
Economieboeken
De koelbloedige kapitein

‘Ozee, o zee, /Neem
mijnbootjeweer
mee, /het ligt hier zo
eenzaamophet dro-

ge. /Stuur toch eengolf,maar als-
jeblieft eenhoge.’De golf komt en
dekleinekapiteinneemtMarin-
ka, dikkeDruif enbangeToontje
meedewijdewereld in, in eerste
instantie opwegnaarhet eiland
vanGroot enGroei.

Hebtudat ook?Er zijnboeken
dieweals kind voorgelezenkrij-
gen, endiewenooitmeer verge-
ten. Ik zie zelfs de juffrouwnog
voormedieDeKleineKapitein
voorlas. Ikhebhet boek aanmijn
zooncadeaugedaan, en samen
zijnwemethemmeegevaren, zit-
tendopde rand vanhet bed.

Tussenhet eiland vanGroot en
Groei, het land vanWaanenWijs,
ende zeetuin van vaderBlauw-
krab, brengt PaulBiegel steeds
weer dat geruststellendebeeld: de
kleinekapitein staat aanhet roer,
wijdbeens, onverstoorbaar,met
zijn ogengericht opdekim.

Het doetmedenkenaanhet
modernehandelsalgoritmedat
onsonverstoorbaar door turbulen-
temarktennavigeert.Het koerst af
op eeneinddoel,maar is zich elk
momentbewust vande stroming.

Het algoritme vaart het liefst
doordonkerepoelenomdatdaar
deprijsweerstandhet kleinst
is. Inhet jargonhetendiedark
pools.Het zijn alternatievehan-
delsplatformswaar institutionele
beleggershun transacties kunnen
uitvoeren tegeneen voordeligere
prijs danopde traditionelebeur-
zen.Datheeftwel als nadeel dat
ze vaakmoetenwachten tot er een
tegenpartij beschikbaar is.

Als er plots donkerewolken
verschijnen, is hetwellicht geen
goed idee omnog lang tewach-

ten. In dat geval zal het algoritme
overschakelennaar de traditio-
nele beurs, die dus iets duurder
is,maarwaarwelmeteen een te-
genpartij te vinden is. Als het dus
stormachtigwordt, stuurt de klei-
ne kapiteinhet schip gauwnaar
de vertrouwdediepe vaargeulen.

Cijfers over de beurshandel
stavendat. Als bijvoorbeeld de
VIXomhoogschiet—dit is een
barometer die denervositeit van
beleggersmeet—danneemthet
marktaandeel vande traditionele
beurzen razendsnel toe.

In extreme situaties kande
handel buitendebeurs om
zelfs volledig verdampen. Een
voorbeeld hiervan is dehandel
in het uur nade val vande Zwit-
serse frank in januari 2015.De
quote streams van grootbanken
droogdenop en erwas enkel nog
handel via EBS, eenbelangrijke
valutabeurs.

Het handelsalgoritme is bij dit
alles dus een vaardige, koelbloe-
dige kapitein, die te allen tijde
de zee endehemel in de gaten
houdt, en razendsnel reageert.
Als bangeToontjes glurenbeleg-
gers af en toe door het luik, zien
de kleine kapitein, enweten: het
komt goed.

Het FDvroeg vijf economeneen
vakwijsheiduit te leggenaande
hand vaneenboek.Dat kaneen
roman, kort verhaal, of zelfs een
sprookje zijn. Als hetmaarfic-
tie is.
In aflevering4, AlbertMenkveld,
hoogleraarfinance aandeVrije
Universiteit Amsterdam, kiest
voor ‘Dekleinekapitein’.

“
‘Hetmoderne
handelsalgoritme
vaarthet liefst door
donkerepoelen’
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