
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Contagion in housing markets

Knoppel, M.C.J.

Publication date
2021
Document Version
Other version
License
Other

Link to publication

Citation for published version (APA):
Knoppel, M. C. J. (2021). Contagion in housing markets. [Thesis, fully internal, Universiteit
van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/contagion-in-housing-markets(1bb0d532-0c3b-419b-b103-241ab5dd7dc0).html


Summary





SUMMARY 17

Non-Technical Summary

The subject of this dissertation is contagion in the housing market. The motivation for this 
subject lies in the gradual increase in international house price synchronization over time 
and the observation of certain events (such as the US housing bust in 2006-7) that seems to 
have triggered similar house price behavior regionally and globally. In order to investigate 
the phenomenon of contagion, five research projects have been completed and published 
here as chapters, which are summarized here for your convenience.

Chapter 2 explores the concept of contagion in housing markets, which is underexposed in 
contagion research in relation to other asset markets such as those of stocks and currencies. 
Different contagion interpretations are discussed here, along with the (international) 
potential transmission mechanisms of house price shocks between housing markets. 
This chapter then selects the definition for contagion that is employed throughout the 
rest of the dissertation. It is the situation in which the house price development in one 
area influences the house price development in another, while controlling for local house 
price determinants, foreign determinants that influence house prices not originating from 
a foreign housing market, and common factors that influence house prices in both areas. 
Overall, this chapter serves as the basis for the subsequent chapters in this dissertation.

Chapter 3 empirically examines the existence and, if so, extent of international contagion 
between housing markets during boom and/or bust phases. In particular it looks at contagion 
from the US housing market to European OECD countries’ housing markets, focusing on real 
house price changes. The decision is inherent to the question whether contagion is only 
evident during busts, which has been the main focus in the literature, or whether the effect 
is (also) evident during booms. This distinction between boom and bust phases potentially 
uncovers more information about the international transmission mechanism of contagion, 
as the market dynamics during booms might differ from those during busts. Empirical 
research points out that US real house price developments are structurally contagious to 
(at least European) advanced economies’ housing markets and it seems that booms could 
perhaps lead to certain (bubble) tendencies in other countries that make their housing 
markets prone to busts or even crises. 

Chapter 4 builds further on chapter 3, by empirically examining which policy instruments 
are effective in lowering the international contagion effect in housing markets, and how 
large their impacts are. More specifically, their regulating effect is tested on international 
contagion from the US housing market and international spillovers from US monetary 
policy. The empirical model as applied in Chapter 3 is further refined by also modelling 
the contagion and spillover effects from the US while including the aforementioned policy 
instruments. Another enrichment of the model is that we add domestic institutions as new 
group of control variables – besides the groups of control variables already in use in the 
previous chapter: domestic macroeconomic fundamentals, international common factors 
and international spillovers. The empirical analysis shows that only the stimulation of 
the development of domestic securities markets can provide considerable moderation of 
international contagion effects. The remaining financial policy instruments are economically 
and/or statistically insignificant. Regarding the moderation of international spillover 
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effects, the stimulation of securities market policies; concentration limits for bank credit; 
and restrictions concerning the entry of foreign banks are found to be economically and 
statistically significant. In a setting where monetary policy is centralized and therefore 
cannot be aimed at specific countries, it can be interpreted as reassuring that individual 
countries still have instruments available to counter potential effects from international 
contagion and spillovers.

The subject of Chapter 5 is international contagion of housing market pressure (HMP). 
With respect to the determination of contagion, in the previous chapters house prices have 
been used as dependent variable. As in market research in general, the notion is that the 
price is the expression and outcome of market imbalances. But specifically in the housing 
market the price is not the only way out of an impending market imbalance. Two other 
options are that sellers either withdraw the houses offered from the market – because of a 
disappointing looming price level – or are so rigid in the negotiation process that they delay 
the sale and thus lengthen the sales period – expecting a better future price. These options 
make that that the market price change that eventually transpires may not be an adequate 
reflection of the existing market tension. For that reason we introduce in this chapter as 
the indicator of house market tension a broader concept than only the actual house prices, 
viz. housing market pressure (HMP). This constructed variable contains the average time 
on the market of houses for sale, besides the actual house price change. After a theoretical 
discussion on its preferred composition, HMP is used as the dependent variable in a time-
series regression analysis to the housing markets of the Netherlands. Time series analysis 
for the Netherlands brings forth that the explanation of housing market pressure gives more 
significant parameters of the usual house market drivers and a markedly higher adjusted 
R-squared. Apparently, these drivers are more focused on the wider notion ‘housing market 
pressure’ than the more specific proportional house price change. In our attempt to let the 
sample country’s housing market pressure depend on US house price developments (or 
international contagion) and US monetary policy developments (or cross-border spillovers), 
both influences appear significant and substantial for the Netherlands.

Chapter 6 distinguishes from the previous chapters by concentrating on the transmission 
of real house price shocks within country borders, specified as domestic contagion. This 
concept is part of a different strand of literature than that of contagion and is defined as 
a situation where price shocks in one region of a country influence price developments in 
another one. In this chapter the domestic contagion effect is tested as the impact from the 
Dutch capital Amsterdam to the housing markets of other regions of the Netherlands. The 
empirical model that is applied is consistent with the empirical approach to contagion in 
the previous chapters, including the controls for house price fundamentals. In this way a 
synchronization of house prices due to synchronized house price fundamentals across Dutch 
cities and regions, is controlled for. Empirical results suggests that the contagion effect from 
Amsterdam does not reach all regions’ housing market. For the full sample period, as well 
as the boom and bust periods, the provinces Utrecht and Noord-Brabant are the most 
affected, followed by Gelderland, Drenthe, Limburg and Friesland. While the contagion 
effect during busts is larger than during booms, there is no evidence for a statistically 
significant difference, and therefore shift contagion is formally absent. As the size of these 
effects are substantial, one can conclude that the existence of domestic contagion effects is 
a relevant issue for policy makers in the Netherlands.
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Samenvatting (Non-Technical Summary in Dutch)

Het onderwerp van deze dissertatie is besmetting in de huizenmarkt, d.w.z. doorwerking 
van schokken in de ene huizenmarkt in een andere huizenmarkt, internationaal dan 
wel nationaal. De keuze voor deze richting is gemotiveerd door het observeren van de 
geleidelijke toename in internationale synchronisatie van huizenprijzen over de afgelopen 
decennia – met name de gebeurtenissen (zoals de Amerikaanse huizenmarktcrisis in 2006-
7) die huisprijzen mondiaal negatief hebben beïnvloed. Om het fenomeen besmetting te 
onderzoeken, is er een vijftal onderzoeksprojecten uitgevoerd en beschreven in even zovele 
hoofdstukken 2-6.

Hoofdstuk 2 bevat een verkenning van het fenomeen besmetting in huizenmarkten in relatie 
tot besmetting in financiële markten zoals de aandelen- en obligatiemarkten – waaruit blijkt dat 
het onderzoek naar besmetting in huizenmarkten relatief tot nu toe ondervertegenwoordigd 
is. Niet alleen de verschillende interpretaties van besmetting die men in de literatuur 
tegenkomt worden besproken, maar tevens de potentiële transmissiemechanismen van 
de doorwerking van schokken tussen (internationale) huizenmarkten. Op basis van deze 
verkenning is er een definitie gekozen voor (internationale) besmetting die zal worden 
toegepast in de verdere dissertatie. Daar wordt het aangeduid als een situatie waarin de 
prijsontwikkeling van de eerste huizenmarkt die van de tweede huizenmarkt beïnvloedt, na 
correctie voor de invloed van lokale huizenprijsdeterminanten van de tweede huizenmarkt, 
overige buitenlandse factoren en internationale gemeenschappelijke invloeden op de 
prijsvorming in beide huizenmarkten. In het algemeen dient dit hoofdstuk als basis voor de 
daaropvolgende hoofdstukken.

In hoofdstuk 3 wordt empirisch onderzocht het bestaan, en zo ja, de omvang van 
internationale besmetting tussen huizenmarkten. In het bijzonder richt het zich op 
besmetting vanuit de huizenmarkt van de Verenigde Staten naar de huizenmarkten 
van Europese OESO-landen, met de focus op reële prijsbewegingen. Daarbij wordt ook 
onderzocht of besmetting zich slechts voordoet tijdens conjuncturele dalingen van 
huisprijzen in de Verenigde Staten – daar men besmetting vaak associeert met crises –, of 
dat dit effect zich ook vertoont tijdens conjuncturele stijgingen. Mogelijk manifesteert het 
transmissiemechanisme en de dynamiek van besmetting zich verschillend in deze fasen. 
De empirische resultaten laten zien dat de huizenprijsontwikkeling in de Verenigde Staten 
structureel invloed uitoefent op de huizenmarkten van Europese OESO-landen. Mogelijk 
leiden conjuncturele huizenprijsstijgingen in de Verenigde Staten tot soortgelijke tendensen 
in deze economieën. Dit inzicht draagt potentieel bij aan het vermogen het effect ervan – en 
de bijbehorende risico’s voor de huizenmarkt en het financiële systeem – te voorspellen en 
aan het vroegtijdig afstemmen van het beleid erop.

In hoofdstuk 4 verschuift het accent naar de mogelijkheden voor beleidsmakers om 
besmetting tegen te gaan door het empirisch testen van de mate van effectiviteit van een 
reeks financiële beleidsinstrumenten in het reguleren van de gevolgen van besmetting op de 
huizenmarkt. De invloed van deze instrumenten wordt niet alleen getest op het reguleren 
van de effecten van besmetting vanuit de huizenmarkt van de Verenigde Staten, maar ook 
op het reguleren van de effecten van het monetair beleid vanuit de Verenigde Staten (als 
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benadering van de wereldliquiditeit). Het empirische model uit hoofdstuk 3 wordt met deze 
aspecten verder verfijnd. Een andere verfijning is de toevoeging van nationale instituties als 
nieuwe groep controlevariabelen – in aanvulling op de in hoofdstuk 3 al geïntroduceerde 
controlevariabelen, te weten de binnenlandse macro-economische verklarende 
variabelen, de buitenlandse factoren naast de Amerikaanse huizenprijs, en internationale 
gemeenschappelijke beïnvloedingen. Uit de resultaten van de empirische analyse blijkt dat 
alleen de ontwikkeling van binnenlandse effectenmarkten de internationale besmetting 
vanuit de Verenigde Staten kan reguleren. De invloed van de overige financiële instrumenten 
die deel uitmaken van dit onderzoek blijkt zowel economisch als statistisch niet significant. 
Wat de regulering van effecten afkomstig van het monetair beleid vanuit de Verenigde 
Staten betreft, blijken de volgende maatregelen economisch en statistisch significant 
in het reguleren ervan: het stimuleren van effectenmarkten, limieten op bankkrediet en 
restricties op het betreden van de binnenlandse markt door buitenlandse banken. In het 
geval monetair beleid niet specifiek gericht op één land kan zijn – zoals het geval is in de EU 
–, is het een geruststellende gedachte dat er nog steeds instrumenten op nationaal niveau 
beschikbaar zijn ter regulering van de invloed van zowel besmetting als monetair beleid 
vanuit de Verenigde Staten.

Het onderwerp van Hoofdstuk 5 is de internationale besmetting van huizenmarktpressie 
(HMP) of -druk. In de voorgaande hoofdstukken stond de huizenprijs centraal als 
afhankelijke variabele. Over het algemeen wordt de prijs beschouwd als de uiting van 
marktonevenwichtigheden. Echter, in de huizenmarkt geeft de gerealiseerde prijsverandering 
niet altijd de juiste indicatie van de mate van zo’n onevenwichtigheid. Redenen kunnen zijn 
dat de verkopende partij het aanbod terugtrekt uit de markt vanwege het teleurstellende 
prijsaanbod of dat de verkoper zich rigide opstelt in het verkoopproces met als doel deze te 
vertragen in afwachting van een verbeterde marktsituatie. Hierdoor hoeft de uiteindelijke 
gemiddelde marktprijs in de huizenmarkt niet altijd de perfecte indicator voor de heersende 
marktomstandigheid te zijn. In een poging tot een betere indicator te komen, wordt 
in dit hoofdstuk de HMP als een mogelijk betere indicator geïntroduceerd. Deze is een 
geconstrueerde variabele, die naast de daadwerkelijke procentuele reële prijsverandering 
in de markt, ook bevat de verkooptijd van een woning t.o.v. zijn gemiddelde waarde in de 
tijd. Beide componenten van de HMP zijn per periode gemiddelden over alle verkochte dan 
wel ter verkoop aangeboden huizen. Na een theoretische bespreking van de te prefereren 
vorm van de HMP-constructie, wordt deze gebruikt als de afhankelijke variabele in een 
tijdreeksanalyse voor de Nederlandse huizenmarkt. Tot slot volgt een vergelijking met 
enkel de prijscomponent als afhankelijke variabele. Hieruit blijkt dat het in hoofdstuk 3 als 
beste naar voren gekomen model van de Europese huizenmarkten van beide afhankelijke 
variabelen de HMP beter verklaart. Dit kan gezien worden als een zwakke steun voor HMP 
als indicator voor de huizenmarktsituatie in Nederland. Daarnaast blijkt de invloed van 
zowel de huizenprijsontwikkeling in als het monetair beleid van de Verenigde Staten op de 
huizenmarktpressie in Nederland, significant te zijn.

Hoofdstuk 6 kan worden onderscheiden van de voorgaande hoofdstukken door een 
verschuiving van de aandacht van grensoverschrijdende naar binnenlandse besmetting in 
de huizenmarkt. het gaat hier om de doorwerking van (reële) huizenprijsschokken in de 
ene regio naar die in een andere regio binnen de landsgrenzen. Dit begrip is onderdeel van 
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een andere stroming binnen de academische literatuur van besmetting en wordt daarin 
in beginsel ripple effect genoemd. In dit hoofdstuk wordt de binnenlandse besmetting 
onderbouwd en vervolgens getest die van de Amsterdamse huizenmarkt uitgaat naar de 
huizenmarkten de Nederlandse provincies (excl. Noord-Holland). De toegepaste empirische 
methodologie heeft gelijkenis met die is toegepast in de vorige hoofdstukken. Dit geldt ook 
voor de toepassing van controlevariabelen. Op die manier is er gecontroleerd voor regionale 
huizenprijssynchronisatie welke niet wordt veroorzaakt door invloed vanuit Amsterdam. 
De empirische analyse laat zien dat besmetting vanuit Amsterdam niet de huizenmarkten 
van alle Nederlandse provincies bereikt. Utrecht en Noord-Brabant ondergaan de sterkste 
invloed, gevolgd door Gelderland, Drenthe, Limburg en Friesland. Ondanks de uitkomst 
dat de besmetting sterker is tijdens conjuncturele dalingen, is het effect niet significant 
groter dan tijdens perioden van conjuncturele stijgingen. De conclusie wijst om die reden 
richting structurele beïnvloeding vanuit Amsterdam. Gezien de substantiële omvang van 
de gevonden besmetting, dient dit fenomeen door Nederlandse beleidsmakers serieus 
genomen te worden.


