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Het doel van dit proefschrift is om licht te werpen op de dynamiek van de aandelenkoersen 
in relatie tot het handelen van aandelenmarktdeelnemers. Het basisraamwerk van 
het proefschrift veronderstelt dat een waarneembare aandelenkoers bestaat uit twee 
nietwaarneembare componenten. De eerste component wordt aangeduid als de ”permanente” 
of ”efficinte” prijs. Deze prijs vertegenwoordigt de contante waarde van de toekomstige 
dividenden in een frictieloze wereld. De tweede component wordt aangeduid als de transitie-
prijs. Deze vertegenwoordigt de tijdelijke afwijkingen van de waargenomen aandelenkoers 
ten opzichte van de efficinte prijs. De korte termijn component van een aandeel kan 
beschouwd worden als het deel dat gerelateerd is aan de handelsvariabelen (bekend als 
prijsdruk) en een deel dat niet verbonden is aan de handelsactiviteiten. Op basis van de 
schatting van het state space model getest op NYSE gegevens uit de periode 1994 tot 2005, de 
empirische resultaten vertonen dat tijdelijke prijseffecten minstens een maand duren en zowel 
economisch als statistisch significant zijn. Verder blijkt dat 8% van de dagelijkse 
bedrijfspecifieke variantie van aandelenrendementen en 25% van de maandelijkse 
bedrijfspecifiek variantie, te wijten is aan veranderingen in de transitieprijzen (ruis). Dit 
proefschrift ook suggereert dat wanneer de absolute voorraadpositie van de beurshandelaar 
groot is, hij/zij neigt om nauwkeuriger signalen te willen verwerven hetgeen bijgevolg leidt 
tot vermindering van de voorwaardelijke prijsdruk en de onzekerheid over de verandering van 
de toekomstige fundamentele waarde. 


