
die op de onderzochte punten in overeenstem-

ming is met de huidige kennis van zaken.

Wetenschapsfilosoof Karl Popper hield er

soortgelijke ideeën op na: volgens diens Conjectures

and Refutations is het kenmerk van een weten-

schappelijke theorie dat hij falsifieerbaar is, niet

dat hij verifieerbaar is. Maar Popper had het over

theorieën, waarheid en universele wetenschap; over

natuurwetten die altijd en overal moeten opgaan

en die soms eeuwenlang zijn uitgetest. De modellen

van de audit daarentegen hebben betrekking op

een specifiek stukje wereld; ze zijn minder inten-

sief getest; en ze zijn zonder uitzondering aan-

toonbaar onwaar vanwege bewuste simplificatie

van de werkelijkheid. Dus is het futiel te toetsen

op correctheid van het model. Het is echter wel

zinvol zo goed mogelijk na te gaan of het model de

werkelijkheid voldoende benadert.

Noten
1 Wageningen UR is het samenwerkingsverband

van Wageningen Universiteit en de onderzoeksinstitu-

ten van de Stichting DLO.

2 Het Milieuplanbureau (MPB) ressorteert onder het

RIVM. Publicaties van het MPB zijn de jaarlijkse

Milieubalans en de vierjaarlijkse Milieuverkenning.

3 Het Natuurplanbureau (NPB) is een samenwer-

kingsverband van het RIVM en DLO. Publicaties van het

NPB zijn de jaarlijkse Natuurbalans en de vierjaarlijkse

Natuurverkenning.

Referenties
Haefner, J.W. 1996. Modeling Biological Systems:

Principles and Applications. Chapman & Hall.

Popper, K.R. 1965. Conjectures and Refutations: The
Growth of Scientific Knowledge. Harper and Row.

Harm Houweling werkt bij de afdeling Ecologie en

Ruimte van Alterra, in het team Ruimtelijke Modellen,

aan kwaliteitsaspecten van ruimtelijke informatie en

(gekoppelde) modellen <H.Houweling@alterra.wag-ur.nl>.

Michiel Jansen is statisticus bij Biometris, een combinatie

van de Vakgroep Wiskunde van Wageningen Universiteit,

en het Centrum voor Biometrie van Wageningen

Researchcentrum. Hij werkt aan de statistische aspecten

van modelbouw in landbouwkundig-, milieu- en natuur-

onderzoek <M.J.W.Jansen@plant.wag-ur.nl>.
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In het huidige informa-

tietijdperk worden we

overspoeld met data. Als

we een willekeurige

krant openslaan vinden

we een enorme hoeveel-

heid gegevens in de vorm

van getallen: macro-eco-

nomische data zoals bij-

voorbeeld werkloosheids-

cijfers en inflatiegege-

vens (bijvoorbeeld over

de afgelopen maand),

opiniepeilingen (hoe zou

de zetelverdeling over

de politieke partijen zijn

als er nu verkiezingen

zouden zijn?), financiële

data (zoals aandelenkoersen) en diverse andere

soorten data.

Een groot deel van de beschikbare data zijn

financiële data, bijvoorbeeld gegevens die betrek-

king hebben op de beurs. Voorbeelden hiervan zijn

wederom te vinden in de krant. Hierin vinden we

elke dag de openings- en slotkoersen van aandelen,

opties en andere derivaten en bijvoorbeeld ook

wisselkoersen en indices (zoals de AEX en de Dow-

Jones).

Een gemeenschappelijk kenmerk van de meeste

data in de krant en andere ‘reguliere’ bronnen (zoals

Datastream) is hun frequentie; dat wil zeggen het

tijdsverloop tussen opeenvolgende waarnemingen.

In de krant is de frequentie meestal per dag. Dit

houdt in dat de data het resultaat zijn van een

dagelijkse meting, bijvoorbeeld bij de opening of

sluiting van de beurs. Daarnaast zijn er ook data

beschikbaar op een lagere frequentie, zoals per

week, per maand of per jaar. In toegepast statis-

tisch en econometrisch onderzoek worden de ver-

schillende soorten data veelvuldig gebruikt, waar-

bij de frequentie van de gebruikte data varieert

van jaarlijks tot dagelijks.

High frequency data

Sinds ruwweg tien jaar bestaat er een nieuw type

data die we met de Engelse term high frequency

data zullen aanduiden. Een voorbeeeld van high

frequency data zijn zogenaamde transactiedata

van een bepaald type aandeel. Een dergelijke

dataset bevat alle gegevens behorende bij elke

transactie die gedurende de dag plaatsvindt in het

gegeven fonds: dat wil zeggen het exacte tijdstip

van de transactie, de prijs waartegen het aandeel

gekocht of verkocht is, de omvang van de transac-

tie (de hoeveelheid aandelen) en nog een aantal

andere karakteristieken die van toepassing zijn

op de transactie1. Ter verduidelijking van het zojuist

geïntroduceerde concept, geven we een voorbeeld

van wat een deel zou kunnen zijn van een high

frequency dataset voor het aandeel IBM.
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In bovenstaand voorbeeld zien we (een deel

van de) gegevens die behoren bij een aantal

opeenvolgende transacties op de verschillende

tijdstippen, namelijk de prijs en de omvang van de

transacties. De volledige dataset bevat dus een

compleet overzicht van elke transactie die heeft

plaatsgevonden, met bijbehorende relevante

gegevens omtrent de aard van de transactie.

Een ander voorbeeld (niet financieel) van high

frequency data zijn de gegevens van supermark-

ten over de aankopen van klanten. Door het gebruik

van de electronische scanner kunnen supermark-

ten van elke klant registreren wat deze koopt en

tegen welke prijzen. Deze data zijn bijvoorbeeld

interessant voor marketing onderzoek. Hoewel

interessant, zullen we ons hier beperken tot de

eerder genoemde high frequency transactie data.

Electronische revolutie

Een kenmerk van high frequency data is dat deze

gegevens zeer gedetailleerd zijn. Een gevolg hier-

van is dat deze datasets vaak zeer omvangrijk zijn.

Om een idee te krijgen van de omvang van deze

datasets: de transactiedata behorende bij de

maand augustus 1999 voor het aandeel IBM op

New York Stock Exchange betreffen ruim 45.000

transacties. Een dergelijke omvang is eerder regel

dan uitzondering. Het hoeft dan ook niet te verba-

zen dat de opkomst van high frequency data pas

vrij recent heeft plaatsgevonden: dergelijke datas-

ets vereisen veel computercapaciteit, zowel voor

de opslag als voor de verwerking met statistisch

of econometrisch georiënteerde software. De elec-

tronische revolutie die zich de afgelopen jaren

heeft voltrokken en nog steeds in volle gang is,

heeft het verzamelen en analyseren van high fre-

quency data mogelijk gemaakt.

Beschikbaarheid

Hoewel de Nederlandse beurs (Amsterdam

Exchanges) nog geen high frequency data ver-

spreidt, zijn dergelijke data wel te verkrijgen bij de

Parijse beurs (Paris Bourse) en bij de beurs in New

York (NYSE) en een aantal particuliere instanties.

NYSE verkoopt high frequency data van NYSE,

NASDAQ en alle regionale beurzen in de VS, zoals

de AMEX en de Pacific. Zowel de Parijse als de

Amerikaanse data zijn verkrijgbaar op cd-rom.

Elke maand worden nieuwe data uitgegeven.

Deze data zijn voor iedereen verkrijgbaar, waarbij

universiteiten korting krijgen op de prijs. Voor een

cd-rom met data van NYSE betaalt een universi-

teit honderd dollar. Met het oog op de fusie tussen

de beurzen van Parijs, Brussel en Amsterdam zul-

len er in de toekomst wellicht ook Nederlandse

high frequency data beschikbaar komen.

Voor- en nadelen

Een vraag die zich onmiddellijk opdringt is

natuurlijk wat het voordeel is van high frequency

data ten opzichte van gewone data en uiteraard ook

wat de nadelen zijn van deze zeer gedetailleerde

data (met name op statistisch en econometrisch

gebied). Het belangrijkste probleem met high fre-

quency data is dat reguliere (statistische en eco-

nometrische) modellen en bijbehorende theorieën

gebaseerd zijn op data die op een vaste (lage) fre-

quentie gemeten zijn, bijvoorbeeld per dag of per
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tijdstip transactie prijs transactie omvang transactie

(uur/minuut/seconde) (dollars) (aantal aandelen)

9.15.30 123.125 10000

9.17.05 123.000 1000

9.19.10 123.250 1000

9.19.33 123.375 100000

9.23.55 122.875 10000



maand. High frequency transactiedata zijn, per

definitie, op onregelmatige frequenties gemeten.

In het eerder gegeven voorbeeld is af te lezen dat er

respectievelijk 2, 2, 0 en 4 seconden tijdsverschil zit

tussen de opeenvolgende transacties. In de Engelse

terminologie: high frequency data zijn irregularly

spaced. Om de statistische eigenschappen van op

high frequency data gebaseerde modellen te bewij-

zen, voldoet meestal de bestaande theorie

omtrent tijdreeksanalyse niet. In de literatuur

wordt bijvoorbeeld de theorie van puntprocessen

gebruikt om een en ander ‘netjes’ te bewijzen.

Toepassingen

Om dieper in te gaan op de voordelen en nadelen

van high frequency data, maken we een intermezzo

over de toepassing van deze data. Een belangrijke

toepassing van high frequency data ligt in de

(financiële) econometrie, met name in het deelge-

bied dat (wederom nemen we onze toevlucht tot

Engels jargon) market microstructure theory wordt

genoemd. Market microstructure theorie  houdt

zich bezig met de vraag hoe informatie verwerkt

wordt in de prijzen van aandelen en hoe en hoe snel

prijzen zich aanpassen na het vrijkomen van nieuwe

informatie. Uit recent onderzoek is gebleken dat het

transactieproces zich meestal beter laat beschrijven

in transactietijd dan in kalendertijd (= kloktijd),

vandaar dat het gebruik van high frequency data

hier te prefereren is boven het gebruik van ‘gewone’

data. Echter, het is meestal interessanter om vra-

gen te beantwoorden in termen van kalendertijd. Om

een voorbeeld te geven, als we de prijsverandering

van een aandeel als gevolg van een gebeurtenis (bij-

voorbeeld een verandering in de prijs van olie)

willen voorspellen, is het interessanter om de prijs-

verandering gedurende een dag of een week uit te

drukken dan ‘over vijf transacties’ (aangezien we

op het moment van voorspellen niet weten hoe veel

tijd die vijf transacties in beslag zullen nemen).

Echter, middels simulatie is het vaak mogelijk om

voorspellingen uit te drukken in kalendertijd.

Duurmodellen

Een van de bekendste toepassingen van high fre-

quency data is op het gebied van de duurmodel-

len; high frequency transactiedata kunnen wor-

den gebruikt om de duur tussen opeenvolgende

transacties te modelleren. De motivatie van deze

modellen wordt ingegeven door market micro-

structure theorie. Volgens verschillende theorieën

bestaat er een verband tussen de lengte van de

duren tussen opeenvolgende transacties en het

bestaan van private information en informed tra-

ders. Een van de hypotheses is dat korte duren (dat

wil zeggen, een hoge intensiteit in het handelen)

het signaal zouden afgeven dat er veel personen

op de markt actief zijn die over private informa-

tion beschikken. Als gevolg hiervan zouden de

prijzen van het betreffende aandeel erg volatiel

zijn. Door middel van simultane modellen voor

duren, prijsveranderingen en andere relevante

marktkarakteristieken kan een dergelijke hypo-

these getoetst worden. Op deze manier kunnen

high frequency transactiedata gebruikt worden

om meer inzicht te krijgen in de market micro-

structure van de aandelenmarkt.

Noten
1 Bijvoorbeeld de prevailing quote en de bijbehoren-

de bid-ask spread.

Dit artikel is gebaseerd op een aantal bronnen. Ten

eerste op mijn afstudeerscriptie voor mijn studie wiskunde

(afstudeerrichtig stochastiek) aan de Vrije Universiteit

(onder begeleiding van prof. dr. A. van der Vaart). Op

verzoek is deze scriptie voor de geïnteresseerde lezer

verkrijgbaar via mijn emailadres. Als tweede bron noem

ik mijn promotieonderzoek waar ik sinds september 1999

aan werk. De nadruk van mijn promotieonderzoek ligt

op het onderwerp duurmodellen.

Laura Spierdijk is afgestudeerd aan de Vrije Universiteit

Amsterdam als wiskundige met afstudeerrichting Stochastiek.

Prof. Ad van der Vaart was daarbij haar scriptiebegeleider.

Zij is als AIO werkzaam bij de Katholieke Universiteit

Brabant en verricht, onder leiding van prof. Theo Nijman

en prof. Arthur van Soest, onderzoek naar methoden om

high frequency data te analyseren <L.Spierdijk@kub.nl>.
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