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Samenvattingg (Dutch Summary) 

Inn dit proefschrift beschrijf ik een aantal ontwikkelingen die zich op dit moment 

afspelenn in de Europese obligatiemarkten. Met Europese obligatie markten bedoel 

ikk de landen die deelnemen aan het Europese monetaire stelsel en dit wordt ook de 

Eurozonee genoemd. Mij n dissertatie kan grofweg opgedeeld worden in 2 delen. Het 

eerstee gedeelte van mijn proefschrift omvat hoofdstuk 2, 3 en 4 en richt zich op de 

marktmicrostructuurr van Europese obligatie markten. Hoofdstuk 5 wijk t af van het 

marktmicrostructuurr concept en richt zich op de groeiende infiatie-linked obligatie 

marktt in de Eurozone. 

Allereerstt beschrijf ik in hoofdstuk 2 een aantal belangrijke theoretische con-

ceptenn binnen de microstructuur van financiële markten. Deze concepten zijn niet 

noodzakelijkk gericht op obligatiemarkten maar als inleiding geschikt. Van belang 

hierbijj  is het onderscheidt tussen een dealer en een handelaar. Een dealer heeft het 

rechtt om een prijs te bepalen (hij is dus een price maker) terwijl een handelaar dit 

rechtt niet heeft (hij is dus een price taker). Het grootste verschil tussen een dealer en 

eenn handelaar is dat de eerste groep investeerders direct liquiditeit aanbiedt ('imme-

diacy').. Allereerst richten we ons op de prijsvorming van financiële producten vanuit 

hett oogpunt van de dealer. We analyzeren twee klassieke concepten, namelijk de 

voorraad-modellenn en informatie-modellen. De eerste klasse van modellen beargu-

menteertt dat de prijs gevormd door een dealer afhankelijk is van zijn positie. Omdat 

eenn dealer liquiditeit aanbiedt, kan dit leiden tot een niet-optimale positie voor een 

dealer.. Een bied- en laatprijs kan daarom gezien worden als een vergoeding voor de 
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dealerr omdat hij een positie in zijn boeken opneemt. Volgens informatie-modellen 

kann het aanbieden van liquiditeit ook leiden tot een transactie met een handelaar die 

meerr informatie heeft over de toekomstige eigenschappen van een financieel product. 

Omdatt een dealer geld verliest wanneer hij geconfronteerd wordt met geïnformeerde 

handelaarss zal een dergelijke transactie ten koste gaan van niet-geïnformeerde han-

delaarss in de vorm van een bied- en laat prijs. Rationele modellen laten echter zien 

datt de gevormde prijs niet louter gedreven kan worden door informatie. Immers, 

eenn prijs die anders is dan wat publiekelijk informatie voorschrijft is een indicatie 

vann asymmetrische informatie. Als gevolg zullen handelaars hun prijs aanpassen wat 

leidtt tot een zogenaamde "full y revealing" evenwicht. Om een dergelijk evenwicht 

tee vermijden, zullen er ook deelnemers bestaan die niet louter handelen op basis 

vann informatie. Deze handelaars worden noise traders genoemd. Daarnaast kennen 

Europesee obligatie markten een competitieve marktstructuur waarbij meerdere deal-

erss het recht hebben om een prijs te bepalen. Deze marktstructuur zorgt ook voor 

interdealerr handel en we bekijken de rol van interdealer handel op de prijsvorming. 

Inn de afgelopen jaren heeft de introductie van een gezamenlijke munt. de effi-

ciëntiee van elektronische handelssystemen en een gezamenlijk fiscaal beleid geleid 

tott een verregaande integratie van Europese kapitaalmarkten. Toch heeft deze inte-

gratiee niet geleid tot dezelfde rente en overheden lenen tegen verschillende tarieven 

omm hun overheidsuitgaven te financieren. Er zijn een aantal belangrijke redenen 

waaromm yields tussen overheden verschillen. Allereerst bestaat er een kans dat over-

hedenn hun obligatieschuld niet (of gedeeltelijk niet) kunnen terugbetalen. Dit wordt 

kredietrisicoo genoemd en verschilt per land. Hoe hoger het kredietrisico, hoe hoger 

dee yield ter compensatie. Daarnaast verschillen obligaties in liquiditeit. Hoe lager 

dee liquiditeit, des te moeilijker wordt het om te handelen op de secundaire mark-

ten.. Een belangrijke maatstaf voor liquiditeit is de hoeveelheid obligaties uitgegeven 

doorr de overheid. Een groter uitstaand bedrag in een bepaalde overheidsobligatie 

impliceertt een grotere liquiditeit. Echter, uit ons dataset blijk t dat overheden met 

eenn laag krediet risico en weinig liquiditeit niet altijd een hogere yield betalen dan een 
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overheidd met dezelfde krediet risico en hogere liquiditeit. Het yield verschil tussen 

Nederlandsee en Franse staatsleningen is een voorbeeld hiervan. Hetzelfde kan wor-

denn opgemerkt voor het yield verschil tussen Italiaans en Portugese obligaties. Dus. 

hoewell  kredietrisico en liquiditeit belangrijke maatstaven zijn voor yield, geeft het 

geenn waterdichte garantie voor de rente verschillen tussen verschillende leningen. 

Inn hoofdstuk 2 en 3 richten we ons op twee alternatieve redenen waarom er 

renteverschillenn bestaan tussen de Eurozone landen. Hoofdstuk 3 beargumenteert 

datt er verschillende transactiekosten kunnen bestaan tussen de verschillende staat-

sobligaties.. Indien deze transactiekosten hoger zijn voor bijvoorbeeld Italiaanse 

staatsleningen,, zal elke investeerder die actief belegt in deze leningen een hogere in-

ternn rendement (yield) vragen ter compensatie. We berekenen de transactie kosten 

voorr het MTS handelssysteem, het grootste elektronische handelssysteem voor Eu-

ropesee staatsobligaties. We analyseren een aantal maatstaven van transactiekosten 

zoalss de bied-laat spread en het volume gewogen prijs. We vinden dat er verschillen 

bestaann in de transactiekosten tussen verschillende landen maar deze verschillen 

zijnn echter zeer klein. Echter, de toegepaste berekeningen van transactiekosten zijn 

statischh en houdt geen rekening houdt met de dynamische aspecten van handelen. 

Daaromm kijken we ook naar de invloed van een transactie op de prijsdynamiek. 

Hett analyseren van transactie data brengt echter additionele problemen met zich 

mee.. Allereerst moeten wre rekening houden met de handelsintensiteit omdat prijs-

dynamiekk afhankelijk is van het moment van handelen. Men kan een verschil in 

prijsdynamiekk verwachten wanneer een transactie plaatsvindt in een drukke pe-

riodee vergeleken met een minder drukke periode. Daarnaast vinden de grootste 

prijsschommelingenn plaats op momenten waarbij macro-economische cijfers bekend 

wordenn gemaakt. We moeten dus rekening houden met het zogenaamde "announce-

mentt " effect van macro-economisch nieuws. MTS is ook een interdealer systeem en 

ditt betekent dat alleen dealers toegang hebben tot dit systeem. Dit geeft ons de 

mogelijkheidd om de prijsdynamiek in een interdealer systeem te onderzoeken. Van-

uitt het oogpunt van informaliemodellen kan men beargumenteren dat een hogere 
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handelsintensiteitt leidt tot een grotere impact van een order op de prijs. Immers, 

geïnformeerdee handelaars zullen eerder handelen wanneer het druk is omdat dan 

dee kans op detectie minder groot is. Anders gezegd, een geïnformeerde handelaar 

kann zich makkelijker schuilhouden tussen het deelnemersveld wanneer het druk is 

opp de markt. Echter in een (gesloten) intcrdealer systeem is de rest van het deel-

nemersveldd bekend. Hoewel ex-ante de tegenpartij in een transactie niet bekend is, 

iss de invloed van een transactie op de prijs minder groot dan wanneer het systeem 

openn is. Vanuit het oogpunt van voorraadmodellen zullen handelaren een grotere 

vergoedingg vragen voor een onverwachte transactie wanneer het moeilijker is om de 

voorraadd te beheren. In een interdealer systeem is het echter makkelijker om een 

voorraadd te beheren omdat er altijd een tegenpartij te vinden is om een positie op te 

nemenn in zijn boeken. In hoofdstuk 3 vinden we dat de prijsreactie op een transactie 

minderr groot is wanneer de handelsintensiteit hoog is. Dit is in tegenstelling tot een 

aantall  andere bevindingen op aandelenmarkten. Ook vinden we dat een transactie 

opp een dag waarbij belangrijk economisch nieuws verwacht wordt een grotere invloed 

heeftt op de prijs dan op dagen waar geen nieuws te verwachten is. Indien we echter 

rekeningg houden met een tijdsvariërende handelsintensiteit, dan vinden we dat een 

transactiee op een druk moment tijdens een announcement day een grotere invloed 

heeftt op de prijs. 

Hoofdstukk 4 richt zich op de relatie tussen Europese staatsleningen en de Bund 

futuress contract. Dit contract is een van de meest verhandelde termijncontracten 

terr wereld. Investeerders in obligaties nemen vaak een simultane positie in een spot 

instrumentt en (meerdere) futures contracten. Een dergelijke positie wordt ook wel 

eenn basis strategie genoemd en het risico dat hierbij hoort heet basis risico. Basis 

risicoo kan niet worden weggediversificeerd. Een basis strategie wordt gebruikt om 

risicoo te dekken (hedgen) maar ook voor speculatieve doeleinden. Hoe hoger de basis 

strategie,, hoe moeilijker het wordt om het risico van handelspositie te beheren met 

futuress contracten. Dit betekent dat handelaren een hogere prijs zullen vragen voor 

obligatiess met een lagere basis risico omdat dergelijke obligaties minder risicovol 
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zijn.. In hoofdstuk 4 stellen we ons twee belangrijke vragen. Ten eerste vragen we 

onss af wat de relatie is tussen basis risico en de bied- laat spread. We laten zien 

datt er een convexe relatie bestaat tussen basis risico en de spread. Dit betekent 

datt een dealer zijn spread meer dan evenredig laat toenemen met het basis risico. 

Ookk vragen we ons af wat het basis risico is van Europese staatsleningen. Om deze 

vraagg te beantwoorden bekijken we de relatie tussen staatsleningen en de Bund 

futuress contract door middel van een cash-and-carry strategie. We laten zien dat 

staatsleningenn met een lagere yield (zoals Frankrijk en Duitsland) ook een lagere 

basiss risico hebben. De belangrijkste conclusie uit hoofdstuk 4 is dat basis risico een 

belangrijkee factor is voor een dealer in Europese staatsleningen. Hoe hoger de basis 

risico,, hoe hoger de vergoeding voor een dealer in termen van een hogere bied-laat 

spread.. Daarnaast zal een lagere basis risico ook leiden tot een hogere prijs omdat 

eenn dealer een simpel te hedgen instrument van de hand doet. 

Hoofdstukk 5 richt zich op de groeiende inflatie-linked markt. De groeiende be-

langstellingg van investeerders overheden in dit product en het groeiende aanbod van 

inflatie-linkedd leningen in Europa laten zien dat dit product een steeds belangrijkere 

roll  gaat spelen op de Europese kapitaalmarkt. Inflatie-linked producten betalen hun 

couponss en eindbedrag terug in reële termen en hierdoor zijn deze producten nage-

noegg gevrijwaard van inflatie. Echter, deze producten zijn minder liquide om een 

aantall  redenen. Allereerst zijn deze producten minder liquide omdat een maar een 

fractiee is van het totale aanbod staatsobligaties. In de Verenigde Staten en Frankrijk 

iss de totale inflatie-linked schuld ongeveer 7% van de totale langlopende staatschuld. 

Dee grootste inflatie-linked markt is de UK waar inflatie-linked schuld ongeveer 25% 

vann de totale langlopende staatschuld is. Daarnaast houden investeerders inflatie-

linkedd obligaties langer vast in hun boeken waardoor het moeilijker is voor de dealer 

omm een markt te onderhouden in dit product. Met andere woorden, inflatie-linked 

productenn zijn nagenoeg gevrijwaard van inflatie maar hebben wel een liquiditeits-

premie.. Aan de andere kant. conventionele obligaties zijn extreem liquide maar zijn 

onderhevigg aan toekomstige inflatie en hebben dus een inflatiepremie. Hoofdstuk 
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55 probeert de inflatie- en liquiditeitspremie in Europese staatsleningen te schatten 

doorr gebruik te maken van inflatie-linked en nominale staatsleningen uit Frankrijk. 

Wee gebruiken een state space proces met de Kalman filter om de risico premies te 

berekenenn voor inflatie, liquiditeit en reële rente. Deze methode is geschikt om de 

dynamiekk van latente processen (states) in kaart te brengen. Echter, de Kalman 

filterr veronderstelt dat de yield van een obligatie een lineaire functie is van de states 

(affinee modellen) maar dit is niet het geval wanneer we te maken hebben met. coupon 

betalendee obligaties. Om de Kalman filter te gebruiken, lineariseren we de yield to 

maturityy door middel van een eerste orde Taylor benadering. Dit wordt ook wel de 

extendedd Kalman filter genoemd. Het totale risico premie voor reële obligaties is de 

somm van de reële rente premie plus de liquiditeitspremie. Het totale risico premie 

voorr nominale obligaties is de som van de reële rente premie plus de inflatie premie. 

Wee vinden dat de inflatie premie over de gehele yield curve oploopt van 113 basis 

puntenn tot ongeveer 250 basis punten. Dit resultaat impliceert dat de inflatie premie 

voorr langlopende leningen bijna 2 keer hoger is dan voor kortlopende leningen. De 

liquiditeitt premie loopt op van 6 basis punten tot ongeveer 22 basis punten in het 

langee eind van de curve. De contributie van liquiditeit op het totale risico premie 

inn reële obligaties is ongeveer 5% voor kortlopende leningen tot maximaal 17% voor 

obligatiess die in 2013 aflopen. Aan de andere kant, de contributie van inflatie op het 

totalee risico premie in nominale obligaties is meer dan 50%. Met andere woorden, 

liquiditeitt is minder belangrijk voor het risico in reële obligaties terwijl inflatie een 

veell  grotere risico is voor nominale obligaties. Met deze premies kunnen we ook 

berekenenn wat het nominale yield verschil is tussen reële en conventionele obligaties. 

Ditt verschil loopt op van 76 basis punten tot ongeveer 198 basis punten 
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