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N S
Summary in Dutch

This summary is based on the introduction in chapter 1. All credits shall go to Vincent van
Kervel for this excellent translation.

H     is een bijdrage te leveren aan het begrip van financiële
markten, en richt specifiek op de invloed van recente technologische ontwikkelingen

op deze markten.
Technologische ontwikkelingen, tezamen met toezichthouders die concurrentie aans-

poren, hebben de organisatie van financiële markten drastisch verandert: De drempel om
nieuwe beurzen op te zetten is sterk verlaagd over de jaren, en dit heeft de concurrentie
tussen aandelenbeurzen aangezwengeld. De handel in aandelen is nu sterk verspreid over
traditionele en nieuwe high-tech beurzen.

Daarnaast beïnvloeden technologische ontwikkelingen de handelstrategiën van indi-
viduele beleggers. De algoritmische handel maakt nieuwe beleggings-strategieën mogelijk,
en dit trekt nieuwe partijen aan. Met extreme handelsnelheid domineren ze de markt, wat
herkenbaar is aan opvallende data patronen. Andere beleggers passen zich hierop aan, waar-
door een deel van de handel zich verplaatst naar nieuwe handelsplatformen zoals electronic
communication networks, crossing networks en dark pools.

De drie hoofdstukken beschreven in dit proefschrift bestuderen de fricties veroorzaakt
door deze technologische ontwikkelingen, en onderzoeken de gevolgen voor de liquiditeit
en kwaliteit van de markt.

Hoofdstuk 2, gebaseerd op Menkveld and Yueshen (2014a), beschrijft een van de meest
dramatische gebeurtenissen in de geschiedenis van de financiële markten: de 2010 Flash
crash. Gedurende de Flash crash verdampte nine percent van de waarde van alle Amerikaanse
beursgenoteerde bedrijven in minder dan twintig minuten. De studie gebruikt privacy-
beschermde data van de E-mini (S&P500 future) and SPY (S&P500 ETF), welke de indi-
viduele transacties bevat van een grote fundamental seller die naar verluid de Flash Crash
veroorzaakte. Echter, het blijkt dat deze fundamental seller voorzichtig opereerde, en bi-
jvoorbeeld weinig handelde gedurende de vrije val van de prijzen. Desondanks bleef ze
verkopen op momenten dat de E-mini zeer laag stond, wat de prijs nog sterker deed dalen, en
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maakte hierdoor excessieve verliezen. De grootte van de verliezen in deze twintig minuten
komen overheen met ongeveer 25% van haar jaarlijkse bedrijfsopbrengst.

De empirische analyze toont aan dat electronische markten kwetsbaar kunnen zijn door
ongelukkige interacties tussen beleggers. Dergelijke crashes verminderen het vertrouwen
in financiële markten, en hebben zo grote gevolgen voor de gehele beleggingswereld.

Gebaseerd op Menkveld and Yueshen (2014b), Hoofdstuk 3 bestudeert de nieuwe mid-
dlemen, welke de vraag en aanbod in aandelen van de eind gebruikers intermediëren. Deze
middlemen zijn doorgaans “high-frequency” market-makers, en zijn actief op vrijwel alle
electronische beurzen. De contributie aan de literatuur is dat de interacties tussen middel-
men wordt bestudeerd: Handelen ze ook met elkaar, en zo ja, hoe? Wat is de reden, en hoe
beïnvloed dit andere beleggers?

Dit hoofdstuk beschrijft een model wat de invloed van middlemen op de welvaart van
de gehele markt meet. Het bestudeert de positieve en negatieve effecten (aanbod van liq-
uiditeit versus vermindering van de informatievoorziening). Het netto effect op welvaart
hangt af van een parameter, welke aangeeft hoe lastig een middleman zijn huidige positie
kan verkopen.

Ook wordt aangetoond dat een reguliere belegger “verward” raakt door marktactiviteit
van de middlemen: tijdelijke prijsdruk tussen middlemen kan niet worden onderscheden van
fundamentele informatie over het aandeel. Bij tijdelijke prijsdruk is de reguliere belegger
slechter af, aangezien deze door de prijsdruk slechtere prijzen krijgt. De voorspellingen
van het model sluiten aan bij de gebeurtenissen van de Flash Crash (Hoofdstuk 2), en deze
mechanismes lijken zeer relevant te zijn.

Hoofdstuk 4 is gebaseerd op Yueshen (2014). Het onderzoekt de optimale manier om
limit orders naar de beurs te sturen, gegeven de frictie dat beleggers een verschillende reactie
snelheid hebben. De reactie snelheid beslaat de tijd tussen de beslissing om te handelen
en het moment dat een limit order op de beurs aankomt. Deze latencies kunnen random
zijn, en hangen bijvoorbeeld af van de snelheid van de hardware en de internet verbinding.
Latencies beïnvloeden de kans dat een belegger als snelste reageert op nieuws, en bepalen
de volgorde in de wachtrij van limit orders in het order book. Onzekerheid in de volgorde in
de wachtrij, zogeheten “queue-uncertainty”, heeft een sterke invloed op de winstgevendheid
van een limit order.

Recente verbeteringen in hardware, aan de kant van zowel de beurzen als de beleggers,
hebben het belang van queue-uncertainty alleen doen vergroten. Het model in Hoofdstuk
4 beschrijft deze frictie en analyseert de gevolgen ervan. Waar de huidige literatuur kijkt
naar sequentiële strategiën, is dit model nieuw omdat alle beleggers simultaan handelen
(wat leidt tot queue uncertainty). Deze aanpak genereert dynamische voorspellingen over
hoe beleggers hun limit order strategie aanpassen naarmate ze hun locatie in de wachtrij
observeren. Het model sluit aan op de literatuur van stabiele evenwichten in limit order
markets, en kan een aantal empirische fenomenen voorspellen, zoals “schijn-liquiditeit”.
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Ook geeft het nieuwe inzichten in hoe verschillende vormen van handel snelheid het even-
wicht in een limit order book beïnvloed.


