Charter DNB
market intelligence
Waarom market intelligence?
Met market intelligence krijgt
DNB meer inzicht in de actuele
ontwikkelingen en risico’s op
financiële markten. Dat begrip is
belangrijk voor de besluitvorming
en advisering van DNB op al haar
werkterreinen: financiële stabiliteit,
monetair beleid en toezicht.
DNB draagt zorg voor financiële
stabiliteit en duurzame welvaart
in Nederland. Als onafhankelijke
centrale bank en toezichthouder
werkt DNB aan prijsstabiliteit,

evenwichtige macro-economische
ontwikkelingen en een schok
bestendig financieel systeem.
De financiële crisis heeft aangetoond
dat gedegen kennis en begrip van
de ontwikkelingen op financiële
markten van vitaal belang zijn voor
een effectieve invulling van de taken
van DNB. Denk hierbij aan de niettijdig onderkende risico’s op subprime markten in de VS, de onrust op
staatsobligatiemarkten tijdens de
Europese schuldencrisis en de
impact van wereldwijd zeer ruim

Hoe werkt market intelligence in de praktijk?
DNB onderhoudt contacten met
een breed scala aan marktpartijen
en denktanks. De inzichten en
analyses van deze contacten
vormen een aanvulling op
eigen kwantitatieve analyses
van financiële data. Daarnaast
worden enquêtes gebruikt om op
systematische wijze informatie in te
winnen.
De MI-activiteiten zijn primair
gericht op voor DNB relevante

markten en richten zich niet op
consumentgerelateerde zaken,
of specifiek toezichtsonderzoek
naar individuele instellingen. Market
intelligence wordt ingewonnen
door DNB-medewerkers die dit als
hoofdtaak hebben, maar kan ook
als bijproduct van de monetaire
reserves en toezichtactiviteiten
worden verkregen.

Wat gebeurt er met de kennis en inzichten
op het gebied van market intelligence?
Market intelligence wordt verspreid
binnen DNB zodat directie en
medewerkers te allen tijde op
de hoogte zijn van relevante
ontwikkelingen op financiële
markten. Verder worden markt
analyses gebruikt bij DNB-besluiten
over bijvoorbeeld de inzet van
macroprudentiële instrumenten,
markttoetreding en invulling

van beleidsregels voor het
pensioen- en verzekeraarstoezicht.
Tot slot is de verkregen markt
informatie en –analyse input voor
de standpuntbepaling van DNB
in nationale en internationale
gremia, zoals de Europese Centrale
Bank, de Europese toezichtsraad,
het Bazelse Comité en de Financial
Stability Board.

monetair beleid. De afdeling
Market Intelligence, onderdeel
van de divisie Financiële Markten,
functioneert als de ‘ogen en oren
van DNB’ op financiële markten.
De experts vergaren, filteren en
analyseren informatie over zowel
binnenlandse als internationale
financiële markten. Een zo
compleet en diepgaand mogelijk
begrip van markten verbetert de
besluit- en adviesvorming van DNB
ten aanzien van monetair beleid,
toezicht en financiële stabiliteit.

Welke regels
zijn van
toepassing op de
marktanalyses?
Alle medewerkers zijn
gehouden aan de gedragscode
en integriteitsregels van
DNB. MI-analisten mogen
op geen enkele wijze
vertrouwelijke informatie
gebruiken voor persoonlijke
doeleinden. Informatie wordt
hoofdzakelijk intern verspreid,
met inachtneming van de
vertrouwelijkheidsafspraken
binnen DNB. Mocht informatie
worden gebruikt voor externe
publicaties van DNB, dan wordt
dit geanonimiseerd en is deze
informatie niet herleidbaar naar
een individuele partij.

Contact?

Stuur een e-mail naar
fm-marketintelligence@dnb.nl

