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Chinese beleggers betalen een hogere prijs voor aandelen in Chinese bedrijven dan buitenlandse beleggers. We tonen
aan dat een belangrijke reden voor deze premie is dat ze betere informatie hebben over de kwaliteit van het bedrijf. Dit
is verrassend omdat de buitenlandse belegger proﬁteert van hoogopgeleide en ervaren analisten.
De wet verbiedt Chinese belegger weliswaar te handelen op
de B-markt, maar ook het gebrek aan buitenlandse valuta
weerhoudt haar ervan te kopen op de B-markt.
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