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Overheden in de Eurozone gebruiken veilingen om overheidsschuld te herfinancieren en om 

begrotingstekorten te financieren. Tijdens de financiële crisis leidden hoge rentes en hoge tekorten tot 

een uitdagende financieringsomgeving voor overheden. Uitkomsten van veilingen werden nauwgezet 

gevolgd, en het succes of het falen van een veiling kon markten sterk beïnvloeden. Tegen deze 

achtergrond is het belangrijk om de kenmerken van succesvolle veilingen te bestuderen, en om te 

analyseren wat de binnenlandse en grensoverschrijdende effecten van veilingen zijn. 

 In Hoofdstuk 2 bestuderen we grensoverschrijdende spillover-effecten van 

overheidsveilingen. Deelname aan veilingen is beperkt tot een kleine groep financiële instellingen. 

Deze primary dealers nemen rondom veilingen grote hoeveelheden overheidsobligaties op hun 

boeken. Wij ontwikkelen een model waarin het risicodragend vermogen van primary dealers beperkt 

is. Zij willen daarom  gecompenseerd worden voor de concentratie van obligaties op hun balans. Dit 

resulteert in een piek in de rente op overheidsobligaties rondom veilingen. Deze aucion cycle is groter 

in geval van marktvolatiliteit. Wanneer primary dealers grensoverschrijdend actief zijn en 

buitenlandse obligaties gezien worden als substituut voor binnenlandse obligaties, voorspelt ons 

model dat binnenlandse veilingen tot een auction cycle in buitenlandse rentes leiden. In lijn met de 

uitkomsten van het model vinden we empirisch bewijs voor binnenlandse en grensoverschrijdende 

auction cycles. Binnenlandse cycles zijn groter tijdens de financiële crisis, terwijl 

grensoverschrijdende cycles groter zijn in de periode voor de crisis. Dit is waarschijnlijk het gevolg 

van afnemende financiële integratie tijdens de crisis. Ons resultaat dat auction cycles 

grensoverschrijdend zijn, suggereert dat het duur is als verschillende overheden op dezelfde dag een 

veiling houden. De piek in de rente rondom de veiling in het ene land heeft immers een effect op de 

financieringskosten van de overheid in het andere land, en vice versa. 

     Hoofdstuk 3 analyseert het effect van het succes of het mislukken van een veiling. We 

gebruiken de bid-to-cover ratio om het succes van  een veiling te meten. Dit is een maatstaf van de 

hoeveelheid biedingen tijdens de veiling gedeeld door het uitgiftevolume. Wanneer de hoeveelheid 

biedingen hoog is in verhouding tot het uitgiftevolume, is sprake van een succesvolle veiling. Wij 

vinden dat een succesvolle veiling gepaard gaat met een daling in rentes op secundaire markten na 

afloop van de veiling. Dit effect is sterker wanneer markten volatiel zijn. Deze resultaten zijn in lijn 

met een model waarin primary dealers voorafgaand aan de veiling signalen ontvangen over de waarde 

van de geveilde obligatie. Zulke signalen kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn van investeerders die 

orders plaatsen bij primary dealers voorafgaand aan een veiling. De resultaten in dit hoofdstuk 

suggereren dat het duur kan zijn wanneer overheden ambitieuze financieringsdoelen stellen voor 

veilingen die plaatsvinden in een volatiele marktomgeving, omdat de kosten van een mislukte veiling 

dan relatief hoog zijn. 



 Hoofdstuk 4 richt zich op de financieringsstrategie van overheden in de Eurozone. We 

onderzoeken de factoren die de looptijd van nieuwe schuld bepalen. We ontwikkelen een model 

waarin investeerders een voorkeur hebben voor schuld met een korte looptijd vanwege het prijsrisico 

van obligaties met een lange looptijd, en vanwege hun voorkeur voor liquide obligaties. De overheid 

moet een afweging maken tussen lagere financieringskosten bij uitgifte van obligaties met een korte 

looptijd, en een lager herfinancieringsrisico bij uitgifte van obligaties met een lange looptijd. Uit onze 

resultaten volgt dat de gemiddelde looptijd van nieuwe obligaties een negatief verband heeft met de 

spread tussen de rente op obligaties met een lange en korte looptijd, en met het renteniveau. Onze 

analyse van de onderliggende factoren suggereert een rol voor een voorkeur van investeerders voor 

liquide obligaties.  

 In hoofdstuk 5 bestuderen we welke factoren bepalend zijn voor het succes van veilingen van 

overheidsobligaties. We gebruiken de bid-to-cover ratio om het succes van een veiling te meten. We 

vinden dat veilingen gemiddeld genomen meer succesvol zijn in een omgeving van lage rentes en lage 

volatiliteit op secundaire markten. We vinden ook enig bewijs voor flight-to-safety effecten tijdens de 

crisis. Daarnaast laten we een positief verband zien tussen de uitkomst van de huidige veiling en het 

succes van de vorige binnenlandse veiling, en we vinden positieve spillover-effecten van het succes 

van buitenlandse veilingen naar binnenlandse veilingen. 

 De resultaten in deze dissertatie laten een wisselwerking zien tussen veilingen van 

overheidsobligaties en rentes op binnenlandse en buitenlandse secundaire markten. Deze 

wisselwerking is afhankelijk van het succes van  de veiling, het niveau van de rentes op secundaire 

markten en van marktvolatiliteit. De analyse en resultaten in deze dissertatie suggereren een aantal 

mogelijke onderwerpen voor vervolgonderzoek. Ten eerste zouden de spillover-effecten rondom 

veilingen van overheidsobligaties verder kunnen worden onderzocht, bijvoorbeeld door spillover-

effecten van veilingen door de Amerikaanse Treasury op rentes in de Eurozone te analyseren. Ten 

tweede is de interactie tussen monetair beleid en veilingen van overheidsobligaties een interessant 

thema voor vervolgonderzoek. Een relevant onderwerp is het verband tussen het opkoopprogramma 

van overheidsobligaties door de ECB en de looptijd van nieuwe obligatie-uitgiftes door overheden. 

Ook zou gekeken kunnen worden naar het effect van opkoop van het opkoopprogramma van de ECB 

op de omvang van de auction cycle. 

 


