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Samenvatting (Summary in Dutch) 

Het thema van dit proefschrift is de invloed van institutionele beleggers op de liquiditeit van 
aandelenmarkten. Institutionele beleggers zijn in de afgelopen decennia op de voorgrond 
getreden in de financiële markten. Met name beleggingsfondsen, pensioenfondsen en lev
ensverzekeringsmaatschappijen beheren een steeds groter deel van de uitstaande aandelen, 
met een zichtbaar effect op het aantal transacties. Institutionele beleggers zijn derhalve in 
toenemende mate een rol gaan spelen in de liquiditeit van aandelenmarkten. 

Een gebrek aan liquiditeit beperkt de rol van de aandelenmarkt bij het samenbrengen van 
investeerders en ondernemers. Hoofdstuk 3 behandelt enkele definities van liquiditeit, en 
behandelt hoe de verschillende elementen in de definities worden gemeten. De liquiditeit 
van een aandeel beïnvloedt de vermogenskosten voor ondernemingen en de transactiekosten 
voor investeerders. Asymmetrische informatie tussen beleggers is wellicht de belangrijkste 
beperkende factor voor liquiditeit. Wanneer institutionele beleggers een groot deel van de 
uitstaande aandelen van een bedrijf bezitten dan kan dit leiden tot een daling in het han
delsvolume in, en de liquiditeit van, het aandeel. Een beperking van de liquiditeit betekent 
dat investeerders een hoger rendement eisen, terwijl ondernemers hun vermogenskosten 
zien stijgen. Enerzijds kunnen institutionele beleggers zodoende de deelnamekosten voor 
de andere partijen vergroten. Echter, door actief deel te nemen in de bedrijfsvoering kun
nen institutionele beleggers de waarde van de uitstaande aandelen vergroten. Wanneer een 
institutionele belegger een groot deel van het aandelenpakket van een bedrijf bezit dan 
neemt de controle die de institutionele belegger heeft op het management van het bedrijf 
toe. Let wel, er bestaat een relatie tussen de liquiditeit van het aandeel en de mate van 
controle, waardoor de baten met de kosten verweven zijn. 

Door gebruik te maken van theoretische modellen krijgen we meer inzicht in de invloed 
van institutionele beleggers op de liquiditeit van de aandelenmarkt. Hoofdstuk 5 behan
delt enkele modellen die de determinanten van liquiditeit formaliseren. Deze modellen zijn 
ontleend aan de 'market microstructure' literatuur en de 'corporate governance' literatuur. 
Asymmetrische informatie staat centraal in de 'market microstructure' literatuur. Deze 
literatuur maakt onderscheid tussen beleggers die investeren in het verkrijgen van meer 
informatie over het bedrijf, en zij die dat niet doen. In de 'corporate governance' liter
atuur staat de rol van de institutionele belegger als een actieve aandeelhouder centraal. 
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198 Samenvatting (Summary in Dutch) 

Het belang dat een institutionele belegger heeft in een bedrijf beïnvloedt de liquiditeit 
van het aandeel, en de prikkels om actief deel te nemen aan de bedrijfsvoering. Wanneer 
een institutionele belegger actief in de bedrijfsvoering wil deelnemen dan moet zij daar 
kosten voor maken. Wanneer deze kosten verzonken zijn dan is de belegger minder snel 
geneigd zijn aandelen te verkopen, wat de liquiditeit van het aandeel beperkt. Liquiditeit 
is essentieel voor het efficiënt verwerken van nieuwe informatie, en het uitvoeren van trans
acties. Dit betekent dat er een spanningsveld bestaat tussen liquiditeit en controle voor de 
institutionele belegger. 

Bovengenoemde modellen hebben gemeenschappelijk dat liquiditeit in essentie exogeen is. 
Liquiditeit wordt meestal gemodelleerd als exogene idiosyncratische schokken die ertoe 
leiden dat een individuele belegger zijn aandeel wil verhandelen, dan wel wordt een zeker 
niveau van liquiditeit aangenomen zonder expliciete modellering. Dientengevolge zijn er 
slechts enkele hypothesen voor de relatie tussen institutionele beleggers en de liquiditeit 
van een aandeel die empirisch getoetst kunnen worden. Enkele hypothesen worden in dit 
proefschrift getoetst aan een unieke dataset voor twee transitie-economieën. 

Er is een toename van de concentratie van het eigen vermogen van ondernemingen in 
transitie-economieën. Speciaal voor de transitie opgerichte privatiseringsbeleggingsfond
sen zijn vaak (één van) de belangrijkste aandeelhouders in geprivatiseerde ondernemingen. 
Aandelenmarkten in deze economieën zijn een relatief nieuw fenomeen, met een groot deel 
van de aandelen in de handen van institutionele beleggers. Verschillende privatiseringswi-
jzen en een verschil in tempo wat betreft economische hervormingen hebben geleid tot een 
verschillende rol van institutionele beleggers in de verschillende transitie-economieën. In 
dit proefschrift kijken we naar de rol van institutionele beleggers in Hongarije en Slovenië. 
In Hoofdstuk 2 bespreken we de factoren die een rol hebben gespeeld in de divergentie 
tussen beide landen wat betreft de aandelenmarkt, zoals de verschillen in wetgeving, reg
ulering van de financiële instrumenten, privatiseringen, pensioenstelselhervormingen en de 
status van de economische ontwikkeling. 

Daar waar Hongarije en Slovenië dezelfde economische startpositie kenden begin jaren 
negentig, hebben verschillen in de hervorming van de financiële sector geleid tot een ver
schillende ontwikkeling van de financiële markten. Een liberaal beleid voor buitenlandse in
vesteerders in Hongarije en een restrictief beleid voor buitenlandse investeerders in Slovenië 
leidde tot een toename in buitenlandse investeringen in Hongarije en stopte buitenlandse 
investeringen in Slovenië. Dientengevolge groeide de Hongaarse aandelenmarkt sterk, ter
wijl de Sloveense aandelenmarkt relatief beperkt bleef. De beschermde markt in Slovenië 
maakte het voor de Sloveense 'closed-end' privatiseringbeleggingsfondsen (de zogenaamde 
PIDs) mogelijk om een belangrijke rol te spelen op de lokale aandelenmarkt. 

Empirische studies met data voor andere landen suggereren dat institutionele beleggers een 
belangrijke rol spelen in de aandelenprijzen, het rendement op aandelen en de volatiliteit 
van beide, zie Hoofdstuk 4. Institutionele beleggers beleggen met name in grote, bekende 
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bedrijven met liquide aandelen. Verder imiteren institutionele beleggers het handelsgedrag 
van andere institutionele beleggers, wat hun effect op de koersen en rendementen nog eens 
kan vergroten. De empirie suggereert verder dat in ontwikkelde economieën institutionele 
beleggers de liquiditeit van individuele aandelen beperken. 

Hoofdstuk 6 laat zien dat de invloed van institutionele beleggers in Hongarije anders is ver
lopen. Pensioenfondsen en beleggingsfondsen kanaliseren in toenemende mate de besparin
gen van Hongaarse huishoudens. Niettemin lijken institutionele beleggers geen significante 
invloed gehad te hebben op de liquiditeit van de Hongaarse aandelenmarkt. Hoofdstuk 6 
probeert op drie manieren de invloed van de zogenaamde -open-end' fondsen op de Hon
gaarse aandelenmarkt te bepalen: i) we analyseren de invloed van de netto geldstromen op 
het rendement van een index van alle verhandelde aandelen op de Budapest Stock Exchange 
(BSE), de zogenaamde BUX; ii) we analyseren of informatie uit voorgaande geldstromen 
naar 'open-end' fondsen deels de variatie in het rendement op de BUX kan verklaren; en iii) 
we analyseren de invloed van de netto geldstromen en de volatiliteit van de aandelenmarkt 
op de liquiditeit van de aandelenmarkt. Dit leidt tot de volgende bevindingen. 

Ten eerste, de netto geldstromen hebben geen significante invloed op het rendement op 
de index BUX. Echter, dit kan wellicht veroorzaakt worden door het feit dat 'open-end' 
beleggingsfondsen slechts een beperkt deel bezitten van de aandelen die verhandelt worden 
op de BSE. Hierdoor wordt het moeilijker om een significant effect te vinden. 

Ten tweede, de netto fondsstromen verklaren deels de variatie in het rendement op de index 

BUX, ondanks het feit dat beleggingsfondsen slechts een beperkt deel van alle aandelen 

bezitten. 

Ten derde, positieve netto geldstromen leiden tot een stijging in de mutatie van de index 
per éénheid verhandelde waarde, onze liquiditeitsmaatstaf. Hoe groter de stromen, hoe 
groter het effect van geldstromen op de prijzen, en hoe lager de liquiditeit van de markt. 
De coëfficiënten zijn niet statistisch significant, wat wederom verklaard kan worden uit het 
beperkte deel van de aandelen dat in het bezit is van de 'open-end' beleggingsfondsen. 

De resultaten voor Slovenië zijn éénduidiger, zie Hoofdstuk 7. De resultaten zijn in lijn 
met de bevindingen in (meer) ontwikkelde aandelenmarkten. De focus is op de zogenaamde 
PlDs. De 'open-end' fondsen zijn tot op heden te beperkt in omvang om een significante 
rol te spelen op de Sloveense aandelenmarkt. Door het aankopen van aandelen en door 
hun belang in het eigen vermogen van de ondernemingen zijn de PIDs grootaandeelhouder 
geworden van een toenemend aantal bedrijven. De portfolio van PIDs (exclusief certifi
caten) is voor 90 procent belegd in bedrij fsaandelen. De empirische bevindingen zijn als 
volgt. 

De handel in PID-aandelen en de toename van hun aandelenbezit heeft geleid tot een 
toename van de handel in niet-PID-aandelen en hun liquiditeit. De toegenomen eigendom
sconcentratie van het vermogen heeft de liquiditeit van de LJSE beperkt, hetzelfde geld 
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voor het beperkte aandelenbezit van buitenlandse investeerders. Deze bevindingen zijn 
robuust. 

Bovengenoemde empirische bevindingen hebben een belangrijke implicatie: spelen Hon
gaarse en Sloveense beleggingsfondsen een actieve rol in de bedrijfsvoering of beperken zij 
zich tot het diversificeren van de portfolio? Meer in het algemeen, moeten institutionele 
beleggers zich actief opstellen in het management of moeten zij zich beperken tot het di
versificeren van de portfolio? Welke rol institutionele beleggers spelen lijkt een belangrijke 
determinant te zijn voor hun effect op de liquiditeit van de aandelenmarkt. In hun rol 
portfolio manager lijken zij de liquiditeit niet negatief te beïnvloeden, daar waar zij dat in 
hun rol als participant in de bedrijfsvoering wel doen. 

De bevindingen voor Hongarije suggereren dat de 'open-end' beleggingsfondsen in Hon
garije vooral de rol van portfolio manager aannemen, daar waar de Sloveense 'closed-end' 
fondsen wel degelijk een rol in de bedrijfsvoering lijken te spelen. Het is de vraag in 
welke mate institutionele beleggers een bijdrage leveren in de bedrijfsvoering in transitie
economieën, en daadwerkelijk actief worden in de bedrijfsvoering. Het is de vraag of 
institutionele beleggers in deze Hongarije en Slovenië de kennis en capaciteiten hebben om 
actief in de bedrijfsvoering op te treden. De opbouw van de portfolio van de beleggingsfond
sen suggereert plaatst verder vraagtekens bij hun rol als portfolio manager. De Hongaarse 
portfolio managers zullen meer aandelen moeten aanhouden, en minder obligaties, om hun 
rol als portfolio manager naar behoren te vervullen. Wanneer de Sloveense PIDs als ac
tieve grootaandeelhouders willen optreden dan moeten zij de eigendomscertificaten van 
hun balans moeten halen en de organisatie omvormen. 

Het verder openen van de financiële markten, voortgaande hervormingen in de wetgeving en 
de toenemende concurrentie van andere financiële instituties (zoals pensioenfondsen) zullen 
waarschijnlijk bepalend zijn voor de ontwikkeling van de beleggingsfondsen in Hongarije 
en Slovenië in de toekomst. De groei van de pensioenfondsen kan een positieve impuls 
geven aan de ontwikkeling van de beleggingsfondsen, mits de pensioenfondsen besluiten 
het beheer activa uit te besteden aan beleggingsfondsen. Pensioenfondsen zijn wellicht ook 
meer geïnteresseerd in, en geschikt voor, een actieve rol in de bedrijfsvoering. 

Dit proefschrift geeft nieuwe inzichten in het spanningsveld tussen liquiditeit en controle, 
en de determinanten van liquiditeit. We hebben gekeken welke rol beleggingsfondsen hierin 
spelen. De rol van andere institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, op de aandelen
markt lijkt derhalve een interessant onderwerp voor studie in de toekomst, wanneer deze 
instituties verder ontwikkeld zijn. Verder is het interessant om het effect van institutionele 
beleggers op de waarde van bedrijven gedetailleerd te onderzoeken. Dit lijkt een interessant 
complement van deze studie naar liquiditeit, gegeven het spanningsveld tussen liquiditeit 
en controle. 


