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Summary

The behaviour of traders has previously been studied extensively in different market designs.

The setup of a market contains the information available to traders, the decisions traders have

to make and the trading mechanism. Markets over networks, where transactions may occur be-

tween connected traders, have been studied mainly under full information about the network

structure. In many agent-based models, for instance on Continuous Double Auctions, traders

submit orders at random moments during a period under full or limited information about trad-

ing history. In both situations, traders simply have to select the optimal deterministic offer.

To study the effect of the design of the market, we have extended these models in this dis-

sertation. In markets over networks we have introduced randomness and in equilibrium we

have derived bounds on the maximal efficiency given the network structure. Moreover, under

strategic behaviour of traders, we derived the effect of the available information about the net-

work structure on the expected allocative efficiency. This effect depends also on the information

about traders’ valuations. We studied an alternative payoff function used in the Evolutionary In-

dividual Learning algorithm under a Continuous Double Auction. Furthermore we extended

this model by allowing traders to submit a two dimensional decision; their order and their pre-

ferred submission moment during the period, and studied the distribution of these moments. We

compared with the original model to conclude whether it is optimal to allow traders this extra

decision.

In Chapter 2 random bipartite networks are considered, similar to ??, where links between

buyers and sellers are realised independently from each other with an equal probability. We
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considered a market over such a network, which models the foreign spot exchange market.

For infinitely large networks we derived phase transitions, where the structure of the network

changes abruptly. When the expected number of links per trader converges to zero, the network

almost surely consists of isolated spanning trees, which connect a subset of traders of the graph

but do not contain any cycle. We show that a remarkable change in structure occurs when the

expected number of links per trader crosses the threshold value one. The structure of the net-

work changes from a collection of relatively small spanning trees, to a network that contains a

giant central market. As the expected number of links per trader converges to infinity, almost

every trader is contained in the giant market. We derive bounds on maximal efficiency given the

network structure, and improve these bounds in the phases where almost every trader is part of

a spanning tree, by studying the number of traders that have more than one connected trader.

Chapter 3 extends this setup by considering the efficiency reduction in equilibrium due to strate-

gic behaviour, under different information sets about the network structure. In a thin Erdős-

Rényi market with two buyers and two sellers a trading mechanism is used that allows preferred

trades to occur, not necessarily the trades that construct a globally optimal allocation. We have

compared three ordered information sets about the network structure; no, partial and full infor-

mation. Under no information traders only know the probability of a link, under partial informa-

tion the existence of own links is revealed and under full information the entire network structure

is known to all traders. Under complete information about traders’ valuations and costs, partial

information is weakly dominated and hence it is optimal if either everything or nothing of the

network structure is revealed to traders. Under incomplete information about valuations and

costs we have found that no and full information lead to a comparable efficiency, assuming that

traders use markup strategies. Partial information dominates strongly, since volatility of strate-

gies under full information is higher and under no information traders offer more aggressively.

Thus under incomplete information about valuations, it is optimal if traders know the existence

of the own links, but not of the links of other traders. We can conclude that the quantity of

information about the network structure that is available to traders, has a non-monotonic effect

on allocative efficiency. Switching from complete to incomplete information about valuations
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and costs reverses the shape of this non-monotonicity.

In Chapter 4 the role of the information about the trading history that is available to traders

is studied in a Continuous Double Auction market. Traders use the Individual Evolutionary

Learning algorithm to determine their offer for the next period, based on the hypothetical

payoff in the previous period. We introduced a new hypothetical payoff function when only

information about past average prices is available, that uses more of the available informa-

tion. We have shown that during the learning phase and in equilibrium, the efficiency and the

number of transactions are higher than under full information about the trading history. More-

over, the price volatility is lower. This comparison of efficiency is in line with the results of

? in a Call Market. However, when only past average prices are known the behaviour found

is quite different than in ?; instead of a divergence of offers, some convergence occurs. This

behaviour is in line with ?, who show that traders behave as pricemakers when only past profits

and average prices are available. Moreover, we have found that these results are robust with

respect to the size of the market and the number of units that agents desire to trade. Under the

introduced hypothetical payoff function we have found that more information about the trading

history leads to a higher price volatility and a lower efficiency and number of transactions.

Chapter 5 studies the timing of order submission. The Individual Evolutionary Learning algo-

rithm is extended by requiring traders to make a two-dimensional decision: to choose the offer

and the moment of submitting this offer. We have found that traders in a medium size market

learn to submit their order around the middle of the period to balance the probability of trading

and the expected profit from trade. Moreover, early submitted offers are more aggressive to gain

a higher profit if trade occurs. Offers that are submitted late are less aggressive in order to in-

crease the probability of trading. As a result, submitting early or late results in a higher expected

profit, but respectively also in a higher risk of not trading or a higher price volatility. Traders

learn to trade in the middle of the period, showing that in the IEL-algorithm traders learn not to

select risky strategies. We showed that it is optimal not to allow traders to submit their offer at

their preferred moment, since this results in a lower expected efficiency and a higher expected

3



SUMMARY

price volatility. As the size of the market or competition between traders increases, traders learn

to submit their offer earlier and to submit a more conservative offer.

A general conclusion of this dissertation is that market design has a large impact on allocative

efficiency. In random Erdős-Rényi markets the information about the network structure that is

available to traders has a non-monotone effect on efficiency. This non-monotonicity is opposite

under complete and incomplete information about traders’ valuations and costs. In a Contin-

uous Double Auction, information about the trading history reduces expected efficiency when

traders use the Individual Evolutionary Learning algorithm. Allowing traders to choose their

submission moment has a negative effect on allocative efficiency.
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Samenvatting (Summary in Dutch)

Het gedrag van handelaren is in de literatuur uitgebreid onderzocht in verschillende marktde-

signs. De opzet van een markt bevat de beschikbare informatie voor handelaren, de beslissingen

die handelaren moeten nemen en het handelsmechanisme. Markten over netwerken, waarin

transacties kunnen optreden tussen verbonden handelaren, zijn voornamelijk bestudeerd bij

volledige informatie over de structuur van het netwerk. In veel agent gebaseerde modellen,

bijvoorbeeld voor Continuous Double Auctions, plaatsen handelaren biedingen op willekeurig

momenten gedurende een periode, met volledige of met beperkte informatie over de handelshis-

torie. In beide situaties hoeven handelaren dan alleen het optimale deterministische bod te se-

lecteren.

Om te onderzoeken wat het effect is van het design van de markt, hebben we deze modellen in

dit proefschrift uitgebreid. In markten over netwerken hebben we onzekerheid geı̈ntroduceerd

en in het evenwicht grenzen voor de maximale efficiëntie gegeven de structuur van het netwerk

afgeleid. Bovendien bekeken we, bij strategisch gedrag van handelaren, het effect van de infor-

matie die beschikbaar is over de structuur van het netwerk op de verwachte efficiëntie. Dit effect

is ook afhankelijk van de informatie over de waarderingen van handelaren. We bestudeerden een

alternatieve winstfunctie die gebruikt wordt in het Evolutionaire Individuele Leer algoritme, in

een Continuous Double Auction. Dit model hebben we verder uitgebreid door handelaren een

tweedelige beslissing voor te leggen; hun bod en het door hen geprefereerde moment tijdens de

periode om dit bod te plaatsen, en bestudeerden de verdeling van het moment van plaatsen. We

vergeleken onze resultaten met het oorspronkelijke model om te onderzoeken of het optimaal is

om handelaren deze extra beslissing te laten nemen.
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In Hoofdstuk 2 worden stochastische bipartiete netwerken beschouwd, vergelijkbaar met

??, waarbij connecties tussen kopers en verkopers onafhankelijk van elkaar worden gerealiseerd

met dezelfde kans. We hebben een markt over een dergelijk netwerk onderzocht, hetgeen de

spotmarkt voor buitenlandse valuta modelleert. Voor oneindig grote netwerken hebben we faseover-

gangen afgeleid, waarbij de structuur van het netwerk abrupt verandert. Als het verwachte aantal

connecties per handelaar naar nul convergeert, bestaat het netwerk vrijwel zeker uit geı̈soleerde

opspannende bomen, die deelverzamelingen van handelaren verbinden maar geen cycli bevat-

ten. We hebben aangetoond dat er een opmerkelijke verandering in de structuur optreedt wan-

neer het verwachte aantal connecties per handelaar de waarde één overschrijdt. De structuur van

het netwerk verandert van een verzameling van relatief kleine opspannende bomen, naar een

netwerk dat één grote centrale markt bevat. Wanneer het verwachte aantal connecties per han-

delaar naar oneindig convergeert, maakt bijna elke handelaar onderdeel uit van de grote markt.

We leidden grenzen voor de maximale efficiëntie gegeven deze structuur van het netwerk af

en verbeterden deze grenzen in de fasen waar bijna elke handelaar onderdeel uitmaakt van een

opspannende boom, door het aantal handelaren dat meer dan één aangesloten handelaar heeft te

bestuderen.

In Hoofdstuk 3 wordt dit model uitgebreid door in het evenwicht te kijken naar de efficiëntiever-

mindering ten gevolge van strategisch gedrag, bij verschillende aannames met betrekking tot

de informatie over de structuur van het netwerk. In een Erdős-Rényi markt met twee kopers

en twee verkopers wordt een handelsmechanisme gebruikt waarbij de geprefereerde transac-

ties plaatsvinden, niet per se de transacties die tot een sociaal optimale allocatie leiden. We

hebben drie geneste informatieverzamelingen over de structuur van het netwerk vergeleken;

geen, partiële en volledige informatie. Bij geen informatie kennen handelaren alleen de kans

op een connectie, bij partiële informatie zijn alleen de eigen connecties bekend en bij volledige

informatie is de hele netwerkstructuur bekend bij alle handelaren. Bij complete informatie over

waarderingen en kosten van handelaren, wordt partiële informatie zwak gedomineerd en dus is

het optimaal indien ofwel alles ofwel niets van de netwerkstructuur bekend wordt gemaakt aan

handelaren. Onder incomplete informatie over waarderingen en kosten leiden geen en volledige

6



informatie tot een vergelijkbare efficiëntie, onder de veronderstelling dat handelaren gebruik

maken van zogenaamde opslagstrategieën. Partiële informatie domineert sterk, omdat ener-

zijds de volatiliteit van de strategieën bij volledige informatie hoger is en anderzijds hande-

laren agressiever bieden bij geen informatie. Onder incomplete informatie over waarderingen,

is het optimaal als handelaren de eigen connecties kennen, maar niet de connecties van andere

handelaren. We concluderen dat de hoeveelheid informatie over de structuur van het netwerk

die beschikbaar is voor handelaren, een niet-monotoon effect heeft op de efficiëntie. Veranderen

van complete naar incomplete informatie over waarderingen en kosten, leidt tot een omkering

van deze niet-monotoniciteit.

In Hoofdstuk 4 is de rol van de informatie over de handelshistorie die beschikbaar is voor

handelaren onderzocht in een Continuous Double Auction markt. Handelaren gebruiken het In-

dividuele Evolutionaire Leer algoritme om hun bod voor de volgende periode te bepalen, aan

de hand van de hypothetische winst in de voorgaande periode. We introduceerden een nieuwe

hypothetische winst functie die meer informatie in een Continuous Double Auction markt ge-

bruikt, als uit het verleden alleen informatie over gemiddelde aandelenprijzen beschikbaar is.

We hebben aangetoond dat tijdens de leerfase en in het evenwicht, de efficiëntie en het aantal

transacties significant hoger zijn dan onder complete informatie over de handelshistorie. Boven-

dien is gebleken dat de prijsvolatiliteit lager is. Deze vergelijking van efficiëntie komt overeen

met de resultaten van ? in een Call Market. Wanneer uit het verleden louter gemiddelde prijzen

bekend zijn, leidt deze nieuwe winstfunctie tot ander gedrag dan onder de oude winstfunctie, die

bestudeerd is in ?; in plaats van een divergentie van biedingen, vindt enige convergentie plaats.

Dit gedrag komt overeen met

?, die laten zien dat handelaren proberen de transactieprijzen te beı̈nvloeden wanneer alleen

historische winsten en gemiddelde aandelenprijzen bekend zijn. Onze resultaten bleken robuust

met betrekking tot de omvang van de markt en het aantal eenheden dat agenten willen verhande-

len. Gegeven de geı̈ntroduceerde hypothetische winstfunctie hebben wij geconstateerd dat meer

informatie over de handelshistorie leidt tot een hogere prijsvolatiliteit en een lagere efficiëntie

en aantal transacties.
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Hoofdstuk 5 beschrijft de keuze van het moment om een bod in te doen. Het Individuele Evo-

lutionaire Leer algoritme wordt uitgebreid door van handelaren te vragen om een tweedelige

beslissing te nemen: het bod zelf en het moment om dit bod te plaatsen. Handelaren in een mid-

del grote markt leren om hun bod rond het midden van de periode te plaatsen, om de kans op

een transactie en de verwachte winst uit een transactie tegen elkaar af te wegen. Vroeg geplaat-

ste biedingen zijn agressiever om een hogere winst te behalen. Aanbiedingen die laat ingediend

worden zijn minder agressief om de kans op een transactie te verhogen. Als gevolg hiervan, leidt

het vroeg dan wel laat plaatsen van een bod tot een hogere verwachte winst, maar respectievelijk

ook tot een hoger risico op het uitblijven van een transactie of een hogere prijsvolatiliteit. Han-

delaren leren om hun bod in het midden van de periode te plaatsen, hetgeen laat zien dat het

leeralgoritme er toe leidt dat handelaren leren om de risicovolle strategieën niet te selecteren.

Het is dus optimaal om handelaren niet toe te staan om te kiezen wanneer zij hun bod plaatsen,

aangezien dit leidt tot een lagere verwachte efficiëntie en een hogere prijsvolatiliteit. Wanneer

de omvang van de markt of concurrentie tussen handelaren toeneemt, leren handelaren om con-

servatiever te bieden en om hun bod eerder in te dienen.

Een algemene conclusie van dit proefschrift is dat het marktdesign een grote impact op de

efficiëntie heeft. In willekeurige Erdős-Rényi markten heeft de informatie over de structuur van

het netwerk die beschikbaar is voor de handelaren een niet-monotoon effect op de efficiëntie.

Deze niet-monotoniciteit is precies omgekeerd als we de gevallen met complete en incomplete

informatie over waarderingen en kosten van handelaren vergelijken. In een Continuous Double

Auction vermindert informatie over de handelshistorie de verwachte efficiëntie als handelaren

gebruik maken van het Individuele Evolutionaire Leer algoritme. Toestaan om handelaren te

laten kiezen wanneer zij hun bod plaatsen heeft een negatief effect op de efficiëntie.
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