Lehmann en Modest (1987) suggereerden kwadratische 

termen van verschillende marktfactoren om market timing in verschillende markten te meten. 

Het gebruikte model zal dus twee kwadratische termen bevatten door de incorporatie van twee 

markten. De praktische toepassing van dit model resulteert in een simpele OLS regressie. Het 

nadeel van OLS is echter dat de storingstermen verondersteld worden normaal verdeeld te zijn, 

wat wel een probleem kan zijn voor CTA’s. Een GMM is in dit geval beter dan een OLS omdat 

deze assumptie daarvoor niet vereist is. Ook een 2SLS regressie kan gebruikt worden, maar 

deze regressie is ook onderworpen aan de kritiek van niet-lineariteit (Chen, 2005).  

6.4.2 Conditioneel Henriksson en Merton model 

Het conditionele Henriksson en Merton model kan op dezelfde manier afgeleid worden als het 

conditionele Treynor en Mazuy model. 

���� = � + � ����� + ��,�(
�� ��)��,��� + !��,���2�,���
∗ + ���� 
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De betekenis en de interpretatie van de coëfficiënten in dit model zijn vergelijkbaar met de 

reeds besproken modellen. Niettegenstaande kan dit regressiemodel ook geïnterpreteerd 

worden  als een niet-conditioneel model waarbij de eerste factor de marktfactor is en de 

bijkomende factoren het product van de eerste factor en de bijkomende factoren vormen. De 

additionele factoren kunnen dan geïnterpreteerd worden als de rendementen van dynamische 

strategieën die opgebouwd zijn uit �� long posities op de markt, gefinancierd door long-en 

short posities van �� eenheden treasury bills.  Deze interpretatie is gelijkaardig met Hansen en 

Jagannathan (1991) en Hansen en Cochrane (1992). De coëfficiënt � in de bovenstaande 

vergelijking is het gemiddelde verschil tussen het excess rendement van een gemanaged 

portfolio en het excess rendement van de geproduceerde dynamische strategie. Een manager 

met een positieve conditionele � vertoont hierdoor een gemiddeld rendement die hoger is dan 

het rendement van de voorgestelde dynamische strategie.  

6.4.3 Kritiek op conditionele market timing modellen 

Conditionele market timing modellen zoals voorgesteld door Ferson en Schadt (1996) werden 

bekritiseerd door onder andere Kryzanowski, Lo  en To (1997), Chance en Hemler (2001) en 

Monarcha (2010).  

Kryzanowski en andere (1997) stelden dat de jensen’s alfa een waarde van 0 zou moeten 

hebben wanneer investeerders hun investeringsbeslissingen enkel baseren op de t-1 

informatieset. De abnormale prestaties van fondsmanagers die bekomen werden door hun 

realtime market timing vaardigheden worden hierdoor genegeerd.  

Chance en Hemler(2001) argumenteren dat de in de tijd variërende bèta niet kan 

toegeschreven worden aan de market timing “skills” van een fondsmanager. Dit komt omdat de 

gebruikte market timing modellen geen informatie incorporeren over periodieke portfolio 

herbalanceringen. Zolang deze gegevens niet beschikbaar zijn oordeelt men dat de variatie in 

bèta onafhankelijk is van superieure vaardigheden. Chance en Hemler (2001) ontdekten dat de 

reacties van fondsmanagers frequenter zijn dan wat kan worden gemeten, en dat er niet 

gewacht werd tot wanneer de markt een positief of negatief signaal gaf. Bovendien  waren ze 

ook van mening dat fondsmanagers hun portfolio herbalanceren door gebruik te maken van 

alle veranderingen in marktomstandigheden en niet enkel degene die opgenomen zijn in de 

informatieset.  
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Tenslotte haalde Monarcha (2010) aan dat ook conditionele modellen statisch zijn, wat 

betekent dat verondersteld wordt dat het beleid van fondsen niet varieert doorheen de 

onderzochte periode. Hierdoor zijn systematische risicometers invariant doorheen de tijd. Een 

dynamische verschuiving van risicogevoeligheid kan hierdoor enkel het resultaat zijn van 

market timing pogingen die gebaseerd zijn op private informatie, niet opgenomen in de 

informatieset. Conditionele informatie is hierdoor beperkt tot slechts een aantal variabelen. 

6.5  Market timing in veranderende economische 

omstandigheden 

Zoals reeds werd besproken kan market timing veranderen afhankelijk van fluctuerende markt 

omstandigheden (Chen & Liang, 2007). Het is daarom van belang de tijdsvariatie van market 

timing coëfficiënten na te gaan. Hiervoor zal er gebruik gemaakt worden van in de tijd 

verschuivende TM (1966) market timing regressies met een raam van 50 maanden8 vanaf 

januari 1996 tot en met december 2010. Bovendien zal op dezelfde manier ook nagaan worden 

wat de tijdsvariatie is van de conditionele market timing coëfficiënten. Voor elke maand t werd 

de timing coëfficiënt geschat en was deze gebaseerd op de rendementen van t tot t+49. Chen 

en Liang (2007) onderstelden dat market timing meer voor zou komen in sterk dalende 

markten, dan in sterk stijgende markten. Het is namelijk moeilijk om het beter te doen dan een 

stijgende markt, terwijl in een dalende markt wel nog veel ruimte is voor verbetering. In hun 

resultaten vonden ze indicatie van market timing in een sterk dalende markt, maar na het 

weglaten van deze periode werd echter nog steeds market timing vertoond. 

 

Voor lineaire multifactor modellen zal er alsook gebruik gemaakt worden van in de tijd 

variërende regressies om na te gaan in welke mate de bèta’s van elke categorie gecorreleerd 

zijn met het niveau van de desbetreffende marktindex. Deze analyse is puur intuïtief en is niet 

gebaseerd op een methode uit de literatuur. In de literatuur wordt vaak op zoek gegaan naar 

de mate waarin bèta’s stabiel zijn overheen de tijd en werd vaak geconstateerd dat de CAPM 

bèta niet constant was. Onderzoek naar de in de tijd variërende bèta’s werd gedaan door 

Jagannathan en Wang (1994), Ferson en Harvey (1991), Fama en French (1992), Chan en Chen 

(1988), Groenwold en Fraser (1999), etc. In tegenstelling tot deze onderzoeken wordt 

                                                 
8
 Chen en Liang(2007) gebruiken een raam van 36 maanden. In dit onderzoek zal een periode van 50 maanden 

gebruikt worden zoals voorgesteld door Groenwold & Fraser(1999).  
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ondersteld dat de bèta’s niet stabiel zijn wanneer een market timing strategie gebruikt wordt. 

Bovendien zou er in de aanwezigheid van market timing een sterke correlatie moeten zijn 

tussen het de bèta’s en het niveau van de marktindex. Voor deze analyse zal een raam gebruikt 

worden van 36 maanden over de periode van januari 1996 tot en met december 2010. 

6.6 Robuustheid  

 Er zijn tal van factoren die een invloed kunnen hebben op de aanwezigheid van market timing 

door gebruik van de reeds vermelde modellen. Vooreerst moet rekening gehouden worden 

met de verschillende biases die in de data kunnen sluipen. Vervolgens helpt conditionele 

market timing om de robuustheid ten opzichte van strategieën die gebaseerd zijn op publieke 

informatie te waarborgen. Een derde factor die bijdraagt aan de robuustheid van dit onderzoek 

is het in de tijd variërend gedrag van market timing door middel van in de tijd variërende 

regressies. Een laatste belangrijke factor die een invloed heeft op de robuustheid en de 

interpretatie van de resultaten is het verschil tussen de resultaten uit TM (1966) modellen en 

HM (1981) modellen.   

 

Ondanks het feit dat CTA’s ook in opties investeren (zie 3.1) zal hiervoor, in tegenstelling tot 

wat Chen en Liang (2007) deden, niet gecorrigeerd worden. De reden hiervoor is dat de nodige 

informatie om CTA’s die wel opties gebruiken te onderscheiden van CTA’s die geen opties 

gebruiken niet voorhanden is. Chen en Liang (2007) voerden ook een bootstrap analyse uit om 

te besluiten in welke mate de resultaten te wijten waren aan geluk of pure market timing 

“skills”. Hoewel een bootstrap analyse relevant is voor dit onderzoek omwille van de niet-

lineariteit van de rendementen werd er geen gebruik van gemaakt. Bootstrapping is een 

complexe en zeer tijdrovende onderneming waardoor het niet meer mogelijk was deze 

methode volledig toe te passen voor elke categorie. Chen (2005) maakte vervolgens gebruik 

van de Generalized Method of Moments in hun onderzoek naar conditionele market timing. De 

toepassing hiervan zou ook relevant zijn omwille van de niet-lineariteit van de rendementen. 

Een hindernis was echter dat deze methode in Eviews, het gebruikte statistische programma, 

niet kon worden uitgevoerd. Tenslotte werd door Chen en Liang (2007) een test uitgevoerd die 

corrigeert voor illiquiditeit, maar omdat CTA’s zeer liquide investeringsvehikels is deze 

robuustheidstest niet van toepassing (Kazemi & Li, 2008).   
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7 Resultaten 
 

De resultaten van het gevoerde onderzoek zullen in de volgende paragrafen uitgebreid 

beschreven worden. De algemene structuur, zoals voorgesteld in 6.1, zal hierbij gebruikt 

worden als leidraad. In wat volgt zullen dus eerst de bevindingen van de lineaire multifactor 

modellen aan bod komen en vervolgens deze van de niet-conditionele en de conditionele 

market timing modellen. Elke subonderverdeling bevat bevindingen op categorieniveau en 

fondsniveau en voor regressies die variëren doorheen de tijd. Op basis van deze resultaten zal 

voor elk soort modellen een conclusie worden gevormd. Hierbij zal gebruik gemaakt worden 

van het 5% significantieniveau. Tenslotte zal de robuustheid van de gevonden resultaten 

worden toegelicht.    

 

7.1  Lineaire multifactor modellen 

In dit deel zullen de resultaten van lineaire 4-factor modellen besproken worden. Dit is relevant 

om enerzijds een basis te leggen voor market timing modellen en anderzijds om deze resultaten 

te situeren in de literatuur. Fung en Hsieh (1997a) stelden dat lineaire multifactor modellen 

weinig van toepassing zouden zijn voor prestatieanalyse bij CTA’s. Dit komt omdat ze enkel 

rekening houden met de locatiecomponent (= waar geïnvesteerd wordt) en niet met de 

strategiecomponent (= hoe geïnvesteerd wordt). De locatiecomponent zou volgens Fung en 

Hsieh (1997a) ondergeschikt zijn omdat CTA’s gebruik maken van dynamische strategieën. 

7.1.1 Categorieniveau 

In Tabel VII is het resultaat te vinden van de toepassing van lineaire 4-factor modellen op de 

verschillende categorieën vóór instant history bias correctie. Hieruit blijkt dat alle categorieën 

een significante lineaire relatie vertonen ten opzichte van de Barclays Bonds index op 5% 

significantieniveau. Bovendien zijn ten opzichte van de andere markten ook steeds meer dan de 

helft van de coëfficiënten significant en hoofdzakelijk positief. De gevonden alfa’s zijn allemaal 

positief, maar slechts voor de helft van de categorieën significant op het 5% significantienvieau. 

Nà correctie voor instant history bias dalen de alfa’s zeer sterk waardoor enkel nog DiscFund 

een positieve alfa vertoont. Er is ook een daling in het aantal significante market timing 
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coëfficiënten. De tabel die de gegevens bevat nà instant history bias correctie is niet 

opgenomen in bijlage. 

[Voeg hier Tabel VII in] 

Fung en Hsieh (1997a) stelden dat het vinden van significante bèta’s niet automatisch betekent 

dat gebruik werd gemaakt van een buy-en hold strategie in deze markten. Een buy-en hold 

strategie genereert namelijk rendementen die lineaire relaties vertonen ten opzichte van 

activaklassen, terwijl dit bij een dynamische strategie niet zo is. Een motivering hiervoor is de 

lage verklaringskracht van de lineaire modellen die varieert tussen 0,10 en 0,62 (zie Tabel VII). 

Hieruit resulteert dat een groot deel van de rendementen niet verklaard wordt door deze 

lineaire modellen. Deze vaststelling is in overeenstemming met het onderzoek van Fung en 

Hsieh (1997a).  

 

De verklaringskracht (aangepaste R2 ) van de 4-factor modellen is significant hoger dan de 

verklaringskracht na toepassing van 2-factor modellen. De focusmarkten ondervinden een 

significante daling in verklaringskracht met gemiddeld 0,02 en de niet-focusmarkten met 

gemiddeld 0,19. Dit resultaat werd bekomen door het toepassen van een gepaarde t-test. 

Hieruit kan vermoed worden dat het grootste deel van de variantie van de 4-factor modellen 

verklaard wordt door de focusmarkten.  

7.1.2 In de tijd variërend gedrag 

Market timing omvat het veranderen van het systematisch risico van een portfolio afhankelijk 

van de verwachtingen over de markt (Treynor & Mazuy, 1966). Er kan dus verwacht worden dat 

de bèta-coëfficiënt van het portfolio ten opzichte van een bepaalde markt gecorreleerd is met 

het koersniveau van deze markt. Om dit te onderzoeken werd voor elke categorie een in de tijd 

variërende regressie uitgevoerd over de periode van januari 19969 tot en met december 2010. 

Hiervoor werd gebruik gemaakt van hetzelfde 4-factor model als in 7.1.1.  

 

In Tabel VIII zijn de correlaties te vinden tussen de in de tijd variërende bèta’s en het 

marktniveau van de desbetreffende markten vòòr instant history bias correctie. De correlaties 

die verkregen werden nà instant history bias komen, mits enkele uitzonderingen, grotendeels 

                                                 
9
 De eerste bèta is pas beschikbaar voor januari 1999 omdat gebruik werd gemaakt van een raam van 36 maanden.   
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overeen. Wanneer beide resultaten vergeleken worden kan geconcludeerd worden dat de in de 

tijd variërende bèta’s van SystTrend en Syst een correlatie hebben van meer dan 0,5 met zowel 

de S&P500- als de GSCI index. Bovendien is ook een hoge correlatie (>0,5) terug te vinden 

tussen de in de tijd variërende bèta’s van SystFX en de S&P500 index. Verder werd ook tussen 

SystFund en zowel de S&P500 index als de Barclays Bonds index een sterke samenhang 

gevonden. Vervolgens kan nog een sterke correlatie (>0,5) worden vastgesteld tussen de in de 

tijd variërende bèta’s van DiscFund en de Barclays Bonds index. Deze resultaten geven een 

eerste indicatie van market timing maar zijn niet conclusief omwille van de reeds vermelde 

problemen met lineaire factor modellen.   

[Voeg hier Tabel VIII in] 

 

7.1.3 Fondsniveau 

De resultaten van de lineair 4-factor modellen zijn te vinden in Tabel IX en X. Hieruit kan 

worden vastgesteld dat de rendementen van individuele fondsen slechts in beperkte mate 

verklaard worden door lineaire modellen. Ook Rouwenhorst en andere (2008) vonden 

gelijkaardige resultaten omtrent de distributie van de verklaringskracht R2. Het percentage 

significante coëfficiënten komt grotendeels overeen met wat gevonden werd door Fung en 

Hsieh (1997a).  

[Voeg hier Tabel IX in] 

[Voeg hier Tabel X in] 

 

7.1.4 Conclusie 

Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat lineaire factor modellen minder geschikt zijn 

voor prestatie analyse bij CTA’s. Enerzijds is duidelijk dat het aantal gevonden significante 

coëfficiënten lager is dan wat geobserveerd kan worden voor gewone beleggingsfondsen (Fung 

& Hsieh, 1997a). Anderzijds geven de resultaten aan dat de rendementen van CTA’s slechts 

weinig verklaard kunnen worden door de gebruikte lineaire modellen. Daarnaast kan ook 

worden afgeleid dat het grootste deel van de totale verklaringskracht toegewezen kan worden 

aan de aanwezigheid van de focusmarkten. 
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Het gebruiken van in tijd variërende regressies geeft een eerste indicatie van market timing. 

Een hoge correlatie werd gevonden voor de in de tijd variërende bèta’s voor SystTrend en Syst 

met de S&P500 en de GSCI index, voor SystFX met de S&P500 index, voor SystFund en DiscFund 

met de Barclays Bonds index en voor SystFund met de S&P500 index. 

 

Tenslotte kan geconcludeerd worden uit de verschillende analyses dat het effect van instant 

history bias niet te verwaarlozen is en dat de resultaten voorzichtiger zijn na instant history bias 

correctie. Bovendien daalt het aantal significante coëfficiënten na instant history bias correctie 

en bezitten de waarden die nog steeds significant zijn grotendeels een lagere t-waarde. De 

hierna gepubliceerde resultaten zullen bijgevolg allemaal gecorrigeerd worden met instant 

history bias.  

7.2  Niet-conditionele market timing 

De bevindingen met betrekking tot gewone market timing modellen of niet-conditionele 

market timing modellen zullen in dit deel worden beschreven. Er zal hierbij gebruik gemaakt 

worden van dezelfde structuur als in 7.1. Bij het rapporteren van de resultaten werd rekening 

gehouden met instant history bias.   

7.2.1 Categorieniveau  

Niet-conditionele market timing (zie Tabel XI en XII) werd vastgesteld voor slechts een beperkt 

aantal categorieën, voornamelijk ten opzichte van de S&P500 en de GSCI index. De resultaten 

geven aan dat SystCom, SystST, SystTrend en Syst market timing vertonen ten opzichte van de 

S&P500 op 5% significantieniveau. Daarnaast wordt ook market timing vertoond door 

SystTrend en Syst ten opzichte van de GSCI index. Tenslotte is er nog een convexe relatie 

aanwezig voor DiscFund ten opzichte van de GSCI index op 5% significantieniveau. Een 

opmerking hierbij is dat de market timing ten opzichte van de S&P500 index voor SystTrend en 

Syst enkel wordt vertoond met het TM (1966) model en niet met het HM (1984) model. De 

alfa’s van de verschillende categorieën zijn insignificant en positief wat betekent dat CTA’s geen 

waarde creëren door security selection op categorieniveau.    

[Voeg hier Tabel XI in] 
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[Voeg hier Tabel XII in] 

Het gebruik van market timing modellen in plaats van lineaire multifactor modellen heeft 

slechts weinig invloed op de verklaringskracht van de modellen. Wanneer TM (1966) modellen 

gebruikt worden is de gemiddelde toename in verklaringskracht klein (0,014), maar wel 

significant op 5% significantieniveau. De toename in verklaringskracht door het gebruik van HM 

(1981) modellen is niet significant verschillend van nul op het 5% significantieniveau. Deze 

resultaten werden bekomen met behulp van een gepaarde t-test met als input de waarden van 

de aangepaste R2 uit de Tabellen VII, XI en XII.  

 

In de vereenvoudigde market timing modellen (= 2 benchmarks) zijn meer significante 

coëfficiënten te vinden dan in de oorspronkelijke modellen (= 4 benchmarks). De resultaten 

hiervan zijn te vinden in Tabel XIII en XIV. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de keuze van 

de benchmark de resultaten sterk beïnvloeden (Grinblatt en Titman,1994). Bovendien geeft ook 

Roll (1978) aan dat door het gebruik van een onvolledige benchmark de resultaten vertekend 

kunnen zijn. Het gebruik van vereenvoudigde market timing modellen laat toe te observeren 

dat enkel DiscCom, DiscFund, DiscST en Disc geen convexe relatie vertonen met de S&P500. 

Bovendien blijkt nu ook een convexe relatie zichtbaar ten opzichte van de GSCI voor DiscFund, 

SystCom, SystTrend en Syst. Door deze opsplitsing naar modellen met 2 markten is er alsook 

duidelijke verschuiving zichtbaar in de waarden van de alfa’s. CTA’s vertonen voornamelijk 

positieve niet-significante alfa’s in de focusmarkten. In de niet-focusmarkten vertonen CTA’s 

negatieve alfa’s die bovendien voor de helft van de categorieën significant zijn op het 5% 

significantieniveau (zie Tabel XV). 

[Voeg hier Tabel XIII in] 

[Voeg hier Tabel XIV in] 

[Voeg hier Tabel XV in] 

 

De overstap van market timing modellen met 4 benchmarks naar 2 benchmarks heeft alsook 

een invloed op de verklaringskracht. De modellen met enkel de focusmarkten vertonen een 

verklaringskracht die niet-significant (op 5% significantieniveau) verschilt van deze van de 

market timing modellen met 4 benchmarks. De market timing modellen met niet-focusmarkten 
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verschillen echter wel significant op 5% significantieniveau ten opzichte van de modellen met 4 

benchmarks. De daling in verklaringskracht is hier gemiddeld 0,19.  

7.2.2 In de tijd variërend gedrag 

Voor de niet-conditionele market timing modellen werd een in de tijd variërende regressie 

uitgevoerd om het gedrag van market timing te ontdekken in veranderende 

marktomstandigheden. Het doel van deze analyse is na te gaan hoe vaak, wanneer en  in welke 

marktomstandigheden market timing gevonden kan worden over de periode van januari 1996 

tot en met december 2010. Voor deze analyse werd geen opsplitsing gemaakt tussen 

focusmarkten en niet-focusmarkten. Bovendien werd voor deze analyse enkel gebruik gemaakt 

van het TM (1966) model omwille van multicollineariteitsproblemen bij gebruik van het HM 

(1981) model. 

 

In Tabel XVI is te vinden dat de categorieën DiscFund, SystCom, SystST, SystTrend en Syst voor 

meer dan 15% van de uitgevoerde regressies significante10 market timing coëfficiënten 

vertonen ten opzichte van de S&P500. Hiervoor kan voor elk van deze categorieën, behalve 

voor DiscFund, market timing worden aangetroffen in het begin van de sample voor de 

regressies tussen 1996 en 1998. De periode die deze regressies omvat wordt gekenmerkt door 

sterke stijgingen en dalingen van de S&P500 en situeert zich rond de “dot-com” bubble11. 

DiscFund vertoont voornamelijk market timing op het einde van de sample periode gedurende 

de financiële crisis van 2007-2008. Hoewel op categorieniveau enkel market timing ten opzichte 

van de GSCI index gevonden werd door SystTrend, blijkt uit de resultaten dat alle systematische 

categorieën market timing hebben vertoond ten opzichte van deze index. Bovendien komt 

market timing ten opzichte van de GSCI index voornamelijk voor op het einde van de sample 

periode voor de regressies beginnende vanaf 2005. Market timing komt hier voor in een 

periode waarin de GSCI index een recordniveau behaalde en kort erna volledig ineenzakte12.  

                                                 
10

 Er werd een significantieniveau van 5% gebruikt.  
11

 De dot-com bubble wordt gekenmerkt door een sterke groei in de jaren ’90 gevolgd door een scherpe 

neerwaartse correctie vanaf 2000 (Kraay & Ventura, 2007).   
12

 Vanaf midden 2008 werd duidelijk dat de financiële crisis een invloed  zou hebben op de wereldgroei. Dit deed 

de dalende goederenmarkt omkeren en onstond een economische “bubble” die uiteindelijk uiteenspatte 

(Caballero & andere, 2008).  
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Hiernaast is ook negatieve market timing zichtbaar ten opzichte van de GSCI index voor SystST 

voor de regressies tussen juli 1996 en mei 1997.  

[Voeg hier Tabel XVI in] 

 

Niettegenstaande op categorieniveau geen market timing werd gevonden ten opzichte van de 

US Dollar en de Barclays Bonds index is er hier wel market timing terug te vinden. Market 

timing ten opzichte van de US dollar markt werd vertoond door DiscCom, DiscFX en SystCom 

voor minstens 10 opeenvolgende regressies. DiscFX en SystCom vertoonden market timing ten 

opzichte van de stijgende US Dollar index tot voor 2002. Market timing van DiscCom heeft 

betrekking op de aanhoudende daling van de US Dollar index na 2002. Tenslotte werd market 

timing gevonden in de Barclays Bonds markt voor DiscTrend, SystFund en SystFX.  DiscTrend en 

SystFX hebben de Barclays Bonds markt geanticipeerd tijdens de “Dot-com” bubble rond 2001. 

SystFund vertoonde market timing ten opzichte van de Barclays Bonds index gedurende de 

financiële crisis van 2007 en 2008.  

 

Uit de resultaten kan worden vastgesteld dat market timing varieert in verschillende 

marktomstandigheden. Elke categorie, met uitzondering van DiscST en Disc, zou market timing 

hebben vertoond tussen 1996 en 2011 ten opzichte van 1 van de 4 markten. Bovendien geven 

de resultaten aan dat CTA’s ook significante positieve alfa’s hebben vertoond in deze periode 

en dat market timing en significante positieve alfa’s samen kunnen voorkomen. Uit de 

resultaten kan ook besloten worden dat discretionaire CTA’s positieve alfa’s vertonen, terwijl 

systematische CTA’s convexiteit vertonen ten opzichte van de S&P500- en GSCI index.  

7.2.3 Fondsniveau 

De resultaten van niet-conditionele market timing modellen (Tabel XVII) wijzen op de 

aanwezigheid van market timing voor verschillende CTA categorieën ten opzichte van zowel de 

S&P500 als de GSCI index. De categorieën SystCom, SystST en SystTrend vertonen 

respectievelijk 12%, 17% en 19% fondsen met market timing “skills” ten opzichte van de 

S&P500. Deze bevinding versterkt de aanwezigheid van market timing die reeds gevonden werd 

op categorieniveau.  
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Bovendien kan worden geconstateerd dat ook de categorieën DiscCom, DiscFund en DiscST 

market timing vertoonden ten opzichte van de S&P500 voor meer dan 10% van de fondsen. 

Voor deze fondsen werd echter geen market timing gevonden op categorieniveau. Uit de 

resultaten blijkt dat procentueel gezien systematische CTA’s meer market timing vertonen ten 

opzichte van de S&P500 dan discretionaire fondsen, maar evenveel volgens het HM model. Ten 

opzichte van de GSCI index wordt er meer market timing vertoond voor systematische CTA’s 

dan voor discretionaire. Er kan ook geobserveerd worden dat uit de systematische CTA 

categorieën enkel SystFund geen market timing vertoond heeft ten opzichte van de GSCI. 

Bovendien kan worden vastgesteld dat DiscFund als enige discretionaire CTA categorie wel 

market timing zou aanwenden. De resultaten geven ook aan dat er weinig indicatie is voor 

market timing ten opzichte van de US dollar index en de Barclays Bonds index zoals reeds werd 

gevonden op categorieniveau. Enkel CTA’s uit de categorie SystFund vertonen sterke 

convexiteit ten opzichte van de US Dollar markt en enkel CTA’s uit de categorie DiscFX vertonen 

convexiteit ten opzichte van de BarclaysBonds index. Desondanks zijn deze resultaten niet 

robuust met het HM model. De resultaten geven aan dat ook negatieve market timing 

voorkomt,  maar niet consistent is na vergelijking van TM (1966) en HM (1981) modellen. 

[Voeg hier Tabel XVII in] 

 Het opsplitsen van het oorspronkelijke model in 2 market timing modellen resulteert in meer 

market timing dan wat initieel werd gevonden. Het percentage fondsen die convexiteit 

vertoont ten opzichte van de S&P500 en de GSCI markt is sterk toegenomen voor elke categorie 

behalve voor DiscST en DiscFX. Een opmerkelijke vaststelling is de gevonden concaviteit van 

bijna alle categorieen ten opzichte van de US dollar index en de Barclays Bonds index (zie Tabel 

XVIII).  

[Voeg hier Tabel XVIII in] 

Onderzoek van de alfa’s (Tabel XIX) geeft aan dat ongeveer 10% van de fondsen in de 

categorieën DiscST, SystFund en SystST een significant positieve alfa vertonen volgens zowel 

het TM 8-factor model als het TM 4-factor model die de focusmarkten bevat. In de niet-

focusmarkten komen uiterst weinig significante positieve alfa’s voor, maar voornamelijk 

significante negatieve alfa’s. Significante negatieve alfa’s zijn volgens het TM 8-factor model 

voor meer dan 10% van de fondsen te vinden voor de categorieën DiscFX, DiscST, SystFX, SystST 
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en SystTrend. Uit de resultaten blijkt echter dat de conclusies met betrekking tot het TM 8-

factor model weinig robuust zijn met het 8-factor HM model. Het is enkel mogelijk te 

bevestigen dat beide modellen een groot percentage significante negatieve alfa’s geven voor 

de categorieën SystTrend en Syst.  

[Voeg hier Tabel XIX in] 

Het TM model met niet-focusmarkten geeft aan dat, zoals reeds vermeld, het aandeel 

significante negatieve alfa’s van DiscFund, DiscFX, DiscST en SystFX substantieel toeneemt in 

vergelijking met het TM 8-factor model. Dit is mogelijks het gevolg van misspecificatie van het 

model door een onvolledige benchmark (Roll, 1978). Uit de resultaten blijkt dat wanneer het 4-

factor TM (1966) model met de niet-focus markten gebruikt wordt om market timing te meten, 

80 tot 100% van de anticiperende fondsen een negatieve alfa vertonen. Wanneer het 4-factor 

model met de focusmarkten wordt gebruikt is dit percentage slechts ongeveer 30% van alle 

anticiperende fondsen. Bovendien blijkt dat wanneer negatieve alfa’s aanwezig zijn in het 8-

factor model ook in sterke mate significante negatieve alfa’s aanwezig zijn in het 4-factor model 

met niet-focusmarkten. Dit doet vermoeden dat de negatieve alfa’s in het 8-factormodel 

veroorzaakt zijn door de niet-focusmarkten. Een laatste vaststelling is dat het aantal fondsen 

met negatieve significante alfa’s in de SystTrend categorie 10% blijft en niet substantieel 

toeneemt zoals in de net vermelde categorieën. De sterke aanwezigheid van market timing na 

het opsplitsen van het model heeft voor deze categorie dus geen bijkomende invloed op de 

totale aanwezigheid van significante negatieve alfa’s.  

 

De verklaringskracht van de individuele fondsen neemt significant toe na het toepassen van de 

niet-conditionele market timing modellen (Tabel XX). Deze toename is echter zeer klein en 

verklaart geen groot deel van de rendementen van de modellen. Hieruit kan besloten worden 

dat de rendementen van CTA’s niet verklaard worden door market timing ten opzichte van 

traditionele indexen. De grootste toename is te vinden voor SystTrend, wat een  van de weinige 

categorieën is tot nu toe het meest frequent market timing heeft vertoond. Een opmerking 

hierbij is wel dat de verklaringskracht van SystTrend voor lineaire modellen de op 2 na kleinste 

is.  

[Voeg hier Tabel XX in] 
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7.2.4 Conclusie 

Niet-conditionele modellen vertonen voornamelijk market timing ten opzichte van de S&P500 

en de GSCI index. De resultaten geven aan dat SystCom, SystST, SystTrend en Syst de S&P500 

index geanticipeerd hebben op zowel categorieniveau, fondsniveau alsook voor een 

substantiële periode wanneer gekeken wordt naar in de tijd variërende regressies. Bovendien 

wordt volgens dezelfde redenering market timing vertoond door DiscFund, SystTrend en Syst 

ten opzichte van de GSCI index. Op fondsniveau resulteert bovendien ook niet-conditionele 

market timing voor SystCom en SystST ten opzichte van de GSCI index wat niet werd gevonden 

op categorieniveau. Een laatste belangrijke vaststelling met betrekking tot deze categorieën is 

de ontdekking van negatieve security selection voor SystTrend en Syst op fondsniveau. Dit 

betekent dat meer dan 10% van de geanalyseerde fondsen een significante negatieve alfa 

vertoonden in zowel het TM (1966) als het HM (1981) model. 

 

Omdat verschillende fondsen in elke categorie verschillende market timing kunnen vertonen 

kan market timing op geaggregeerd niveau hierdoor verzwakt worden (Chen, 2005). Zowel het 

TM als het HM geven aan dat ook DiscFund, DiscCom, DiscST, DiscTrend en Disc voor meer dan 

10% van de fondsen market timing vertoonden ten opzichte van de S&P500. Bovendien is er 

ook voor SystFX market timing aanwezig voor minstens 10% van de fondsen ten opzichte van 

de GSCI in zowel het TM (1966) als het HM (1981) model.  

 

Uit de tijdsvariërende regressies kan besloten worden dat market timing varieert afhankelijk 

van de marktomstandigheden in de periode van januari 1996 tot en met december 2010. De 

resultaten geven aan dat elke categorie, met uitzondering van DiscST en Disc, met behulp van 

een TM (1966) model market timing heeft vertoond in 1 van de 4 verschillende markten voor 

minstens 10 opeenvolgende regressies. Bovendien kan er ook besloten worden dat 

systematische CTA’s hoofdzakelijk market timing hebben vertoond ten opzichte van de S&P500 

en de GSCI index, terwijl discretionaire CTA’s voornamelijk security selection hebben vertoond 

in de onderzochte periode. De populaire periodes waarin market timing gevonden werd 

worden gekenmerkt door grote marketbewegingen (cfr. Dot-com bubble, crisis 2007-2008).  
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Tenslotte kan worden geconcludeerd dat het toepassen van niet-conditionele modellen slechts 

een kleine significante invloed heeft op de verklaringskracht. CTA’s vertonen dus wel market 

timing ten opzichte van traditionele indexen, maar deze market timing slaagt er niet in een 

relevant deel van de rendementen te verklaren.   

7.3  Conditionele market timing 

In dit deel zullen de resultaten beschreven worden van de conditionele market timing modellen 

met elk 2 focusmarkten ofwel 2 niet-focusmarkten.   

7.3.1 Categorieniveau  

Uit de conditionele market timing modellen resulteert een positieve significante convexe relatie 

ten opzichte van de S&P500 voor de categorieën DiscST, SystST, SystTrend en Syst (Tabel XXI). 

De overige categorieën vertonen ook een convexe relatie, maar deze is niet significant op het 

5% significantieniveau. Uit het HM model (Tabel XXII) daarentegen kan enkel market timing 

worden vastgesteld voor SystST ten opzichte van de S&P500. De relatie tussen de verschillende 

categorieën en de US dollar index blijft nog steeds hoofdzakelijk insignificant in zowel het TM 

model als het HM model. Alsook is duidelijk dat market timing ten opzichte van de GSCI markt 

enkel nog aanwezig is voor SystTrend wanneer gebruik wordt gemaakt van een conditioneel TM 

model. Ten opzichte van de Barclays Bonds index kan enkel significante market timing 

coëfficiënten worden gevonden door het gebruik van een TM model, en dit voor DiscCom, 

SystCom en Disc. Bovendien heeft het toepassen van de conditionele modellen als gevolg dat 

de coëfficiënten meer positief worden voor de US dollar markt en de Barclays Bonds markt en 

meer negatief voor de overige markten. Hieruit blijkt dat negatieve market timing coëfficiënten 

grotendeels positief worden, maar deze worden niet significant.     

[Voeg hier Tabel XXI in] 

[Voeg hier Tabel XXII in] 

De alfa’s (Tabel XXIII) van de conditionele modellen zijn allemaal positief en insignificant voor 

de market timing modellen met de focusmarkten erin. De niet-focusmarkten bezitten allemaal 

een negatieve alfa in de conditionele market timing modellen. Meer dan de helft van deze 

negatieve alfa’s is bovendien significant op het 5% significantieniveau. 
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[Voeg hier Tabel XXIII in] 

De verklaringskracht van conditionele modellen neemt significant toe ten opzichte van de niet-

conditionele modellen door het opnemen van conditionele variabelen. De aangepaste 

verklaringskracht neemt significant toe met gemiddeld 0,03 voor de focusmarkten, en met 

gemiddeld 0,09 voor de niet-focusmarkten. Door vergelijking van het conditionele market 

timing model van de focusmarkten met het niet-conditionele 8-factor TM model kan er geen 

significant verschil in verklaringskracht ontdekt worden. Voor de niet-focusmarkten is er wel 

een significant verschil in verklaringskracht in vergelijking met het niet-conditionele 8-factor 

model. De conditionele informatie blijkt daardoor slechts voor de helft het verlies in 

verklaringskracht van de 2 focusmarkten te compenseren.  

7.3.2 In de tijd variërend gedrag 

De resultaten van in de tijd variërende conditionele market timing regressies zijn te vinden in 

Tabel XXIV. Hieruit kan worden geconstateerd dat conditionele market timing ten opzichte van 

de S&P500 vertoond wordt door SystCom, SystST, SystTrend en Syst. Deze categorieën wezen , 

met uitzondering van SystCom, eerder ook op market timing in stationaire conditionele market 

timing modellen. Conditionele market timing ten opzichte van de GSCI index is ook hier te 

verwaarlozen. Verder kan wel conditionele market timing worden vastgesteld ten opzichte van 

de US Dollar index en de Barclays Bonds index. Negatieve conditionele market timing is 

aanwezig, maar blijft een zeldzaam verschijnsel.  Zoals te zien in de tabel zijn de resultaten niet 

altijd consistent en is conditionele market timing terug te vinden waar geen gewone market 

timing werd vertoond. Bovendien is er grotendeels wel consistentie omtrent de periode waarin 

market timing wordt gevonden, dit is wanneer beide modellen voorspellingskracht vertonen. 

[Voeg hier Tabel XXIV in] 

Een interpretatie en conclusie met betrekking tot de gevonden alfa’s is moeilijk omdat deze 

sterk kunnen beïnvloed zijn door de afwezigheid van 2 benchmarks (Roll, 1978). Uit de 

resultaten blijkt dat systematische CTA’s in de focusmarkten meer significante positieve alfa’s 

vertoond hebben dan discretionaire CTA’s. Daarentegen zijn positieve alfa’s in de niet-

focusmarkten zeer zeldzaam. Tenslotte kan worden vastgesteld dat discretionaire CTA’s vaker 

significante negatieve alfa’s vertoond hebben in de niet-focusmarkten dan systematische CTA’s. 
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7.3.3 Fondsniveau 

Niet-conditionele market timing modellen op individueel fondsniveau wezen op een sterke 

indicatie voor market timing ten opzichte van de S&P500 index en de GSCI index. Het toepassen 

van conditionele modellen heeft als gevolg dat de convexiteit ten opzichte van de GSCI index  

markt grotendeels verdwijnt (zie Tabel XXV). Voor de categorieën DiscFund, DiscFX, DiscST, 

SystFX en SystST is het aandeel fondsen die positieve market timing vertoonden ten opzichte 

van de S&P500 daarentegen sterk toegenomen. Voor de SystTrend categorie, die frequent 

market timing vertoonde in het niet-conditionele model, is de aanwezigheid van market timing 

ten opzichte van de S&P500 echter gedaald tot 10% van alle fondsen. Voor Syst blijft 

conditonele market timing ook ongeveer op hetzelfde niveau als voor niet-conditionele market 

timing. Daarnaast verdwijnt market timing voor DiscCom, DiscTrend en SystCom ten opzichte 

van de S&P500. Het toepassen van de conditionele modellen heeft bovendien als gevolg dat 

negatieve market timing grotendeels verminderd wordt, en dit voornamelijk in de US dollar 

markt en de Barclays Bonds markt. Door het gebruik van conditionele modellen wordt zelf 

positieve market timing ontdekt in deze markten.  

[Voeg hier Tabel XXV in] 

Uit de resultaten blijkt dat het conditionele TM market timing model op individueel 

fondsniveau voor alle categorieën, met uitzondering van SystCom en SystFX, voor minstens 10% 

van de fondsen convexiteit vertoont ten opzichte van de Barclays Bonds index. Deze convexiteit 

komt voor geen enkele categorie naar voor in het conditionele HM model waardoor geen 

consistente conclusie hieromtrent kan gevormd worden. 

 

De resultaten geven ook aan dat de conditionele alfa’s negatiever zijn in de niet-focusmarkten 

dan in de focusmarkten. Bovendien zijn deze negatieve conditionele alfa’s ook vaak significant 

op het 5% significantieniveau. De verklaring hiervoor is de aanwezigheid van market timing, de 

aanwezigheid van de niet-focusmarkten op zich en eventuele misspecificaties in de modellen 

(Roll, 1978). Een opmerkelijke vaststelling is dat in de markten die market timing vertoonden 

ten opzichte van de S&P500 of dollar, meer significante negatieve alfa’s werden gevonden. De 

niet-focusmarkten met weinig market timing vertonen minder significante negatieve alfa’s. Hoe 

meer market timing aanwezig is, hoe meer significante negatieve alfa’s gevonden kunnen 
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worden in de niet-focusmarkten. In de focusmarkten is de aanwezigheid van significante alfa’s 

lager en is er ook geen direct verband te merken met de aanwezigheid van market timing ten 

opzichte van de US bonds index. Wel blijkt dat de categorieën die de US dollar als focus markt 

hebben meer significante negatieve conditionele alfa’s vertonen. 

7.3.4 Gebruik publieke informatie 

In dit deeltje zal besproken worden in welke mate CTA’s gebruik hebben gemaakt van de 

conditionele informatie die geïncorporeerd werd in de modellen. Een samenvatting hiervan is 

te vinden in Tabel XXVI. 

[Voeg hier Tabel XXVI in] 

Op categorieniveau is te vinden dat CTA’s slechts weinig gebruik gemaakt hebben van publieke 

informatie. Bovendien kan worden vastgesteld dat het gebruik van publieke informatie vaker 

voorkomt in de niet-focusmarkten. De resultaten geven aan dat voornamelijk gebruik gemaakt 

werd van de T-bill en zelden van de olieprijs bij het maken  van voorspellingen.  

Vooreerst is zichtbaar dat in de focusmarkten de olieprijs gebruikt werd door SystTrend en Syst 

om de GSCI index te voorspellen. Door het gebruik van deze informatie verdwijnt de market 

timing die gevonden werd in de niet-conditionele modellen. Ten tweede is duidelijk dat t-bill 

sterk gebruikt wordt door DiscCom om voorspellingen te doen over de obligatiemarkt.  

In de niet-focusmarkten daarentegen wordt t-bill altijd gebruikt om de US Dollar index te 

voorspellen. Alsook blijkt deze informatie door SystFX en SystFund gebruikt te worden om 

voorspellingen te maken over de GSCI index. Verder kan worden vastgesteld dat ook DiscFund, 

DiscST en SystST ook gebruik maken van t-bill om de S&P500 index te voorspellen. Tenslotte 

wordt de olieprijs gebruikt door DiscFund om de GSCI index te voorspellen.  

 

Op individueel fondsniveau kan ook worden vastgesteld dat ook de t-bill de belangrijkste 

voorspellende variabele is voor CTA’s. Deze variabele wordt gebruikt om zowel voorspellingen 

te maken van de S&P500, de GSCI als de US dollar index. Ook hier is duidelijk dat het gebruik 

van de t-bill vaker voorkomt in de niet-focusmarkten dan in de focusmarkten.  
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7.3.5 Conclusie 

Het toepassen van conditionele modellen heeft als gevolg dat market timing ten opzichte van 

de S&P500 index nog steeds grotendeels aanwezig is, maar quasi volledig verdwijnt ten 

opzichte van de GSCI index. De resultaten geven aan dat SystST, SystTrend en Syst conditionele 

market timing vertonen ten opzichte van de S&P500 op zowel categorieniveau, individueel 

fondsniveau, als bij het gebruik van een in de tijd variërende regressie. In 7.2 werd aangetoond 

dat deze categorieën ook niet-conditionele market timing vertoonden op alle niveau’s.  

Hiernaast resulteert dat SystCom, die niet-conditionele market timing vertoonde ten opzichte 

van de S&P500, geen conditionele market timing heeft vertoond ten opzichte van deze markt. 

Conditionele market timing ten opzichte van de GSCI wordt enkel nog gevonden voor SystTrend 

op categorieniveau wanneer gebruik gemaakt wordt van een conditioneel TM model. Elke 

andere vorm van evidentie voor conditonele market timing ten opzichte van de GSCI index op 

categorie- en fondsniveau is niet aanwezig. In 7.2 werd niet-conditionele market timing ontdekt 

op individueel fondsniveau ten opzichte van de S&P500 voor de, hier nog niet vermelde , 

categorieën DiscCom, DiscFund, DiscST, DiscTrend en Disc. Uit de resultaten blijkt dat enkel 

DiscFund, DiscST en Disc conditionele market timing vertoonden ten opzichte van de S&P500 

index.  

 

De invloed van conditionele modellen heeft als gevolg dat de concave relaties uit de 

opgesplitste niet-conditionele modellen verdwijnen. Bovendien kan hierdoor zelf positieve 

market timing voorkomen ten opzichte van de Barclays Bonds index en de US Dollar index. De 

resultaten geven ook aan dat  in de focusmarkten niet significante positieve conditionele alfa’s 

voorkomen, terwijl de conditionele alfa’s in de niet-focusmarkten grotendeels negatief 

significant blijven. Tenslotte kan er intuïtief vastgesteld worden dat er een negatief verband 

bestaat tussen market timing en security selection, en dit voornamelijk in de niet-

focusmarkten.  

 

Een laatste conclusie kan gevormd worden omtrent de gebruikte publieke informatie. Uit de 

resultaten komt voort dat enkel t-bill een belangrijke publieke variabele is om voorspellingen te 

doen over zowel de S&P500 index, GSCI index en US Dollar index.    
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7.4  Robuustheid 

Instant history bias heeft als gevolg dat sommige significante coëfficiënten insignificant worden, 

zowel voor positieve als negatieve market timing. Daarom werd ervoor geopteerd om de data 

te gebruiken na instant history bias correctie. Bovendien zijn de resultaten op het niveau van de 

individuele fondsen hierdoor ook voorzichtiger.  

 

Om tot een besluit te komen omtrent market timing bij CTA’s is de vergelijking van de 

verschillende modellen cruciaal. Robuustheid wordt verkregen door de vergelijking van het TM 

model en het HM model, dit door te kijken op individueel fonds niveau en door in de tijd 

variërende regressies uit te voeren. Tabel XXVII vat alle resultaten samen van de verschillende 

modellen die gebruikt werden. Op basis van deze tabel kan een algemene conclusie gevormd 

worden met betrekking tot market timing bij CTA’s. Deze conclusie zal worden ingeleid met een 

overzicht van de gebruikte data en methode.  

[Voeg hier Tabel XXVII in] 

 

  



 

72 
 

8 Algemene conclusie 

In dit werkstuk worden de market timing “skills” van CTA’s, een categorie van hedgefondsen, 

geanalyseerd door gebruik te maken van de traditionele en conditionele TM (1966) en HM 

(1981) modellen. Dit laat toe om een onderscheid te maken tussen market timing gebaseerd op 

vertraagde publiek beschikbare informatie en superieure informatie. Market timing werd 

onderzocht ten opzichte van de 4 markten waarin CTA’s investeren: aandelen (S&P500), 

goederen (GSCI), obligaties (Barclays Bonds) en wisselkoersen (Trade Weighted Dollar index). 

Om conditionele market timing te observeren werden 2 focusmarkten en 2 niet-focusmarkten 

toegewezen aan elke CTA categorie. Deze strategie werd gebruikt als antwoord op het grote 

aantal extra variabelen die deze conditionele modellen vereisen. Bovendien heeft deze 

methode als voordeel dat het verschil in prestaties tussen de focusmarkten en niet-

focusmarkten ontdekt kan worden.  De variabelen die publieke informatie voorstellen zijn 

vergelijkbaar met degene die gebruikt werden in de literatuur om aandelen- en 

obligatiemarkten te voorspellen. Voor goederen en wisselkoersen was de keuze gebaseerd op 

een doordachte redenering, en werd een nieuwe variabele geïntroduceerd.  

De onderzochte sample bestaat uit 822 CTA’s die kunnen opgedeeld worden 10 verschillende 

categorieën waarvan 5 systematische en 5 discretionaire. Market timing werd geanalyseerd op 

zowel individueel fondsniveau als op categorieniveau. Hierbij werd rekening gehouden met de 

invloed van instant history bias. Op categorieniveau werd gebruik gemaakt van het gelijk 

gewogen gemiddelde van alle fondsrendementen vanaf januari 1996 tot en met december 

2010. Op individueel fondsniveau daarentegen werden enkel de fondsen in de analyse 

opgenomen met minimum 36 maanden rendementsgegevens. Hiervoor werden alle 

rendementen gebruikt vanaf januari 1986 tot en met maart 2011.  

 

Een algemene conclusie met betrekking tot market timing kan geformuleerd worden met 

behulp van Tabel XXVII. Op basis van deze tabel kan worden vastgesteld dat systematische 

CTA’s meer market timing vertonen dan discretionaire CTA’s.   

De gevonden resultaten geven aan dat voornamelijk SystST en SystTrend hiervan aan de basis 

liggen. Beide categorieën vertonen zowel niet-conditionele als conditionele market timing ten 

opzichte van de S&P500. Daarnaast vertoont SystTrend op zowel categorieniveau als 

fondsniveau ook niet-conditionele market timing ten opzichte van de GSCI. SystST blijkt 
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bovendien voorspellingskracht te bezitten ten opzichte van de GSCI index, maar dit is enkel 

zichtbaar op individueel fondsniveau. Een belangrijke vaststelling is dat het incorporeren van 

publieke informatie ( olie, t-bill ) als gevolg heeft dat market timing ten opzichte van de 

goederenmarkt volledig verdwijnt. Hiernaast kan ook nog worden vastgesteld dat SystCom niet-

conditionele market timing vertoont ten opzichte van de S&P500 index op zowel categorie- als 

fondsniveau. Bovendien werd ook niet-conditionele market timing ontdekt voor SystCom ten 

opzichte van de GSCI op fondsniveau. Een belangrijke laatste vaststelling met betrekking tot 

systematische CTA’s is dat ongeveer 10% van de fondsen uit de categorieën SystTrend en Syst 

een negatieve significante alfa vertonen.  

Uit de resultaten blijkt dat discretionaire CTA’s ook zowel niet-conditionele als conditionele 

market timing vertonen ten opzichte van de S&P500. Dit is enkel te vinden op individueel 

fondsniveau en niet op categorieniveau. Wanneer gekeken wordt naar de individuele 

categorieën kan worden afgeleid dat voornamelijk DiscFund en DiscST hiervan aan de grondslag 

liggen. Beide categorieën vertonen zowel niet-conditionele als conditionele market timing ten 

opzichte van de S&P500. Bovendien blijken DiscCom en DiscTrend enkel niet-conditonele 

market timing te vertonen ten opzichte van deze index. Tenslotte kan nog niet-conditionele 

market timing worden vastgesteld voor DiscFund ten opzichte van de GSCI index.  Dit resultaat 

werd ook gevonden op categorieniveau door het niet-conditionele TM (1966) model. 

Voor zowel discretionaire als systematische CTA’s kan besloten worden dat de aanwezigheid 

van significante alfa’s zeldzaam is wanneer enkel gebruik gemaakt wordt van statische 

regressies. 

 

De resultaten geven aan dat market timing vaker voorkomt op individueel fondsniveau dan op 

categorieniveau, dit kan verschillende oorzaken hebben. Vooreerst is de onderzochte sample 

verschillend. Op categorieniveau werd enkel rekening gehouden met de rendementen na 1996, 

terwijl op fondsniveau rekening gehouden werd met de rendementen na 1986. Een tweede 

mogelijke reden is de beperking van de steekproef door enkel fondsen op te nemen die 

minimum 36 maanden rendementgeschiedenis hebben. Hierdoor zijn de resultaten 

onderworpen aan survivorship bias (zie 5.1.2.2). Dit heeft als gevolg dat mogelijks enkel de 

goede fondsen zijn opgenomen. De jongere, mogelijks minder goede, fondsen kunnen hierdoor 

het effect van de oudere, beter presterende fondsen tegenwerken.  
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Uit de in de tijd variërende regressies kan besloten worden dat market timing varieert 

afhankelijk van de economische omstandigheden. De resultaten geven aan dat voornamelijk 

market timing zichtbaar is bij grote marktbewegingen. Market timing werd ontdekt in de 

periode rond de dot-com bubble en de crisis van 2007-2008.   

De regressies geven aan dat systematische CTA’s voornamelijk waarde toevoegen door market 

timing, en dit ten opzichte van de S&P500 index. Deze vaststelling is robuust voor zowel niet-

conditionele als conditionele modellen. Bovendien werd voor systematische CTA’s ook niet-

conditionele market timing ontdekt ten opzichte van de GSCI index. Hiernaast kan ook besloten 

worden dat discretionaire CTA’s weinig market timing vertonen en hoofdzakelijk waarde 

toevoegen door middel van security selection. De grote beperking van deze analyse is echter 

dat HM (1981) modellen niet gebruikt konden worden omwille van 

multicollineariteitsproblemen. Deze in de tijd variërende regressies bevestigen tot slot de 

eerder vermelde aanwezigheid van market timing op categorieniveau door het gebruik van 

statische regressies. 

 

In dit onderzoek werd een onderscheid gemaakt tussen focus-en niet-focusmarkten voor elke 

CTA categorie. Hieruit kan geconcludeerd worden dat CTA’s negatieve market timing vertonen 

ten opzichte van de US Dollar- en Barclays Bonds index wanneer traditionele market timing 

modellen gebruikt worden. Het incorporeren van publieke informatie heeft als gevolg dat deze 

negatieve market timing verdwijnt.  

Vervolgens kan ook vastgesteld worden dat dat zowel positieve als negatieve significante alfa’s 

zeldzaam zijn in de focusmarkten, terwijl negatieve significante alfa’s frequent voorkomen in de 

niet-focusmarkten. 

 

Tenslotte kan besloten worden dat market timing modellen met traditionele benchmarks 

weinig tot geen verklarende kracht toevoegen aan lineaire modellen. Lineaire modellen hebben 

reeds een lage verklarende kracht en deze market timing modellen slagen er dus niet in CTA 

rendementen te verklaren.  
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8.1 Beperkingen 

Dit onderzoek is onderworpen aan verscheidene beperkingen. Een eerste beperking heeft 

betrekking op het gebruik van traditionele market timing modellen. Het gebruik van recentere 

methoden, zoals de methode van Monarcha (2010), zou market timing meer in detail kunnen 

analyseren. Een volledig overzicht van de problemen met traditionele TM (1966) en HM (1981) 

is te vinden in 6.3.3 en 6.4.3. Vervolgens is dit onderzoek onderworpen aan de kritiek dat niet 

gecorrigeerd werd voor het gebruik van niet normaal verdeelde CTA returns. Mogelijke 

oplossingen hiervoor zijn het gebruik van een GMM en het toepassen van een bootstrap 

analyse (Chen & Liang, 2007). Verder zou een meer geavanceerde robuustheidsanalyse de 

geloofwaardigheid van de resultaten ook versterken. Meer informatie is hierover te vinden in 

6.6.  Dit onderzoek heeft ook een aantal beperkingen met betrekking op de gebruikte data. 

Chance en Hemler (2001) stelden namelijk dat het gebruik van maandelijkse data in plaats van 

dagelijkse data de resultaten sterk kan beïnvloeden. Alsook is de data onderworpen aan 

“selection bias”, “survivorship bias” en “instant history bias” waardoor de resultaten vertekend 

kunnen zijn (zie 5.1.2). 
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10  Tabellen 
 

Tabel I: Aantal Fondsen per CTA categorie 

In deze tabel is het totaal aantal beschikbare fondsen weergegeven en het aantal hiervan die 

gebruikt werden voor market timing onderzoek op fondsniveau. 

 Totaal # fondsen # Bruikbare fondsen 

Disc Com 75 48 

Disc Fund 85 61 

Disc FX 54 37 

Disc ST 28 12 

Disc Trend 13 10 

Syst Com 43 26 

Syst Fund 52 33 

Syst FX 65 37 

Syst ST 159 94 

Syst Trend 248 180 
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Tabel II: Kenmerken rendementen CTA’s 

In deze tabel zijn de kenmerken van de rendementen terug te vinden van de verschillende CTA 

categorieën. De analyse omvat CTA rendementen vanaf Januari 1996 tot en met december 

2010. 

 

 Aantal 

fondsen 

Jaarlijks Effectief 

rendement 

Standaardafwijking 

(jaar) 

Scheefheid Kurtosis JB 

Disc Com 75 15,8% 12,2% 3,34 26,84 1915,5 

Disc Fund 85 13,4% 7,9% 0,45 3,90 5,74 

Disc FX 54 11,7% 7,9% 1,26 7,51 60,05 

Disc ST 28 21,1% 9,6% -2,37 25,92 639,09 

Disc Trend 13 18,3% 18,4% 0,68 3,67 1,245 

Syst Com 43 11,6% 11,3% 0,79 4,73 9,83 

Syst Fund 52 11,4% 7,5% 0,48 3,09 2,01 

Syst FX 65 11,5% 7,5% 1,91 1,1 49,30 

Syst ST 159 11,8% 5,1% 0,97 6,02 85,36 

Syst Trend 248 14,2% 13,7% 0,53 3,84 18,90 

 ‘JB staat voor Jarque-bera waarde. 
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Tabel III: Instant history bias 

De jaarlijkse instant history bias werd berekend voor elke categorie over de periode van januari 

1996 tot en met december 2010. Hierbij werd het originele portfolio vergeleken met een 

portfolio zonder de eerste 12 maanden rendementgeschiedenis voor elk fonds.  

 

 Instant History Bias 

DiscCom 0,89% 

DiscFund 1,90% 

DiscFX 1,80% 

DiscST 3,57% 

DiscTrend 3,31% 

SystCom 0,89% 

SystFUnd 0,60% 

SystFX 1,68% 

SystST 1,54% 

SystTrend 1,03% 

Disc 1,67% 

Syst 1,07% 
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Tabel IV: Correlaties tussen Benchmarks 

In Tabel III zijn de correlaties te vinden tussen de verschillende benchmarks over de periode van 

januari 1996 tot en met december 2010. 

 

 GSCI S&P500 Barclays Bonds US Dollar 

GSCI 1 0,219 0,004 -0,356 

S&P500  1 0,000 -0,248 

Barclays Bonds   1 -0,207 

US Dollar    1 
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Tabel V: Focusmarkten 

In Tabel V zijn de focusmarkten die behoren bij elke categorie aangeduid met een kruisje. De 

markten die geen kruisje bevatten worden geclassificeerd als niet-focusmarkten.  

 

 S&P500 US Dollar GSCI Barclays Bonds 

DiscCom   x x 

DiscFund  x  x 

DiscFX  x  x 

DiscST  x  x 

DiscTrend   x x 

SystCom   x x 

SystFund   x x 

SystFX  x  x 

SystST  x  x 

SystTrend   x x 

Discretionary  x  x 

Systematic   x x 

 
Tabel VI: Conditionele variabelen 

Deze tabel geeft de variabelen weer die publieke informatie voorstellen. Bovendien is voor elke 

variabele de verklaringskracht gegeven, berekend met een predictieve regressie (zie 5.3).  

Marktindex S&P500 Barclay Bonds US Dollar GSCI 

 ∆S&P500 dividend 

yield 

S&P500 dividend 

yield 

Oil price Oil price 

 3-Month t-bill 3-Month t-bill 3-Month t-bill 3-Month t-bill 

 ∆Quality Premium Quality Premium*   

 ∆Term Spread* Term Spread   

Verklaringskracht 

(Adjusted R2) 

0,49 

 
 

0,77 0,72 0,43 

*Niet significant 

‘ Predictieve regressie voor sample periode van januari 1986 tot en met maart 2011. 
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Tabel VII: Lineair multifactor model op categorieniveau 

In deze tabel zijn de t-waarden weergegeven van de coëfficiënten door gebruik van het 

onderstaande lineair multifactor model. Bovendien zijn ook de waarden gegeven van de 

aangepaste R2 voor elke regressie. De sample periode gaat van januari 1996 tot en met 

december 2010. De resultaten zijn gebaseerd op de rendementen vóór instant history bias 

correctie. 

 

567.89�:.; 	 − <�

=	∝�	+	��,>&@A  ∗ (B&C500 − <�* + �;,EF	GHIIJK ∗ (LB	M9NN6� − <�* +	��,O>PQ

∗ (RB52 − <�* +	��,STUVWTXY	SZ[\Y ∗ (]6�^N6_`	]9ab` − <�)	 

 

 ∝ cd&efgg chi	jkllmn codpq crstuvswx	ryz{x Aangepaste R2 

DiscCom 1,13 0,49 1,86 2,14* 2,00** 0,14 

DiscFund 3,60** 3,40** 3,54** 4,61** 3,81** 0,47 

DiscFX 1,37 -0,42 2,22* 0,16 5,34** 0,34 

DiscST 3,02* 2,62** 2,53* 0,66 2,93** 0,26 

DiscTrend 1,64 -0,26 0,42 2,28* 2,79** 0,12 

SystCom 2,11* -0,74 2,26** 3,67** 3,64** 0,29 

SystFund 2,14* 2,37** 1,67 2,43** 5,91** 0,44 

SystFX 1,73 1,11 2,50** 1,25 5,14** 0,38 

SystST 3,76* 2,24* 3,88** 4,19** 5,66** 0,62 

SystTrend 1,96* -2,43** 0,04 2,75** 5,34** 0,26 

Disc 3,76* 2,24* 3,88** 4,19** 5,66** 0,54 

Syst 2,33* -1,99** 0,69 3,02** 6,40** 0,37 

‘* Alle t-waarden die groter (kleiner) zijn dan (-) 1,96 , significant op 5% significantieniveau.  

‘** Waarde die ook significant is ná instant history bias correctie. 
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Tabel VIII: Correlatie tussen marktkoers en in de tijd variërende bèta's 

In deze tabel zijn de correlaties te vinden tussen de in de tijd variërende bèta’s en het koersniveau van de desbetreffende marktindex. De sample 

periode gaat van januari 1996 tot en met december 2010. De regressies zijn gebaseerd op een raam van 36 maanden die verschuift doorheen de 

tijd.  

 

Correlatie DiscCom DiscFund DiscFX DiscST DiscTrend SystCom SystFund SystFX SystST SystTrend Discreti

onary 

System

atic 

S&P500 17% 32% 25% 55% 48% 38% 58%* 66%* 8% 57%* 45% 55%* 

GSCI 27% -38% 45% -23% 41% 62% 46% -20% 47% 65%* 0% 63%* 

Barclays 

Bonds 

42% 51%* 12% 36% -1% 35% 55%* -5% -29% 0% 44% 0% 

US Dollar -19% 2% 11% -38% -2% 40% 10% 50% -22% 7% -10% 0% 

‘* Correlatie die ook groter is dan 50% ná instant history bias correctie. 
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Tabel IX: Lineair multifactor model op fondsniveau  

In deze tabel zijn de percentages significante positieve (negatieve) coëfficiënten te vinden voor elke CTA categorie. Deze percentages werden 

bekomen door toepassing van onderstaand lineair multifactor model over de periode van januari 1986 tot en met maart 2011.  

Fonds�	 − R� =	∝	+	β�,>&@A  ∗ (S&C500 − R�) + β�,�>	�ZWWTU ∗ (US	Dollar − R�) +	β�,O>PQ ∗ (GSCI − R�) +	β�,STUVWTXY	SZ[\Y ∗ (Barclays	Bonds

− R�)	 

 

 ∝	 �d&efgg ��d	�yvvst �odpq �rstuvswx	ryz{x Aantal Fondsen 

DiscCom 6% (4%) 6% (0%) 23% (2%) 40% (0%) 23% (2%) 48 

DiscFund 3% (5%) 18% (10%) 38% (2%) 23% (3%) 36% (2%) 61 

DiscFX 5% (5%) 8% (0%) 51% (3%) 16% (0%) 57% (0%) 37 

DiscST 25% (0%) 25% (0%) 67% (0%) 25% (0%) 58% (0%) 12 

DiscTrend 10% (0%) 40% (20%) 30% (0%) 20% (0%) 60%(10%) 10 

SystCom 8% (0%) 0% (8%) 23% (12%) 50% (4%) 31% (0%) 26 

SystFund 12% (0%) 12% (0%) 21% (3%) 21% (3%) 5% (0%) 33 

SystFX 11% (5%) 19% (11%) 32% (0%) 19% (3%) 51% (0%) 37 

SystST 11% (2%) 7% (11%) 34% (3%) 18% (0%) 51% (0%) 94 

SystTrend 3% (1%) 4% (24%) 11% (2%) 31% (0%) 54% (1%) 180 

Disc 6% (4%) 14% (5%) 38% (2%) 26% (1%) 40% (2%) 168 

Syst 7% (1%) 7% (16%) 21% (3%) 27% (1%) 47% (0%) 370 

‘Het percentage negatieve coëfficiënten staat tussen haakjes. 

‘ Significant op 5% significantieniveau met afkapwaarde (-)1,96 
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Tabel X: Lineair multifactor model - Verdeling aangepaste R2 

In deze tabel is de verdeling van de aangepaste R2-en te vinden die hoort bij de resultaten uit Tabel IX.  

 

 <=0,1 0,1-0,3 0,3-0,5 0,5-0,7 0,7-1 Aantal Fondsen 

DiscCom 40% 35% 8% 13% 0% 48 

DiscFund 30% 36% 26% 7% 0% 61 

DiscFX 24% 27% 30% 14% 0% 37 

DiscST 25% 17% 25% 8% 0% 12 

DiscTrend 50% 20% 20% 10% 0% 10 

SystCom 27% 42% 15% 8% 0% 26 

SystFund 27% 48% 24% 0% 0% 33 

SystFX 30% 38% 16% 11% 0% 37 

SystST 32% 39% 19% 5% 0% 94 

SystTrend 44% 48% 6% 3% 0% 180 

Disc 32% 31% 21% 11% 0% 168 

Syst 37% 44% 13% 4% 0% 370 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 
 

Tabel XI: T-waarden niet-conditionele TM model op categorieniveau  

In deze tabel zijn de t-waarden te vinden die bekomen werden door onderstaande market timing regressie. De sample periode omvat 

rendementsgegevens vanaf januari 1996 tot en met december 2010. 

567.89�:.;	 − <�

=	∝	+	��,>&@A  ∗ (B&C500 − <�* + �;,EF	GHIIJK ∗ (LB	M9NN6� − <�* +	��,O>PQ ∗ (RB52 − <�* +	��,STUVWTXY	SZ[\Y

∗ (]6�^N6_`	]9ab` − <�* +	!;,F&@A  ∗ (B&C500 − <�*
�
+ !�,�>	�ZWWTU ∗ (LB	M9NN6� − <�*

�
+	!;,�F�� ∗ (RB52 − <�*

�

+	!;,�JK�IJ��	�H��� ∗ (]6�^N6_`	]9ab` − <�)� 

  α β S&P500 β US dollar β GSCI β Barclays Bonds �d&efgg ��d�yvvst �odpq �rstuvswx	ryz{x Aangepaste R2 

DiscCom 0,49 0,95 0,43 1,50 0,72 0,71 -1,10 0,12 -0,46 0,15 

DiscFund 1,72 2,68* 2,39* 5,63 1,39 -0,52 0,12 2,80* -0,80 0,50 

DiscFX -0,34 0,47 1,09 0,25 1,85 1,30 -0,15 0,12 -0,80 0,28 

DiscST 1,12 1,82 1,21 0,70 1,29 -0,53 0,18 0,52 -0,52 0,22 

DiscTrend -0,82 0,70 -0,53 2,27* 0,10 1,67 -0,35 1,54 -1,64 0,13 

SystCom 0,22 1,25 0,84 4,03* 2,33* 2,76* -0,68 1,28 0,82 0,31 

SystFund 0,46 2,70* 0,39 2,67* 3,27* 1,46 -0,61 1,51 0,19 0,44 

SystFX -0,39 1,31 0,90 1,57 1,76 0,96 -0,66 1,51 -0,98 0,36 

SystST 0,28 1,82 3,18* 2,96* 3,77* 3,94* 1,72 0,20 -1,33 0,63 

SystTrend -0,39 -0,02 0,32 3,59 1,90 2,53* 0,92 2,31* -1,01 0,31 

Disc 0,72 0,76 0,74 1,90 1,37 0,41 -1,17 0,44 -0,47 0,27 

Syst -0,22 0,33 0,60 3,67* 2,30* 2,76* 0,71 1,96* -1,16 0,39 

‘* t-waarde groter(kleiner) dan (-)1,96 is significant op 5% significantieniveau. 
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Tabel XII: T-waarden niet-conditionele HM model op categorieniveau 

In deze tabel zijn de t-waarden te vinden die het resultaat zijn van het regresseren van onderstaande niet-conditionele HM market timing 

regressie op de verschillende CTA categorie indexen. De sample periode omvat rendementen tussen januari 1996 en december 2010. 

567.89�:.; − <�

=	∝;+	�;,F&@A  ∗ (B&C500 − <�* + �;,EF	GHIIJK ∗ (LB	M9NN6� − <�* +	�;,�F�� ∗ (RB52 − <�* +	�;,�JK�IJ��	�H��� ∗ (]6�^N6_`	]9ab` − <�*

+	γ�,>&@A  (B&C500 − <�*	I∗(B&C500 − <�* +	γ�,�>	�ZWWTU ∗ (LB	M9NN6� − <�*	I∗(LB	M9NN6� − <�* +	γ�,O>PQ ∗ (RB52 − <�*	I∗(RB52 − <�*

+	γ�,STUVWTXY	SZ[\Y ∗ (]6�^N6_`	]9ab` − <�*	I∗(]6�^N6_`	]9ab` − <�* 

Met I∗(R�,� − R�,�) =I(R�,� − R�,� > 0* − 	I(R�,� − R�,� < 0) 

 α β S&P500 β US dollar β GSCI β Barclays 

Bonds 

�d&efgg ��d�yvvst �odpq �rstuvswx	ryz{x Aangepaste R2 

DiscCom 1,09 0,61 0,32 1,25 0,18 0,16 -0,93 0,20 -0,86 0,15 

DiscFund 1,45 2,79 2,44 4,78* 1,01 -0,18 0,28 1,51 -0,74 0,48 

DiscFX -0,07 0,08 1,16 0,17 1,48 0,67 0,17 0,31 -0,77 0,28 

DiscST 0,99 1,85 1,09 0,65 0,49 -0,56 0,28 0,86 -1,12 0,23 

DiscTrend -0,22 0,43 -0,60 1,83 -0,96 1,35 -0,24 1,90 -2,47* 0,14 

SystCom -0,37 0,74 0,61 3,66 1,35 2,19* -0,87 1,42 0,02 0,29 

SystFund 0,23 2,12* 0,40 2,45* 2,75* 0,69 -0,60 1,39 0,17 0,43 

SystFX -0,24 1,20 1,36 1,35 1,57 0,74 0,10 1,27 -0,71 0,35 

SystST -0,33 1,04 2,77* 2,52* 2,91* 2,85* 1,39 0,32 -1,31 0,61 

SystTrend -0,60 -1,22 0,56 3,30 1,85 0,79 0,99 2,27* -0,59 0,27 

Disc 1,18 0,64 0,52 1,61 0,50 0,22 -1,08 0,58 -1,08 0,27 

Syst -0,35 -0,86 0,72 3,36 2,06 1,03 0,76 2,04* -0,81 0,36 

‘* t-waarde groter(kleiner) dan (-)1,96 is significant op 5% significantieniveau. 
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Tabel XIII: T-waarden TM model na opsplitsing benchmarks in (niet-) focusmarkten 

In deze tabel zijn de t-waarden samengevoegd van 2 TM market timing modellen met elk 2 benchmarks.  

567.89�:.; − <� =	∝;+	��; ∗ (��1 − <�* + ��; ∗ (��2 − <�* +	!�; ∗ (��1 − <�*
�
+ !�; ∗ (FM2 − <�*

�
 

567.89�:.; − <� =	∝;+	��; ∗ (���1 − <�* + ��; ∗ (NFM2 − <�* +	!�; ∗ (���1 − <�*
�
+ !�; ∗ (���2 − <�*

�
 

 

 �d&efgg ��d�yvvst �odpq �rstuvswx	ryz{x 
DiscCom 1,05 -1,73 0,44 -0,54 

DiscFund 0,76 -0,87 3,75* -1,55 

DiscFX 2,38* 0,00 1,19 -0,80 

DiscST 0,35 -0,34 1,29 -0,81 

DiscTrend 2,36* -1,07 1,92 -1,58 

SystCom 3,33* -1,65 2,23* 0,80 

SystFund 2,45* -1,86 1,81 0,09 

SystFX 2,09* -0,80 2,46* -1,22 

SystST 4,56* 1,72 1,71 -1,55 

SystTrend 3,48* -0,37 3,05* -0,86 

Disc 1,39 -1,46 1,43 -0,75 

Syst 3,64* -0,76 2,81* -1,04 

‘* significant op 5% significantieniveau wat overeenkomt met afkapwaarde (-) 1,96 

‘ Focusmarkten zijn in vet weergegeven 
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Tabel XIV: T-waarden HM model na opsplitsing benchmarks in (niet-) focusmarkten 

Analoog als Tabel XIII, maar voor deze tabel werd gebruik gemaakt van het vergelijkbare HM 

model. 

 

 �d&efgg ��d�yvvst �odpq �rstuvswx	ryz{x 
DiscCom 0,60 -1,89 0,27 -1,18 

DiscFund 1,14 -0,91 2,49* -2,09* 

DiscFX 1,91 0,31 1,32 -0,79 

DiscST 0,43 -0,22 1,45 -1,41 

DiscTrend 1,95 -1,33 1,94 -2,42* 

SystCom 2,80* -2,25 1,68 -0,34 

SystFund 1,69 -2,38 1,43 -0,09 

SystFX 2,01* -0,08 2,20* -1,05 

SystST 3,89* 1,30 1,73 -2,02* 

SystTrend 1,76 -0,84 2,44* -0,50 

Disc 1,30 -1,42 1,43 -1,60 

Syst 2,07* -1,32 2,26* -0,83 

‘* significant op 5% significantieniveau wat overeenkomt met afkapwaarde (-) 1,96. 

‘ Focusmarkten zijn in vet weergegeven. 

 

Tabel XV: T-waarden alfa’s TM en HM modellen na opsplitsing 

In deze tabel zijn de t-waarden te vinden van de alfa’s die behoren bij de regressies uit Tabel 

XIII en XIV.  

 

 TM - Focus HM - Focus TM - Niet-Focus TM - Niet-Focus 

DiscCom 0,10 0,65 -0,20 0,69 

DiscFund 1,62 2,97* -6,50* -5,17* 

DiscFX 0,23 0,52 -8,53* -6,58* 

DiscST 0,84 1,55 -4,44* -3,58* 

DiscTrend -0,20 0,59 -1,09 -0,65 

SystCom 0,32 -0,05 -0,91 -0,29 

SystFund 0,42 0,04 -1,00 0,08 

SystFX 0,39 1,06 -8,91* -7,14* 

SystST 1,57 1,72 -11,37* -9,13* 

SystTrend 0,49 0,19 -1,24 -0,62 

Disc 0,83 2,24* -6,28* -5,01* 

Syst 0,49 0,40 -1,44 -0,66 

‘* sifnificant op 5% significantieniveau wat overeenkomt met afkapwaarde (-) 1,96. 
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Tabel XVI: Resultaten in de tijd variërend TM  model 

Voor de resultaten in deze tabel werd de regressie uit Tabel XI gebruikt over de periode van 

januari 1996 tot en met december 2010, maar toegepast op een subsample van 50 maanden 

die verschuift doorheen deze periode. In de tabel is het percentage positieve (negatieve) 

signficiante coëfficiënten te vinden uit alle uitgeoefende regressies. Het gebruikte 

significantieniveau is 5% en komt overeen met een t-waarde van (-)1,96. 

 

 α �d&efgg ��d�yvvst �odpq �rstuvswx	ryz{x 
DiscCom  27% 0% 18% 5%(3%) 5% 

DiscFund 27% 23% 0% 12% 6% 

DiscFX 0% 4% 10% 1% 0% 

DiscST 12% 0% 0% 0% 8%(1%) 

DiscTrend 31% 8% 3% 8% 12% 

SystCom 28% 27% 20% 10% 3% 

SystFund 1% 3% 2% 8% 24% 

SystFX 13%(17%) 6% 0%(3%) 15% 12% 

SystST 15% 27% 0% 12%(8%) 16%(4%) 

SystTrend 11% 16% 0% 17% 8% 

Disc 36% 0% 13% 4% 5%(1%) 

Syst 13% 17% 1% 17% 6% 

‘* alle andere negatieve aantallen zijn 0% en daarom niet opgenomen in de tabel 
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Tabel XVII: TM  8-factor model op individueel fondsniveau 

Deze tabel bevat het percentage fondsen in elke categorie met een positieve (negatieve) 

significante market timing coëfficiënt. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het niet-

conditonele TM model zoals beschreven bij Tabel XI, met als verschil dat hier geregresseerd 

werd op de rendementen van de individuele fondsen en niet van de fondscategorieën.  

 

 �d&efgg ��d�yvvst �odpq �rstuvswx	ryz{x Aantal Fondsen 

DiscCom 15% (0%) 4%(6%) 4%(4%) 4%(6%) 48 

DiscFund 15% (2%) 2%(5%) 20%(5%) 2%(7%) 61 

DiscFX 8%(0%) 3%(8%) 14%(8%) 11%(8%) 37 

DiscST 33%(8%) 0%(8%) 8%(0%) 0%(17%) 12 

DiscTrend 10%(0%) 0%(0%) 10%(0%) 0%(0%) 10 

SystCom 12%(0%) 4%(0%) 12%(4%) 4%(4%) 26 

SystFund 3%(3%) 30%(6%) 6%(0%) 9%(6%) 33 

SystFX 8%(0%) 3%(5%) 16%(3%) 0%(3%) 37 

SystST 17%(3%) 6%(5%) 15%(0%) 5%(5%) 94 

SystTrend 29%(1%) 9%(1%) 31%(2%) 9%(2%) 180 

Disc 14%(1%) 3%(6%) 13%(5%) 4%(7%) 168 

Syst 20%(2%) 9%(3%) 22%(2%) 7%(3%) 370 

‘ Sample periode van januari 1986 tot en met maart 2011 
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Tabel XVIII: TM 4-factor modellen op individueel fondsniveau 

Deze tabel bevat het percentage fondsen in elke categorie met een positieve (negatieve) 

significante market timing coëfficiënt. Hiervoor werd gebruik gemaakt de modellen die 

beschreven werden bij Tabel XIII en werden de resultaten samengevoegd in 1 tabel. In 

tegenstelling tot Tabel XIII werd hier geregresseerd op de rendementen van individuele 

fondsen en niet van de fondscategorieën.  

 

 �d&efgg ��d�yvvst �odpq �rstuvswx	ryz{x Aantal 

Fondsen 

DiscCom 8%(0%) 2%(23%) 15%(0%) 2%(8%) 48 

DiscFund 23%(5%) 0%(11%) 20%(7%) 0%(7%) 61 

DiscFX 35%(0%) 3%(5%) 5%(3%) 5%(16%) 37 

DiscST 42%(8%) 0%(25%) 0%(0%) 8%(17%) 12 

DiscTrend 10%(0%) 0%(0%) 20%(0%) 0%(0%) 10 

SystCom 23%(0%) 12%(23%) 46%(0%) 12%(12%) 26 

SystFund 30%(6%) 6%(12%) 33%(3%) 12%(6%) 33 

SystFX 30%(0%) 3%(11%) 19%(0%) 0%(3%) 37 

SystST 29%(2%) 6%(6%) 13%(0%) 4%(10%) 94 

SystTrend 46%(2%) 3%(7%) 49%(1%) 6%(1%) 180 

Disc 22%(2%) 1%(13%) 14%(3%) 2%(10%) 168 

Syst 37%(2%) 5%(9%) 35%(1%) 6%(5%) 370 

‘ Focusmarkten zijn in vet weergegeven. 

‘ Sample periode van januari 1986 tot en met maart 2011 

 

Tabel XIX: Alfa's TM modellen op individueel fondsniveau 

In deze tabel is het percentage positieve (negatieve) significante alfa’s te vinden die horen 

bij de regressies uit Tabel XVII en Tabel XVIII. 

 

 8-factor TM 4-Factor TM FM 4-Factor TM Niet-FM 

DiscCom 6%(8%) 4%(8%) 4%(4%) 

DiscFund 2%(3%) 3%(5%) 7%(48%) 

DiscFX 3%(19%) 5%(3%) 0%(70%) 

DiscST 17%(25%) 25%(8%) 0%(58%) 

DiscTrend 0%(0%) 0%(10%) 0%(10%) 

SystCom 0%(8%) 0%(4%) 0%(0%) 

SystFund 12%(9%) 15%(12%) 3%(3%) 

SystFX 5%(14%) 5%(5%) 0%(86%) 

SystST 10%(11%) 10%(1%) 4%(63%) 

SystTrend 1%(11%) 3%(4%) 1%(10%) 

Disc 4%(9%) 5%(6%) 4%(39%) 

Syst 5%(11%) 6%(4%) 2%(30) 
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Tabel XX: Verschil in verklaringskracht individuele fondsen 

In deze tabel is de gemiddelde aangepaste verklaringskracht te vinden voor de regressies die 

horen bij Tabel IX en XVII. Voor elke categorie werd voor elk fonds de gemiddelde toename 

in verklaringskracht gemeten vóór en ná market timing. Hierbij werd gebruik gemaakt van 

een gepaarde t-test omdat de toename voor elk fonds afzonderlijk van belang is.  

 

 Lineair TM Verschil P-waarde 

DiscCom 0,20 0,24 0,04 0,00 

DiscFund 0,24 0,29 0,06 0,00 

DiscFX 0,30 0,34 0,03 0,00 

DiscST 0,39 0,44 0,05 0,03 

DiscTrend 0,04 0,05 0,00 0,23 

SystCom 0,24 0,28 0,04 0,00 

SystFund 0,18 0,23 0,05 0,00 

SystFX 0,24 0,30 0,05 0,00 

SystST 0,22 0,26 0,04 0,00 

SystTrend 0,14 0,21 0,07 0,00 
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Tabel XXI: T-waarden gamma’s conditionele TM market timing model 

In deze tabel zijn de t-waarden te vinden van de gamma’s door toepassen van 2 conditionele 

TM market timing modellen. De resultaten in deze tabel zijn afkomstig van conditionele TM 

modellen met focusmarkten en TM modellen met niet-focusmarkten. Tabel V geeft aan 

welke markt een (niet-) focusmarkt is voor een bepaalde CTA categorie.  

 

 �d&efgg ��d�yvvst �odpq �rstuvswx	ryz{x 
Disc Com -0,13 0,31 0,90 2,33* 

Disc Fund 1,14 0,49 -1,03 1,89 

Disc FX 1,80 1,39 -0,51 -0,38 

Disc ST 1,97* 0,41 0,55 -0,34 

Disc Trend 0,47 2,10* -0,29 0,00 

Syst Com 1,53 1,74 0,56 2,29* 

Syst Fund 1,18 1,67 -0,83 1,53 

Syst FX 1,25 0,28 1,14 -0,20 

Syst ST 4,79* 1,67 -0,25 1,78 

Syst Trend 2,02* 1,50 -0,19 -0,90 

Disc 0,93 -0,72 1,40 2,05* 

Syst 2,12* 1,85 -0,28 -0,59 

‘* Significant op 5% significantieniveau wat overeenkomt met afkapwaarde (-) 1,96. 

‘  Focusmarkten zijn in vet weergegeven  

‘  Sample periode van januari 1996 tot en met december 2010 
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Tabel XXII: T-waarden gamma’s conditionele HM market timing model 

In deze tabel zijn de t-waarden te vinden van de gamma’s door toepassen van 2 conditionele 

HM market timing modellen. De resultaten in deze tabel zijn afkomstig van de conditionele 

HM modellen met focusmarkten en HM modellen met niet-focusmarkten. Tabel V geeft aan 

welke markt een (niet-) focusmarkt is. 

 �d&efgg ��d�yvvst �odpq �rstuvswx	ryz{x 
Disc Com -0,81 -0,11 0,42 1,24 

Disc Fund 1,85 -2,88* -1,58 0,50 

Disc FX 1,33 0,76 0,46 0,86 

Disc ST 1,89 0,35 1,00 -0,73 

Disc Trend 0,13 0,97 -0,06 -1,28 

Syst Com 0,77 0,32 0,51 1,23 

Syst Fund 0,43 0,01 -0,23 1,24 

Syst FX 1,29 0,40 0,25 0,71 

Syst ST 4,01* 1,15 0,55 0,68 

Syst Trend 0,10 0,37 -0,25 -0,33 

Disc 0,72 -0,60 1,31 0,22 

Syst 0,28 0,46 -0,15 -0,23 

‘* Significant op 5% significantieniveau wat overeenkomt met afkapwaarde (-) 1,96. 

‘  Focusmarkten zijn in vet weergegeven. 

‘  Sample periode van januari 1996 tot en met december 2010 
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Tabel XXIII: T-waarden alfa's conditionele market timing modellen op categorieniveau 

In deze tabel zijn de t-waarden te vinden van de alfa’s van verschillende conditionele market 

timing modellen op categorieniveau. De resultaten in deze tabel zijn afkomstig van 4 

verschillende modellen: namelijk een conditioneel TM model met focusmarkten, een 

conditioneel TM model met niet-focusmarkten, een HM conditioneel model met 

focusmarkten en een conditioneel HM model met niet-focusmarkten.  

 

 TM - FM HM-FM TM - NFM HM-NFM 

Disc Com 0,38 -0,80 -0,89 -0,10 

Disc Fund 0,11 1,20 -3,05* -2,12* 

Disc FX -0,19 -0,87 -6,61* -5,26* 

Disc ST 0,36 0,56 -3,26* -3,50* 

Disc Trend 0,21 0,79 -2,07* -1,84 

Syst Com 0,81 -0,60 -1,82 -1,47 

Syst Fund 0,60 -0,48 -2,71* -1,78 

Syst FX -0,12 -0,68 -3,17* -2,78* 

Syst ST 0,35 -0,66 -9,43* -8,30* 

Syst Trend 0,76 0,86 -2,65* -1,60 

Disc 0,06 0,04 -4,96* -4,07* 

Syst 0,80 0,79 -2,99* -1,94 

‘* Significant op 5% significantieniveau wat overeenkomt met afkapwaarde (-) 1,96. 
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Tabel XXIV: Conditionele TM model die varieert doorheen de tijd 

In deze tabel vind je het % regressies die een significante positieve (negatieve) coëfficiënt 

vertonen door gebruik te maken van een conditioneel TM model. Elke regressie omvat een 

periode van 50 maanden die varieert overheen de tijd over de periode van januari 1996 tot 

december 2010. In deze tabel werden de resultaten samengevoegd van de regressies die de 

focusmarkten bevatten en de regressies die de niet-focusmarkten bevatten. Tabel V geeft 

aan welke markt een (niet-) focusmarkt is en kan gebruikt worden ter ondersteuning om 

conclusies te nemen. 

 

 Alfa FM Alfa NFM S&P500 US Dollar GSCI Barclays Bonds 

DiscCom 8%(0%) 10%(5%) 0%(16%) 11%(0%) 2%(0%) 25%(0%) 

DiscFund 2%(0%) 0%(23%) 24%(0%) 1%(0%) 0%(0%) 5%(0%) 

DiscFX 0%(2%) 0%(92%) 0%(0%) 23%(0%) 0%(2%) 0%(0%) 

DiscST 2%(2%) 0%(82%) 4%(0%) 13%(4%) 11%(0%) 9%(6%) 

DiscTrend 29%(8%) 0%(1%) 8%(0%) 44%(0%) 0%(0%) 13%(0%) 

SystCom 13%(0%) 5%(14%) 13%(0%) 21%(0%) 0%(0%) 2%(0%) 

SystFund 0%(1%) 0%(10%) 1%(0%) 33%(0%) 0%(8%) 24%(0%) 

SystFX 15%(4%) 0%(56%) 2%(0%) 0%(0%) 8%(0%) 19%(0%) 

SystST 15%(0%) 0%(98%) 33%(%) 11%(0%) 0%(21%) 17%(0%) 

SystTrend 18%(0%) 0%(11%) 14%(0%) 17%(0%) 0%(0%) 9%(0%) 

Disc 9%(0%) 0%(44%) 0%(14%) 3%(0%) 11%(0%) 26%(0%) 

Syst 17%(0%) 0%(14%) 13%(0%) 21%(0%) 0%(0%) 12%(0%) 

‘ Focusmarkten zijn in vet weergegeven. 
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Tabel XXV: Conditionele TM market timing model op individueel fondsniveau 

In deze tabel is het % fondsen weergegeven die een significante positieve (negatieve) 

coëfficiënt vertonen door gebruik te maken van conditionele TM modellen. Hierbij werd 

gebruik gemaakt van 2 regressies waarvan de resultaten werden samengevoegd in 1 tabel. 

Tabel V geeft aan welke markt een (niet-) focusmarkt. 

Pos Sig Alfa FM Alfa NFM S&P500 US Dollar GSCI Bonds 

DiscCom 4%(6%) 2%(13%) 0%(0%) 4%(4%) 4%(0%) 10%(0%) 

DiscFund 2%(2%) 7%(34%) 18%(2%) 7%(5%) 0%(2%) 11%(2%) 

DiscFX 0%(14%) 0%(51%) 24%(0%) 3%(0%) 3%(3%) 19%(3%) 

DiscST 0%(25%) 0%(50%) 42%(0%) 8%(0%) 0%(0%) 25%(0%) 

DiscTrend 0%(10%) 0%(30%) 0%(0%) 20%(0%) 20%(0%) 20%(0%) 

SystCom 0%(4%) 0%(0%) 0%(0%) 8%(0%) 4%(4%) 4%(0%) 

SystFund 12%(9%) 3%(18%) 6%(0%) 9%(6%) 12%(6%) 21%(3%) 

SystFX 0%(14%) 0%(59%) 30%(0%) 5%(5%) 3%(5%) 8%(0%) 

SystST 4%(9%) 3%(49%) 23%(1%) 5%(2%) 7%(0%) 14%(4%) 

SystTrend 3%(5%) 1%(27%) 11%(1%) 11%(0%) 4%(1%) 13%(4%) 

Disc 2%(8%) 3%(33%) 15%(1%) 6%(3%) 3%(1%) 14%(1%) 

Syst 4%(7%) 2%(33%) 15%(1%) 8%(2%) 5%(2%) 13%(3%) 

‘ Focusmarkten zijn in vet weergegeven.  

‘ Sample periode van januari 1986 tot en met maart 2011 
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Tabel XXVI: Significante coëfficiënten publieke informatie 

 
 
 

 

DiscCom DiscFund DiscFX DiscST DiscTrend SystCom SystFund SystFX SystST SystTrend Disc Syst

Categorieniveau
Conditionele TM

S&P500

US Dollar

GSCI Olie Olie

Barclays Bonds t-bill QualityP(-) TermS(-) DividendY(-) DividendY(-) t-bill

Conditionele HM

S&P500

US Dollar

GSCI t-bill Olie Olie

Barclays Bonds t-bill QualityP(-) DividendY(-) DividendY(-)

Fondsniveau
Conditionele TM

S&P500 t-bill(26%) t-bill(49%) t-bill(58%) t-bill(21%) t-bill(57%) 

TermS(11%)

t-bill(43%) t-bill(22%) t-bill(27%) t-bill(25%)

US Dollar t-bill(19%) t-bill(40%) t-bill(12%) t-bill(30%) t-bill(15%) t-bill(11%) t-bill(19%)

GSCI t-bill(11%) t-bill(22%) t-bill(17%) t-bill(12%) t-bill(12%) 

Olie(15%)

t-bill(13%) t-bill(12%)

Barclays Bonds t-bill(10%) t-bill(12%)

Conditionele HM

S&P500 t-bill(27%) t-bill(42%) t-bill(60%) t-bill(22%) t-bill(50%) t-bill(44%) t-bill(16%) t-bill(26%) t-bill(26%)

US Dollar t-bill(13%) t-bill(40%) t-bill(25%) t-bill(18%) t-bill(11%) t-bill(14%)

GSCI t-bill(12%) t-bill(27%) olie(13%) t-bill(13%) olie(27%) t-bill(14%) olie(16%)

Barclays Bonds
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Tabel XXVII: Samenvatting resultaten 

 

 
 

DiscCom DiscFund DiscFX DiscST DiscTrend SystCom SystFund SystFX SystST SystTrend Disc Syst

Categorieniveau

TM GSCI S&P S&P S&P, GSCI S&P, GSCI

HM S&P S&P GSCI GSCI

TM conditioneel Bonds S&P Dollar Bonds S&P S&P, GSCI Bonds S&P

HM conditioneel (Dollar) S&P

Fondsniveau

TM S&P(15%) S&P(15%) GSCI(14%) S&P(33%) S&P(10%) S&P(12%) Dollar(30%) GSCI(16%) S&P(17%) S&P(29%) S&P(14%) S&P(20%)

GSCI(20%) alfa(-19%) Bonds(-17%) GSCI(10%) GSCI(12%) alfa(12%) alfa(-14%) GSCI(15%) GSCI(31%) GSCI(13%) GSCI(22%)

alfa(+17%;- 25%) alfa(10%,-11%) alfa(-11%) alfa(-11%)

HM S&P(20%) S&P(12%) S&P(40%) S&P(20%) S&P(20%) GSCI(29%) S&P(11%) S&P(19%) S&P(15%) S&P(15%)

GSCI(19%) Dollar(-20%) GSCI(12%) GSCi(16%) GSCI(29%) GSCI(23%)

alfa(-20%) alfa(-16%) alfa(-13%)

TM conditioneel S&p(18%) S&P(24%) S&P(42%) Dollar(20%) alfa(12%) S&P(30%) S&P(23%) S&P(11%) S&P(15%) S&P(15%)

Bonds(10%) Bonds(11%) Bonds(19%) Bonds(25%) GSCI(20%) GSCI(12%) alfa FM(-14%) Bonds(14%) Dollar(11%) Bonds(14%) Bonds(13%)

alfa FM(-14%) alfa FM(-25%) Bonds(20%) Bonds(21%) Bonds(13%)

alfa FM(-10%)

HM conditioneel S&P(19%) S&P(36%) S&P(50%) S&P(30%) S&P500(35%) S&P(28%) S&P(14%) S&P(20%) S&P(18%)

alfa FM(-20%) alfa FM(-12%)

Time Varying

TM alfa(27%) alfa(27%) Dollar(10%) alfa(12%) alfa(31%) alfa(28%) Bonds(24%) alfa(13%,-17%) alfa(15%) alfa(11%) alfa(26%) alfa(13%)

Dollar(18%) S&P(23%) Bonds(12%) S&P(27%) GSCI(15%) S&P(27%) S&P(16%) S&P(17%)

GSCI(12%) Dollar(20%) Bonds(12%) GSCI(12%) GSCI(17%) GSCI(17%)

GSCI(10%) Bonds(16%)

TM Conditioneel Dollar(11%) S&P(24%) Dollar(23%) Dollar(13%) Dollar(44%) S&P(13%) Dollar(33%) Bonds(19%) S&P(33%) S&P(14%) GSCI(11%) S&P(13%)

Bonds(25%) GSCI(11%) Bonds(13%) Dollar(21%) Bonds(24%) Dollar(11%) Dollar(17%) Bonds(26%) Dollar(21%)

S&P(-16%) Bonds(17%) S&P(-14%) Bonds(12%)

GSCI(-21%)

Niet-Conditionele market timing

Conditionele market timing waarvoor ook niet-conditionele market timing wordt vertoond

Niet-Conditionele market timing of security selection op Fondsniveau die niet zichtbaar is op categorieniveau

Conditionele market timing of security selection op Fondsniveau die niet zichtbaar is op categorieniveau

Conditionele market timing of security selection die niet voorkomt in niet-conditionele model


