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Euronext geeft flitshandelaren onzichtbare
voorsprong
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De entree van Euronext in Parijs. Foto: Nathan Laine/Bloomberg

In het kort

Tekst  Krant

Advertentie

https://fd.nl/auteur/mathijs-rotteveel
https://fd.nl/tag/Markten
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CBbNnibl6X9i7EtCy3gOJ3YKQDaP2oaNf8e317sYM_cW0zg4QASCM8LsvYJGMmoWEGKABjL3L_gPIAQKpAstjZ5QuqLM-4AIAqAMByAMIqgSBAk_QM-e5gep6cKxpufYm7yRGDN3fYtF3c7rVLWHhOqjrk5ab9mNU-_6r7gzSXbQSOMfMmdbFvQApenD_0CrUrY-xvW_6FCqrP7FTMx7CVuzyE257iruA6-hnoOJ6u7hEzUOA1Yw3N5-40dHPppPavCodEdAZbgZMR7Un5PL9Yu_eNC16t1Y5HiShjxILkPyCCnjPCObvW1ttRCBrBx_Pzo7t5bBJXF0jcDgiwYDgTifrYVOwRNYZhkeZlk8Br428QP3Plc3jHrPjuHJonRCCFGmu_3lIGSFqGGXwSXgcgEnptxhzewZCXSXl-i3OFNVUbdvY8b-Oxmhs9k3r4B3-6Mf4wASbuaWplQPgBAGIBfTXpKopoAYC2AYCgAfcwrQBqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH8NkbqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgbqAfC2hvYBwGgCODXPbAIAtIICQiAgYAQEAEYHbEJ88YBqm7mTRyACgOYCwHICwHYEwqCFAcaBWZkLm5s&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo24n9KhDJho-85sUn5aC4fw&sig=AOD64_1oWw31e8TQ90FioZ062u_3ZRsmxA&client=ca-pub-9524080926373604&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://juniper.infradata.nl/koppert-biological-systems%3Futm_campaign%3DNL-NL%2B%257C%2BD%2B%257C%2BLGR%2B%257C%2BPremium%26utm_source%3Dgoogle%26utm_term%3D%26utm_medium%3Ddisplay%26hsa_ad%3D465580179514%26hsa_grp%3D108802956443%26hsa_kw%3D%26hsa_ver%3D3%26hsa_net%3Dadwords%26hsa_acc%3D9175782289%26hsa_src%3Dd%26hsa_cam%3D11094535156%26hsa_mt%3D%26hsa_tgt%3D%26devicemodel%3Dsamsung%252Bsm-n950f%26placement%3Dfd.nl%26gclid%3DEAIaIQobChMImKS9jOac7AIVUJl3Ch2JrgDSEAEYASAAEgLXivD_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAVFW1tbW251bGwsWzIsOSwxMF0sbnVsbCxudWxsLG51bGwsWyI4MDUzOCJdXSxbbnVsbCwiaHR0cHM6Ly9nb29nbGVhZHMuZy5kb3VibGVjbGljay5uZXQvcGFnZWFkL2NvbnZlcnNpb24vP2FpPUNCYk5uaWJsNlg5aTdFdEN5M2dPSjNZS1FEYVAyb2FOZjhlMzE3c1lNX2NXMHpnNFFBU0NNOExzdllKR01tb1dFR0tBQmpMM0xfZ1BJQVFLcEFzdGpaNVF1cUxNLTRBSUFxQU1CeUFNSXFnU0JBa19RTS1lNWdlcDZjS3hwdWZZbTd5UkdETjNmWXRGM2M3clZMV0hoT3Fqcms1YWI5bU5VLV82cjdnelNYYlFTT01mTW1kYkZ2UUFwZW5EXzBDclVyWS14dldfNkZDcXJQN0ZUTXg3Q1Z1enlFMjU3aXJ1QTYtaG5vT0o2dTdoRXpVT0ExWXczTjUtNDBkSFBwcFBhdkNvZEVkQVpiZ1pNUjdVbjVQTDlZdV9lTkMxNnQxWTVIaVNoanhJTGtQeUNDbmpQQ09idlcxdHRSQ0JyQnhfUHpvN3Q1YkJKWEYwamNEZ2l3WURnVGlmcllWT3dSTllaaGtlWmxrOEJyNDI4UVAzUGxjM2pIclBqdUhKb25SQ0NGR211XzNsSUdTRnFHR1h3U1hnY2dFbnB0eGh6ZXdaQ1hTWGwtaTNPRk5WVWJkdlk4Yi1PeG1oczlrM3I0QjMtNk1mNHdBU2J1YVdwbFFQZ0JBR0lCZlRYcEtvcG9BWUMyQVlDZ0FmY3dyUUJxQWVPemh1b0I5WEpHNmdIazlnYnFBZTZCcWdIOE5rYnFBZnkyUnVvQjZhLUc2Z0g3TlVicUFmejBSdW9CLXpWRzZnSGx0Z2JxQWZDMmh2WUJ3R2dDT0RYUGJBSUF0SUlDUWlBZ1lBUUVBRVlIYkVKODhZQnFtN21UUnlBQ2dPWUN3SElDd0hZRXdxQ0ZBY2FCV1prTG01c1x1MDAyNnNpZ2g9dG5NdzJrLUszaDhcdTAwMjZjaWQ9Q0FRU093Q05JckxNQm9MSXFUZHdJRVFDaExNSFFJR3pSOWdrNXZhTVQybDR4MWZMRktOZWljbTkzLUhKai13QWp1VUFjald0WE42ZlZtcUVxVlZoIixbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD02Njc4ODIyNzcwXHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD00NjU1ODAxNzk1MTRcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTQzMTMzOTk2MDA0OVx1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9MTAwXHUwMDI2d2lkdGg9MzIwXHUwMDI2c2lnPUFDaVZCX3ktU2syZlp5aWJaalJaUHhWQ2lxX0dtZ1VDRGciXSxudWxsLG51bGwsMSwieW1Fc1hMVkhkTTRJOGUzMTdzWU1FUFRYcEtvcEdJTHFjeUlVYW5WdWFYQmxjaTVwYm1aeVlXUmhkR0V1Ym13eUJ3Z0ZFeGlHQlJSQ0YyTmhMWEIxWWkwNU5USTBNRGd3T1RJMk16Y3pOakEwU0FaWUFuQUIiLCIxMTA5NDUzNTE1NiJdXV0sWzIsMSwxXV1Ta3ndDNmKbolPWhFuYtiBRhUqnWuSzNnoWoYLghvJDNem0xaoGWtzWSsyAIxTGRL2tdUJbIbpCqASjSrqEzMfYtcb2ibzdAQ-hM_tR7JZANOwiTepXxBUlCX5p8Ger1RuksN8NcJ1sMmwPnr75ugeheG5tX7-Ih5YuREbdnuASXxwHus0D-JPvfwCRIIGWQlDFFBU5e5T1TFJFmjA_H0keVGIBqt8A3O009Tu3DNZsGAAxrZORUQ6R-aMQ3XV51tkMM0lnKOHJOvaPJmCjZxkX-aEA1jFQYBRypHgxmFfo54RtYuyAgJeyVBRm15PxS1LD2eBzlgUKv3BZZpJ2H4f,yYznSIqPASQB3cOJt_DLyQ&source=display
https://fd.nl/beurs/1358641/euronext-geeft-flitshandelaren-onzichtbare-voorsprong?view=img


Flitshandelaren kunnen kunnen bij Euronext profiteren van een informatievoorsprong op
andere beleggers.

Onwetende, langzame beleggers worden hierdoor benadeeld.

Euronext wist van het bestaan hiervan, maar ziet vooralsnog geen reden tot ingrijpen.

Euronext laat flitshandelaren profiteren van een informatievoorsprong op andere
beleggers. Via het handelssysteem van de beurs kunnen de snelste handelaren
vooruitlopen op transacties van gewone beleggers, die daardoor zonder het te
weten worden benadeeld. Het voordeel voor flitshandelaren blijkt al twee jaar te
bestaan.

In het handelssysteem Optiq van Euronext krijgen handelaren die betrokken zijn
bij een aan- of verkoop daarover eerder informatie dan de rest van de markt. Dit
zou gelden voor ongeveer 80% van de transacties, zoals de aan- en verkoop van
futures en aandelen. Optiq, in augustus goed voor een handelsomzet van meer
dan €140 mrd, werd twee jaar geleden in gebruik genomen bij de beurzen in
Amsterdam, Brussel, Lissabon, Parijs. Later kwam Dublin erbij.

Het gaat weliswaar om een voorsprong van tientallen microseconden (een
miljoenste seconde), maar dat is voor flitshandelaren genoeg om van te
profiteren. Hun razendsnelle automatische handelsprogramma's kunnen direct na
bijvoorbeeld een grote kooptransactie binnen een microseconde inspelen op een
komende prijsstijging van een vergelijkbaar product.

Niet in de gaten
De meeste klanten van Euronext hebben niet in de gaten dat andere spelers deze
informatievoorsprong gebruiken. Een handelaar op Euronext zegt te weten dat hij
altijd achter de feiten aan loopt. 'De kosten van dat risico worden doorberekend
aan klanten.'

‘Het startschot voor de race op de markt moet voor iedereen
tegelijkertijd klinken’
Frank 't Hart, advocaat financieel recht



Volgens de Europese regelgeving (Mifid) is het cruciaal dat iedereen op dezelfde
tijd over dezelfde informatie beschikt en er een gelijk speelveld op de beurzen
ontstaat. Deutsche Börse staat zich er dan ook op voor dat in 99,9% van de
gevallen zijn klanten op hetzelfde moment dezelfde handelsinformatie krijgen.

Ook binnen het datacentrum van Euronext zijn bijvoorbeeld alle kabels even lang,
zodat koersinformatie even snel naar alle klanten toe gaat. Dat Euronext
tegelijkertijd via zijn handelssysteem sommige deelnemers (de 'private feed') toch
een informatievoorsprong geeft op de rest ('public feed'), is opmerkelijk, zegt
advocaat financieel recht Frank 't Hart van Hart Advocaten.

'Een beursexploitant moet het gelijkheidsbeginsel nastreven. Het startschot voor
de race op de markt moet voor iedereen tegelijkertijd klinken', zegt 't Hart. 'Hoe de
deelnemers aan deze race vervolgens presteren, is weer een ander verhaal.'

Winst met andere deals
'Het is de grote vraag waarom Euronext niet ingrijpt', zegt een andere anonieme
handelaar. 'Wij zien dat snelle spelers kleine orders doorgeven, waardoor ze aan
zoveel mogelijk transacties meedoen. De informatievoorsprong die ze hiermee
verkrijgen, gebruiken ze om winst te maken met hun andere, grote deals.'

Hierdoor zou de markt op Euronext nooit zijn wat die lijkt. 'Euronext staat het
willens en wetens toe dat gespecialiseerde handelaren het lek gebruiken om voor
de markt uit te handelen', aldus de anonieme handelaar. 'Zij maken winst ten
koste van de pensioen- en beleggingsfondsen. Jij en ik zijn de dupe van deze
loophole.'

Verschillende klanten zeggen daarom Euronext te hebben gevraagd het systeem te
verbeteren. Tot nu toe zonder resultaat. Voor Albert Menkveld, hoogleraar finance
aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is de maas in het systeem een verrassing. Hij
zegt dat het nuttig kan zijn voor de handelaren, omdat ze zo hun risico's sneller
kunnen afdekken. 'Maar er bestaat een kans op onnodige overbelasting van de
infrastructuur. Dat iedereen kleine orders naar de beurs gaat sturen om op de
hoogte te blijven van de eerst beschikbare informatie.' Hij vindt het vooral
vreemd dat deze informatie niet algemeen bekend is. 'Dit moet je heel groot op je
website zetten, zodat iedere klant precies weet waar hij aan toe is.'

Geen opzet



- ADVERTENTIE -

Er zijn maar een paar grote partijen met de juiste aansluitingen en apparatuur die
zouden kunnen profiteren van een dergelijke informatievoorsprong, zoals de
Nederlandse handelshuizen Flow Traders, IMC en Optiver en het Amerikaanse
Jump, dat ook een vestiging heeft in Amsterdam. De Nederlandse partijen zeggen
te weten van het bestaan ervan, maar geven verder geen commentaar. Ook Jump
wil geen reactie geven.

Dirk Donker, Head of Financial Derivatives van Euronext Amsterdam, bevestigt
dat de informatie over transacties vaak eerder bij deelnemers terechtkomt dan bij
de rest van de markt. 'Je ziet dat de 'private feed' vaak iets sneller is dan de 'public
feed'. Maar dit moet je niet groter maken dan het is, het gaat hier om enkele
microseconden. Dit is niet zo met opzet in het systeem opgenomen, maar
geconstateerd nadat het in gebruik was genomen.'

Volgens Donker was het eerder geen onderwerp van gesprek met klanten. ‘Maar
we zijn continu het hen in overleg, inmiddels ook hierover. Het aanpassen van
Optiq op dit vlak is momenteel niet aan de orde, maar mocht er vanuit de
gesprekken met de markt een nadrukkelijke vraag komen, dan zullen we dit zeker
overwegen.’
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