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Nederlands samenvatting

Architectuur van het Financiële Systeem en Bemiddelingskwaliteit

Hoe relevant is de architectuur van financiële markten? Het ontwerp van markten en financiële
instituties bepaalt de prikkels en handelingen van financiële intermediairs. In het algemeen leidt een
optimale markt structuur tot de beste allocatie van middelen. Imperfecties in het systeem kunnen mo-
gelijk ernstige gevolgen hebben. Daarom volgen toezichthouders constant de markt ontwikkelingen,
en passen het beleid hierop aan. Een eerste uitdaging ligt in de continue ontwikkelingen van banken
en financiële intermediairs. Een tweede is de stijging van de onderlinge afhankelijkheid tussen inter-
nationale markten en systemen. Dit proefschrift bestudeert de impact van de recente of voorgestelde
wijzigingen in de architectuur van financiële systemen. Hoe moeten we betere regulering van de
banken ontwerpen? Aandelenbeurzen? Infrastructuren voor financiële afhandeling?

Optimaal ontwerp van de bankenunie (Zoican and Górnicka, 2014) Het eerste hoofdstuk
verkent het optimale ontwerp van supranationale bankregulering. De financiële crisis startte het
debat over een enkele toezichthouder van Europese bankende Europese bankenunie. Een van
de belangrijkste speerpunten is het Europees resolutiemechanisme (single resolution mechanism,
SRM). Onder het SRM zijn interventies op insolvente banken op Europees niveau gecentraliseerd.
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wijst erop dat het SRM insolventiebesmetting dient te
verminderen door middel van een interventiebeleid dat de kosten voor alle lidstaten minimaliseert.
Wij betogen dat een lagere besmetting ten koste gaat van hogere risico’s die door relevante sys-
teembanken worden genomen. De kosten van dit additionele risico zullen hoger zijn bij complexe
activa, zoals gestructureerde derivaten. Een systeem waarin het SRM bestaat naast de huidige
nationale resolutiemechanismen is misschien wel een superieure regeling, aangezien het zowel
insolventiebesmetting voorkomt als de prikkels voor risicovol gedrag laag houdt.

Uitwisseling latentie en liquiditeit (Menkveld and Zoican, 2014) Het tweede hoofdstuk gaat
over het ontwerp van de aandelenmarkten. Zijn beurzen met een snellere technologische infras-
tructuur beter? Enerzijds kunnen ‘high-frequency traders’ (HFT) sneller hun koersen aanpassen
wanneer nieuwe informatie binnenkomt. Aan de andere kant kunnen HFT speculanten ook sneller
reageren op deze nieuwe informatie en profiteren door te handelen tegen potentieel verouderde
quotes. Een snellere markt maakt van het handelsspel in elk (korter) interval in wezen meer een



147

spel tussen market-makers en speculanten. Market-makers moeten de bid-ask spread verhogen
om de toegenomen negatieve selectiekosten tegen speculanten terug te verdienen. De impact op
de liquiditeit is negatief. Er wordt een upgrade van de snelheid van het NASDAQ-OMX-systeem
gebruikt voor het empirisch testen van de implicaties van het model. Als resultaat van deze upgrade
zijn negatieve selectiekosten voor hoogfrequente optiehandelaren aanzienlijk verhoogd met 2,11
basispunten.

Centrale marktruiming en kwaliteit van de markt (Menkveld, Pagnotta, and Zoican, 2013)
Het ontwerp van de marktinfrastructuur is de focus van het derde hoofdstuk. De introductie van
centrale marktruiming in Zweden, Denemarken en Finland in 2009 dient als een quasi-experiment
om de koppeling tussen marktruiming en handelskwaliteit te onderzoeken. Wij merken dat de
verplichte centrale marktruiming de volatiliteit vermindert. Als resultaat van de hervorming daalde
het dagelijkse kwadratische rendement voor de Scandinavische aandelen met 21 basispunten: een
daling van 9,21%. Lagere volatiliteit wordt niet geassocieerd met een betere marktefficiëntie,
zoals in Foucault, Sraer, and Thesmar (2011). Ook daalt de omzet met 11,27% een effect dat
voornamelijk wordt veroorzaakt door de volatiliteit. Zoals beschreven door Lo and Wang (2000) en
Rytchkov (2014), leidt een lagere volatiliteit tot een lagere herbalans van de portefeuillebehoeften
en hedgevraag. De daling van de volatiliteit is aanzienlijk sterker voor aandelen waarbij een hogere
marge wordt geëist.


