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De laatste jaren hebben technologische vooruitgang en innovatie, evenals deregulering, de opkomst van 
alternatieve handelssystemen (alternative trading systems of ATSs) voor financiële activa in de hand 
gewerkt. Deze ATSs concurreren met de "traditionele" beurzen” voor de orderstromen uitgaande van de 
handelaars. In dit essay nemen we één specifiek type ATS onder de loep, met name Crossing Networks 
(CNs). CNs worden door de Security and Exchange Commission (SEC, de Amerikaanse toezichthouder op 
de financiële markten) gedefinieerd als "systemen die de deelnemers in staat stellen ongeprijsde orders in te 
dienen om effecten te kopen en te verkopen. Deze orders worden op een bepaald ogenblik met elkaar 
geconfronteerd aan een prijs afkomstig van een andere markt." De focus in deze paper ligt op de interactie 
tussen een CN en een doorlopende dealer-markt (DM). Meer specifiek analyseren we de samenstelling en 
de dynamiek van de orderstroom op beide systemen. Wanneer de handelaars dienen te beslissen waar ze 
een order zullen indienen, worden ze verondersteld een afweging te maken tussen een zekere handel maar 
dan wel tegen een slechtere prijs op de DM, en het plaatsen van een order bij het CN, waar de handelaar 
een betere prijs krijgt, maar waar de uitvoering van het order over het algemeen onzeker is. 
 
Daarnaast onderzoeken we ook verschillende graden van transparantie voor CN en DM. We gaan na hoe de 
verschillende graden van transparantie op beide markten de strategieën voor het plaatsen van orders door 
de handelaars beïnvloeden, en uiteindelijk zo de economische welvaart bepalen. Meer bepaald ontwikkelen 
we de analyse voor drie verschillende informatieve instellingen: transparantie, "volledige" ondoorzichtigheid 
en "gedeeltelijke" ondoorzichtigheid. Het geval van transparantie doet zich voor wanneer de handelaars 
volledig op de hoogte zijn van de eerdere orderstromen op beide markten, en bijgevolg het bestaande 
orderboek van het CN in acht nemen alvorens hun orderkeuze te bepalen. In werkelijkheid zijn CNs evenwel 
eerder ondoorzichtig. We integreren deze informatieve omgeving door de gedeeltelijke ondoorzichtigheid te 
analyseren: de handelaars zien enkel de vorige handelstransacties op de DM, maar niet de orders die 
geplaatst zijn bij het CN. Volledige ondoorzichtigheid impliceert dat beide markten zodanig ondoorzichtig zijn 
dat de handelaars niet geïnformeerd zijn over de vroegere orderstroom van het CN en de DM. 
Zo gaan we in onze paper in op een aantal belangrijke vragen: waar drijven de beleggers handel wanneer er 
meerdere transactieplatformen zijn voor één enkel actief? Hoe nemen ze die beslissing? En wat zijn de 
gevolgen van de verschillende graden van transparantie in termen van welvaart? 
 
Ons model verschaft een aantal belangrijke inzichten. Ten eerste komen we tot de bevinding dat de 
oprichting van een CN naast een "traditionele" DM de totale orderstroom (gedefinieerd als de som van de 
orders geplaatst bij beide systemen) verhoogt. Met andere woorden, een CN trekt extra handelaars aan die 
geen handel zouden drijven als enkel een DM zou bestaan. Ten tweede, wanneer er een CN aanwezig is, 
en in vergelijking met een situatie met alleen een DM, leiden sommige handelaars hun orders af van de DM 
naar het CN. Ten derde is een belangrijke conclusie van onze paper dat de opstellingen van transparantie 
en gedeeltelijke ondoorzichtigheid systematische patronen in de orderstroom naar zowel het CN als de DM 
genereren. De precieze aard van deze patronen is afhankelijk van de aard van transparantie. 
 
Voor de analyse van de welvaart maken we gebruik van twee complementaire welvaartsmaatstaven: de 
"algemene welvaart" die de winsten op de handel van alle betrokken partijen (inclusief dealers) meet, en de 
"welvaart van de handelaars" die enkel rekening houdt met de situatie van de handelaars. Uit onze 
resultaten inzake welvaart blijkt dat - wanneer we het geval waarbij een CN en een DM naast elkaar bestaan 
vergelijken met de toestand met uitsluitend een DM - het naast elkaar bestaan van een CN en een DM de 
welvaart van de handelaars vergroot, terwijl het in sommige situaties de algemene welvaart kan 
verminderen.  
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Bovendien verhoogt een grotere transparantie ondubbelzinnig de welvaart van de handelaars. De weerslag 
van de graad van transparantie op de algemene welvaart is evenwel dubbelzinnig: wanneer de relatieve 
"spread" hoog is, wordt de voorkeur gegeven aan meer transparantie, maar dit resultaat is omgekeerd 
wanneer de relatieve "spread" vrij laag is. Onze analyse toont derhalve aan dat een verhoging van het 
transparantieniveau gunstig kan uitvallen, maar dat het uiteindelijke antwoord draait om het precieze 
welvaartscriterium dat wordt gehanteerd. Dit heeft implicaties voor de toezichthoudende autoriteiten, 
aangezien hun beleid ten aanzien van een verplichting om een bepaalde graad van transparantie te 
waarborgen, in dat geval afhankelijk is van het welvaartscriterium waarvoor ze opteren. 
 


