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Samenvatting (Summary in Dutch)
De wetenschappelijke benadering van het prijsvormingsproces op financiële markten heeft een
aantal fundamentele veranderingen ondergaan in de afgelopen twee decennia. In tegenstelling
tot de neoklassieke kijk, gaat men er nu vanuit dat de structuur waarbinnen handel plaatsvindt
van groot belang kan zijn op de uiteindelijk tot stand te komen prijsniveaus en allocaties
van middelen. Bovendien is men het er over eens dat de informatie efficiëntie van financiële
markten van een andere aard en complexiteit is dan oorspronkelijk door de efficiënte markt
hypothese werd gesuggereerd. De Grossman-Stiglitz paradox heeft in belangrijke mate bijgedragen aan deze andere visie. Het impliceert met name dat initiële informatieverschillen
tussen investeerders slechts gedeeltelijk worden opgeheven en dat de mate van informatieoverdracht afhankelijk is van de structuur van de markt. Deze persistentie in informatiefricties
en onzekerheid heeft directe gevolgen voor risicopremies en het corresponderende prijsgedrag.
Met de onderkenning van het belang van informatie-asymmetrie voor de prijsbepaling op
financiële markten heeft de financiële economie als wetenschap een nieuwe vlucht genomen.
Met de voornamelijk theoretische modellen worden twee doelen nagestreefd. Enerzijds wordt
gepoogd alternatieve verklaringen te geven voor zogenaamde anomalieën die door de empirische literatuur worden gerapporteerd. Anderzijds probeert men tot normatieve uitspraken
te komen, die directe relevantie hebben voor regelgeving en handelsmechanismen op financiële
markten.
Dit proefschrift heeft als voornaamste doel bij te dragen aan het inzicht over het intertemporele gedrag van prijzen onder informatie-asymmetrie. In het eerste deel van het proefschrift
beschouwen we de rol van informatie-asymmetrie indien investeerders alleen winsten in de
vorm van kapitaalswinsten kunnen behalen. We presenteren een raamwerk voor dit type markt,
dat met haar algemeenheid verschillende bekende modellen als speciale gevallen omvat en
dat als basis dient voor twee verdere studies. We beschouwen de wijze waarop informatieasymmetrie marktstatistieken beinvloedt, zoals volume en prijsvolatiliteit. Tevens bestuderen
we de implicaties van een toename van concurrentie op financiële markten, gegeven het
ontstaan van informatieverschillen door de mogelijkheid voor investeerders om tegen bepaalde
kosten een informatie voordeel te bemachtigen.
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In het tweede deel staat technische analyse centraal. Simpele handelsregels, zoals voortschrijdende gemiddelden, zijn bijzonder populair onder met name de professionele handelaren. Het
is echter onduidelijk of, en zo ja, in welke mate, dit soort handelsstrategieën enige toegevoegde
waarde hebben. Een noodzakelijke voorwaarde is uiteraard de aanwezigheid van patronen in
beurskoersen. Zowel handelsregels, als regelmatigheden in tijdreeksen, zijn uitgebreid onderzocht vanuit een empirische invalshoek. De resultaten zijn echter niet eenduidig. Relatief
weinig theoretisch onderzoek is verricht naar een motivatie voor de optimaliteit van dit soort
eenvoudige technische handelsregels. In dit proefschrift proberen we dit gat te dichten. We
presenteren een generiek model waarin bepaalde investeerders hun investeringsbeslissingen
volledig bepalen aan de hand van informatie in huidige en verleden koersrealisaties. We leiden
het optimale investeerdersgedrag expliciet af, dat zich vertaalt naar eenvoudige handelsregels,
gegeven een generieke specificatie voor het stochastische karakter van het liquiditeitsoverschot. Tevens gaan we in op de implicaties van ons model voor patronen in beurskoersen.
Technische analyse blijkt een integraal onderdeel van het marktevenwicht te zijn. Het frappante aan technische analisten is zij hun bestaansrecht volledig te danken hebben aan informatiegedreven vraag en aanbod van andere investeerders. De natuurlijke vraag die volgt is
het onderwerp van de tweede studie binnen dit kader: hoe beinvloedt het parasitische gedrag
van technische analisten een financiële markt en het nut van overige investeerders?
We benaderen deze vraagstukken vanuit de theorie van rationele verwachtingen. Deze
wiskundige beschrijving van de informatie terugkoppeling tussen prijzen en investeerders
is inmiddels standaard in deze literatuur. Aan de hand ervan zijn verschillende inzichten verworven die hebben bijgedragen aan een beter begrip van het prijsvormingsproces. In hoofdstuk
twee wordt een overzicht gegeven van deze theorie en met name de variaties die expliciet
de dynamica van financiële markten beschouwen. Dit overzicht verschaft een achtergrond
waartegen onze inspanningen in de hoofdstukken die volgen moeten worden gewaardeerd.
Onze benadering onderscheidt zich door haar focus op markten waar verschillende generaties
handelaren financiële waarden kunnen uitwisselen. De motivatie voor deze aanpak is de observatie dat de meeste financiële waarden en met name aandelen, een bestaansduur hebben
die significant langer is dan de tijdshorizon van de gemiddelde investeerder. De implicatie is
dat investeerders aandelen doorgaans kopen met de intentie om ze op een later tijdstip weer te
verkopen en zodoende met name van kapitaalswinsten te profiteren. Het gevolg is echter dat
beleggers additioneel prijs risico lopen vanwege de noodzaak om hun positie tegen markt prijzen te liquideren. Bovendien impliceert het een continue onzekerheid in de markt omtrent de
fundamentele waarde van aandelen, gegeven de onophoudelijke stroom van informatie en veranderingen in de economie. Een ander in het oog springend kenmerk van onze studie is haar
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focus op de stationaire evenwichtstoestand op financiële markten. Modellen die liquidatie
van de financiële waarde veronderstellen, introduceren per definitie tevens een tijdafhankelijkheid in de structuur van de markt. Het gevolg is dat marktstatistieken en investeerdersgedrag typisch afhankelijk zijn van de tijd tot liquidatie. Bovendien wordt de onzekerheid van
investeerders met betrekking tot de fundamentele waarde van het aandeel gaandeweg opgeheven. Ons inziens is er echter sprake van continue onzekerheid op financiële markten omtrent
'fundamentals'. Met de beschouwing van het stationaire evenwicht onderkennen we dit aspect
van financiële markten dat directe gevolgen heeft voor stabiliteit en risicopremies. Bovendien
geeft het de mogelijkheid om karakteristieken van financiële markten onvoorwaardelijk te
bestuderen.
In hoofdstuk 3 wordt een generiek raamwerk ontwikkeld dat de voornaamste kenmerken
van deze benadering in zich heeft. We leiden de evenwichtscondities af voor een markt
waarin meerdere financiële waarden kunnen worden verhandeld en waarvan de bestaansduur
oneindig lang is vergeleken met de eindige tijdshorizons van de investeerders. Noodzakelijkerwijs worden financiële waarden tussen verschillende generaties uitgewisseld. Het model
incorporeert informatie-asymmetrie met de aanwezigheid van verschillend geïnformeerde investeerders die de mogelijkheid hebben om vooruit te lopen op informatie die in volgende
perioden publiek wordt gemaakt. De algemeenheid van het model wordt onderstreept door het
feit dat het verschillende bekende modellen omvat, zoals Admati[1985] en Grundy en McNichols[1989]. Ofschoon de aard van de evenwichtscondities geen expliciete oplossing toe laat,
kan aan de karakteristieken een intuitieve uitleg gegeven worden. Bijvoorbeeld, gegeven het
feit dat investeerders rationeel zijn en een uiteindelijke liquidatie van de financiële waarde
voorzien, zijn prijzen altijd onconditioneel de beste schatter van de onderliggende fundamentele waarde. Bovendien blijkt dat in deze markten, waar investeerders hun winsten puur
halen uit het verhandelen van aandelen, informatie-asymmetrie alleen een rol speelt in de
frictie die het teweegbrengt tussen investeerders. De voornaamste bijdrage van dit hoofdstuk
ligt echter in de uitbreiding van de theorie van rationele verwachtingen naar markten waarin
een arbitrair aantal financiële waarden wordt verhandeld over een willekeurig aantal perioden tussen verschillende generaties investeerders. Dit hoofdstuk legt tevens de basis voor de
hoofstukken 4 en 5 waarin speciale gevallen verder uitgediept worden.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de wijze waarop informatie-asymmetrie de karakteristieken van de markten beinvloedt. In modellen waarin financiële waarden een eindige levensduur hebben, heeft de aanwezigheid van frontrunners een duaal karakter. Aan de ene kant
verhogen ze de informatieve functie van prijzen waardoor onzekerheid met betrekking tot
de fundamentele waarde gedeeltelijk wordt opgeheven. Aan de andere kant leveren gein-
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formeerde investeerders een negatieve bijdrage omdat andere investeerders een groter risico
lopen om tegen slechte prijzen te handelen. Indien het aandeel echter alleen verhandeld wordt,
is de relevantie van een grotere informatie inhoud beperkt. Investeerders zijn namelijk uitsluitend geïnteresseerd in informatie over toekomstige koersen en niet de fundamentele waarde
van een aandeel zelf. Met een continue aanwezigheid van insiders is wellicht meer informatie
beschikbaar over de huidige niveaus van 'fundamentals', tegelijktertijd heeft informatie minder voorspelkracht voor toekomstige prijsniveaus. Door dit laatste fenomeen overheerst het
adverse selectie effect van een aanwezigheid van insiders. Als zodanig staat dit raamwerk ons
toe om de rol van informatiefrictie onder de loep te nemen en haar invloed op marktkarakteristieken te beschouwen. We laten zien dat informatiefricties volume en de beweeglijkheid van
prijzen verhogen, en de diepte van de markt negatief beinvloeden. Voorts blijkt dat de mate
van informatie-asymmetrie zelf een unimodale functie is van de fractie beter geinformeerde
investeerders in de markt. De fractie insiders die nodig is om tot maximale informatiefrictie
te komen neemt af met de mate van ontwikkeling van de financiële markt. Ofschoon volume
en prijsvolatiliteit in beter ontwikkelde markten meer resistent zijn tegen informatiefricties,
de diepte van de markt blijkt relatief gevoeliger voor een aanwezigheid van insiders.
In hoofdstuk 5 beschouwen we hoe de karakteristieken van financiële markten beinvloed
worden door een toename van het aantal handelaren die concurreren om het liquiditeitsoverschot. Het is in deze literatuur gebruikelijk om te veronderstellen dat sommige investeerders
een initieel informatievoordeel hebben. Als daarentegen het informatievoordeel vergaard kan
worden tegen bepaalde kosten wordt het endogene evenwicht bepaald door het nutsvoordeel
ten opzichte van niet-geinformeerde investeerders. Een dergelijk evenwicht kan significant
andere gedragingen vertonen dan evenwichten waarin de fractie insiders exogeen opgelegd
wordt. In dit hoofdstuk blijkt dan ook dat de afhankelijkheid van de diepte van de markt van
een toename in competitie compleet anders is onder endogene informatie acquisitie. De diepte
van de markt neemt af met de mate van concurrentie om het liquiditeitsoverschot in de markt.
Dit contrasteert de gebruikelijke relatie tussen diepte en concurrentie. Twee implicaties volgen hieruit. Enerzijds, vanuit een theoretische invalshoek, wordt het belang onderstreept van
het beschouwen van evenwichten waarbij de fractie geinformeerde beleggers endogeen wordt
bepaald. Anderzijds geeft het aan dat de toename van het aantal handelaren op de meeste
beurzen wellicht een ongewenst effect heeft. Een dergelijke toename van concurrentie kan
zelfs in het nadeel zijn van liquiditeitshandelaren. In dit hoofdstuk beschouwen we tevens de
invloed van de lengte van tijdshorizons van investeerders op hun handelsgedrag. Het blijkt dat
een gemiddeld langere tijdshorizon tot een agressiever handelsgedrag leidt. Het dynamische
diversificatie-effect is hier de oorzaak van, en geeft investeerders de mogelijkheid risicovoller
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te handelen in de eerste momenten van hun carrière als handelaar. Agressiever handelsgedrag leidt bovendien tot hogere informatierevelatie van prijzen en lagere risicopremies en
volatiliteit.
In hoofdstuk 6 gaan we uitgebreid in op technische analyse. We beschouwen een rationeel
evenwichtsmodel waarbij de aggregatie van ruis en informatie in prijzen de aanwezigheid motiveert van pure technische analisten. Ofschoon de meeste aannames in het model standaard
zijn, onderscheidt het zich omdat het een autoregressief proces van willekeurige dimensies
toestaat voor het liquiditeitsoverschot. Deze algemeenheid is juist interessant omdat het liquiditeitsproces direct invloed heeft op het gedrag van technische analisten. We leiden gesloten oplossingen af voor het marktevenwicht. In eerste instantie beschouwen we markten
met investeerders met verschillende tijdshorizons, waarna we vervolgens dieper ingaan op
het speciale geval waar investeerders korte tijdshorizons hebben. Dit speciale geval staat explicietere afleidingen toe van investeerdersgedrag en tijdreekseigenschappen van prijzen. We
beargumenteren hoe de aanwezigheid van technische analisten risicopremies kan verhogen
en de diepte van de markt kan verlagen. We laten tevens zien dat met een toename van de
fractie technische analisten in de markt patronen in prijsreeksen versterkt worden. Dit contrasteert de gebruikelijke redenering dat met een toename van technische analisten dergelijke
regelmatigheden in koersvorming weggearbitreerd zullen worden. We passen het raamwerk
vervolgens toe om te onderzoeken hoe de persistentie van het liquiditeitsoverschot en een correlatie tussen innovaties ervan het gedrag van technische analisten en tijdreeksen beinvloedt.
We laten zien dat indien het liquiditeitsoverschot erg persistent is en innovaties erin positief
gecorreleerd zijn, de markt karakteristieken vertoont die bevestigd worden door empirische
studies. Onder deze omstandigheden blijkt dat (i) ongeïnformeerde investeerders trendvolgers
zijn en een exponentieel voortschrijdend gemiddelde handelsregel hanteren, een handelsregel
die erg populair is onder handelaren, (ii) korte termijn autocorrelaties positief zijn en (iii)
lange termijn autocorrelaties negatief zijn.
Het frappante van een aanwezigheid van technische analisten is dat ze hun bestaansrecht
volledig te danken hebben aan de aanwezigheid van investeerders die wel informatie verzamelen. Een voor de hand liggende vraag is dan ook hoe dit parasitische gedrag de markt
en haar participanten beinvloedt. In hoofdstuk 7 gaan we in op deze vraag aan de hand
van een speciaal geval van het model in hoofdstuk 6. We laten zien dat technische analisten, ofschoon ze contrarians zijn, geen 'smoothing' effect op prijsevolutie hebben. Integendeel, de aanwezigheid van technische analisten versterkt prijsvolatiliteit en verlaagt de diepte
van de markt. Een interessante observatie is dat zowel technische analisten als geïnformeerde
investeerders profiteren van de aanwezigheid van technische analisten. Indien een groter
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gedeelte van handelaren pure technische analyse toepast, leidt dit tot een verlaagd competitieniveau tussen handelaren onderling. Het gevolg van deze verminderde concurrentie is dat
investeerders de mogelijkheid hebben om grotere premies te eisen voor de tijdelijke overname
van het liquiditeitsoverschot. Als zodanig is een aanwezigheid van technische analisten met
name nadelig voor liquiditeitshandelaren die een genereuze bijdrage moeten leveren voor de
afname in competitie. De fractie technische analisten in de markt mag echter niet te groot zijn.
Indien hun aanwezigheid te overheersend is, kan het een verstoring van het marktevenwicht teweegbrengen. Geinformeerde handelaren weigeren dan te handelen in de aanwezigheid van te
veel ongeïnformeerde handelaren. Dit contrasteert met de gebruikelijke associatie met 'market
breakdowns' door informatiefricties. Het impliceert dat financiële markten er wellicht goed
aan zouden doen kosten op te leggen aan handelaren en ze zodoende te dwingen informatie
te verzamelen door pure technische analyse verliesgevend te maken.
Een belangrijke aanname van de rationele verwachtingen methodiek is de wijze waarop
vraag en aanbod gematched worden. Het stemt overeen met het type competitie dat ons
inziens plaatsvindt op financiële markten. Investeerders concurreren niet om het totale liquiditeitsoverschot, maar slechts om een deel ervan. Dit is een belangrijke waarneming. Liquiditeitsoverschotten en de stochastische innovaties ervan zijn per definitie inelastisch. Het
gevolg is dat investeerders, vanwege de imperfecte competitie, een marge kunnen eisen voor
het overnemen van het liquiditeitsoverschot dat hen meer dan compenseert voor het risico
dat met deze actie geassocieerd is. Sterker nog, de extra premies zijn een convexe functie
van het risico van de financiële waarde. Dit heeft twee praktische implicaties: prijzen op
financiële markten zullen relatief (i.e. ten opzichte van de fundamentele waarde) volatiel
gedrag vertonen, en, risico zal disproportioneel geprijsd zijn. Beide gevolgtrekkingen worden
door empirische studies ondersteund. Nemen we vervolgens in ogenschouw dat financiële
waarden een lange levensduur hebben vergeleken met de tijdshorizon van beleggers, dan
volgt dat de - vanwege de Grossman-Stiglitz paradox - noodzakelijke ruis in prijzen tevens
zal worden geprijsd. Ruis in prijzen impliceert bovendien dat het informatiesignaal in prijzen
imperfect is en dat het combineren van verschillende prijzen tot een hogere precisie van de
schatting van de onderliggende waarde zal leiden. Dit leidt tot de conclusie dat het bestuderen
van de historie van marktstatistieken toegevoegde waarde heeft en derhalve een noodzakelijke
component is van het evenwicht op financiële markten.

