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Abstract
In dit proefschrift onderzoek ik met behulp van empirische, experimentele en linguı̈stieke
methoden de rol van nieuwsmedia bij het ontstaan van beleggerssentiment en de
impact hiervan op financiële markten. Ik bespreek bevindingen waaruit blijkt dat
in het oog springende stimuli in de media - zoals journalistieke stijl, sentiment,
onzekerheid en toon - net zo belangrijk zijn als feitelijke informatie als het gaat om
het ontstaan van emoties en de perceptie van nieuws bij lezers. De door de media gekozen nieuwsfeiten én de manier waarop deze worden gepresenteerd, bepalen
hoe beleggers de algemene economische toestand ervaren en moedigen hen aan om
eerdere beleggingsbeslissingen aan te passen. Als gevolg hiervan reageren financiële
markten op veranderingen in sentiment, zowel direct als ook wat verder in de tijd.
Het is mogelijk om uit stimuli in nieuwsmedia indicatoren af te leiden die toekomstige markontwikkelingen kunnen voorspellen. Mijn onderzoek is zowel relevant
voor academici op het terrein van behavioral finance als beleggingsprofessionals die
gedragsfactoren willen gebruiken in voorspelmodellen.

