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Samenvattingg (summary in Dutch) 

Verwachtingenn spelen een belangrijke rol in het tot stand komen van economische groothe-

denn zoals marktprijzen en beurskoersen. Keuzes die mensen maken met betrekking tot 

hethet kopen van duurzame consumptiegoederen of het investeren in risicovolle beleggingen 

zoalss bijvoorbeeld aandelen hangen af van verwachtingen van en over toekomstige prijzen 

enn rentevoeten. Met name op financiële markten lijken verwachtingen en marktpsycholo-

giee een belangrijke rol te spelen. Verwachtingen over de toekomstige prijs van een aandeel 

beinvloedenn de huidige koers van dit aandeel. 

Inn theoretische economische modellen worden dan ook vaak veronderstellingen gemaakt 

overr hoe mensen verwachtingen vormen. Er is een aantal modellen dat veelvuldig wordt 

gebruikt,, deze modellen zijn echter puur theoretisch. 

Err is nog maar weinig empirisch onderzoek gedaan naar hoe mensen verwachtingen 

vormen.. Eerder onderzoek naar verwachtingen in de economie zijn gebaseerd op en-

quêtes.. Het nadeel van enqueteonderzoek is dat er geen controle is over de omgeving, de 

dataa zijn dan ook moeilijk te interpreteren. In dit proefschrift maken we gebruik van een 

experimenteell  laboratorium, het voordeel hiervan is dat de 'economische omgeving' gecon-

troleerdd kan worden. We onderzoeken welke van de theoretische "verwachtingsmodellen" 

dee beste beschrijving geeft van hoe mensen verwachtingen vormen in een experimentele 

context. . 

Dee experimenten zijn uitgevoerd in het laboratorium van CREED1 en tijdens cursussen 

aann de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie van de Universiteit van 

Amsterdam.. Het proefschrift is opgedeeld in twee delen en in elk deel wordt het vormen 

vann verwachtingen in een specifiek en bekend economisch dynamisch model bestudeerd. 

Inn Deel I (Hoofdstukken 2-5) bestuderen we hoe mensen verwachtingen vormen in het 

spinnenweb-- of varkenscyclusmodel. In Deel II (Hoofdstukken 6-8) onderzoeken we hoe 

mensenn verwachtingen vormen in een eenvoudig model van een financiële markt, vanaf 

hierr beurskoersmodel genoemd. In beide modellen spelen verwachtingen over toekomstige 

prijzen/koersenn een belangrijke rol in het tot stand komen van de huidige prijzen en 
lCenterr for Research in Experimental Economics and political Decision-making. 
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koersen. . 
Hett spinnenwebmodel is één van de bekendste economische dynamische modellen en 

beschrijftt een eenvoudig model van vraag en aanbod. Er is/zijn één of meerdere be-

drijvenn die een bepaald goed produceren, bijvoorbeeld graan. Omdat het de bedrijven 

éénn tijdseenheid kost om het goed te produceren moet men de omvang van de productie 

éénn periode van te voren bepalen. De optimale hoeveelheid hangt af van de dan heersende 

prijss en de producenten moeten deze prijs één periode van te voren voorspellen. Als een 

producentt verwacht dat de prijs in de volgende periode hoog zal zijn, zal de producent veel 

produceren.. De vraag naar het goed neemt af naarmate de prijs stijgt. De evenwichtsprijs, 

datt wil zeggen die prijs waarvoor de markt ruimt en het totale aanbod gelijk is aan de 

totalee vraag hangt sterk af van de verwachtingen van de producenten. 

Inn hoofdstuk 2 behandelen en analyseren we het prijsgedrag in het spinnenwebmodel 

voorr verschillende, in de literatuur veel gehanteerde, verwachtingsprocessen. De be-

langrijkstee zijn: 

(i)) naïeve verwachtingen: de verwachte prijs voor de volgende periode is gelijk aan de 

laatstt geobserveerde prijs, 

(ii )) adaptieve verwachtingen: de verwachte prijs voor de volgende periode is gelijk aan 

dee laatste voorspelling aangepast in de richting van de laatst geobserveerde prijs, 

(iii )) rationele verwachtingen of perfecte verwachtingen: de verwachte prijs voor de vol-

gendee periode is gelijk aan die prijs of gelijk aan de mathematische conditionele 

verwachtingg van die prijs. De agenten weten dus precies wat de volgende prijs zal 

zijn. . 

Hett blijkt dat onder de verschillende hypothesen het prijsverloop in het spinnenwebmodel 

verschillendee patronen kan vertonen. We laten zien dat in het spinnenwebmodel opeenvol-

gendee prijzen naar het unieke evenwicht kunnen convergeren, maar ook periodiek gedrag, 

a-periodiekk of zelfs chaotisch gedrag kunnen vertonen. Ook in het spinnenwebmodel met 

heterogenee producenten die verschillende verwachtingsprocessen gebruiken kan chaotisch 

prijsgedragg optreden. 

Inn Hoofdstukken 3 en 4 rapporteren we de resultaten van laboratoriumexperimenten 

mett het spinnenwebmodel. De vraag- en aanbodcurves zijn constant gedurende het ex-

perimentt (uitgezonderd enkele onverwachte exogene schokken). Aan de deelnemers aan 

hett experiment wordt gevraagd om van een niet nader bepaald goed de prijs in de vol-

gendee periode te voorspellen. De marktprijs is een functie van de prijs verwachting van de 

deelnemers.. Het experiment duurt 50 perioden en na elke periode wordt de deelnemer op 
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dee hoogte gebracht van de gerealiseerde prijs en van zijn voorspelfout, dat wil zeggen het 

(absolute)) verschil tussen zijn voorspelling en de werkelijke prijs. Om de deelnemers te 

stimulerenn een zo goed mogelijke voorspelling te geven kunnen zij geld verdienen. De ver-

dienstenn zijn omgekeerd evenredig met de voorspelfout. Dit wil zeggen dat de deelnemers 

beterr verdienen naarmate de voorspellingen beter zijn. 

Verschillendee varianten van het experiment zijn onderzocht. Het belangrijkste on-

derscheidd is tussen éénpersoons en meerpersoons varianten. De evenwichtsprijs in de 

éénpersoonsvariantt (Hoofdstuk 3) wordt bepaald door de prijsverwachting van de deelne-

merr zelf, terwijl in de meerpersoonsvariant (Hoofdstuk 4) de marktprijs bepaald wordt 

doorr de individuele verwachtingen van een groep van zes of twaalf deelnemers. 

Inn de éénpersoonsvariant is slechts ongeveer 35% van de deelnemers in staat op den 

duurr de evenwichtsprijs te voorspellen, bij de overige 65% van de deelnemers blijven de 

prijzenn fluctueren rond de evenwichtsprijs. In de meerpersoonsvariant zijn de voor-

spelfoutenn kleiner en daardoor de verdiensten van de deelnemers hoger dan in de één-

persoonsvariant.. Ondanks dat in de meerpersoonsvariant de amplitude van de prijsfluc-

tuatiess significant kleiner is dan in de éénpersoonsvariant, convergeren de prijzen in het 

algemeenn niet naar de unieke evenwichtsprijs. 

Eenn ander onderscheid in de meerpersoons variant is tussen stabiele en instabiele va-

rianten.. In de stabielevariant zal iemand met naïeve verwachtingen uiteindelijk naar het 

uniekee rationele verwachtingen evenwicht convergeren. We vinden we dat de deelnemers 

inn de instabielevariant gemiddeld genomen het prijsniveau goed voorspellen maar de am-

plitudee van de prijsfluctuaties blijkt significant hoger dan onder rationele verwachtingen te 

zijn.. Voor de stabielevariant zijn het gemiddelde en de variantie niet significant hoger dan 

onderr rationele verwachtingen. Deze experimenten suggereren dat in instabiele dynami-

schee economische modellen met verwachtingsterugkoppeling een verhoogde prijsvolatiliteit 

kann optreden door heterogeniteit van verwachtingen. 

Inn Hoofdstuk 5 rapporteren we de resultaten van een strategie-experiment met het 

spinnenwebmodel.. Om ervaring op te doen in het voorspellen van de volgende prijs 

doenn de deelnemers eerst mee aan een inleidend laboratorium experiment (zoals hier-

bovenn beschreven). Na dit inleidende experiment wordt de deelnemers gevraagd om een 

strategiee te formuleren die voor elke prijsgeschiedenis een prijsvoorspelling geeft. Het 

experimentt duurt in totaal 8 weken en bestaat uit vier ronden, waarbij in elke ronde 

eenn strategie ingeleverd moet worden. In elk van de vier ronden worden, na inlevering 

vann de strategieën, 600 markten gesimuleerd. Elke markt bestaat uit zes verschillende 

strategieënn en duurt 20 perioden. De marktprijs wordt bepaald door vaste, maar voor 

dee deelnemers onbekende, vraag- en aanbodcurves. In elk van de vier ronden van het 
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strategie-experimentt worden financiële prikkels gebruikt om de deelnemers te motiveren. 

Dezee financiële prikkel is gebaseerd op de nauwkeurigheid van de voorspellingen. Aan het 

eindd van elke ronde krijgen de deelnemers informatie over het succes van hun strategie. 

Opp basis van de kwadratische voorspelfout wordt een ranglijst samengesteld die aan het 

eindd van elke ronde wordt uitgedeeld. De strategiemethode geeft ons informatie over wat 

voorr soort regels individuen gebruiken om prijzen te voorspellen. Het verschaft ons ook 

dee mogelijkheid om: (1) de stabiliteit en de instabiliteit van het dynamische economische 

modell  nauwkeurig te analyseren en (2) te analyseren of door herhaald leren convergentie 

naarr het rationele verwachtingen evenwicht op zal treden. 

Wee vinden dat de strategieën in de laatste ronde ingewikkelder zijn dan in de voor-

gaandee ronden. Verder blijkt dat de amplitude van de prijsfluctuaties afneemt maar de 

complexiteitt van de prijsfluctuaties toeneemt over de ronden. Voor de strategieën uit 

rondee 4 vinden we dat in meer dan 60% van de simulaties chaotische prijsfluctuaties rond 

dee instabiele evenwichtsprijs optreden. 

InIn Deel II van dit proefschrift bestuderen we een eenvoudig dynamisch model van de 

financiëlee markt, dat in Hoofdstuk 6 besproken wordt. Er zijn meerdere handelaren die 

investerenn in een risicovrije en/of een risicovolle belegging. De risicovrije belegging levert 

elkee periode een vast rendement op (denk aan de rente op een spaarrekening). De risi-

covollee belegging betaalt elke periode een onzekere winstuitkering waarvan de verwachte 

waardee bekend is bij de handelaren. De prijs van het risicovolle aandeel wordt bepaald 

doorr evenwicht van vraag en aanbod. Als de vraag naar aandelen hoog is zal de marktprijs 

ookk hoog zijn, als er weinig aandelen worden gevraagd zal de marktprijs laag zijn. Ook in 

ditt model wordt de prijs bepaald door verwachtingen die teruggekoppeld worden in het 

prr ij smechanisme. 

Eenn belangrijk verschil tussen het spinnenwebmodel van Deel I en het beurskoersmodel 

iss dat er in het spinnenwebmodel een uniek evenwicht is terwijl het beurskoersmodel 

meerderee evenwichten heeft: (i) een constante prijs die gelijk is aan de fundamentele 

waardewaarde van het risicovolle aandeel, ofwel de verwachte verdisconteerde waarde van alle 

toekomstigee winstuitkeringen, en (ii) zogenaamde "rationele zeepbellen" waarbij de koers 

vann het risicovolle aandeel met een vaste groeivoet stijgt. Een ander belangrijk verschil 

tussenn de twee modellen is dat het spinnenwebmodel instabiel is onder naïeve verwacht-

ingenn terwijl het beurskoersmodel stabiel is onder naïeve verwachtingen. Dit wil zeggen 

datt de marktprijs van het risicovolle aandeel langzaam naar de fundamentele waarde con-

vergeertt als alle handelaren in het beurskoersmodel naïeve verwachtingen hebben. Een 

belangrijkee karakteristiek van het beurskoersmodel is verder de 'zelfbevestigende' struc-

tuurr van het model: als alle handelaren een hoge prijs verwachten zal de prijs ook hoog 
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zijn,, als alle handelaren een lage prijs verwachten zal de prijs laag zijn. 

Inn Hoofdstuk 7 onderzoeken we hoe mensen verwachtingen vormen in een gecon-

troleerdee experimentele omgeving met het beurskoersmodel. De deelnemers aan het 

experimentt wordt verteld dat ze financieel adviseur zijn van een pensioenfonds. Dit 

pensioenfondss beslist elke periode welke fractie van haar vermogen zij investeert in een 

risicovoll  en een risicovrije belegging. Om een optimale beslissing te nemen wil het pen-

sioenfondss een nauwkeurige voorspelling van de koers van het risicovolle aandeel. De 

financieelfinancieel adviseur (de deelnemer) wordt gevraagd een voorspelling te geven van de prijs 

vann het aandeel in de volgende periode. Verder weten de deelnemers dat de vraag naar 

hett risicovolle aandeel constant is en dat de marktprijs tot stand komt door evenwicht van 

vraagg en aanbod. In het experiment wordt de deelnemers gevraagd om een voorspelling 

tee doen van de prijs voor de volgende periode van een risicovol aandeel. De deelnemers 

kennenn de onderliggende evenwichtsvergelijking niet, maar zijn wel op de hoogte van de al 

gerealiseerdee prijzen en natuurlijk van hun eigen voorgaande voorspellingen. Ze hebben 

ookk genoeg informatie omtrent belangrijke economische variabelen zoals de rente en de 

verwachtee winstuitkering om de fundamentele waarde te voorspellen. De verdiensten van 

dee deelnemers zijn omgekeerd evenredig met hun kwadratische voorspelfout. 

Wee beschouwen twee verschillende varianten. In de eerste variant (NoRobot variant) 

bevindenn zich zes deelnemers op de markt. In de tweede variant bevinden zich zes deel-

nemerss en een robothandelaar op de markt. De robothandelaar verwacht elke periode dat 

dee marktprijs gelijk zal zijn aan de fundamentele waarde. De invloed van de robot han-

delaarr op de marktprijs wordt groter naarmate de marktprijs verder van de fundamentele 

waardee ligt. Deze robothandelaar heeft dus een stabiliserende invloed op de beurskoers. 

Wee vinden dat in beide varianten deelnemers efficiënt gebruik maken van de informatie 

waaroverr ze beschikken, maar dat de marktprijs niet gelijk is aan de fundamentele waarde. 

Hett lijk t erop dat de deelnemers coördineren op eenzelfde voorspelstrategie. In de 

NoRobott variant vinden we speculatieve zeepbellen in zes van de zeven groepen terwijl we 

inn de Robot variant in enkele groepen prijsfluctuaties rond de fundamentele prijs vinden 

enn in andere groepen langzame convergentie naar de fundamentele prijs. 

Ookk voor het beurskoersmodel maken we weer gebruik van de strategiemethode om 

verwachtingenn te bestuderen. Dit strategie-experiment duurt in totaal 8 weken en bestaat 

uitt vier ronden. In elke ronde moeten de deelnemers een strategie inleveren. Om er-

varingg op te doen met de voorspeltaak van de strategie doen de deelnemers mee aan 

eenn inleidend experiment (zonder robothandelaar). Aan het eind van het inleidende ex-

periment,, bestaande uit twee markten van 50 perioden, wordt de deelnemers gevraagd om 

eenn strategie voor de eerste ronde in te leveren. Deze strategieën worden vervolgens ge-



220 0 Samenvatting Samenvatting 

programmeerd.. Met de geprogrammeerde strategieën simuleren we 1296 markten waarbij 

eenn markt uit zes strategieën bestaat. Aan het eind van elke ronde krijgen de deelnemers 

informatiee over het succes van hun strategie. Op basis van de kwadratische voorspelfout 

wordtt een ranglijst samengesteld die aan het eind van elke ronde wordt uitgedeeld. Na 

hett inleveren van de strategieën voor ronde 4, maar voordat de deelnemers de resultaten 

vann ronde 4 krijgen, doen de deelnemers nogmaals een laboratorium experiment. In dit 

experimentt bestaat een markt uit 5 strategieën van de derde ronde en de deelnemer zelf. 

Dee resultaten van dit experiment kunnen we vergelijken met de resultaten van ronde 4 

omdatt de deelnemers dezelfde informatie hebben. 

Eenn van de meest opmerkelijke resultaten is dat we op de korte termijn (eerste 50 

perioden)) geen convergentie vinden naar een evenwichtsprijs. In tegenstelling tot de korte 

termijnn vinden we in bijna 80% van al de simulaties op de lange termijn in ronde 4 conver-

gentiee naar een evenwichtsprijs. Desondanks convergeert slechts 40% van al de simulaties 

inn ronde 4 naar de fundamentele waarde. Hoewel de "economische fundamentals" con-

stantt zijn, zijn de deelnemers niet in staat om strategieën te maken die het correcte 

(fundamentele)) prijsniveau voorspellen. 

Samenvattendd kan gezegd worden dat de experimenten naar verwachtingen laten zien 

datt de rationele verwachtingen hypothese vaak geen goede beschrijving geeft van prijs-

fluctuatiesfluctuaties in het spinnenwebmodel en in het beurskoersmodel. Alleen voor een stabiel 

spinnenwebmodell  convergeren de prijzen naar het rationele verwachtingen evenwicht. Bij 

eenn instabiel spinnenwebmodel zijn de prijsvoorspellingen gemiddeld genomen wel cor-

rect,, maar is de amplitude van de prijsfluctuaties significant hoger dan onder rationele 

verwachtingen.. Bij het beurskoersmodel wijken de prijzen veelal langdurig af van de 

fundamentelee waarde. 
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