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Samenvatting (Summary in Dutch)

Financiële markten bevatten een positief terugkoppelingsmechanisme, waarbij de stij-

ging van de verwachte prijs van bepaalde activa (zoals aandelen of vastgoed) leidt tot

een stijging van de gerealiseerde prijs door een toename van de vraag naar de desbetref-

fende activa. Wanneer handelaren een opwaartse trend in de prijs extrapoleren, kan

een financiële zeepbel ontstaan, die uiteindelijk barst. Een dergelijke dynamiek van

bubbels en crashes kan mogelijk zeer negatieve effecten hebben op de economie. De

huizenbubbel in de VS in 2003–2008 is daar een recent voorbeeld van. Het is daarom

belangrijk om de interactie tussen prijsverwachtingen en bubbels te begrijpen en om

te zoeken naar beleidsmaatregelen die individueel en geaggregeerd gedrag op financiële

markten kunnen verbeteren.

Dit proefschrift, getiteld “Verwachtingen en zeepbellen in experimenten met finan-

ciële markten”, heeft als doel om inzicht te verkrijgen in de vorming van verwachtingen

en zeepbellen door middel van economische experimenten. Deelnemers aan gecon-

troleerde experimenten in een computerlaboratorium hebben de taak om herhaaldelijk

de prijs van een aandeel te voorspellen. De gerealiseerde prijs is gebaseerd op de gemid-

delde prijsvoorspelling van alle handelaren op de markt. Deze experimenten maken het

mogelijk om individuele verwachtingen, groepsgedrag en marktuitkomsten direct waar

te nemen en te bestuderen. De drie kernhoofdstukken van dit proefschrift presen-

teren drie experimentele studies die onderzoeken hoe verwachtingen worden gevormd

en wanneer deze verwachtingen leiden tot stabilisatie of destabilisatie van financiële

markten.

In Hoofdstuk 2 toetsen we of zeepbellen ontstaan in marktexperimenten met grotere

groepen. Eerdere studies hebben aangetoond dat bubbels vaak voorkomen in kleine

groepen, maar het is niet duidelijk of coördinatie op trendvolgende verwachtingen zich

ook voordoet als de groepsgrootte toeneemt. Om hierachter te komen vergroten we

de markten van 6 naar 21–32 deelnemers, de grootte van een doorsnee computerlab.

De kleinere invloed van individuele deelnemers op de marktprijs maakt het minder

waarschijnlijk dat een bubbel wordt veroorzaakt door een enkele “irrationele” deelne-
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mer. Ons experiment met grote groepen laat zien dat grote zeepbellen ontstaan in

zes van de zeven markten, veroorzaakt door coördinatie op een trendvolgende voor-

spellingsstrategie. Individuele voorspelfouten worden niet opgeheven op geaggregeerd

niveau, zodat verwachtingen niet rationeel kunnen worden genoemd in de zin van

Muth (1961). De prijspatronen in het experiment kunnen worden verklaard door een

gedragsmodel waarin agenten verschillende eenvoudige voorspelregels volgen, waar-

tussen geswitcht wordt op basis van relatieve prestaties van de voorspelregels in het

recente verleden. Hoewel bubbels sneller ontstaan in ons experiment met grote groepen,

verschilt de manier waarop verwachtingen worden gevormd niet substantieel van experi-

menten met kleine groepen, en zijn de resultaten voor beide groepsgroottes grotendeels

vergelijkbaar.

Hoofdstuk 3 onderzoekt het effect van een “tegen de wind in leunende” renteregel

op financiële zeepbellen. Er is een voortdurende discussie gaande over de juiste re-

actie van monetair beleid op bubbels, en verschillende theoretische modellen komen

tot tegenstrijdige conclusies. Een experimentele studie berust niet op aannames over

verwachtingsvorming en vormt daarom een aanvulling op de theoretische literatuur.

De renteregel in ons experiment is van het Taylor-type en bepaalt de rente op ba-

sis van de relatieve afwijking van de fundamentele evenwichtsprijs van het aandeel.

De manier waarop verwachtingen worden gevormd is cruciaal voor het succes van

het beleid: een rationele bubbel zal sneller groeien na een rentestijging, maar zeep-

bellen die veroorzaakt worden door begrensd rationele verwachtingen kunnen mo-

gelijk worden doorgeprikt. Onze resultaten wijzen uit dat een zwakke rentereactie het

ontstaan van grote bubbels niet kan voorkomen, omdat de destabiliserende trendvol-

gende verwachtingen te sterk zijn. Bubbels zijn daarentegen afwezig of blijven kleiner in

markten met een sterke rentereactie. Wanneer de deelnemers niet op de hoogte zijn van

de renteveranderingen zijn de prijspatronen onregelmatiger en is de coördinatie minder

sterk dan wanneer de deelnemers de huidige en voorafgaande rentetarieven kennen.

Het communiceren van het doel van het beleid zorgt voor een verdere verbetering van

de coördinatie en stabilisatie. Het beleid is echter minder effectief wanneer de centrale

bank de fundamentele evenwichtsprijs van het aandeel niet kent en daarom de rente

baseert op de gemiddelde marktprijs. Desalniettemin suggereren de resultaten van ons

experiment dat verwachtingen die bubbels veroorzaken kunnen worden beteugeld door

een sterke monetaire beleidsregel, vooral wanneer het beleid duidelijk wordt uitgelegd

aan de marktdeelnemers.

In Hoofdstuk 4 bestudeer ik hoe eerdere ervaringen met prijspatronen op financiële

markten de verwachtingen en latere marktdynamiek bëınvloeden. De opzet van het ex-

periment biedt controle over ervaringen door deelnemers eerst een markt met robots te
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laten betreden, zodat ze een stabiele of bubbelende markt ervaren. Vervolgens worden

markten gevormd met deelnemers die ofwel allemaal dezelfde ervaring hebben, ofwel

een gelijke mix van ervaringen. De resultaten geven aan dat het ervaren van prijssta-

biliteit of zeepbellen een grote invloed heeft op de (de)stabilisatie van marktprijzen in

de toekomst. Wanneer alle deelnemers in de markt stabiliteit hebben ervaren, con-

vergeert de prijs sneller naar het fundamentele evenwicht. Daar staat tegenover dat

bubbels sneller ontstaan in markten waarin alle deelnemers eerder bubbels hebben er-

varen. De resultaten zijn gemengd in markten waarin ervaringen gemixt zijn: prijzen

kunnen stabiliseren of destabiliseren. Heterogeniteit in verwachtingen is groter wan-

neer meer deelnemers eerder zeepbellen hebben ervaren. De uitkomsten van het ex-

periment ondersteunen empirische studies die aangeven dat ervaringen invloed hebben

op verwachtingen. Anderzijds contrasteren de resultaten met andere experimentele

studies die vaststellen dat bubbels verdwijnen met ervaring in een eenvoudigere markt.

Wanneer de financiële markt gecompliceerder is, leiden ervaringen met bubbels tot

verwachtingen van meer bubbels, wat kan zorgen voor nieuwe bubbelvorming.

Al met al illustreren de experimenten in dit proefschrift het belang van begrensde

rationaliteit en heterogeniteit in verwachtingen op financiële markten. Theoretische

studies zouden hier rekening mee moeten houden door gebruik te maken van gedrags-

modellen met heterogene agenten. Ook beleidsmakers zouden bedacht moeten zijn op

gedragsneigingen, zoals de neiging om trends te extrapoleren, bij het ontwerpen van

beleid ter verbetering van individueel gedrag en marktuitkomsten.
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