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Vrije markt voor financiële beurzen

Ondanks MiFID een utopie

Op 1 november 2007 is Markets  
in Financial Instruments Directive 
(MiFID) van kracht geworden ter 
vervanging van de sinds 1995 in 
Europa geldende Investment Services 
Directive (ISD). MiFID is een belang-
rijk deel van het Financial Services 
Action Plan (FSAP) van de Europese 
Unie, dat is ontworpen om één 
Europese markt in financiële dien-
sten te creëren. 

Het alles overheersende doel van 
MiFID is om een verdere integratie, 
concurrentie en efficiency op Euro- 
pese financiële markten te realiseren. 
Onder MiFID is de verplichting om 
alle handel op traditionele beurzen 
uit te voeren, afgeschaft en is het 
kader geschapen voor een Europees 
brede concurrentie tussen beurzen 
onderling. Het doel is om beurstarie-
ven tot stand te laten komen in een 
markt met vrije concurrentie, waar-
door de tarieven kunnen dalen. Dit 
artikel gaat met name over de nieuw 
ontstane concurrentie tussen beurzen.

Beperkingen MiFID 
Inmiddels zijn er reviews geweest om 
de effecten van invoering van MiFID I  
te analyseren. Dit heeft er toe geleid 
dat men besloten heeft een update 
van MiFID in te voeren om deze pro-
blemen te adresseren. Er is onder-
meer geconstateerd dat de voordelen 
van de toegenomen concurrentie niet 
evenredig onder alle marktparticipan-
ten verdeeld zijn en niet altijd aan 
eindbeleggers doorgegeven worden.

Vlak voor het moment van invoering 
van MiFID I bestonden er 15 natio-
nale beurzen in het kern Euro-gebied. 
Al deze beurzen waren voornamelijk 
gericht op de nationale economie en 
handel in aandelen van nationale 
bedrijven en handel in genoteerde 
derivaten. 

Het startpunt in de nieuwe situatie 
was één Europese financiële markt 
zonder nationale grenzen met 15 
beurzen en bijbehorende  
derivatenhandel.  

Er moest een kader geschapen wor-
den om deze nieuwe situatie te orde-
nen en een duw in de juiste richting 
te geven. 

Ogenschijnlijk volledige  
concurrentie
Op het eerste gezicht lijkt een markt 
met 15 beurzen en de mogelijkheid 
voor de oprichting van nieuwe beur-
zen een goede uitgangssituatie om 
borg te staan voor voldoende concur-
rentie om de doelstelling van lagere 
beurs fees te realiseren.   

We kijken wat scherper naar een 
aantal factoren die een rol kunnen 
spelen in de concurrentie positie van 
beursbedrijven in de Europese 
markt.



Er zijn inmiddels ongeveer 23 aande-
lenbeurzen in Europa, waarvan een 
aantal tot dezelfde beursonderneming 
behoren. De vier grootste beursbe-
drijven, BATS Chi-X, London Stock 
Exchange (LSE), Euronext en 
Deutsche Börse, bezitten allemaal 
meerdere beurzen. De huidige dage-
lijkse omzet van deze vier grootste 
beursbedrijven tezamen is meer dan 
70% van de totale dagelijkse omzet 
in aandelen in Europa.  
  
Als de C4-index of concentratiegraad 
c.q. marktaandeel op een markt gro-
ter dan 70% is, dan wordt een markt 
als oligopolie aangemerkt. Omdat de 
gezamenlijke omzet van de 4 grootste 
beursbedrijven inderdaad meer dan 
70% bedraagt, kunnen we de Euro-
pese markt voor beursbedrijven ken-
schetsen als een oligopolistische 
markt. In dit geval is er sprake van 
een homogene oligopolie, omdat de 
verschillende aanbieders in de markt 
hetzelfde aanbieden. 

Eén van de kenmerken van een oli-
gopolie is, dat de marktparticipanten 
prijszetters zijn. Zoals de concentra-
tiegraad voor beursbedrijven nu is, 
kunnen we concluderen dat de 
grootste vier de macht zouden moe-
ten hebben om in zeer grote mate 
zelf de prijs te kunnen bepalen waar-
tegen ze hun diensten aanbieden.      

Bovenstaande situatie is geldig voor 
de totale omzet in aandelen in 
Europa ongeacht waar de genoteerde 
bedrijven hun residentie of nationale 
oorsprong hebben. 

Kijken we meer vanuit een nationaal 
oogpunt naar de aandelen omzetten 
in Europa en waar die verhandeld 
worden, dan verscherpt het beeld zich.

Engelse aandelen bijvoorbeeld, wor-
den met ongeveer 85% van de totale 
omzet voornamelijk verhandeld  
op twee beurzen, de London  
Stock Exchange en Chi-X BATS. 
Nederlandse aandelen worden ook 
voornamelijk op twee beurzen ver-
handeld, Chi-X Bats en Euronext 
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Amsterdam. Dit geldt voor alle geno-
teerde bedrijven in Europa. De bulk 
van de omzet in Europese aandelen 
wordt voornamelijk op twee beurzen 
verhandeld, waarvan één de traditio-
nele nationale gereguleerde beurs is. 
Van nationale aandelen wordt nog 
steeds het grootste gedeelte ‘thuis’ 
verhandeld. 

Bekeken vanuit de invalshoek van 
nationale aandelen is de marktsituatie 
te beschrijven als duopolistisch. Er 
zijn twee aanbieders in de markt,  
die de handel in aandelen voor een 
bepaald land domineren. In een duo-
polie hebben de participanten een 
sterke controle over de prijsvorming 
van de goederen of diensten.

Zien we in de markt ook het prijs- 
effect van deze concentratiegraad in 
Europese aandelen handel? 

De firma Oxera, gespecialiseerd in 
management advisering in economi-
sche vraagstukken, heeft in opdracht 
van de Economische Commissie DG 
Internal Markets en Services in Brussel 
een onderzoek gedaan naar prijzen, 
kosten en volumes van aandelen han-
del en post-trading services. Het rap-
port is in mei 2011 gepubliceerd.

Uit het onderzoek van Oxera1 komt 
het volgende naar voren.

Op een paar landen na zijn de kosten 
voor handel in aandelen in alle landen 
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gestegen en dat in een periode dat 
MiFID I ingevoerd is (1 november 
2007). De kosten per transactie zijn 
wel gedaald, maar tegelijkertijd is de 
omvang van de gemiddelde transactie 
dusdanig gedaald, dat de transactie-
kosten uitgedrukt in basispunten is 
gestegen. 

Men heeft met de invoering van 
MiFID naast een verbetering van de 
bescherming van de belegger ook een 
verlaging van de beurs tarieven voor 
ogen gehad. Onder meer daarom 
heeft men de mogelijkheid binnen 
MiFID geschapen om concurrerende 
beurzen op te richten. Er zijn inder-
daad nieuwe beurzen opgericht en de 
concurrentie is ook toegenomen.

Maar bovenstaande analyse toont dat 
dit niet voldoende is om beurs fees 
naar beneden te krijgen. De invoe-
ring van MiFID heeft er toe geleid 
dat de structuur van financiële mark-
ten in Europa veranderd is van een 
monopolistische markt in elke indivi-
duele lidstaat naar een meer oligopo-
listische/duopolistische situatie. Dat 
verklaart ook waarom, ondanks de 
invoering van MiFID I, tarieven kon-
den stijgen.

Invoering MiFID II, geen  
oplossing
De regelgever noemt het probleem 
van de tarieven wel in de inleiding 
van de MiFID II-regelgeving, maar 
adresseert het verder niet. 

In hoeverre is dit ook met dergelijke 
regelgeving te realiseren? Er zou in 
theorie meer prijsconcurrentie tussen 
beurzen kunnen ontstaan als er meer 
beurzen worden opgericht en zich 
in de strijd om de volumes werpen. 
Maar die mogelijkheid is al geschapen 
onder MiFID I, de nieuwe handels-
platformen schieten op dit moment 
niet als paddenstoelen uit grond. De 
eerste nieuwe toetreders, Chi-X BATS 
en in mindere mate Turquoise, heb-
ben marktaandeel kunnen winnen op 
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Trading platform 
domiciled in the following 
financial centres

Change in cost
per transaction (%)

Change in  
bp costs

% change in 
average value  
of transactions

Major financial centres

France -37 71 -63

Germany -54 8 -57

Italy 0 90 -47

Spain -32 26 -46

Switserland -63 -27 -49

UK -82 -24 -76

Secondary financial centre

Belgium -37 71 -63

Luxemburg n/a n/a n/a

Netherlands -37 71 -63

Norway -60 13 -64

Poland -38 -22 -22

Sweden -60 8 -62

de traditionele beurzen. Ze hebben 
de kans gekregen direct vanaf het 
begin een succesvolle Pan-Europese 
strategie voor large- en midcaps te 
implementeren. En er was behoefte en 
ruimte voor een Pan-Europese beurs.  

Maar als het volume over meer han-
delsplatformen verspreid wordt, heeft 
dit ook nadelen. Het volume wordt 
teveel gefragmenteerd wat weer een 
nadelige invloed heeft op de beschik-
bare liquiditeit per platform en de 
prijsvorming. Men heeft bovendien 
de neiging daar te willen handelen, 
waar de meeste liquiditeit beschik-
baar is. Nieuwkomers zullen het 
daarom ook zeer moeilijk hebben  
om liquiditeit naar zich toe te trekken. 
En een lage prijs helpt niet zonder-
meer om dat te realiseren.

Tarieven zijn ook niet makkelijk te 
vergelijken door verschillen in de 
tariefstructuur tussen de verschil-
lende beurzen. Er wordt ook wel 

aan het einde van de maand met een 
beurslid afgerekend afhankelijk van 
de werkelijk verhandelde volumes. 
Eventuele volumekortingen zijn dan 
pas achteraf bekend. Het kan zijn dat 
grotere orders beter op de ene beurs 
uitgevoerd kunnen worden en klei-
nere op de andere door verschillen 
in die tariefstructuur. Maar een bank 
of beleggingsinstelling heeft over 
het algemeen beide soorten orders. 
Bovendien kunnen omzetkortingen 
worden gemist als het beschikbare 
handelsvolume bij teveel verschil-
lende beurzen wordt uitgevoerd.

Men vergeet ook dat er nationale  
belangen bestaan in Europa. Denk 
aan de bescherming van de finan- 
ciële industrie in de City of London 
door premier Cameron, die een veto 
uitsprak over een verandering van het 
Europese Unie Verdrag voor striktere 
begrotingsdiscipline en een financiële 
transactiebelasting.

1Oxera, Monitoring prices, costs and volumes of trading and post-trading services (MARKT/2007/02/G), May 2011.
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Men loopt in Amerika, waar concur-
rentie in order uitvoering verder 
gevorderd is dan in Europa, tegen 
een aantal bijzondere problemen 
aan. Verschillen in handelsregels 
tussen handelplatformen, verschillen 
in handels conventies en bijvoor-
beeld regels die prijzen negeren van 
concurrerende handelsplatformen als 
men problemen voorziet bij de eigen 
order uitvoering, zorgen voor een 
verdere fragmentatie in de volumes. 
In Amerika heeft men eerder de  
behoefte aan een consolidatie van  
het aantal handelsplatformen.          

Er zijn - zonder uitputtend te zijn - 
nog een aantal andere nadelen, zoals 
hogere systeemkosten bij een verbin-
ding met meerdere handelsplatfor-
men, een veel complexer toezicht, de 
uitdaging om alle handels data tijdig 
te consolideren en voor de markt ter 
beschikking te stellen, onvoldoende 
informatie uitwisseling tussen de 
nationale toezichthouders.  

Conclusie
Er is de afgelopen jaren, ondanks 
invoering van MiFID, geen markt-
situatie ontstaan waarbij de beurs 
tarieven bepaald worden door een 
vrije en volledige concurrentie tussen 
beurzen onderling.  

Bij een marktsituatie van volledige 
concurrentie is er sprake van een 
groot aantal alternatieve handels-
platformen en beurzen, waarbij het 
volume in voldoende mate over de 
handelsplatformen verspreid moet 
zijn. Alleen dan ontstaat er voldoende 
prijsconcurrentie tussen de beurzen. 
Onder meer de liquiditeit, transpa-
rante prijsvorming en efficiency van 
de handel in financiële instrumenten 
zijn niet gebaat bij een fragmentatie 
van de volumes: de prijsvorming van 
beurstarieven leent zich niet voor 
vrije concurrentie.   

De huidige structuur van de Europese 
financiële markten is gecompliceerd.  
Dat men na invoering van een mone- 

taire unie en een gezamenlijke munt 
ook het idee van één geïntegreerde 
financiële markt in Europa nastreeft, 
is te begrijpen. De financiële markt 
wordt echter niet zomaar één grote 
geïntegreerde markt met gelijke kan-
sen voor alle stakeholders als er geen 
echte ‘level playing field’ bestaat op 
het moment van open gooien van de 
markt.   

Veel in de laatste jaren ingevoerde 
regelgeving voor financiële markten  
is nieuw en de uitwerking in de 
markt staat niet altijd bij voorbaat 
vast. Het toestaan van concurrentie 
tussen beurzen zal niet het beoogde 
effect hebben. Als beurstarieven 
verder naar beneden komen, dan 
zal dat om dezelfde reden zijn als de 
aanstaande verlaging van roaming-
tarieven voor mobiele telefonie in 
Europa: door ingrijpen van Brussel.
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