
een betere prijs – de midprijs – maar is er het risico op

niet-uitvoering van hun order. Bij de DM daarentegen is er

zekere uitvoering, maar tegen een slechtere prijs (i.e. de bied-

of laatkoers geafficheerd door de dealer). Tevens vergelijkt

het model drie mogelijke informationele omgevingen. Bij trans-

parantie observeert een investeerder alle eerder ingediende

orders, bij opaakheid geen orders en bij partiële-opaakheid

observeert hij orders ingediend naar de DM, maar niet

deze naar het CN. Deze laatste omgeving correspondeert

met de huidige situatie in de praktijk.

Het model toont aan dat in evenwicht beide verhandelings-

systemen zich richten tot verschillende types van inves-

teerders. Kopers (verkopers) met een hoge (lage) waardering

voor het aandeel zullen een DM verkiezen, (ver)kopers met

een intermediaire waardering opteren voor een CN.

Een belangrijk resultaat van het model is dat de interactie

tussen een DM en een CN aanleiding geeft tot systemati-

sche patronen in orderstromen bij transparantie en semi-

opaakheid. Meer bepaald kan een (verwacht) onevenwicht

tussen koop- en verkooporders in het CN aanleiding

geven tot een stroom orders naar de DM. Typisch zou de

dealer deze toeschrijven aan asymmetrische informatie,

i.e. het feit dat sommige investeerders over meer informa-

tie beschikken dan de dealer en daarom handelen. Ons

model geeft echter een alternatieve verklaring, namelijk

een ongunstige evolutie in een andere markt, in casu het

CN. De precieze aard van deze systematische patronen

hangt af van de graad van transparantie van het CN.

De introductie van een CN naast een DM veroorzaak ook

een “ordercreatie” effect. De totale orderstroom vergroot

omdat investeerders die niet zouden handelen wanneer

enkel een DM aanwezig is, dit wel doen via het CN. Tevens

zal een gedeelte van de orders die oorspronkelijk naar 

de DM gestuurd werden, nu ingediend worden naar het CN.

Dit is een “trade diversion” effect.

CNS EN WELVAART

Degryse, Van Achter en Wuyts (2007) analyseren ook de

welvaartsimplicaties van een CN. We maken een onder-

scheid tussen investeerder-welvaart (IW), gedefinieerd als

de som van de winst van investeerders, en totale welvaart

(TW), dit is de som van investeerder- en dealerwelvaart.

Figuur 1 toont de welvaartsresultaten voor een simulatie

van het model met bepaalde parameterwaarden bij trans-

parantie (tr) en bij partiële opaakheid (po)4. Ten opzicht van

een DM in isolatie stijgt IW wanneer naast de DM ook een

CN aanwezig is (IWDM < IWCN-DM). De reden is dat de keuze-

set van investeerders vergroot. Verder leidt meer transpa-

rantie altijd tot een hogere welvaart voor investeerders

(IWCN-DM, po < IWCN-DM,tr). Investeerders beschikken dan immers

over meer informatie bij het nemen van hun beslissing

voor het indienen van een order. 

Voor totale welvaart zijn de resultaten niet langer eenduidig.

Met uitzondering van een lage V (of een hoge spread5) is

TW hoger voor een DM in isolatie dan voor een combinatie

CN–DM. Verder vinden we dat meer transparantie kan leiden

tot hogere of lagere TW. Het eindresultaat hangt opnieuw

af van de spread in de DM: voor lage V is TWCN-DM,po < TWCN-DM,tr,

voor hogere V geldt het omgekeerde.

ELKE INVESTERINGSBESLISSING BEGINT MET 

HET BEPALEN VAN DE GEWENSTE PORTFOLIO. 

IN EEN TWEEDE STAP STELT DE INVESTEERDER 

DAN ZIJN GEPREFEREERDE PORTEFEUILLE SAMEN.

DEZE TWEEDE STAP WAS TOT IN HET RECENTE 

VERLEDEN RELATIEF EENVOUDIG: HIJ KOCHT OF

VERKOCHT HIERTOE DE AANDELEN, OBLIGATIES, …

OP DE BEURS WAAR DEZE VERHANDELD WERDEN.

VANDAAG DE DAG IS DIT VERVOLG ECHTER VEEL 

MINDER VOOR DE HAND LIGGEND. IMMERS, 

FINANCIËLE ACTIVA WORDEN VAAK TEGELIJK 

OP MEERDERE PLAATSEN VERHANDELD. HIERDOOR

WORDEN INVESTEERDERS GECONFRONTEERD 

MET EEN UITGEBREID MENU VAN MOGELIJKE 

STRATEGIEËN OM DEZE ACTIVA TE (VER)KOPEN. 

NIET ALLEEN HEBBEN BV. SOMMIGE AANDELEN 

EEN CROSS-LISTING OP ANDERE BEURZEN, MAAR

BOVENDIEN ZIJN DOOR DEREGULERING EN TECHNO-

LOGISCHE VOORUITGANG EEN AANTAL ZOGENAAMDE

ALTERNATIEVE VERHANDELINGSSYSTEMEN (AVS)

ONTSTAAN. DEZE BIJDRAGE BEHANDELT ÉÉN TYPE

VAN AVS: CROSSING NETWORKS (CNs)1.

DEFINITIE EN WERKING VAN 
CROSSING NETWORKS

CNs worden door de SEC gedefinieerd als “systems that

allow participants to enter unpriced orders to buy and sell

securities, these orders are crossed at a specified time at

a price derived from another market” (SEC, 1998). Tabel 1

Concreet opereren CNs als volgt. In de tijdsperiode voor

de cross dienen investeerders orders in waarin ze enkel

het aantal te (ver)kopen eenheden specifiëren. Op een

vastgesteld moment – tot 8 keer per dag voor bv. POSIT –

worden deze orders dan met elkaar gematcht, typisch

tegen de midprijs, i.e. het gemiddelde van de bied- en

laatkoers die op dat moment2 geldt in de markt waarop het

CN zich baseert (zie Tabel 1, kolom 4). Wanneer op het

moment van de cross een onevenwicht bestaat tussen

koop- en verkooporders, zal een deel van de orders niet

kunnen worden uitgevoerd. Als er bv. meer koop- dan ver-

kooporders zijn, worden alle verkooporders uitgevoerd,

maar slechts een deel van de kooporders. In dat geval

bepaalt de allocatieregel welke orders worden uitgevoerd.

Zulke regel is specifiek voor elk CN, kolom 3 in Tabel 1

geeft een overzicht. Voor meer details over de institutio-

nele kenmerken van CNs wordt verwezen naar Degryse, 

Van Achter en Wuyts (2006).

IMPACT VAN CNS OP ORDERSTROMEN 
EN VERHANDELINGSSTRATEGIEËN

Met de aanwezigheid van CNs moeten investeerders kiezen

waar ze hun order indienen: de hoofdmarkt of het CN. Hun

optimale strategie wordt gedreven door de volgende afwe-

gingen. Bij een CN handelt een investeerder tegen een

betere prijs (vaak de midprijs). Bovendien bieden CNs

door hun anoniem en weinig transparant karakter institu-

tionele investeerders de mogelijkheid om grote orders af

te wikkelen zonder grote prijsimpact of het uitlekken van

informatie. De kans bestaat echter dat het order niet zal

worden uitgevoerd. Bovendien is er geen onmiddellijke uit-

voering, maar wordt het order pas uitgevoerd op het tijdstip

van de cross.

De interactie tussen een “traditionele” dealer markt (DM)

en een CN wordt gemodelleerd in Degryse, Van Achter en

Wuyts (2007). In dit dynamisch model hebben sequentieel

handelende investeerders verschillende waarderingen

voor een financieel actief, bv. een aandeel. Ze maximaliseren

hun verwachte winst door het aandeel te kopen of te verkopen,

hetzij in de DM, hetzij via het CN3. In het CN verkrijgen ze

toont een overzicht van enkele belangrijke CNs. Merk op

dat de eigenaars (kolom 2) zowel “traditionele” beurzen

(bv. NYSE, Xetra) als private instellingen (bv. ITG, Barclays)

zijn. Uitgaande van een iets uitgebreidere definitie van CNs

dan gebruikt in deze bijdrage, schat Sussman (2005) dat

Liquidnet een marktaandeel heeft van 47%, gevolgd door

POSIT (35%) en Instinet (10%) (cijfers voor 2005, 2de

kwartaal). 

Gunther Wuyts

BUSINESS 2 IN-ZICHT

Crossing Networks: Competitie 

TABEL 1: CROSSING NETWORKS: OVERZICHT

Crossing Network Eigenaar Allocatie regel Prijs van de Cross

POSIT ITG Pro rata Gemiddelde van bied- en 

laatkoers, genomen op 

een willekeurig moment binnen

7 minuten na de cross

Instinet Last Daily Cross Instinet Minimum hoeveelheid Slotkoers voor genoteerde

bij alle orders, bedrijven, gemiddelde van

rest pro rata slot-bied- en slot-laatkoers

voor NASDAQ aandelen. 

Instinet Intraday Cross Instinet Pro Rata Midprijs

After Hours Trading Session NYSE Voorrang op basis van NYSE slotkoers

ordertype en tijdsprioriteit

Barclays Internal CN Barclays Global Pro rata Slotkoers

Investors

Liquidnet Liquidnet Inc. Peer-to-peer volume- Directe prijsonderhandeling 

gebaseerde matching tussen beide betrokken 

partijen (typisch de midprijs)

Xetra XXL Xetra, Deutsche Börse Volume/tijd prioriteit Midprijs

Nota: Deze tabel toont een overzicht van de eigenaars, allocatie-regels en gebruikte prijzen bij de cross van enkele belangrijke crossing networks.

1 De andere grote categorie van AVS zijn Electronic Communication Networks (ECNs). Deze opereren als order-gedreven markten waar investeerders rechtstreeks met elkaar handelen, zonder de aanwezigheid van marktmakers.
2 Om precies te zijn: de cross vindt vaak plaats op een willekeurig moment in een interval van enkele minuten rond een aangekondigd tijdstip. De reden is het vermijden van manipulatie van de prijs van de cross door de prijs in de hoofdmarkt te beïnvloeden.
3 Investeerders hebben ook de mogelijkheid om niet te handelen indien dit niet winstgevend is.
4 Voor meer details i.v.m. de berekening wordt verwezen naar Degryse, Van Achter en Wuyts (2007).
5 De relatieve spread wordt gedefinieerd als (Laatkoers – Biedkoers) / V, met V de waarde van het aandeel. 

Dit impliceert dat de relatieve spread hoger zal zijn naarmate V lager is.



Onze welvaartsanalyse impliceert bijgevolg dat het optimale

beleid van een regulator zal afhangen van de welvaarts-

maatstaf die deze wenst te hanteren. Wanneer de focus

ligt op de welvaart van investeerders, doet een regulator

er goed aan transparantie in markten te bevorderen.

Wanneer echter gekeken wordt naar totale welvaart, is het

antwoord niet langer eenduidig.

CNS IN DE PRAKTIJK

Empirisch onderzoek6 toont aan dat CNs, in vergelijking

met “traditionele” markten, investeerders lagere verhan-

delingskosten kunnen bieden. Tevens blijken CNs geen

nadelig effecten te hebben op de liquiditeit in de hoofdmarkt.

Dit is potentieel mogelijk omwille van een aantal redenen.

Vooreerst kan een teveel aan orders naar een CN de prijs-

vorming in de hoofdmarkt bemoeilijken, CNs gebruiken

immers enkel de prijs van de hoofdmarkt. Bovendien kan

een deel van de voor de dealer winstgevende orders nu

ingediend worden naar het CN. Een bijkomend gevolg van

deze fragmentatie van orders kan zijn dat orderstromen in

elk markt afzonderlijk minder informatief worden. Echter,

onderzoek geeft aan dat de voordelen van een CN de

mogelijke nadelen meer dan compenseren. 

CNs worden in de praktijk vaak gebruikt door institutionele

investeerders. Volgens Tabb (2004) gebruikt circa 90%

van de grote investment management firma’s een CN;

voor medium en kleine firma’s is dit respectievelijk 86% en

60%. Daar staat echter tegenover dat, vergeleken met

“traditionele” markten, de kans op uitvoering en handels-

volumes in CNs vandaag de dag nog relatief laag zijn7.

Zowel theoretisch onderzoek als de mening van “practioners”

(zie bv. Plexusgroup (2004)) toont aan dat het bereiken

door de CN van een kritische massa (i.e. voldoende liqui-

diteit) en het verhogen van de transparantie aangehaald

worden als belangrijke elementen om CNs meer succes-

vol te maken in de toekomst. Dit is ook terug te vinden 

in het model in Degryse, Van Achter en Wuyts (2007).

Herinner dat meer transparantie de welvaart voor inves-

teerders verhoogt. Ook de liquiditeitsexternaliteit is aanwezig:

een extra CN koop (verkoop) order is immers voordelig

voor toekomstige CN verkoop (koop) orders.

CONCLUSIE

Deze bijdrage analyseert een type van alternatief verhande-

lingssysteem (AVS), met name een crossing network (CN).

We hebben aangetoond dat CNs een duidelijke invloed

hebben op de verhandelingsstrategieën van investeerders,

alsook op orderstromen, liquiditeit en finaal welvaart in

markten. Bovendien beperkt deze impact zich niet tot het

CN zelf, maar is deze ook voelbaar in andere markten

waarmee het CN concurreert.

Het onderzoek naar CNs staat nog in zijn kinderschoenen.

Nochtans vormen CNs, en meer algemeen AVS, in toe-

nemende mate concurrenten voor de “traditionele” financiële

markten. Door het in voege treden van de MIFID richtlijn8

op 1 november 2007 kan bovendien verwacht worden dat

deze ontwikkeling zich nog zal versterken in de toekomst.

Project Turquoise, het handelsplatform dat gepland wordt

door zeven grote banken, is hiervan een treffend voor-

beeld. Een grondige studie van de impact hiervan vormt

dan ook in de toekomst een uitdaging voor academische

onderzoekers, investeerders en toezichtshouders.

REFERENTIES

Degryse H., Van Achter M. & Wuyts G., 2007, Dynamic Order

Submission Strategies with Competition between a Dealer

Market and a Crossing Network, Revised and Resubmitted to

the Journal of Financial Economics.

Degryse, H., Van Achter M. & Wuyts G., 2006, Crossing

Networks: Competition and Design, Competition and Regulation

in Network Industries, Vol. 1, No. 4, pp. 453-469.

Degryse H., Van Achter M. & Wuyts G., 2005, Crossing

Networks: Theory and Evidence, Bank- en Financiewezen, 

vol. 69, pp. 114 - 118.

Plexusgroup (2004). The Changing Role of the Buyside Trader.

Commentary 81.

Securities and Exchange Commission (1998). 

Regulation of Exchanges and Alternative Trading Systems. 

Release Number 34-40760, 8 December.

Sussman, A. (2005). Institutional Equity Trading 2005: 

A Buy-Side Perspective. Tabb Group Research Report.

Tabb, L. (2004). Institutional Equity Trading: 

A Buy-Side Perspective. Tabb Group Research Report.

Gunther Wuyts is als
docent verbonden aan 
de onderzoeksgroep
Finance

e-mail: 
gunther.wuyts@econ.kuleuven.be

BUSINESS 3 IN-ZICHT

voor Traditionele Beurshandel?

FIGUUR 1: WELVAARTSANALYSE VAN CN-DM

Nota: Deze figuur toont de gemiddeld totale welvaart (TW) in investeerder-welvaart (IW) in de periode voor de cross. Het eerste superscript CN-DM verwijst naar 
de situatie waar CN en DM naast elkaar bestaan, DM verwijst naar een DM in isolatie (zonder CN). Het tweede superscript tr staat voor transparantie 
(i.e. de investeerder observeert alle ingediende orders), po voor partiële opaakheid waar de investeerder enkel DM orders observeert, maar niet de orders 
naar het CN. De waarde V op de x-as geeft de waarde van het financieel actief weer.
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6 Voor referenties, zie Degryse, Van Achter en Wuyts (2006).
7 ITG's POSIT wordt bijvoorbeeld gebruikt door ongeveer 550 instellingen en brokers en kende een totaal marktvolume van 98 miljoen aandelen per dag (gegevens november 2005) tegenover bijna 1.8 miljard voor de NYSE.
8 Zie http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_en.htm.
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