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En forskers bekendelser om forretningsudvikling i Lind Capital… 

…af Senior Scientist, Christian 

 

En forudsætning for at kunne angribe forretningsudvikling i Lind Capital (fremover LC), er en dyb 

forståelse af LCs særlige edge i forhold til andre markedsaktører sammensat med en dyb forståelse af 

mikroforhold på markeder. Forskning handler om dyb forståelse og nybrud; forskning og 

forretningsudvikling er en oplagt kombination. 

 

Som et eksempel på LCs forskningsforankrede tilgang til metodisk at strukturere og disciplinere dyb 

forståelse af mikroforhold på markeder, står Albert S. Kyle’s forskningsartikel ’Continuous Auctions 

and Insider Trading’ udgivet i forskningstidsskriftet Econometrica (November, 1985). Artiklen kan 

findes på www.jstor.org/stable/1913210. Med afsæt i at identificere relevant, banebrydende, state-of-

the-art-forskning (ja, artiklen er trods sin alder (stadig) state-of-the-art!), søger LC at forstå hvilke 

(velbetalte) funktioner, LC er særligt velegnet og velpositioneret til at udføre i markeder. Dén 

forståelse inspirerer så efterfølgende indsnævrende og handelsstrategi-rettet analyse og 

eksperimenter udtænkt, udarbejdet og udført i samarbejde med tradere og analytikere. Ultimativt 

fører trial-and-error-forsøg på at forbedre, fortolke og anvende forskningsidéen, til implementering og 

optimering af nye forretningsområder for LC. Processen foregår med forskningen som ankeret for 

nysgerrighedsoptændte opdagelsesture i profitabiliteten af konkrete forretningsområder med konkrete 

forretningsmodeller (herunder konkrete handelsstrategier). I dén sammenhæng vil backtesting i 

øvrigt ofte være et (for) flittigt anvendt (og misforstået) værktøj. 

 

Men hvordan er fx Kyle (1985) et relevant udgangspunkt for at guide LC mod nye 

forretningsområder? LC identificerer sig selv som en kvantitativt-analyserende, data-processerende 

og teknologi-tung markedsaktør, der handler for egne midler og bærer egen residualrisiko, med en 

længere tidshorisont. LC har styrker, og én af dem, er ydmyghed: LC er bevidst om, at der nærmest 

til enhver tid i ethvert marked vil være bedre informerede aktører end LC. En af LCs styrker er evne, 

datatilgængelighed og vedvarende villighed til at tilstræbe kvantificerbar, systematisk rationel 

adfærd, selv når LC ikke er den bedst informerede aktør. Adskillelsen af rationalitet og information er 

således væsentlig for LCs selvforståelse. Netop modeller som Kyle (1985) formår at kvantificere 

relationen mellem rationelle, uinformerede market makers, rationelle, informerede markedsaktører, 

og uinformerede markedsaktører; disse modeller er særligt interessante for LC, idet de formaliserer 

en markedsfriktion, der fører til et efficienstab forårsaget af risikoaversion-asymmetri mellem 

markedsaktørerne, informations-asymmetri mellem aktørerne, og begrænset tidshorisont hos market 

makers. Selv når alle aktører er rationelle, forhindrer markeders mikroforhold, de rette 

(velfærdsskabende) handler mellem aktørerne i at kunne indgås. Årsagerne til netop dén kilde af 

efficienstab, som fx Kyle (1985) formaliserer kvantitativt, er manglen på rationelle likviditetsstillere 

med større risikovillighed og risikokapacitet (og dermed et andet objective) end skabelon-market 

makers; LC kan således være en mulig løsning på et efficienstab. Dét guider LC frem mod 
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forretningsmuligheder: ved at opsøge netop dé markeder (eventuelt blot på særligt kritiske 

tidspunkter), der er særligt belastede af efficienstab fra denne kilde, vil LC kunne bidrage til (mod 

betaling i form af systematisk højere afkast i holdeperiode) i særlig grad til at gøre de finansielle 

markeder mere efficiente og minimere velstandstabet for alle aktører omkring de finansielle 

markeder. 

 

Skitserende består kernen i Kyle (1985)-modellen eksempelvis1 i en simpel statisk version af et enkelt 

aktiv med ukendt ’sand’ værdi 2
vv N(0, )σ∼ , som består af to uafhængige dele v =i+e , hvor 

2
ii N(0, )σ∼  og 2

ee N(0, )σ∼  med relationen 2 2
i vσ σλ= ⋅  for et (0,1)λ ∈ . Med dén formulering kan i  

fortolkes som dén del af værdien, der opnås information om, mens e  kan fortolkes som dén del af 

værdien, der vil virke idiosynkratisk (error); dermed er den naturlige fortolkning af λ , at den 

indfanger graden af den sande værdi, der givet tilstrækkelig information og rationalitet kan afkodes 

(altså et slags mål for ’kvaliteten’ af den private information). Bemærk, at værdien normaliseres uden 

tab af generalitet til forventet at være 0. Med en (simpel) formalisering af et aktivs værdi som denne, 

vil næste trin være at formalisere ’handel’: i Kyle (1985)-modellen (og alle senere varianter af den) 

foregår handel grundlæggende mellem informerede tradere, uinformerede tradere med eksogent 

givet motiv for at handle (måske endda drevet af irrationalitet?), og en market maker, der faciliterer 

handler mellem disse trader-typer. Formaliseringen af denne facilitering består helt simpelt i, at hver 

trader (som aggregeres sammen inden for hver arketype) lægger markedsordrer hos market maker. 

Uinformerede tradere lægger nettoordrer på aktivet svarende til antallet 2
uu N(0, )σ∼ , og motivet bag 

dette stokastiske nettoordreflow ligger som bemærket ovenfor uden for modellen. Market maker 

observerer imidlertid kun det samlede nettoordreflow fra både uinformerede og informerede tradere 

formaliseret som f =o+u , hvor o  er det samlede antal markedsordrer fra informerede tradere. I 

denne model, vil gruppen af rationelle, informerede tradere strategisk vælge hvor mange 

markedsordrer, de lægger hos market maker; og givet objective om at maksimere forventet 

økonomisk udbytte, kan dette strategiske valg formaliseres ved 

 

o
max (v p) oE i− ⋅    , 

 

hvor gruppen vælger ud fra forståelsen om, at en rationel market maker vil observere og analysere 

sin information om det samlede nettoordreflow, sådan at valget af nettoordreantal lagt af gruppen vil 

påvirke prissætningen p . Gives market maker et objective om ’best-execution’, kan dette simpelt 

formaliseres ved 

 

                                                 
1 Se fx Alex Chincos www.alexchinco.com for yderligere leg med andre market maker-modeller som fx Treynor (1971), 

Grossman-Stiglitz (1980), Hellwig (1980), Glosten-Milgrom (1985)… 
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2

p
min (v p)E f− 

   . 

 

Dermed opstår et strategisk spil mellem market maker og informerede tradere; og som altid er en 

oplagt løsningsprocedure at gætte på simpel struktur af løsningerne og verificere givet disse gæt. Og 

som altid er det oplagte første gæt linearitet af valg som funktion af givet information; så gæt på, at 

o iα β= + , og p fγ δ= + , hvor , , ,α β γ δ ∈ℝ , svarende til, at mutual best-response har strukturen, 

at gruppen af informerede tradere strategisk optimalt sætter deres ordremængde lineært ud fra deres 

private information om den ’sande’ værdi samtidigt med at market maker sætter prisen lineært ud fra 

det samlede ordreflow, de observerer. Hvis disse gæt skulle være korrekte, er det pludseligt ganske 

enkelt at reducere spillet og optimeringsproblemerne; eksempelvis kan løsningen for prisen 

substitueres ind i maksimeringsproblemet for gruppen af informerede tradere 

 

o

2

o

max ( ) o

max o o

E i e f i

(i E e i E u i )

γ δ

δ γ δ

− ⋅

− − ⋅

 + −  = 

 − + +        

 

 

hvor førsteordensbetingelsen (og den underliggende strukturs sikring af opfyldelse af 

andenordensbetingelsen) karakteriserer løsningen, som 

 

o o
1

0 2 (i E e i E u i ) i
2 2

γδ γ δ
δ δ

−
− − ⇒ += − + +     =     . 

 

Udover at det heraf er åbenlyst, at gættet foreløbigt holder (valget af ordremængde er jo klart lineært 

i den private information), kan det være værdifuldt at omskrive førsteordensbetingelsen til 

 

( ) ( )( ) ( )o oi E e i E u iγ δ δ −+   − + =       

 

som med fordel kan læses som forventet værdi for informerede tradere givet deres private 

information fratrukket forventet pris givet deres valg af ordre (og forventet privat information hos 

andre, der kan afkodes, hvilket der jo i denne simple udgave af modellen ikke er noget af, så dette 

led er faktisk 0), svarer præcist til forventet marginal negativ price impact (igen egentligt også 

tagende ordremængde fra ikke-informerede i betragtning, men som jo i dette simple setup faktisk 

også er 0). Intuitionen bag det strategiske valg af ordremængde for rationelle, informerede tradere 

fremstår klart: informerede tradere øger deres nettoordremængde indtil marginal fordel (udnyttelse 

af privat information) modsvares af marginal ulempe (øget nettoordremængde fører til øget nettoflow 

til market maker, som modsvarer med øget pris, da market maker indser, at øget købsflow kan 
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komme fra informerede tradere som derfor afslører den ’sande’ værdi og ’hjælper’ market maker til at 

opnå sit objective, hvis market maker faciliterer en højere pris, hvilket rammer alle købsordrer 

negativt). 

 

For at verificere, at gættene holder, bør market makers optimeringsproblem også tjekkes tagende 

gættene som givet. Givet det formaliserede objective for market maker, vil market maker optimalt 

sætte prisen lig market makers betingede forventning af aktivets værdi givet nettoordreflowet, altså 

fE v f γ δ  = +  , så minimeringsproblemet er altså blot en simpel regressionstilgang. Dermed følger 

også, at [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]( ) [ ] [ ]E v E f E v E o E u E v E o 0γ δ δ δ= − = − − = − = , idet konstanten blot følger af 

normaliseringsvalget, samt at 

 

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

21 1
2 i2 i

2 21 1
i u u2 2

Cov i+e, i+uCov v,f
Var f Var i+u ( ) 2

δ δ

δ δ

σ σδ δ
σ σ σ

= = = ⇔ =
+

. 

 

Hvis det erindres, at 2 2
i v i vσ λ σ σ σ λ= ⋅ ⇒ = , ses det, at koefficienten kan omskrives til v

u2
σ λδ

σ
= , 

og 
[ ] v

u

E o
2

σ λγ
σ

−
= . Dermed er sammenhængen mellem prissætning og flow til market maker 

beskrevet (lineært). Genbesøges koefficienterne fra sammenhængen mellem privat værdiinformation 

og nettoordreflow fra gruppen af informerede tradere, ses at koefficienterne nu kan simplificeres til 

 

u

v v

u

1

2
2

σβ
σ λ σ λ

σ

= = , og 0α = , 

 

idet konstanten også hér blot følger af normaliseringsvalget. Gættene er dermed verificerede og 

beskriver løsning af spillet mellem informerede tradere og market maker i tilstedeværelsen af 

uinformerede tradere. 

 

Men hvordan kan det bidrage til LCs forretningsudvikling at identificere, bygge, løse og analysere fx 

Kyle (1985)? Af statisk komparativ analyse af koefficienterne fremgår nu, at informationshandel er 

mere aggressiv (svarende til højere β ), når uinformerede tradere fylder mere i markedet (svarende 

til højere uσ ), når den private information udgør en større andel af værdiusikkerheden (svarende til 

lavere vσ ) eller er mindre mekanisk/åbenlyst relateret til værdiusikkerheden (svarende til lavere 

λ ). Grundlæggende vil informerede tradere altså have sværere ved at udnytte deres private værdi-
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information, hvis der ikke er tilstrækkeligt andet flow (genereret af handelsbehov af andre årsager 

end prisspekulation og baseret kun på offentlig information) at gemme sig iblandt, og denne effekt vil 

være større desto større (velkendt) informationsfordel, de informerede tradere har. Bemærk også, at 

i Kyle (1985) i modsætning til fx Grossman-Stiglitz-modeller, er løsning særligt simpel, da tradere er 

modelleret som markedsordre-læggende (derfor er der ikke usikkerhed om mængden, der bliver 

handlet for traderne, når de har besluttet at lægge ordrer, men udelukkende om prisen, så Kyle 

(1985) er særligt rettet mod situationer, hvor price impact er den primære bekymring, så fx en 

situation med en enkelt, stor, risikoneutral informeret trader, der er bevidst om sin price impact, og 

en market maker, der fokuserer på at sætte ’fair’ priser). Bemærk også, at i Kyle (1985) er den 

forventede pris upåvirket af mekanismen, og at i Kyle (1985) er effekten på den forventede pris af, at 

det private signal til de informerede afslører mere, konstant (det vil sige, modellen kan ikke bruges til 

at analysere informationsindholdet i priserne i forhold til volatiliteten af handelsmængden skabt af 

andre motiver). Bemærk også, at nettoflowet i en statisk model kan være interessant at se i et 

dynamisk perspektiv – kan market maker acceptere at opsluge flowet, hvis blot prisen er lig værdien 

(eller er det en kilde til markedsfriktion, hvis market maker skal agere warehouse)?  

 

En interessant pointe kunne derfor være at informerede tradere handler mere aggressivt, når der er 

større usikkerhed om nettoordreflow; en anden interessant pointe kunne derfor være, at market 

makers forsøger at beskytte sig selv og markedet mod handler, hvor informerede tradere handler for 

attraktivt, men egentligt blot absorberer flow. Når market makers forsøger at beskytte sig selv og 

markedet, og måske desuden er risikoaverse og med nettolagerbeholding af aktiver, bliver sådanne 

pointer særligt interessante. Hvis LC eksempelvis kan løse nogle af disse friktioner ved at udnytte sit 

friere objective end market makers i situationer, der med rimelighed kan ventes at være domineret af 

mekanismen formaliseret i Kyle (1985), vil LC kunne frisætte ellers fastlåste handler og frigøre 

nyttegevinsten for de øvrige markedsaktører; og LC kan endda bidrage til styrken og 

handelsmulighederne i mekanismen: hvis LC bidragede til øget efterspørgselsstøj, ville LC kunne 

forbedre tilværelsen for informerede tradere, og hvis LC bidragede til reduceret efterspørgselsstøj, 

ville LC kunne forbedre tilværelsen for uinformerede tradere. Særligt hvor LC måtte have mulighed 

for også at indgå OTC-handler ville LC kunne påvirke prisdannelsesprocessen til fordel for alle 

markedsaktører. 

 

Konkret kan LC ud fra tankerne inspireret af Kyle (1985), udvikle handelsstrategier, der er 

konsistente med denne teoretisk-funderede forskning. Handelsstrategierne søger at identificere 

særlige aktiver i særlige markeder på særlige tidspunkter, hvor et mønster i market maker-adfærd 

forårsaget af mekanismen formaliseret i Kyle (1985) (og videreudviklet med risikoaversion og 

nettolagerbeholdning) måtte være særligt dominerende; ved at overvåge data og processere de 

relevante input, anvist af modellen og dens pointer, i en algoritme, kan handelssignaler til LC 

genereres, der hjælper LC til at facilitere velstandsskabende handler, der ellers ikke ville blive 
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foretaget. LC gør altså dette ved at stille netop dén likviditet og (kortvarigt og hedget) bære risiko, 

der kan afhjælpe efficienstabet, ved at udnytte sin position og sit objective, og sin dybe forståelse af 

de øvrige markedsaktørers position og objectives. Når LC lykkes med dette og kun tager sig betalt 

med en del af den velstandsforøgelse, som LC bidrager til, lykkes LC med at frigøre og fordele (den 

resterende) velstandsforøgelse mellem de øvrige parter, der ellers ville skulle opgive at kunne møde 

hinanden i en mere direkte handel (fordi mikrostrukturerne på markeder forhindrer muligheden for at 

fordele velstandsgevinsten i en sådan mere direkte handel mellem parterne på en måde, der 

motiverer alle parter til at indgå i en sådan mere direkte handel). 

 

…voila: dermed altså et eksempel på, hvordan LC eksperimenterer med forskningsforankret 

forretningsudvikling til at udvikle handelsstrategier, der gør finansielle markeder mere efficiente og 

derved frigør ellers fastlåst værdiskabelse til glæde for såvel LC som de øvrige markedsaktører. 

 

  


