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Τοωαρδ αν υνδερστανδινγ οφ τηε οριγινσ οφ τηε φαϖουριτε−λονγσηοτ βιασ: Εϖιδενχε
φροm ονλινε ποκερ mαρκετσ, α ρεαλ−mονεψ νατυραλ λαβορατορψ

Αβστραχτ
Εϖιδενχε οφ διφφερεντιαλ ρετυρνσ το βετσ πλαχεδ ωιτη διφφερεντ προβαβιλιτιεσ οφ συχχεσσ ηασ
ρεϖεαλεδ α βροαδλψ σψστεmατιχ τενδενχψ φορ λοω/ηιγη προβαβιλιτψ εϖεντσ το βε ρελατιϖελψ
οϖερ/υνδερ−βετ, α πηενοmενον κνοων ασ τηε φαϖουριτε−λονγσηοτ βιασ. Wηιλε mοστ οφ τηε
λιτερατυρε φοχυσεσ ον σπορτσ, εσπεχιαλλψ ηορσε ραχινγ, ωε ρεπορτ ηερε τηε εξιστενχε οφ τηε
σαmε πηενοmενον ιν ονλινε ποκερ γαmεσ. Wε φινδ τηατ mισπερχεπτιον ρατηερ τηαν ρισκ−
λοϖε οφφερσ τηε βεστ εξπλανατιον φορ τηε βεηαϖιουρ ωε ιδεντιφψ. Τηε παπερ χοντριβυτεσ το
τηε mορε γενεραλ λιτερατυρε εξπλαινινγ βεττινγ βεηαϖιουρ ασ ωελλ ασ τηε πρεϖαλενχε οφ τηε
φαϖουριτε−λονγσηοτ βιασ ιν βεττινγ mαρκετσ.
Ι. ΙΝΤΡΟDΥΧΤΙΟΝ
Ι.Ι Εξιστενχε οφ τηε φαϖουριτε−λονγσηοτ βιασ
Εϖιδενχε οφ α διφφερεντιαλ ρετυρν το βετσ πλαχεδ ωιτη διφφερεντ προβαβιλιτιεσ οφ συχχεσσ
χαν βε τραχεδ το λαβορατορψ εξπεριmεντσ βψ Πρεστον ανδ Βαραττα (1948), Ψααρι (1965)
ανδ Ροσεττ (1971). Τηεψ εαχη ρεπορτεδ εϖιδενχε οφ α σψστεmατιχ τενδενχψ βψ συβϕεχτσ το
υνδερ−βετ ορ υνδερ−ϖαλυε ηιγη−προβαβιλιτψ εϖεντσ ανδ το οϖερ−βετ ορ οϖερ−ϖαλυε λοω−
προβαβιλιτψ εϖεντσ. Τεστσ φορ τηε εξιστενχε οφ συχη α βιασ ιν νον−λαβορατορψ χονδιτιονσ
can be traced to Griffith

who investigated the pari−mutuel betting markets

χηαραχτεριστιχ οφ ΥΣ ραχετραχκσ. Ιν τηεσε mαρκετσ, ωιννινγ βετσ σηαρε τηε ποολ οφ αλλ βετσ.

Γριφφιτη χονφιρmεδ α τενδενχψ φορ βεττορσ το οϖερ−ϖαλυε εϖεντσ χηαραχτεριζεδ βψ λοω
probability longshots and to relatively under−ϖαλυε εϖεντσ χηαραχτεριζεδ βψ ηιγηερ
προβαβιλιτψ φαϖουριτεσ

a tendency which is consistent with higher expected returns at

λοωερ οδδσ τηαν ατ ηιγηερ οδδσ. Τηισ βεηαϖιουραλ τενδενχψ ηασ βεχοmε κνοων ασ τηε
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φαϖουριτε−longshot bias (ΦΛΒ), ανδ ηασ σινχε βεεν οβσερϖεδ αχροσσ α ρανγε οφ βεττινγ

mαρκετσ ιν α ρανγε οφ χοντεξτσ (ςαυγηαν Wιλλιαmσ, 1999; Σνοωβεργ ανδ Wολφερσ, 2010;
Οτταϖιανι ανδ Σορενσεν, 2008, συρϖεψ τηε λιτερατυρε), ωηιλε Βυσχηε ανδ Ηαλλ (1988) ανδ
Βυσχηε (1994) ηιγηλιγητ σοmε εξχεπτιονσ το τηε γενεραλ παττερν.
Εϖιδενχε φορ τηε εξιστενχε οφ τηε ΦΛΒ τενδσ το βε δεριϖεδ φροm οβσερϖατιον οφ τηε
βιασ ιν σπορτσ βεττινγ mαρκετσ, ανδ ηορσε ραχε βεττινγ mαρκετσ ιν παρτιχυλαρ. Ιν τηισ
παπερ, ηοωεϖερ, ωε εξαmινε ωηετηερ α σιmιλαρ βιασ εξιστσ ιν α θυιτε διστινχτ ανδ
διφφερεντ βεττινγ mαρκετ, ι.ε. ονλινε ποκερ. Ιφ ωε χαν ιδεντιφψ τηε βιασ ιν τηισ αρενα, τηισ
προϖιδεσ α χοmπλεmενταρψ χοντεξτ ιν ωηιχη ωε χαν ινϖεστιγατε τηισ πηενοmενον.
Wε υσε α ϖερψ λαργε δατα σετ οφ ρουνδσ οφ βεττινγ φροm αν ονλινε ποκερ ωεβσιτε
that collects this information for Texas (old em poker While this setting does not
αππεαρ το ρεσεmβλε ραχετραχκ ορ σπορτσ βεττινγ, ωε δεmονστρατε τηατ δατα δραων φροm

ονλινε ποκερ γαmεσ χαν βε υσεδ το τεστ ηψποτηεσεσ αβουτ πριχινγ βεηαϖιουρ εϖεν τηουγη
no traditional market prices exist (owever poker is effectively a pari−mυτυελ γαmε
ωηερε τηε ποτ οφ αλλ πλαψερ χοντριβυτιονσ ισ διστριβυτεδ (mινυσ οπερατορ χοmmισσιον,
χαλλεδ τηε ∋ρακε∋) φροm λοσινγ πλαψερσ το τηε ωιννερ οφ εαχη γαmε. Wε υσε τηε φαχτ τηατ
τηε λατερ ιν α ρουνδ οφ βεττινγ τηε πλαψερ ισ ρεθυιρεδ το mακε βεττινγ δεχισιονσ, τηε mορε
ινφορmατιον ισ αϖαιλαβλε φροm τηε βετσ αλρεαδψ πλαχεδ βψ οτηερ πλαψερσ. Σιmιλαρλψ, σινχε
τηερε αρε mυλτιπλε σταγεσ οφ τηε γαmε (χαλλεδ τηε πρεφλοπ, φλοπ, τυρν ανδ ριϖερ σταγε),
ωηερε mορε χαρδσ αρε ρεϖεαλεδ ανδ mορε βετσ ηαϖε βεεν πλαχεδ, mορε ινφορmατιον ισ
ρεϖεαλεδ ασ τηε γαmε προχεεδσ. Wιτηιν α ρουνδ οφ βεττινγ, τηε ινφορmατιοναλ αδϖανταγε
σηουλδ ρεσυλτ ιν τηε εξπεχτεδ ρετυρν το βετσ πλαχεδ λατερ ιν τηε ρουνδ εξχεεδινγ τηε
εξπεχτεδ ρετυρν το βετσ πλαχεδ εαρλιερ ιν τηε ρουνδ (τηε λαστ το πλαψ ισ τηε εθυιϖαλεντ το
the favourite in a racetrack betting setting

Over−betting by a player ιν α ρουνδ οφ

βεττινγ χαν νοω βε ιντερπρετεδ, ωηεν ασσεσσεδ οϖερ τηε εντιρε δατα σετ, ασ βεττινγ mορε
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τηαν ισ ωαρραντεδ ιν τερmσ οφ τηε διστριβυτιον οφ εξπεχτεδ ρετυρνσ ατ διφφερεντ ποιντσ ιν
τηε γαmε. Ιν παρτιχυλαρ, τηε αmουντ βετ λατερ ιν τηε ρουνδ οφ βεττινγ σηουλδ ον αϖεραγε
βε ηιγηερ τηαν εαρλιερ ιν τηε ρουνδ.
Ιφ ωε φινδ τηατ τηε αmουντσ βετ ιν γιϖεν ποσιτιονσ ιν τηε ρουνδ οφ βεττινγ δο νοτ
χονφορm το τηε εξπεχτεδ ρετυρνσ το βετσ πλαχεδ ιν τηοσε ποσιτιονσ, τηισ ισ εϖιδενχε οφ α
βεηαϖιουραλ βιασ, ανδ ποτεντιαλλψ α ΦΛΒ.

Τηε ΦΛΒ εξιστσ ιφ πλαψερσ ον αϖεραγε

υνδερ/οϖερ−βετ ωηεν αχτινγ λατερ/εαρλιερ ιν τηε ρουνδ ρελατιϖε το τηε εξπεχτεδ ρετυρν το
βε εαρνεδ ιν τηατ ποσιτιον.
Wε δεϖελοπ α τηεορψ οφ ηοω περφεχτ ανδ βεηαϖιουραλ/ρεχρεατιοναλ πλαψερσ πλαψ
poker We use the actual behaviour of players in folding calling and betting/ραισινγ

το δισαγγρεγατε τηε λαργε δατα σετ ιντο βετσ ον ουτχοmεσ τηατ ηαϖε σmαλλ, mοδερατε ανδ
ηιγη προβαβιλιτιεσ οφ οχχυρρινγ. Τηισ αλλοωσ υσ το τεστ α ριχη ρανγε οφ ηψποτηεσεσ ον
βεττινγ βεηαϖιουρ τηατ στρονγλψ συππορτ τηε εξιστενχε οφ α ΦΛΒ αmονγστ
βεηαϖιουραλ/ρεχρεατιοναλ πλαψερσ ρελατιϖε το τηατ οφ mορε περφεχτ/ινφορmεδ πλαψερσ.
Τηεσε ρεσυλτσ αρε ηιγηλψ στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ ανδ ωε δεmονστρατε τηατ τηισ ηασ α
σιγνιφιχαντ εχονοmιχ ιmπαχτ ον τηε ρεχρεατιοναλ πλαψερσ ρελατιϖε το τηε mορε ινφορmεδ
γρουπ.
Ι.ΙΙ Εξπλανατιονσ φορ τηε φαϖουριτε−λονγσηοτ βιασ
Α νυmβερ οφ εξπλανατιονσ ηαϖε βεεν προποσεδ το εξπλαιν τηε εξιστενχε οφ τηε ΦΛΒ. Τηε
mαιν τηεορετιχαλ εξπλανατιονσ φορ τηε βιασ ηαϖε βεεν ρεϖιεωεδ ανδ αρρανγεδ βψ
Οτταϖιανι ανδ Σορενσεν (2008) ιντο σεϖεν χονϖενιεντ χατεγοριεσ. Τηεσε αρε
mισεστιmατιον οφ προβαβιλιτιεσ (Γριφφιτη, 1949; Σνοωβεργ ανδ Wολφερσ, 2010), mαρκετ
ποωερ βψ ινφορmεδ βεττορσ (Ισααχσ, 1953); πρεφερενχε φορ ρισκ (Wειτζmαν, 1965; Θυανδτ,
1986), ηετερογενεουσ βελιεφσ (Αλι, 1977; Γανδηι ανδ Σερρανο−Παδιαλ, 2015), mαρκετ
ποωερ βψ υνινφορmεδ βοοκmακερσ (Σηιν, 1991, 1992), λιmιτεδ αρβιτραγε (Ηυρλεψ ανδ
4

ΜχDονουγη, 1995), ανδ σιmυλτανεουσ βεττινγ βψ παρτιαλλψ ινφορmεδ ινσιδερσ (Οτταϖιανι
ανδ Σορενσεν, 2009, 2010).
Ιν τηισ παπερ, ιν αδδιτιον το δεmονστρατινγ τηε εξιστενχε οφ τηε ΦΛΒ ιν ονλινε
ποκερ, ωε σεεκ το αρβιτρατε βετωεεν τωο ωιδελψ χιτεδ βροαδ χλασσεσ οφ εξπλανατιον φορ
τηε βιασ: risk πρεφερενχεσ and misperceptions Ιν παρτιχυλαρ, ωε δετερmινε ωηιχη οφ

τηεσε τωο εξπλανατιονσ ισ mοστ χονσιστεντ ωιτη ουρ δατα. Το τηισ εξτεντ, ονε οφ ουρ
ρεσεαρχη θυεστιονσ ισ σιmιλαρ το τηατ ασκεδ, φορ εξαmπλε, βψ ϑυλλιεν ανδ Σαλανι (2000),
Γανδηι (2007) ανδ Σνοωβεργ ανδ Wολφερσ (2010), ωηο εαχη αττεmπτ το διφφερεντιατε
βετωεεν πρεφερενχε ανδ περχεπτιον−βασεδ εξπλανατιονσ οφ τηε ΦΛΒ, βυτ ιν τηειρ χασεσ
υσινγ ραχετραχκ βεττινγ δατα.
Ιτ ισ ιmπορταντ το νοτε ηερε τηατ mισπερχεπτιονσ χαν ρεφερ το α νυmβερ οφ
διφφερεντ ποσσιβιλιτιεσ ανδ ιν συβσεθυεντ αναλψσεσ ωε σεεκ το αρβιτρατε φυρτηερ βετωεεν
τωο διφφερεντ τψπεσ οφ mισπερχεπτιον. Τηε φιρστ τψπε οφ mισπερχεπτιον αρισεσ φροm
ινχοmπλετε προχεσσινγ οφ ινφορmατιον ανδ ερρορσ ιν τηε προχεσσινγ οφ συχη ινφορmατιον
ανδ λεαδσ το ηετερογενειτψ οφ τηε βελιεφσ αβουτ τηε προβαβιλιτιεσ οφ ωιννινγ ηανδσ. Τηε
mορε χοmπλεξ τηε ινφορmατιον, τηε mορε ηετερογενειτψ οφ βελιεφσ ωε ωουλδ εξπεχτ το
οβσερϖε ανδ τηερεφορε τηε mορε ϖαριατιον ιν τηε εστιmατιον οφ τηε προβαβιλιτιεσ οφ
ωιννινγ ηανδσ.
Σεχονδ, εξπεριmενταλ εϖιδενχε συγγεστσ τηατ νον−λινεαριτψ ιν τηε προβαβιλιτψ
ωειγητινγ φυνχτιον οφ ινδιϖιδυαλσ mαψ εξιστ ανδ τηισ ισ χαπτυρεδ ιν τηε γενεραλ λιτερατυρε
ον χυmυλατιϖε προσπεχτ τηεορψ (σεε Τϖερσκψ ανδ Καηνεmαν, 1992). Τηισ ασσυmεσ τηατ
τηερε αρε σψστεmατιχ βιασεσ ιν περχεπτιον λεαδινγ το υνδερ−ωειγητινγ οφ ηιγη προβαβιλιτψ
εϖεντσ ανδ οϖερ−ωειγητινγ οφ λοω προβαβιλιτψ εϖεντσ. Τηε δεγρεε οφ νον−λινεαριτψ ισ νοτ
ρελατεδ το τηε αmουντ οφ ινφορmατιον ανδ σο ισ νοτ εξπεχτεδ το ϖαρψ ωιτη χηοιχε
χοmπλεξιτψ. Συχη ιδεασ ηαϖε βεεν αππλιεδ ιν τηε βεττινγ χοντεξτ (σεε, φορ εξαmπλε, ϑυλλιεν
5

ανδ Σαλανι, 2000; Γανδηι, 2007; Χηιαππορι ετ αλ., 2009, 2012). Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ
τηεσε τψπεσ οφ mισπερχεπτιον αρε νοτ mυτυαλλψ εξχλυσιϖε. Ιτ ισ ποσσιβλε τηατ τηερε mαψ
εξιστ σψστεmατιχ βιασεσ ιν περχεπτιον ασ ωελλ ασ ρανδοm νοισε ιν περχεπτιον ασ α ρεσυλτ οφ
ινφορmατιον χοmπλεξιτψ.
Τηεσε διφφερενχεσ αρε νοτεδ βψ Γανδηι ανδ Σερρανο−Παδιαλ (2015), ωηερε τηε
εθυιλιβριυm πριχεσ πρεδιχτεδ βψ α ηετερογενεουσ βελιεφσ βασεδ mοδελ ωιλλ βε διφφερεντ
φορ τωο ηορσε ραχεσ ωιτη τηε σαmε φυνδαmενταλσ βυτ διφφερεντ πυβλιχ ινφορmατιον, ωηιλε
τηε πρεδιχτιονσ ψιελδεδ βψ α προβαβιλιτψ ωειγητινγ φυνχτιον βασεδ mοδελ ωουλδ βε τηε
σαmε. Τηεψ τεστ τηισ ατ τηε ΥΣ ραχετραχκ υσινγ διφφερεντ τψπεσ οφ ραχεσ χηαραχτεριζεδ βψ
διφφερεντ λεϖελσ οφ ινφορmατιον, ανδ σηοω τηατ α βελιεφσ−βασεδ mοδελ προϖιδεσ α
σιγνιφιχαντλψ βεττερ εξπλανατιον οφ ωηατ ισ οβσερϖεδ τηαν προβαβιλιτψ ωειγητινγ φυνχτιον
βασεδ τηεοριεσ.
Τηεσε mισπερχεπτιονσ χαν βε διστινγυισηεδ ιν εξπλαινινγ τηε ΦΛΒ φροm αν
εξπλανατιον βασεδ ον ρισκ−λοϖινγ βεηαϖιουρ (σεε Wειτζmαν, 1965; Θυανδτ, 1986). Βασεδ
ον τηισ ιντερπρετατιον, ινδιϖιδυαλσ αρε αωαρε οφ τηε τρυε προβαβιλιτιεσ βυτ αχτ αχχορδινγ
το τηειρ πρεφερενχεσ ωηιχη, υσινγ τηε τραδιτιοναλ δεσχριπτιον, ωε ασσυmε το φολλοω α
χονϖεξ ϖαλυε φυνχτιον. Τηισ σηουλδ ρεσυλτ ιν α πρεφερενχε φορ ρισκψ αλτερνατιϖεσ.
Τηε ποκερ δατα προϖιδεσ υσ ωιτη τηε ραρε οππορτυνιτψ οφ εξαmινινγ τηε εξιστενχε
οφ ΦΛΒ ανδ υνδερτακινγ τεστσ το αρβιτρατε βετωεεν τηε ρισκ−λοϖε ανδ διφφερεντ τψπεσ οφ
mισπερχεπτιον ασ ποσσιβλε εξπλανατιονσ ιν α ρεαλ ωορλδ χοντεξτ. Ιν αττεmπτινγ τηισ, ωε
αρε σεεκινγ το αδδρεσσ α χονχερν ηιγηλιγητεδ βψ Ποπε ανδ Σχηωειτζερ (2011, π.129):
∀Χριτιχσ οφ τηε δεχισιον βιασ λιτερατυρε βελιεϖε τηατ βιασεσ αρε λικελψ το βε εξτινγυισηεδ βψ
χοmπετιτιον, λαργε στακεσ ανδ εξπεριενχε.∀ Τηισ ιδεα εχηοεσ Βαρβερισ (2013) ανδ Λεϖιττ
ανδ Λιστ (2008, π.909),: ∀Περηαπσ τηε γρεατεστ χηαλλενγε φαχινγ βεηαϖιοραλ εχονοmιχσ ισ
δεmονστρατινγ ιτσ αππλιχαβιλιτψ ιν τηε ρεαλ ωορλδ. Ιν νεαρλψ εϖερψ ινστανχε, τηε στρονγεστ
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εmπιριχαλ εϖιδενχε ιν φαϖουρ οφ βεηαϖιουραλ ανοmαλιεσ εmεργεσ φροm τηε λαβ. Ψετ, τηερε
αρε mανψ ρεασονσ το συσπεχτ τηατ τηεσε λαβορατορψ φινδινγσ mιγητ φαιλ το γενεραλιζε το
ρεαλ mαρκετσ.∀ Τηε ρεmαινδερ οφ τηε παπερ ισ στρυχτυρεδ ασ φολλοωσ: Wε ιντροδυχε τηε
νατυρε οφ Τεξασ Ηολδ∋εm ανδ τηε τηεορψ βεηινδ ουρ ηψποτηεσεσ ιν σεχτιον ΙΙ. Τηε δατα
ανδ αναλψσισ ισ δεσχριβεδ ιν σεχτιον ΙΙΙ. Ρεσυλτσ αρε πρεσεντεδ ανδ δισχυσσεδ ιν σεχτιον Ις,
ανδ σοmε χονχλυδινγ ρεmαρκσ φολλοω ιν σεχτιον ς.
ΙΙ. ΙDΕΝΤΙΦΨΙΝΓ ΦΑςΟΥΡΙΤΕ−ΛΟΝΓΣΗΟΤ ΒΙΑΣ ΙΝ ΠΟΚΕΡ ΜΑΡΚΕΤΣ
ΙΙ.Ι Texas Hold em

τηε νατυρε οφ τηε γαmε.

Texas (old em can be played by different numbers of players βυτ ουρ δατασετ χονσιστσ
ονλψ οφ σιξ πλαψερ γαmεσ. Χονσεθυεντλψ, τηρουγηουτ ουρ παπερ, τηε αναλψσισ ισ βασεδ ον
σιξ πλαψερ Τεξασ Ηολδ∋εm γαmεσ.
Before any cards are dealt in a (old em hand two players post forced bets οφ α

πρεδετερmινεδ αmουντ, called blinds

a small blind by the player to the dealer s

immediate left and a big blind by the next player to the left The small blind is equal to

ονε−ηαλφ τηε αmουντ οφ τηε βιγ βλινδ ιν ουρ δατασετ. Τηε δεαλ ροτατεσ αφτερ εαχη ηανδ σο
τηατ αλλ πλαψερσ παρτιχιπατε εθυαλλψ ιν τηε ποστινγ οφ ανψ φορχεδ βλινδ βετσ.
Ονχε τηε βλινδσ ηαϖε βεεν χοντριβυτεδ το τηε ποτ, εαχη πλαψερ ισ δεαλτ τωο χαρδσ
φαχε δοων, φολλοωεδ βψ α ρουνδ1 οφ βεττινγ (τηε πρεφλοπ). Αφτερ τηισ φιρστ ρουνδ οφ βεττινγ,
τηρεε (χοmmυνιτψ) χαρδσ αϖαιλαβλε το αλλ τηε πλαψερσ (τηε φλοπ) αρε δεαλτ φαχε υπριγητ,
φολλοωεδ βψ α σεχονδ ρουνδ οφ βεττινγ. Αφτερ τηισ ρουνδ οφ βεττινγ α φουρτη χαρδ (τηε τυρν)
ισ mαδε αϖαιλαβλε το αλλ πλαψερσ βψ βεινγ δεαλτ υπριγητ ον τηε ταβλε, φολλοωεδ βψ ανοτηερ
ρουνδ οφ βεττινγ. Α φιναλ χοmmυνιτψ χαρδ (τηε ριϖερ) ισ τηεν δεαλτ υπριγητ, ανδ τηισ ισ
φολλοωεδ βψ α φιναλ ρουνδ οφ βεττινγ.

1

This and any other betting stage can involve multiple rounds of betting if players keep raising instead of
simply calling. For simplicity, we just refer to such sequences of betting during a given stage as a "round" of
betting.
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Ιν τηε φιρστ ρουνδ οφ βεττινγ, τηε πλαψερ ιmmεδιατελψ το τηε λεφτ οφ τηε βιγ βλινδ ισ
τηε φιρστ το αχτ, ανδ σο ον λεφτωαρδ αρουνδ τηε ταβλε. Ιν συβσεθυεντ ρουνδσ, τηε σmαλλ
βλινδ πλαψσ φιρστ, φολλοωεδ βψ τηε οτηερ πλαψερσ ιν ορδερ, ωιτη τηε Βυττον πλαψινγ λαστ.
When it is a player s turn to act they may choose to βετ (χηοοσε αν αmουντ το βετ ον τηε
ηανδ ιφ τηερε ηασ βεεν νο πρεϖιουσ βετ mαδε ιν τηε ρουνδ

αν ιντεγερ mυλτιπλε οφ τηε

βιγ βλινδ), ορ χαλλ (στακε αν αmουντ εθυαλ το τηε χυρρεντ ουτστανδινγ βετ) ορ ραισε
(mατχη τηε χυρρεντ ουτστανδινγ βετ ανδ στακε αδδιτιοναλ mονεψ) ορ χηεχκ (πασσ ωιτηουτ
βεττινγ, ωηιχη ισ αλλοωεδ ιφ τηερε ισ νο χυρρεντ ουτστανδινγ βετ) ορ φολδ (ωιτηδραω φροm
τηε ηανδ, λεαϖινγ αλλ πρεϖιουσλψ ωαγερεδ mονεψ ιν τηε ποτ). Βεττινγ mοϖεσ αρουνδ
χλοχκωισε υντιλ εαχη πλαψερ ωηο ισ στιλλ ιν τηε ρουνδ χοντριβυτεσ τηε σαmε αmουντ ιντο
τηε ποτ, ορ υντιλ τηερε ισ ονλψ ονε πλαψερ λεφτ αχτιϖε. Ιν τηατ χασε, τηε ρεmαινινγ πλαψερ
ωινσ τηε ποτ, ανδ ηασ τηε ριγητ το κεεπ τηειρ ηιδδεν χαρδσ σεχρετ. Ιφ mορε τηαν ονε πλαψερ
ρεmαινσ ιν τηε ηανδ αφτερ τηε φιναλ ρουνδ οφ βεττινγ (ριϖερ σταγε), τηερε ισ α σηοωδοων
ανδ τηε πλαψερ ωιτη τηε βεστ ποκερ ηανδ

φορmεδ βψ υσινγ ανψ χοmβινατιον οφ τηε φιϖε

community cards and the player s two hidden cards

ωινσ τηε ποτ. Ιν τηε εϖεντ οφ α τιε,

τηε ποτ ισ διϖιδεδ.

ΙΙ.ΙΙ Ιδεντιφψινγ τηε εξιστενχε οφ ΦΛΒ
Ιν τηε χοντεξτ οφ ποκερ, ωε αργυε τηατ α ΦΛΒ εξιστσ ιφ ωε φινδ εϖιδενχε οφ οϖερ−βεττινγ ον
ηανδσ ωιτη α λοω προβαβιλιτψ οφ ωιννινγ ανδ υνδερ−βεττινγ ον ηανδσ ωιτη α ηιγη
προβαβιλιτψ οφ ωινινγ, το α δεγρεε τηατ δοεσ νοτ mαξιmισε εξπεχτεδ ϖαλυε. Χονσεθυεντλψ,
ιν ορδερ το δεmονστρατε τηε εξιστενχε οφ τηε ΦΛΒ, ωε νεεδ το σηοω τηατ: (1) σοmε ηανδσ
ηαϖε α λοωερ προβαβιλιτψ οφ ωιννινγ τηαν οτηερσ; (2) τηοσε ηανδσ ωιτη α ηιγηερ
προβαβιλιτψ οφ ωιννινγ αρε υνδερ−βετ ανδ τηοσε ωιτη α λοωερ προβαβιλιτψ αρε οϖερ−βετ;
ανδ (3) πλαψερσ δεmονστρατινγ ελεmεντ 2 αρε νοτ mαξιmισινγ εξπεχτεδ ϖαλυε. Τηεσε
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χοmπονεντσ αρε δεϖελοπεδ βελοω ιντο τηρεε ηψποτηεσεσ (Η1.1− Η.1.3) ωηιχη αρε τεστεδ
το χονφιρm τηατ τηεσε ελεmεντσ αρε πρεσεντ ιν ονλινε ποκερ.
ΙΙ.ΙΙ.Ι Σεατινγ Ποσιτιον−Βασεδ Φαϖουριτε−Λονγσηοτ Βιασ
Ιν ποκερ, νεω ινφορmατιον ισ πρεσεντεδ το εαχη πλαψερ ατ εαχη σταγε οφ τηε γαmε (Πρεφλοπ,
Φλοπ, Τυρν, Ριϖερ) ανδ ωιτηιν τηε βεττινγ ατ εαχη σταγε. Τηισ οχχυρσ ασ εαχη πλαψερ ιν
εαχη σεατινγ ποσιτιον (Εαρλψ, Μιδδλε, Χυτοφφ ανδ Βυττον2) σεθυεντιαλλψ ειτηερ ραισεσ, χαλλσ
ορ φολδσ. Τηε σεθυεντιαλ νατυρε οφ τηε γαmε mεανσ τηατ πλαψερσ ωηο mακε βεττινγ
δεχισιονσ λατερ ιν α γιϖεν ρουνδ (ινδιχατεδ βψ σεατινγ ποσιτιον) ορ ατ λατερ σταγεσ οφ τηε
γαmε (ι.ε. τηε ριϖερ ανδ τυρν χοmπαρεδ το τηε φλοπ ανδ πρεφλοπ σταγεσ) ηαϖε mορε
ινφορmατιον αϖαιλαβλε. Φορ εξαmπλε, τηεψ κνοω ωηετηερ εαρλιερ πλαψερσ ηαϖε φολδεδ ορ ιφ
εαρλιερ πλαψερσ ηαϖε χοντριβυτεδ α παρτιχυλαρλψ λαργε αmουντ το τηε ποτ.
Wε φιρστ εξπλορε ωηετηερ σοmε σεατινγ ποσιτιονσ δο ινδεεδ ηαϖε αν
ινφορmατιοναλ αδϖανταγε. Ιν παρτιχυλαρ, ωε εξαmινε ωηετηερ τηε εαρλιεστ ποσιτιον (ι.ε.
Εαρλψ) ηασ λοωερ ωιν ρατεσ (ι.ε. α λονγσηοτ) χοmπαρεδ το τηε λατεστ σεατινγ ποσιτιον (ι.ε.
Βυττον), ωηιχη σηουλδ ηαϖε τηε γρεατεστ ωιν ρατε (ι.ε. τηε φαϖουριτε). Χονσεθυεντλψ, ωε
τεστ Ηψποτηεσισ 1.1: Τηερε ισ α σιγνιφιχαντ ινχρεασε ιν ωιν ρατε φροm τηε Εαρλψ το τηε
Βυττον σεατινγ ποσιτιον.
ΙΙ.ΙΙ.ΙΙ Ρεχρεατιοναλ ϖσ Μορε Ινφορmεδ Πλαψερσ
Ιν ορδερ το δετερmινε ωηετηερ τηε πλαψερσ ιν α ποκερ γαmε αρε βεττινγ ιν α mαννερ
ωηιχη χονσιστεντλψ υνδερ/οϖερ−βετσ ιν φαϖουραβλε/υνφαϖουραβλε σεατινγ ποσιτιονσ (ι.ε.
δεmονστρατινγ α ΦΛΒ), ωε νεεδ α βενχηmαρκ αγαινστ ωηιχη το ασσεσσ οπτιmαλ στακινγ.
Το αχηιεϖε τηισ, ωε ασσυmε τηατ ινφορmεδ πλαψερσ πλαψ περφεχτλψ. Χονσεθυεντλψ, ωε
ασσυmε τηατ τηε ινφορmεδ πλαψερ ηασ, ατ εαχη σταγε οφ τηε γαmε, α συβϕεχτιϖε προβαβιλιτψ

2

Γιϖεν τηατ τηε σmαλλ βλινδ ανδ βιγ βλινδ αρε φορχεδ το χοντριβυτε το τηε ποτ, ωε εξχλυδε τηεσε σεατινγ
ποσιτιονσ φροm τηε αναλψσισ. Τηεσε βλινδ ποσιτιονσ προϖιδε τηε ινιτιαλ λιθυιδιτψ φορ εαχη ηανδ.
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δενσιτψ φυνχτιον οϖερ τηρεε διmενσιονσ: νεω ανδ φυτυρε χοντριβυτιονσ τηατ τηεψ ωιλλ
mακε το τηε ποτ (χ), σιζε οφ φιναλ ποτ (π) ανδ προβαβιλιτψ οφ ωιννινγ (θ). Τηισ συβϕεχτιϖε
προβαβιλιτψ δενσιτψ φυνχτιον  (c, p, q) ωηιχη ρεφερσ το τηε προβαβιλιτιεσ ανδ δενσιτψ
ασσοχιατεδ ωιτη ονε παρτιχυλαρ ηανδ οφ χαρδσ, ισ ρεϖισεδ ωιτη εαχη πιεχε οφ νεω
ινφορmατιον. Τηειρ εξπεχτεδ προφιτ ισ τηυσ γιϖεν βψ:
E ( ) =


c

p

 (c, p, q)  q * p  c  dq dp dc

(0)

q

Εαχη πιεχε οφ ινφορmατιον ισ ϖαλυαβλε ασ ιτ χηανγεσ τηε συβϕεχτιϖε προβαβιλιτψ δενσιτψ
φυνχτιον. Τψπιχαλλψ, βυτ νοτ αλωαψσ, τηε χηανγε ιν  (c, p, q) ρεδυχεσ τηε ρανγε οφ
ποσσιβιλιτιεσ τηατ ηαϖε το βε χονσιδερεδ ιν χονστρυχτινγ τηε νεω  (c, p, q) . Φορ εξαmπλε, ιφ
τηε πρεϖιουσ πλαψερ φολδσ, τηισ ρεδυχεσ τηε ρανγε οφ φυτυρε ποσσιβιλιτιεσ. Τηε δεχισιον τηατ
α πλαψερ ηασ το mακε ατ εαχη σταγε ισ ωηετηερ το φολδ, χαλλ ορ ραισε ανδ, ιν τηε λαττερ χασε,
ηοω mυχη το ραισε. Τηε αχτιον τηατ γιϖεσ τηε γρεατεστ νεω εξπεχτεδ προφιτ δετερmινεσ
τηε πρεφερρεδ δεχισιον.
Wε ασσυmε τηατ τηε ινφορmεδ πλαψερ ηασ α συβϕεχτιϖε προβαβιλιτψ δενσιτψ φυνχτιον
τηατ υσεσ τηε αϖαιλαβλε ινφορmατιον το τηε γρεατεστ ποσσιβλε εξτεντ. Βψ χοmπαρισον, τηε
recreational player s subjective probability density function suffers from biases caused
βψ ποορ ινφορmατιον προχεσσινγ σκιλλσ, ανδ χογνιτιϖε βιασ ασ πρεδιχτεδ βψ Προσπεχτ

Τηεορψ, mανψ οτηερ βεηαϖιουραλ τηεοριεσ ανδ εξπεριmενταλ εϖιδενχε (ε.γ., σεε Τϖερσκψ
ανδ Καηνεmαν, 1992). Τηεσε τωο ποσσιβλε χαυσεσ οφ βιασεσ ρελατε το τηε τωο ποσσιβλε
τψπεσ οφ mισπερχεπτιονσ δισχυσσεδ εαρλιερ. Τηε ινφορmεδ πλαψερ ισ βεττερ ατ προχεσσινγ
ανδ υσινγ νεω ινφορmατιον ανδ βεττερ ατ mακινγ δεχισιονσ. Τηυσ, τηεψ αρε ασσυmεδ το
mαξιmισε εξπεχτεδ προφιτ. Ασ συχη, ωε εξπεχτ τηατ τηειρ χοντριβυτιονσ το τηε ποτ σηουλδ
ρεφλεχτ τηε ινφορmατιοναλ αδϖανταγε βασεδ ον τηε σεατινγ ποσιτιον.
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Wε ασσυmε, ιν λινε ωιτη τηε εϖιδενχε πρεσεντεδ ιν Φιεδλερ (2011) ανδ Φιεδλερ
ανδ Ροχκ (2009), τηατ mοστ ονλινε ποκερ πλαψερσ αρε ρεχρεατιοναλ πλαψερσ ανδ τηεσε
γενεραλλψ πλαψ ιν σmαλλ βλινδ γαmεσ, ωηερεασ τηοσε ινϖολϖεδ ιν ηιγηερ στακε γαmεσ (ι.ε.,
ιν λαργερ βλινδ γαmεσ) τενδ το βε mορε σοπηιστιχατεδ πλαψερσ. Wε εξπεχτ τηεσε λαργερ
βλινδ πλαψερσ το βε λεσσ προνε το δεχισιον βιασεσ ιν τηε φαχε οφ τηε ινχρεασεδ ινφορmατιον
(σεε, φορ εξαmπλε, Σονσινο, Βενζιον ανδ Μαδορ, 2002), ωηιχη οχχυρσ τηρουγη σεθυεντιαλ
ρουνδσ οφ βεττινγ.
Χλεαρλψ, ιτ ισ ποσσιβλε το αργυε τηατ λοω στακεσ γαmεσ mαψ βε ποπυλατεδ βψ λοωερ
ινχοmε ινδιϖιδυαλσ, ανδ τηατ ινχοmε εφφεχτσ mαψ πλαψ α ρολε, βυτ αν εξαmινατιον οφ τηε
γαmβλινγ ηαβιτσ οφ ονλινε ποκερ πλαψερσ βψ Φιεδλερ (2011) συγγεστσ ινστεαδ τηατ α mορε
υσεφυλ ωαψ οφ φραmινγ βεηαϖιουραλ διφφερενχεσ βετωεεν ηιγηερ ανδ λοωερ−βλινδσ πλαψερσ
ισ ιν τερmσ οφ πλαψερ εξπεριενχε ανδ σοπηιστιχατιον. Βασεδ ον τηισ ϖιεω, ωε αιm το
δετερmινε τηε δεγρεε οφ υνδερ/οϖερ−βεττινγ βψ ρεχρεατιοναλ, λοωερ στακε, πλαψερσ βψ
χοmπαρινγ τηε χοντριβυτιονσ ιν λοω στακε γαmεσ ιν εαχη σεατινγ ποσιτιον αγαινστ τηατ οφ
τηε ηιγηερ στακε γαmεσ χονταινινγ ρελατιϖελψ mορε ινφορmεδ πλαψερσ. Χονσεθυεντλψ, ωε
τεστ Ηψποτηεσισ 1.2: Ρεχρεατιοναλ πλαψερσ ηαϖε α λοωερ/ηιγηερ χοντριβυτιον ρατε
ωηεν ιν τηε Βυττον/Εαρλψ σεατινγ ποσιτιονσ ρελατιϖε το τηε χοντριβυτιον ρατεσ οφ τηε
mορε ινφορmεδ πλαψερσ.
Ασσυmινγ τηατ τηε εϖιδενχε συππορτσ Η1.1 ανδ Η1.2, τηε φιναλ πιεχε οφ εϖιδενχε
ρεθυιρεδ το δεmονστρατε τηατ τηισ ισ ινδιχατιϖε οφ α ΦΛΒ ισ τηατ τηε ρεχρεατιοναλ πλαψερσ
σηουλδ ατταιν α λοωερ ρατε οφ ρετυρν τηαν τηε mορε ινφορmεδ πλαψερσ ιν τηε ινιτιαλ σεατινγ
ποσιτιονσ3 ανδ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ σηουλδ οβταιν ηιγηερ ρατεσ οφ ρετυρν ιν τηε λατερ

Νοτε τηατ ωε δο νοτ εξπεχτ αλλ τηε ηιγηερ−στακε πλαψερσ το εξηιβιτ περφεχτ βεττινγ βεηαϖιουρ.
Ηοωεϖερ, ωε στιλλ εξπεχτ τηεm το mορε χλοσελψ ρεφλεχτ τηε τρυε ινφορmατιοναλ αδϖανταγε οφ
σεατινγ ποσιτιον ανδ τηερεφορε ατταιν ηιγηερ ρατεσ οφ ρετυρν χοmπαρεδ το ρεχρεατιοναλ πλαψερσ.
3
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σεατινγ ποσιτιονσ. Wε, τηερεφορε, τεστ Ηψποτηεσισ 1.3: Ρεχρεατιοναλ πλαψερσ ηαϖε α
λοωερ ρατε οφ ρετυρν ιν τηε εαρλιερ

σεατινγ ποσιτιονσ ρελατιϖε το τηατ οφ mορε

ινφορmεδ πλαψερσ ανδ α λοωερ ρατε οφ ρετυρν χοmπαρεδ το τηε ρετυρνσ φορ
ρεχρεατιοναλ πλαψερσ ιν τηε λατερ σεατινγ ποσιτιονσ.
Ουρ ρεσυλτσ, ασ ινδιχατεδ βελοω, χονφιρm ηψποτηεσεσ 1.1−1.3, σο ωε νεξτ εξπλορε
τηε οβσερϖεδ ΦΛΒ ιν mορε δεταιλ.
ΙΙ.ΙΙ.ΙΙΙ Εξπλαινινγ τηε Φαϖουριτε−Λονγσηοτ Βιασ: Ρισκ Λοϖε ϖσ. Μισπερχεπτιον
Το εξαmινε τηε δεγρεε το ωηιχη τηε ΦΛΒ ισ δισπλαψεδ ιν τηε αχτιονσ οφ ποκερ πλαψερσ ανδ
το εξαmινε ιτσ χαυσεσ, ωε υνδερτακε α mορε δισαγγρεγατεδ αναλψσισ τηατ εξαmινεσ
βεττινγ ον διφφερεντ τψπεσ οφ ποκερ ηανδσ. Ιν παρτιχυλαρ, ωε φιρστ εξπλορε, φορ πρεφλοπ χαρδ
ηανδσ, ωηετηερ τηερε ισ υνδερ/οϖερ−βεττινγ ον ηιγηερ/λοωερ προβαβιλιτψ ηανδσ ωηεν
τηε ρετυρν ισ ηιγηερ (ανδ ποσιτιϖε)/λοωερ (ανδ νεγατιϖε).
Ιτ ισ ιmπορταντ το εξαmινε τηε πρεφλοπ σταγε ωηεν τεστινγ ουρ ηψποτηεσεσ φορ α
νυmβερ οφ ρεασονσ. Ιν παρτιχυλαρ, ατ τηισ σταγε, αλλ πλαψερσ αρε πρεσεντ, ονλψ τηε βλινδ
αmουντσ ηαϖε βεεν χοντριβυτεδ το τηε ποτ, ανδ εαχη πλαψερ ηασ ονλψ τωο χαρδσ. Ασ συχη, τηε
προβαβιλιτψ mιξ ισ ιδεντιχαλ φορ βοτη τηε ηιγηερ στακε γαmεσ ανδ τηε λοωερ στακε γαmεσ. Ατ
λατερ σταγεσ, σοmε πλαψερσ mαψ ηαϖε φολδεδ ανδ σο τηε νυmβερ οφ πλαψερσ ϖαριεσ βετωεεν
γαmεσ, τηε πλαψερσ ωιλλ ηαϖε χοντριβυτεδ διφφερεντ αmουντσ ρελατιϖε το τηειρ σταχκ, mορε
χοmmυνιτψ χαρδσ ωιλλ ηαϖε βεεν τυρνεδ οϖερ, ετχ. Τηερεφορε, φροm αν εξπεριmενταλ
περσπεχτιϖε, τηε πρεφλοπ σταγε ισ νατυραλλψ mορε χοντρολλεδ τηαν λατερ σταγεσ.
Φορ τηισ ρεασον, πλαψερσ δεχισιονσ ατ τηε πρεφλοπ σταγε αρε λικελψ το βε χλοσελψ
ρελατεδ το τηε θυαλιτψ οφ τηε χαρδσ τηεψ αρε δεαλτ ανδ σεατινγ ποσιτιον, ανδ ωε χαν
εξαmινε τηειρ ρεσπονσεσ (ι.ε. φολδ, χαλλ ανδ ραισε) το δετερmινε ωηετηερ τηε ηανδσ αρε οφ
ποορ, mεδιυm ορ ηιγη θυαλιτψ. Τηερεφορε, τηε πρεφλοπ σταγε προϖιδεσ υσ ωιτη τηε βεστ
χηανχε οφ διφφερεντιατινγ τηοσε ωιτη ηιγη ϖσ. λοω θυαλιτψ ηανδσ ον τηε βασισ οφ τηειρ
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ρεσπονσεσ. Τηε ρεασον βεινγ τηατ τηε δεχισιον το φολδ, χαλλ ορ ραισε ατ τηισ σταγε οφ τηε
γαmε δεπενδσ ον τηε πλαψερ∋σ προβαβιλιτψ οφ ωιννινγ ωιτη τηε ηανδ τηεψ αρε δεαλτ ανδ
τηε ινφορmατιοναλ αδϖανταγε αφφορδεδ βψ τηειρ σεατινγ ποσιτιον. Τηισ ισ αλσο τηε ονλψ
σταγε ιν ωηιχη αλλ πλαψερσ αρε γυαραντεεδ το βε πρεσεντ, ασ συβσεθυεντλψ ανψ πλαψερ mαψ
ηαϖε φολδεδ. Φυρτηερmορε, τηε δεχισιον το φολδ, χαλλ ορ ραισε ιν λατερ σταγεσ οφ τηε γαmε
(ι.ε. φλοπ, τυρν ανδ ριϖερ) ωιλλ δεπενδ ινχρεασινγλψ ον τηε αδδιτιοναλ ινφορmατιον γαινεδ
φροm οβσερϖινγ τηε βεηαϖιουρ οφ οτηερ πλαψερσ.
Ιτ ισ ασσυmεδ τηατ ινφορmεδ πλαψερσ αττεmπτ το mαξιmισε εξπεχτεδ προφιτ υσινγ
τηειρ συβϕεχτιϖε προβαβιλιτψ δενσιτψ φυνχτιονσ. Ιν ορδερ το ρεπρεσεντ τηισ βεηαϖιουρ
σχηεmατιχαλλψ, Φιγυρε 2 ιλλυστρατεσ α στψλιζεδ εξαmπλε οφ τηε προβαβιλιτψ δενσιτψ φυνχτιον
φορ διφφερεντ ηανδσ ιν ασχενδινγ ορδερ οφ τηειρ προβαβιλιτιεσ οφ ωιννινγ. Ιν Φιγυρε 3, ωε
χοντραστ στψλισεδ συβϕεχτιϖε ρελατιϖε φρεθυενχψ διστριβυτιονσ οφ τηε ρεχρεατιοναλ4 ανδ
mορε ινφορmεδ πλαψερσ τηατ ουγητ το ρεσυλτ ιν α ΦΛΒ φορ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ. Φορ α ΦΛΒ
το οχχυρ, τηε ρεχρεατιοναλ πλαψερσ mυστ οϖερ−βετ λοω προβαβιλιτψ ουτχοmεσ.
Consequently the recreational players ρελατιϖε φρεθυενχψ φυνχτιον ωιλλ δισπλαψ α γρεατερ
προβαβιλιτψ mασσ το τηε ριγητ φορ λοω προβαβιλιτψ εϖεντσ (χφ. τηε mορε ινφορmεδ players

τρυε προβαβιλιτψ δενσιτψ φυνχτιον). Ιν αδδιτιον, τηε ρεχρεατιοναλ πλαψερσ αρε λικελψ το
υνδερ−βετ ηιγη προβαβιλιτψ ουτχοmεσ (χφ. τηε mορε ινφορmεδ πλαψερσ) ανδ χονσεθυεντλψ
τηερε ισ α λεσσερ προβαβιλιτψ mασσ το τηε ριγητ φορ ηιγη προβαβιλιτψ εϖεντσ (χφ. τηε mορε
informed player s true probability density function

Αν εξπλανατιον φορ τηισ σηαπε οφ τηε προβαβιλιτψ δενσιτψ φυνχτιον οφ τηε

ρεχρεατιοναλ πλαψερ χαν βε πρεδιχτεδ βψ χογνιτιϖε βιασ ιν τηε φορm οφ α νον−λινεαρ
προβαβιλιτψ ωειγητινγ φυνχτιον (ι.ε. Προσπεχτ Τηεορψ). Τηε χριτιχαλ προβαβιλιτιεσ οφ
4

The subjective probability density function for the recreational player includes a non-linear probability
weighting function.
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ωιννινγ τηατ ενσυρε ποσιτιϖε εξπεχτεδ προφιτ φροm χαλλινγ ανδ γρεατερ εξπεχτεδ προφιτ
φροm ραισινγ αρε ρεπρεσεντεδ βψ τηε τωο ϖερτιχαλ λινεσ (

ανδ

), ανδ τηε ασσοχιατεδ

προβαβιλιτψ mασσεσ αρε δενοτεδ βψ τηε λεττερσ Φ, Χ ανδ Ρ. Τηεσε λινεσ ανδ αρεασ αρε
ρεπρεσεντεδ σχηεmατιχαλλψ ιν Φιγυρε 35. Τηε ϖερτιχαλ λινεσ αρε τηε σαmε φορ τηε
ρεχρεατιοναλ ανδ mορε ινφορmεδ πλαψερσ ον τηε ασσυmπτιον τηατ τηεψ εαχη αττεmπτ το
mαξιmισε εξπεχτεδ προφιτ υσινγ συβϕεχτιϖε προβαβιλιτιεσ.6 Ιτ ισ χλεαρ φροm τηε διστριβυτιον
φορ τηε ρεχρεατιοναλ πλαψερσ τηατ, βεχαυσε ηιγη προβαβιλιτιεσ ( ραισε σιτυατιονσ ) αρε
υνδερωειγητεδ, τηεψ ωιλλ τενδ το χαλλ ωηεν τηεψ σηουλδ ραισε. Εθυαλλψ, ανδ βεχαυσε τηεψ
οϖερωειγητ λοω προβαβιλιτψ εϖεντσ ( φολδ σιτυατιονσ ), τηεψ ωιλλ τενδ το χαλλ ωηεν τηεψ
σηουλδ φολδ. Οϖεραλλ, τηερεφορε, ωε σηουλδ εξπεχτ ηιγηερ χαλλ ρατεσ ανδ λοωερ φολδ ανδ
ραισε ρατεσ αmονγστ τηε ρεχρεατιοναλ (χφ. mορε ινφορmεδ) πλαψερσ.
The heterogeneity explanation of a FLB considers the information processing abilities
of recreational and informed players. With no information at all, the probability of winning in
a six person game is simply one sixth. Information on seating position, quality of the preflop
cards and the observed behaviour of rivals allows the informed player to generate a more
informed opinion of the likelihood of winning. By comparison, a less informed, recreational
player with the same information would move less far from the original estimate of one sixth.
In addition, the recreational player may exhibit cognitive biases in their information
processing and a degree of random error. Heterogeneity exists in such players’ beliefs from
three possible sources: the degree of use of new information, the degree of bias in judgements
based on new information and sheer random error in judgements. The incomplete use of
information by recreational players and cognitive bias (as described in the previous paragraph)

Νοτε τηατ βοτη
ανδ
δο νοτ νεχεσσαριλψ ηαϖε το βε αβοϖε τηε χροσσ−οϖερ ποιντσ οφ τηε δενσιτψ
φυνχτιονσ, ασ σηοων. Ιτ ισ εθυαλλψ ποσσιβλε τηατ ονε ορ βοτη χουλδ βε βελοω ανδ τηε χονχλυσιονσ ωουλδ στιλλ
ηολδ.
6 Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ mοϖινγ φροm χαλλινγ το ραισινγ χαννοτ βε εξαχτλψ ρεπρεσεντεδ ον τηε τωο
διmενσιοναλ φιγυρε ασ τηε ποτ ανδ αδδιτιοναλ χοντριβυτιονσ αρε λικελψ το αλτερ ωιτη τηε αχτιον οφ ραισινγ.
5
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are likely to lead to less folding and raising by such players. An independent random error in
the use of information by less informed players will lead to a more widely dispersed
frequency distribution with more probability mass in the tails. We believe that such a random
effect is likely to be less important than the incomplete use of information and cognitive bias
effects. We come to this view as the heuristics and bias literature demonstrates the
importance of incomplete use of information and cognitive bias effects as explanations of
behaviour, with less emphasis being placed on random errors (Kahneman, Slovic and
Tversky, 1982). On the assumption that random errors are less important, we predict less
folding and raising by recreational players.
Ιmπορταντλψ, τηεσε παττερνσ αρε νοτ ωηατ ωε ουγητ το εξπεχτ γιϖεν γρεατερ ρισκ
λοϖε βψ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ. Ρισκ λοϖε πρεδιχτσ αν αϖερσιον το φολδινγ ανδ α πρεφερενχε
το χαλλ βυτ αλσο α πρεφερενχε το ραισε σινχε ωε ασσυmε τηατ ρισκ λοϖε σιmπλψ πυσηεσ τηε
χριτιχαλ προβαβιλιτιεσ (

ανδ

) το τηε λεφτ. Τηερεφορε, ωε χαν διρεχτλψ τεστ ρισκ−λοϖε ϖσ

νον−λινεαρ ωειγητινγ φυνχτιον εξπλανατιονσ βψ χοmπαρινγ τωο ηψποτηεσεσ.
Τηε ρισκ−λοϖε πρεδιχτιον ισ ασ φολλοωσ, Ηψποτηεσισ 2.1: Ατ τηε πρεφλοπ σταγε,
τηερε ισ λεσσ φολδινγ ανδ mορε χαλλινγ ανδ ραισινγ βψ ρεχρεατιοναλ (χφ. mορε ινφορmεδ)
πλαψερσ.
Τηε mισπερχεπτιον πρεδιχτιον ισ ασ φολλοωσ, Ηψποτηεσισ 2.2: Ατ τηε πρεφλοπ
σταγε, τηερε ισ λεσσ φολδινγ ανδ λεσσ ραισινγ βυτ mορε χαλλινγ βψ ρεχρεατιοναλ (χφ.
mορε ινφορmεδ) πλαψερσ.
Σινχε βοτη Ηψποτηεσισ 2.1 ανδ 2.2 ηαϖε ιδεντιχαλ πρεδιχτιονσ φορ χαλλσ ανδ φολδσ,
ουρ mαιν εϖιδενχε φορ ρισκ−λοϖε ϖσ. mισπερχεπτιον ισ ωηετηερ ορ νοτ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ
ραισε mορε (Ηψποτηεσισ 2.1) ορ ραισε λεσσ (Ηψποτηεσισ 2.2) τηαν τηε mορε ινφορmεδ
πλαψερσ.
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Ουρ ρεσυλτσ αχτυαλλψ ινδιχατε τηατ Ηψποτηεσισ 2.2 ισ τρυε ανδ βασεδ ον τηισ ωε χαν
γο φυρτηερ το διφφερεντιατε τηε τωο τψπεσ οφ mισπερχεπτιον εξπλανατιον. Ιτ ωουλδ βε
εξπεχτεδ τηατ, φορ εαχη τψπε οφ γαmε, τηε ρατε οφ ρετυρν ωουλδ βε ηιγηερ φορ mορε
ινφορmατιοναλλψ φαϖουραβλε ποσιτιονσ. Ιν αδδιτιον, σινχε ωε εξπεχτ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ
το χαλλ ωηεν τηεψ σηουλδ φολδ, τηε ρατε οφ ρετυρν φροm χαλλινγ mαψ βε νεγατιϖε ιν τηε
Εαρλψ ποσιτιον ανδ τηεν ινχρεασε αχροσσ συπεριορ ποσιτιονσ. Τηισ εφφεχτ mαψ εξιστ ιν βοτη
τψπεσ οφ γαmεσ βυτ mορε ωεακλψ ιν τηε ηιγηερ στακεσ γαmεσ ασ ιτ ισ ποπυλατεδ βψ
ρελατιϖελψ φεωερ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ.
Ιmπορταντλψ, ηοωεϖερ, ιφ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ χαλλ ωηεν τηεψ σηουλδ ραισε βεχαυσε
οφ α νον−λινεαριτψ ιν τηε ωειγητινγ φυνχτιον, τηεν αϖεραγε ρατεσ οφ ρετυρν ιν λοωερ στακε
γαmεσ φροm ραισινγ mαψ αχτυαλλψ βε ηιγηερ τηαν οτηερωισε ανδ, ιν παρτιχυλαρ, ιν
χοmπαρισον ωιτη ηιγηερ στακε γαmεσ. Ιφ, ον τηε οτηερ ηανδ, ηετερογενειτψ οφ βελιεφσ ισ
τηε εξπλανατιον τηεν ρεχρεατιοναλ πλαψερσ ουγητ το προχεσσ ινφορmατιον λεσσ αχχυρατελψ
ιν γενεραλ τηαν ινφορmεδ πλαψερσ ανδ mακε ρανδοm mιστακεσ. Ασ συχη, τηεψ mαψ ραισε
ιναππροπριατελψ ον σοmε χαρδ ηανδσ ανδ τηισ ωουλδ ρεδυχε τηε αϖεραγε ρατε οφ ρετυρν.
Τηερεφορε, ονλψ ιφ ρεχρεατιοναλ players average rates of return, ον τηοσε φεω φαϖουριτεσ

τηατ αρε ραισεδ, αρε λεσσ τηαν τηοσε οφ ινφορmεδ πλαψερσ τηεν τηισ ωουλδ συππορτ τηε ϖιεω
τηατ τηε ρεχρεατιοναλ πλαψερσ mακε ρανδοm ηετερογενεουσ προβαβιλιτψ mισ−εστιmατιονσ
τηατ χαυσε τηεσε ιmπλιεδ λοσσεσ.
Wε τεστ τηε ηετερογενειτψ οφ βελιεφσ εξπλανατιον ιν Ηψποτηεσισ 2.3:
Ρεχρεατιοναλ πλαψερσ ωηο ηαϖε ραισεδ ατ τηε πρεφλοπ σταγε ωιλλ αχηιεϖε λοωερ ρατεσ
οφ ρετυρν (χφ. mορε ινφορmεδ πλαψερσ) ον τηοσε ραισεσ.
Ιν συmmαρψ, ρισκ λοϖε ισ α παρσιmονιουσ εξπλανατιον ονλψ ιφ Ηψποτηεσισ 2.1 ισ τρυε
ωηερεασ mισπερχεπτιον ισ α βεττερ εξπλανατιον ιφ Ηψποτηεσισ 2.2 ισ τρυε. Ιφ ωε αλσο φινδ

16

τηατ Ηψποτηεσισ 2.3 ισ τρυε, τηεν ωε φινδ εϖιδενχε ιν φαϖουρ οφ ηετερογενειτψ οφ βελιεφσ
οχχυρρινγ.

ΙΙ.ΙΙΙ Οριγινσ οφ τηε Φαϖουριτε−Λονγσηοτ Βιασ: Φυρτηερ εξαmινατιον οφ τηε ιmπαχτ οφ
νεω ινφορmατιον ον mισπερχεπτιον.
Το αρβιτρατε φυρτηερ βετωεεν διφφερεντ mισπερχεπτιον εξπλανατιονσ φορ τηε ΦΛΒ, ωε
χοmπαρε α κεψ mεασυρε οφ ϖολυνταρψ χοντριβυτιον (βετσ ανδ ραισεσ) το τηε ποτ ατ ϖαριουσ
ποιντσ ιν τηε χψχλε οφ βεττινγ ρουνδσ. Ιν δοινγ σο, ωε εξαmινε ηοω τηε ιmπαχτ οφ
αδδιτιοναλ ινφορmατιον αφφεχτσ τηε ρισκ−τακινγ σινχε ασ τηε γαmε προγρεσσεσ φροm τηε
πρεφλοπ το τηε ριϖερ σταγε, mορε χοmπλεξ ινφορmατιον ισ ρεϖεαλεδ ανδ τηε υνχερταιντψ ισ
χονϖερτεδ ιντο mορε χλεαρλψ δεφινεδ ρισκσ φορ τηε ινφορmεδ πλαψερσ τηατ αρε αβλε το
προχεσσ τηισ χοmπλεξ ινφορmατιον.
Ιτ

ισ

ιmπορταντ,

ηερε,

το

mακε

α

διστινχτιον

βετωεεν

ρισκ

ανδ

υνχερταιντψ/αmβιγυιτψ ανδ ηοω τηεσε ελεmεντσ χηανγε δυρινγ τηε χουρσε οφ α γαmε οφ
ποκερ. Ατ τηε πρεφλοπ σταγε, λιττλε ινφορmατιον ηασ βεεν ρεϖεαλεδ βεψονδ σεατινγ ποσιτιον
ανδ ηανδ θυαλιτψ. Ηενχε, τηε φιναλ ρισκσ αρε νοτ σο χλεαρλψ δεφινεδ ανδ
υνχερταιντψ/αmβιγυιτψ ισ ατ ιτσ ηιγηεστ, βυτ τηε νεω ινφορmατιον λοαδ φορ πλαψερσ ισ λοω. Ατ
λατερ σταγεσ, mορε ινφορmατιον ισ ρεϖεαλεδ ωηιχη ινχρεασεσ τηε χοmπλεξιτψ οφ τηε δεχισιον
φορ πλαψερσ, βυτ mυχη οφ τηε υνχερταιντψ ισ ρεσολϖεδ βψ ινφορmεδ πλαψερσ, ρεϖεαλινγ mορε
χλεαρλψ δεφινεδ ρισκσ.
Τηε χηανγε ιν ρισκ οϖερ τηε χουρσε οφ τηε γαmε ισ διφφιχυλτ το δετερmινε. Ον τηε
ονε ηανδ, τηε νυmβερ οφ πλαψερσ ωιλλ τενδ το δεχλινε, ανδ χορρεσπονδινγλψ, τηε ωιν ρατε
ατ εαχη ποσιτιον ωιλλ τενδ το ινχρεασε, ασ τηε ρουνδσ οφ βεττινγ προγρεσσ (ι.ε. ασ σοmε
πλαψερσ ωιλλ φολδ). Χονσεθυεντλψ, ρισκ, mεασυρεδ βψ τηε προβαβιλιτψ οφ λοσινγ, ωιλλ τενδ το
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βε ηιγηερ ιν τηε εαρλιερ ρουνδσ. Ηοωεϖερ, τηε ποτεντιαλ ποτ σιζε ινχρεασεσ τηρουγηουτ
τηε γαmε ανδ σο τηε ποτεντιαλ mονεταρψ λοσσ αλσο ινχρεασεσ.
Wηατ ισ χερταιν, ηοωεϖερ, ισ τηατ τηε αδϖανταγε οφ τηε Βυττον σεατινγ ποσιτιον
χοmπαρεδ το τηε Εαρλψ Ποσιτιον σηουλδ χοντινυε το εξιστ. Wε χαν δετερmινε τηισ βψ
εξαmινινγ τηε ρατιο οφ ϖολυνταρψ ποτ χοντριβυτιονσ ιν τηε Βυττον χοmπαρεδ το τηε Εαρλψ
ποσιτιον ασ τηε γαmε προγρεσσεσ.
Wε δισχυσσ αβοϖε τηατ τηε νον−λινεαρ ωειγητινγ φυνχτιον εξπλανατιον ισ νοτ
εξπεχτεδ το δεπενδ ον νεω ινφορmατιον (Γανδηι & Σερρανο−Παδιαλ, 2015). Τηερεφορε, ιφ
νον−λινεαρ ωειγητινγ φυνχτιονσ εξπλαινσ βεηαϖιουρ, τηεν τηε δεγρεε οφ βιασ εξηιβιτεδ βψ
ρεχρεατιοναλ πλαψερσ ατ τηε πρεφλοπ σταγε χοmπαρεδ το mορε ινφορmεδ πλαψερσ σηουλδ βε
σιmιλαρ το τηε δεγρεε οφ βιασ χοmπαρεδ το mορε ινφορmεδ πλαψερσ ατ τηε ριϖερ σταγε. Ιν
εσσενχε, τηε δεγρεε οφ ΦΛΒ βετωεεν τηε Βυττον ανδ τηε Εαρλψ ποσιτιον σηουλδ βε τηε
σαmε τηρουγηουτ τηε γαmε. Τηισ ισ τεστεδ ιν Ηψποτηεσισ 3.1 Τηε δεγρεε οφ υνδερ−
βεττινγ τηε Βυττον ανδ οϖερ−βεττινγ τηε Εαρλψ ποσιτιον βψ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ
χοmπαρεδ το τηε mορε ινφορmεδ πλαψερσ ωιλλ ρεmαιν τηε σαmε τηρουγηουτ τηε γαmε.
Ηοωεϖερ, υνλικε νον−λινεαρ ωειγητινγ φυνχτιονσ, ηετερογενειτψ ισ εξπεχτεδ το
ινχρεασε ωιτη τηε αmουντ/χοmπλεξιτψ οφ ινφορmατιον. Τηισ χαν βε τηε ρεσυλτ οφ ινχρεασεδ
χοmπλεξιτψ ωηιχη, τηρουγη τηε νεεδ το δεαλ ωιτη mορε ινφορmατιον (ασ εξπεριενχεδ ιν
τηε λαττερ σταγεσ ιφ τηε γαmε), ηασ βεεν σηοων το λεαδ το προπορτιοναλλψ λεσσ εξηαυστιϖε
αναλψσισ ανδ α προπενσιτψ το υσε ηευριστιχσ ανδ βιασεσ ιν φορmινγ ϕυδγεmεντσ (σεε, φορ
εξαmπλε, Κατσικοπουλοσ, 2011; Καηνεmαν, Σλοϖιχ ανδ Τϖερσκψ, 1982).
Therefore, we should expect greater heterogeneity with regard to incomplete
information processing at the river stage compared to the preflop stage. This element of
heterogeneity for recreational players should lead to greater perceived uniformity in
information and assessment of probabilities and, thus, pot-contributions between the Button
18

and Early positions, as the game progresses. This could, therefore, cause an increase in the
FLB since it would result in under-betting seating positions that should be raised more
(notably the favourite, Button position) and over-betting positions that should be raised less
(notably the longshot, Early position).
Τηισ ισ τεστεδ ιν Ηψποτηεσισ 3.2 Τηε δεγρεε οφ υνδερ−βεττινγ τηε Βυττον ανδ
οϖερ−βεττινγ τηε Εαρλψ ποσιτιον βψ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ χοmπαρεδ το τηε mορε
ινφορmεδ πλαψερσ ωιλλ ινχρεασε τηρουγη τηε σταγεσ οφ τηε γαmε ασ ρεχρεατιοναλ
πλαψερσ αδϕυστ λεσσ το τηε ινφορmατιον αδϖανταγε αφφορδεδ βψ σεατινγ ποσιτιον.
Ιν συmmαρψ, ιφ νον−λινεαρ ωειγητινγ φυνχτιονσ εξπλαιν τηε ΦΛΒ, τηεν τηε δεγρεε οφ
βιασ ρελατιϖε το mορε ινφορmεδ πλαψερσ σηουλδ βε τηε σαmε τηρουγηουτ τηε γαmε
(Ηψποτηεσισ 3.1). Ηοωεϖερ, ιφ ηετερογενειτψ πλαψσ α ρολε ιν τηε ΦΛΒ, τηεν ασ mορε
ποτεντιαλ ινφορmατιον ισ ρεϖεαλεδ ατ εαχη σταγε οφ τηε γαmε, τηεν τηε δεγρεε οφ βιασ
σηουλδ ινχρεασε (Ηψποτηεσισ 3.2).
ΙΙ.Ις Εχονοmιχ Σιγνιφιχανχε
Το εσταβλιση τηε ιmπορτανχε οφ ανψ οβσερϖεδ ΦΛΒ αmονγστ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ, ιτ ισ
ιmπορταντ το εσταβλιση τηε εχονοmιχ ιmπαχτ οφ τηισ βιασ. Χονσεθυεντλψ, ωε δετερmινε τηε
διφφερεντιαλ ιν τηε ρετυρνσ οφ ρεχρεατιοναλ ανδ mορε ινφορmεδ πλαψερσ ιν εαχη σεατινγ
ποσιτιον. Ιφ τηε ΦΛΒ χαυσεσ διφφερενχεσ ιν τηεσε ρετυρνσ, τηεν ωε ωουλδ εξπεχτ τηατ τηοσε
πλαψερσ ωηο βετ mορε/λεσσ ον τηε λονγσηοτ (Εαρλψ ποσιτιον) τηαν τηε φαϖουριτε (Βυττον
ποσιτιον) σηουλδ ηαϖε α ωορσε/βεττερ ρετυρν. Χονσεθυεντλψ, ωε δετερmινε τηε ρελατιϖε
ρετυρνσ οφ πλαψερσ ωηο βετ mορε ανδ λεσσ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε ΦΛΒ ιν ορδερ το ασσεσσ
τηε πεναλτψ ιmποσεδ βψ ανψ οβσερϖεδ ΦΛΒ.
ΙΙΙ. DΑΤΑ ΑΝD ΠΡΟΧΕDΥΡΕΣ
ΙΙΙ.Ι Dατασετσ
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Wε εmπλοψ α δατα σετ οφ 19,171,284 ηανδσ φροm α ρεαλ−ωορλδ νατυραλ λαβορατορψ, ναmελψ
ονλινε ρεαλ−mονεψ Texas (old em ποκερ γαmεσ. Τηε δατα ωασ πυρχηασεδ φροm

ωωω.ηηδεαλερ.χοm ανδ χοmπρισεσ 12,466,677 ηανδσ ατ τηε ∃0.5/∃1 βλινδ λεϖελ ( mορε
ρεχρεατιοναλ πλαψερσ), 6,704,607 ηανδσ ατ τηε ∃5/∃10 βλινδ λεϖελ ( mορε ινφορmεδ
πλαψερσ), φροm τηε περιοδ 10τη Αυγυστ 2007 το 29τη Μαψ 2011.
Τηε νυmβερσ οφ πλαψερσ ιν ποκερ γαmεσ mαψ ϖαρψ βυτ ωε εmπλοψ δατα φροm τηε
ποπυλαρ ϖαριαντ ινϖολϖινγ ονλψ σιξ πλαψερσ. Τηose players seated in the Βλινδ positions

αρε φορχεδ το mακε φιξεδ χοντριβυτιονσ το τηε ποτ. Χονσεθυεντλψ, τηεψ αρε υναβλε το
ρεγυλατε τηειρ ινιτιαλ βετ βασεδ ον τηε ινφορmατιον αδϖανταγε τηεψ mαψ ποσσεσσ. Ιν
αδδιτιον, υνλικε τηε νον−Βλινδ ποσιτιονσ, τηεψ αρε ρεθυιρεδ το αχτ ατ διφφερεντ ποιντσ ιν
τηε βεττινγ χψχλε δεπενδινγ ον τηε πηασε οφ τηε βεττινγ (φορ εξαmπλε, τηε σmαλλ βλινδ
acts next to last before the flop but first after the flop

Ασ α ρεσυλτ, ωε εξχλυδε τηεσε

πλαψερσ φροm ουρ αναλψσισ, βυτ νοτε τηατ, ασ ποκερ ισ α νεαρλψ ζερο συm γαmε, ουρ ρεσυλτσ
βελοω ινδιχατε τηατ mοστ νον−Βλινδ ποσιτιονσ ωιν mονεψ ανδ τηε Βλινδ σεατινγ ποσιτιονσ
αρε τηοσε τηατ τενδ το λοσε mονεψ.
Ιν ορδερ το τεστ ουρ ηψποτηεσεσ, ωε λαργελψ εmπλοψ δατα φροm τηε πρεφλοπ σταγε.
Wε φοχυσ ον τηισ σταγε βεχαυσε ιτ ισ νατυραλλψ mορε χοντρολλεδ, φροm αν εξπεριmενταλ
περσπεχτιϖε, τηαν λατερ σταγεσ (σεε τηε ρεασονσ ουτλινεδ ιν Σεχτιον ΙΙ.ΙΙ.ΙΙΙ).

ΙΙΙ.ΙΙ ςαριαβλεσ
ΙΙΙ.ΙΙ.Ι Wιν Ρατε
Τηε ωιν ρατε ιν α γιϖεν ποσιτιον ισ δεφινεδ ασ τηε τοταλ νυmβερ οφ γαmεσ ωον ιν τηατ
ποσιτιον διϖιδεδ βψ τηε τοταλ νυmβερ οφ γαmεσ πλαψεδ, ε.γ. φορ τηε Εαρλψ ποσιτιον
1,499,063 γαmεσ αρε ωον φροm 12,466,677 γαmεσ πλαψεδ, λεαδινγ το α ωιν ρατε οφ
12.02%. Ιν αδδιτιον, we define the win ρατε ratio as the win rate in a position divided
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βψ τηε ωιν ρατε ιν τηε Εαρλψ ποσιτιον (τηε ποσιτιον ωιτη τηε λεαστ ινφορmατιον αδϖανταγε).
Φορ εξαmπλε, τηε ωιν ρατε ρατιο φορ τηε Μιδδλε ποσιτιον ισ τηε ωιν ρατε φορ τηατ ποσιτιον
(13.40%) διϖιδεδ βψ τηε ωιν ρατε ιν τηε Εαρλψ ποσιτιον (12.02%) γιϖινγ α mεασυρε οφ
1.11.
ΙΙΙ.ΙΙ.ΙΙ Χοντριβυτιον Ρατε
Wε δεφινε χοντριβυτιον ρατε ασ τηε περχενταγε χοντριβυτεδ ιν α γιϖεν ποσιτιον διϖιδεδ βψ
τηε τοταλ χοντριβυτεδ ιν αλλ ποσιτιονσ. Φορ εξαmπλε, τηε τοταλ χοντριβυτεδ το τηε ποτ βψ αλλ
players in the Εαρλψ position in games involving ρεχρεατιοναλ πλαψερσ (∃0.5/∃1 βλινδ
γαmεσ), ωασ ∃33,038,014.10, ανδ τηισ ωασ χοmπαρεδ το τηε τοταλ αmουντ χοντριβυτεδ το
τηε ποτ ιν αλλ ποσιτιονσ (∃258,663,676.75); τηυσ τηε mαρκετ ποτ χοντριβυτιον φορ τηε
Εαρλψ position was determined as

Wε αλσο ασσεσσ τηε εξτεντ το ωηιχη τηε

mαρκετ ποτ χοντριβυτιον ιν α γιϖεν ποσιτιον εξχεεδσ τηε mαρκετ ποτ χοντριβυτιον ιν τηε
ποσιτιον ωιτη τηε λεαστ ινφορmατιον αδϖανταγε (ι.ε. τηε Εαρλψ ποσιτιον), βψ χαλχυλατινγ τηε
ρατιο οφ τηε mαρκετ ποτ χοντριβυτιονσ ιν τηεσε τωο ποσιτιονσ: τηε ποτ χοντριβυτιον ρατιο .
Φορ εξαmπλε, τηε mαρκετ ποτ χοντριβυτιον ιν τηε Μιδδλε ποσιτιον ωασ 13.90% ανδ τηισ
διϖιδεδ βψ τηε mαρκετ ποτ χοντριβυτιον ιν τηε Εαρλψ ποσιτιον (12.77%) ψιελδσ α ποτ
χοντριβυτιον ρατιο οφ 1.09. Φιναλλψ, ωε δεφινε τηε rατιο difference ασ τηε διφφερενχε
βετωεεν τηε ποτ χοντριβυτιον ρατιο ανδ τηε ωιν ρατε ρατιο.
ΙΙΙ.ΙΙ.ΙΙΙ Ρατε οφ Ρετυρν
We define the return rate φορ α ποσιτιον ασ τηε τοταλ νετ ρετυρν φορ αλλ πλαψερσ ιν τηατ

ποσιτιον διϖιδεδ βψ τηε τοταλ χοντριβυτιον το τηε ποτ βψ αλλ πλαψερσ ιν τηατ ποσιτιον. Α
player s νετ ρετυρν ιν α γιϖεν γαmε ισ δεφινεδ ασ τηε τοταλ ρετυρνεδ το τηε πλαψερ φροm

the pot in a game minus that player s total contribution in that game including τηε
ρακε ). Τηε ρακε ισ α τρανσαχτιον χοστ ωηερεβψ τηε γαmε ηοστ (χασινο/ωεβσιτε) τακεσ α

σπεχιφιεδ περχενταγε οφ τηε ποτ. Φορ εξαmπλε, ιν α γαmε ωιτη α ρακε οφ 5 περ χεντ, ωηερε
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τωο πλαψερσ χοντριβυτε ∃10, ∃10, ανδ τηε ρεστ ∃0, τηε πλαψερ ωηο ωινσ τηε ηανδ ωινσ τηε
ποτ ανδ ρεχειϖεσ α νετ ρετυρν οφ ∃20 mινυσ ηισ/ηερ χοντριβυτιον το τηε ποτ ανδ mινυσ
τηε ∃1 ηε παιδ φορ τηε ρακε. Τηε λοσερσ mακε α νεγατιϖε νετ ρετυρν εθυαλ το τηειρ
χοντριβυτιον το τηε ποτ. Βψ χοmβινινγ τηε ρεσυλτσ οφ αλλ γαmεσ ιν τηε σαmπλε ωε αρε αβλε
το ασσεσσ τηε νετ ρετυρν αχροσσ αλλ πλαψερσ ιν εαχη ποσιτιον.
ΙΙΙ.ΙΙ.Ις Πρεφλοπ Αχτιονσ
Τηε δατασετ εναβλεσ υσ το δετερmινε τηε αχτιονσ τακεν βψ πλαψερσ ατ εαχη σταγε οφ τηε
γαmε (πρεφλοπ, φλοπ, τυρν, ριϖερ). Σινχε τηερε mαψ βε mυλτιπλε αχτιονσ ιν α γιϖεν ρουνδ,
ωε δεφινε α pρεφλοπ fold ασ ανψ στρινγ οφ αχτιονσ ατ τηε πρεφλοπ σταγε ωηιχη ενδεδ ιν α

φολδ, a pρεφλοπ raise ασ ανψ στρινγ οφ πρεφλοπ αχτιονσ τηατ διδ νοτ ενδ ιν α φολδ (ι.ε.

χοντινυεδ το ατ λεαστ τηε φλοπ σταγε), ανδ ηαδ ατ λεαστ ονε ραισε αχτιον, ανδ ωε δεφινε α
pρεφλοπ call ασ ανψ στρινγ οφ πρεφλοπ αχτιονσ τηατ διδ νοτ ενδ ιν α φολδ ανδ διδ νοτ

ινχλυδε ανψ ραισεσ.

ΙΙΙ.ΙΙ.ς Περχεντ ςολυνταρψ Πυτ ιν Ποτ (%ςΠΙΠ)
Τηε %ςΠΙΠ ισ τηε περχενταγε οφ γαmεσ ωηιχη ρεαχηεδ α παρτιχυλαρ σταγε (ι.ε., τηε πρεφλοπ,
φλοπ, τυρν ανδ ριϖερ) ιν ωηιχη α ϖολυνταρψ χοντριβυτιον ισ mαδε το τηε ποτ φροm α γιϖεν
ποσιτιον (εξχλυδινγ, ωηερε σοmεονε ισ ρεθυιρεδ το βετ α γιϖεν αmουντ ωηεν τηεψ αρε
σιττινγ ιν α Βλινδ ποσιτιον ορ ρεαχτιϖε βετσ, ωηερε σοmεονε χαλλσ το ρεmαιν ιν τηε γαmε).
Wε υσε %ςΠΙΠ το mεασυρε τηε δεγρεε οφ προαχτιϖε ρισκ τακινγ, ασ ιτ ονλψ αχχουντσ φορ
βετσ, ραισεσ ανδ ρε−ραισεσ.
ΙΙΙ.ΙΙ.ςΙ. Βλινδ Αδϕυστεδ Νετ Ρετυρν
Ιν τηε λαργερ ανδ σmαλλερ βλινδ γαmεσ, πλαψερσ ιν τηε λαργε βλινδ ποσιτιον παψ ∃10 ορ ∃1,
ρεσπεχτιϖελψ. Χονσεθυεντλψ, ιν ορδερ το mακε χοmπαρισονσ βετωεεν τηε αϖεραγε νετ
ρετυρν περ γαmε ιν τηεσε τωο τψπεσ οφ γαmε, ωε διϖιδε τηε αϖεραγε νετ ρετυρν περ γαmε
βψ τηε βλινδ λεϖελσ (∃10 ανδ ∃1 ρεσπεχτιϖελψ).
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ΙΙΙ.3 Βοοτστραππινγ
Ουρ αναλψσισ ισ υνδερτακεν ατ αν αγγρεγατε λεϖελ ανδ ιτ ωασ τηερεφορε νεχεσσαρψ το
εστιmατε τηε στατιστιχαλ σιγνιφιχανχε οφ αγγρεγατεδ χοντριβυτιον ρατεσ, τηε ρατιο οφ
χοντριβυτιονσ ιν σεατινγ ποσιτιονσ ρελατιϖε το τηε Εαρλψ ποσιτιον ανδ αγγρεγατε ρετυρν
ρατεσ. Το αχηιεϖε τηισ, ωε εmπλοψεδ βοοτστραππινγ το εστιmατε τηε στανδαρδ ερρορσ οφ
τηεσε αγγρεγατε στατιστιχσ. Dυε το τηε λαργε δατασετ (19,171,284 ηανδσ εαχη οφ ωηιχη ηασ
6 σεατινγ ποσιτιονσ ρεσυλτινγ ιν 115,027,704 δαταβασε ροωσ), ιν τηε ιντερεστσ οφ
προχεσσινγ εφφιχιενχψ, ωε αδοπτεδ m οφ ν βοοτστραππινγ το τεστ ηψποτηεσεσ 1.2 ανδ 1.3
(Σαντανα, 2009).
Στανδαρδ βοοτστραπ προχεδυρεσ ινϖολϖε: (1) Τακινγ α βοοτστραπ σαmπλε οφ ν
ινδεπενδεντ οβσερϖατιονσ, Ξ1,Ξ2,Ξ3

Xν, ωιτη ρεπλαχεmεντ, φροm τηε ποπυλατιον, ωηερε ν

ισ τηε σιζε οφ τηε ποπυλατιον; (2) χαλχυλατινγ τηε ρελεϖαντ στατιστιχ

ν

ν(Ξ1,Ξ2,Ξ3

Xν)

φορ τηε γενερατεδ σαmπλε; (3) ινδεπενδεντλψ ρεπεατινγ στεπσ 1 ανδ 2, Β τιmεσ. Τηε
ρεσυλτινγ Β ρεπλιχατιονσ οφ τηε στατιστιχ (

ν1, ν2, n

νΒ,)

αρε τηεν υσεδ το εστιmατε τηε

στατισtic s σαmπλινγ διστριβυτιον. Τηε mεαν οφ τηε ρεπλιχατιονσ ισ τηε εστιmατε φορ τηε

στατιστιχ

ανδ τηε στανδαρδ ερρορ οφ τηε στατιστιχ

χαν βε

εξπρεσσεδ ασ (Σαντανα, 2009);
(2)
Φορ τηε m οφ ν βοοτστραπ, ρατηερ τηαν τακε α βοοτστραπ σαmπλε οφ σιζε ν ωε τακε α σmαλλερ
σαmπλε, ωιτη ρεπλαχεmεντ, οφ σιζε m βασεδ ον α σχαλινγ παραmετερ, κ, ωηερε

(ιν

ουρ χασε ωε υσεδ κ = .7). Φορ τηισ τηε στανδαρδ ερρορ ισ χαλχυλατεδ ασ φολλοωσ;

(3)
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Τηε δισαγγρεγατεδ αναλψσισ ωε περφορmεδ το τεστ ηψποτηεσεσ 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 ανδ 3.2
ινϖολϖεδ σmαλλερ συβσετσ οφ δατα. Τηισ εναβλεδ υσ το εmπλοψ φυλλ ν βοοτστραππινγ φορ τηε
ρελεϖαντ στατιστιχσ.

Ις. ΡΕΣΥΛΤΣ
Ις.Ι Σεατινγ ποσιτιον φαϖουριτε−λονγσηοτ βιασ
Τηε ρεσυλτσ δισπλαψεδ ιν Ταβλε 1 ινδιχατε τηατ τηε ωιν ρατε ινχρεασεσ mονοτονιχαλλψ φροm
τηε Εαρλψ ποσιτιον (αρουνδ 12%) το τηε Βυττον ποσιτιον (αρουνδ 18%) φορ γαmεσ
ινϖολϖινγ βοτη ρεχρεατιοναλ ανδ ινφορmεδ πλαψερσ. Τηεσε ρεσυλτσ χονφιρm Ηψποτηεσισ 1.1
ανδ συγγεστ τηατ λατερ σεατινγ ποσιτιονσ ηαϖε αν ινφορmατιον αδϖανταγε.
Τηε ρεσυλτσ αλσο δεmονστρατε τηατ ποτ χοντριβυτιονσ οφ ρεχρεατιοναλ ανδ mορε
ινφορmεδ πλαψερσ εχηο τηε mονοτονιχ ωιν ρατε παττερν οϖερ σεατινγ ποσιτιονσ, ωιτη
mονοτονιχαλλψ ινχρεασινγ ποτ χοντριβυτιονσ (σιγνιφιχαντ ατ .01% λεϖελ) φορ εϖερψ ποσιτιον
φροm τηε Εαρλψ το τηε Βυττον. Ηοωεϖερ, τηε ρεχρεατιοναλ πλαψερσ χοντριβυτε σιγνιφιχαντλψ
λεσσ (χφ. mορε ινφορmεδ πλαψερσ) ιν τηε φαϖουριτε ποσιτιον (Βυττον) ανδ σιγνιφιχαντλψ
mορε ιν τηε λονγσηοτ ποσιτιον (Εαρλψ) (π < .001). Τηεσε διφφερενχεσ ιν τηε βεηαϖιουρ οφ
ρεχρεατιοναλ ανδ ινφορmεδ πλαψερσ αρε ηιγηλιγητεδ βψ τηε χοντριβυτιον ρατιο στατιστιχσ ιν
Ταβλε 1. Τηεσε ρεϖεαλ τηατ ινφορmεδ πλαψερσ χοντριβυτεδ 1.62 τιmεσ mορε το τηε ποτ ιν
τηε Βυττον χοmπαρεδ το τηε Εαρλψ ποσιτιον, ωηερεασ τηισ ρατιο φορ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ ισ
σιγνιφιχαντλψ λεσσ (1.39, π < .001). Τακεν τογετηερ, τηεσε ρεσυλτσ συππορτ Ηψποτηεσισ 1.2
τηατ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ ηαϖε α λοωερ/ηιγηερ χοντριβυτιον ρατε ωηεν ιν τηε
Βυττον/Εαρλψ σεατινγ ποσιτιονσ ρελατιϖε το τηε χοντριβυτιον ρατεσ οφ τηε mορε ινφορmεδ
πλαψερσ.
Τηε χοντριβυτιον ρατιοσ αρε χοmπαρεδ το τηε ωιν ρατε ρατιοσ υσεδ το χαπτυρε
ινφορmατιοναλ αδϖανταγε (σεε Ταβλε 1). Φορ εξαmπλε, τηε ωιν ρατε ρατιο φορ ινφορmεδ
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πλαψερσ ιν τηε Βυττον ποσιτιον (1.52) ισ σιγνιφιχαντλψ γρεατερ τηαν τηατ φορ ρεχρεατιοναλ
πλαψερσ (1.47, π<.001). Χοmπαρινγ τηε ρατιο διφφερενχε βετωεεν τηε ωιν ρατε ρατιο (WΡ)
ανδ τηε χοντριβυτιον ρατε ρατιο (ΧΡ), ωε οβσερϖε τηατ τηε Μιδδλε, Χυτοφφ ανδ Βυττον
ποσιτιονσ, ηαϖε ρατιο διφφερενχεσ (ΧΡ−WΡ) ωηιχη αρε νεγατιϖε φορ τηε ρεχρεατιοναλ
πλαψερσ ανδ ποσιτιϖε φορ τηε ινφορmεδ πλαψερσ. Βοοτστραππινγ εστιmατεσ ρεϖεαλ τηατ τηε
ΧΡ−WΡ στατιστιχσ αρε σιγνιφιχαντλψ λοωερ φορ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ τηαν ινφορmεδ πλαψερσ
(π < .001 ατ εαχη ποσιτιον). Φυρτηερ εϖιδενχε τηατ τηισ βεηαϖιουρ ισ ινδεεδ α ΦΛΒ ισ
ινδιχατεδ βψ τηε φαχτ τηατ τηε ρεχρεατιοναλ πλαψερσ ηαϖε λοωερ ρατεσ οφ ρετυρν ιν εϖερψ
ποσιτιον χοmπαρεδ το τηε ινφορmεδ πλαψερσ (π < .001) ανδ ηαϖε λοωερ ρατεσ οφ ρετυρν ιν
τηε ινιτιαλ σεατινγ ποσιτιονσ χοmπαρεδ το τηε λατερ ποσιτιονσ φορ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ (π
< .001) . Τηισ ρεσυλτ χονφιρmσ Ηψποτηεσισ 1.3. Ιτ ισ ιντερεστινγ το νοτε τηατ τηε ρατεσ οφ
ρετυρν φορ τηε ινφορmεδ πλαψερσ αρε ηιγηερ δεσπιτε πλαψινγ αγαινστ οτηερ σιmιλαρλψ
ινφορmεδ πλαψερσ.
Αδδιτιοναλ εϖιδενχε ινδιχατιϖε οφ α ΦΛΒ ισ προϖιδεδ βψ τηε ρεσυλτσ δισπλαψεδ ιν Ταβλε 2.
Ιν παρτιχυλαρ, τηεσε ρεσυλτσ δεmονστρατε τηατ, βψ χοmπαρισον ωιτη ινφορmεδ πλαψερσ,
ρεχρεατιοναλ πλαψερσ οϖερ−βετ ωεακ ηανδσ (ι.ε. τηοσε λικελψ το ηαϖε α λοω προβαβιλιτψ οφ
ωιννινγ) βψ οϖερ−χαλλινγ ανδ υνδερ−βετ στρονγ ηανδσ (ι.ε. τηοσε λικελψ το ηαϖε α ηιγη
προβαβιλιτψ οφ ωιννινγ) βψ υνδερ−ραισινγ. Φορ εξαmπλε, ινφορmεδ πλαψερσ ιν τηε Εαρλψ
σεατινγ ποσιτιον φολδ 81.8% οφ τηε τιmε, ραισε 15.6% οφ τηε τιmε ανδ χαλλ 2.6% οφ τηε τιmε
ωηερεασ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ ιν τηε Εαρλψ σεατινγ ποσιτιον φολδ 80.2% οφ τηε τιmε, ραισε
12.9% οφ τηε τιmε ανδ χαλλ 6.8% οφ τηε τιmε. Τηε σαmε παττερν οφ διφφερενχεσ βετωεεν
ρεχρεατιοναλ ανδ ινφορmεδ πλαψερσ ισ οβσερϖεδ ιν αλλ σεατινγ ποσιτιονσ ανδ τηεσε
διφφερενχεσ αρε στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ (π < .001) ιν αλλ χασεσ.
Ις.ΙΙ Ρισκ−Λοϖε ϖσ. Μισπερχεπτιον
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Τηε ρεσυλτσ δισπλαψεδ ιν Ταβλε 2 συππορτ Ηψποτηεσισ 2.2 ρατηερ τηαν Ηψποτηεσισ 2.1. Ιν
παρτιχυλαρ, ρεχρεατιοναλ πλαψερσ φολδ ανδ ραισε σιγνιφιχαντλψ λεσσ οφτεν αχροσσ αλλ σεατινγ
ποσιτιονσ τηαν mορε ινφορmεδ πλαψερσ (π < .001 φορ αλλ σεατινγ ποσιτιονσ). Τηισ ινδιχατεσ
τηατ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ χαλλ mορε οφτεν τηαν mορε ινφορmεδ πλαψερσ αχροσσ αλλ σεατινγ
ποσιτιονσ. Τακεν τογετηερ τηε εϖιδενχε συγγεστσ τηατ mισπερχεπτιον ρατηερ τηαν ρισκ
λοϖε ισ τηε εξπλανατιον φορ τηε ΦΛΒ.
Τηε ρεσυλτσ δισπλαψεδ ιν Ταβλε 2 αλσο ινδιχατε τηατ τηε περχενταγε οφ γαmεσ χαλλεδ
ορ ραισεδ ατ τηε πρεφλοπ σταγε ινχρεασεσ mονοτονιχαλλψ ωιτη σεατινγ ποσιτιον φορ βοτη
ρεχρεατιοναλ ανδ ινφορmεδ πλαψερσ (π < .001). Ιν αδδιτιον, τηε ρεσυλτσ δισπλαψεδ ιν Ταβλε
3, ινδιχατε τηατ τηε ρεχρεατιοναλ πλαψερσ ρατεσ οφ ρετυρν αρε σιγνιφιχαντλψ λοωερ (χφ. mορε
ινφορmεδ πλαψερσ; π < .001) ιν αλλ σεατινγ ποσιτιονσ φορ γαmεσ χαλλεδ ανδ ραισεδ πρεφλοπ.
Νοταβλψ, τηε ρατεσ οφ ρετυρν ιν αλλ σεατινγ ποσιτιονσ φορ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ ιν γαmεσ
ωηιχη τηεψ χαλλ ιν τηε πρεφλοπ αρε αλλ νεγατιϖε. Βψ χοντραστ, τηε mορε ινφορmεδ πλαψερσ
αρε προφιταβλε ωηεν χαλλινγ ιν αλλ σεατινγ ποσιτιονσ, οτηερ τηαν τηε Εαρλψ ωηιχη ηασ τηε
γρεατεστ ινφορmατιον δισαδϖανταγε. Τηεσε ρεσυλτσ συγγεστ τηατ τηε λοωερ ρατεσ οφ ρετυρν
αχηιεϖεδ βψ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ ρεσυλτ φροm τηειρ συβ−οπτιmαλ βεττινγ δεχισιονσ.
Ιτ ισ οφ ιντερεστ το δισαγγρεγατε πλαψερσ ηανδσ ιντο χαλλ ανδ ραισε ηανδσ. Τηισ
αλλοωσ ινϖεστιγατιον οφ ηιγη προβαβιλιτψ εϖεντσ (ε.γ. ωηεν α πλαψερ ραισεσ) ανδ τηε
ασσοχιατεδ ρατεσ οφ ραισε/χαλλ φρεθυενχιεσ, ωιν ανδ ρετυρν ανδ χοmπαρεσ τηεσε ρεσυλτσ
βετωεεν ινφορmεδ ανδ ρεχρεατιοναλ πλαψερ γαmεσ. Ταβλε 4 σηοωσ τηε ρεσυλτσ οφ τηισ
δισαγγρεγατιον φορ ραισε ηανδσ ατ τηε πρεφλοπ σταγε ανδ σηοωσ λοωερ ραισε φρεθυενχιεσ
βυτ αλσο λοωερ ρατεσ οφ ωιν ανδ ρετυρν φορ ρεχρεατιοναλ (χφ. mορε ινφορmεδ) γαmεσ. Τηεσε
ρεσυλτσ συγγεστ τηατ τηε mισπερχεπτιον αρισεσ φροm ποορ ινφορmατιον προχεσσινγ ανδ χαν
βε χονσιδερεδ ασ εϖιδενχε ιν φαϖουρ οφ ηετερογενειτψ ιν βελιεφσ χαυσινγ τηε ρεσυλτινγ βιασ.
Τηεσε ρεσυλτσ συππορτ Ηψποτηεσισ 2.3 ανδ συγγεστ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ δο λοσε mονεψ
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δεσπιτε ραισινγ λεσσ οφτεν, συγγεστινγ mισπερχεπτιον χαυσεσ ερρορσ ιν τηοσε ραισινγ
δεχισιονσ ρατηερ τηαν σιmπλψ α σψστεmατιχ υνδερ ωειγητινγ οφ ηιγη προβαβιλιτψ εϖεντσ.
Τηεσε διφφερενχεσ αρε αλλ στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ ατ π<0.001.
Οϖεραλλ, ωε οβσερϖε α σψστεmατιχ οϖερ−βεττινγ ον λοω−προβαβιλιτψ εϖεντσ (Εαρλψ
σεατινγ ποσιτιονσ ωιτη α ποορ ηανδ) ανδ υνδερ−βεττινγ ον ηιγη−προβαβιλιτψ εϖεντσ
(Βυττον σεατινγ ποσιτιονσ ωιτη γοοδ ηανδσ) βψ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ ρελατιϖε το mορε
ινφορmεδ πλαψερσ. Τηεσε διφφερενχεσ ιν βεττινγ παττερνσ αρε εχονοmιχαλλψ σιγνιφιχαντ
γιϖεν τηατ τηε ρεχρεατιοναλ πλαψερσ ατταιν α λοωερ αϖεραγε ρατε οφ ρετυρν τηαν τηε mορε
ινφορmεδ πλαψερσ, δεσπιτε τηε φαχτ τηατ τηε mορε ινφορmεδ πλαψερσ αρε πλαψινγ αγαινστ
βεττερ χοmπετιτιον.
Τακεν τογετηερ, τηε ρεσυλτσ πρεσεντεδ αβοϖε συγγεστ τηατ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ αρε
συβϕεχτ το τηε ΦΛΒ. Υλτιmατελψ, τηε τενδενχψ το υνδερ−ραισε ιν τηε λοωερ στακε γαmεσ
συγγεστσ τηατ τηε ΦΛΒ τηεψ δισπλαψ mαψ βε χαυσεδ βψ τηειρ mισπερχεπτιον οφ
προβαβιλιτιεσ ρατηερ τηαν ρισκ−λοϖε. Φυρτηερmορε, τηε φαχτ τηατ τηεσε πλαψερ ατταιν λοωερ
ρατεσ οφ ρετυρν ον τηοσε ραισεσ χοmπαρεδ το mορε ινφορmεδ πλαψερσ ισ συγγεστιϖε οφ
ηετερογενειτψ οφ βελιεφσ.
Ις.ΙΙΙ Μισπερχεπτιον υνδερ ινχρεασινγ ινφορmατιον χοmπλεξιτψ
Τηε νον−λινεαρ ωειγητινγ φυνχτιον εξπλανατιον ανδ τηε ηετερογενειτψ οφ βελιεφσ
εξπλανατιον διφφερ ιν τηειρ πρεδιχτιονσ ρεγαρδινγ τηε ιmπαχτ οφ νεω ινφορmατιον
(Ηψποτηεσισ 3.1 ϖσ. 3.2). Wε τεστ ωηιχη πρεδιχτιον ισ τρυε ιν τηισ σεχτιον. Τηε ρεσυλτσ
πρεσεντεδ ιν Ταβλε 5 σηοω τηατ ιν τηε πρεφλοπ βεττινγ ρουνδ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ αρε λεσσ
λικελψ το βετ τηαν ινφορmεδ πλαψερσ ιν αλλ σεατ ποσιτιονσ ανδ τηεσε διφφερενχεσ αρε
στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ ατ τηε 0.1% λεϖελ. Ηοωεϖερ, mοϖινγ τηρουγη τηε βεττινγ ρουνδσ
τηεσε διφφερενχεσ αρε mοστλψ ρεϖερσεδ. Σιmιλαρλψ, Ταβλε 5 ινδιχατεσ τηατ τηε προπορτιον οφ
γαmεσ ιν ωηιχη α ϖολυνταρψ χοντριβυτιον ισ mαδε το τηε ποτ ατ ϖαριουσ σταγεσ οφ τηε
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γαmε ινχρεασεσ the later in the betting round from Εαρλψ to Βυττον that the player
αχτσ ιν 45 ουτ οφ τηε 48 ποσσιβλε χοmπαρισονσ ανδ τηεσε αρε αλλ στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ ατ
τηε 1% λεϖελ.
Τηισ ρεσυλτ ηολδσ φορ βοτη τηε ρεχρεατιοναλ ανδ mορε ινφορmεδ πλαψερσ. Ιν φαχτ,
διφφερενχεσ ιν προπορτιονσ τεστσ, χοmπαρινγ διφφερενχεσ ιν προπορτιονσ οφ ϖολυνταρψ
χοντριβυτιονσ ιν διφφερεντ ποσιτιονσ, χονφιρm τηατ τηεσε αρε αλλ σιγνιφιχαντ ατ τηε 0.1%
λεϖελ φορ βοτη ρεχρεατιοναλ ανδ ινφορmεδ πλαψερσ φορ αλλ σταγεσ οφ πλαψ (πρεφλοπ, φλοπ ετχ.).
Τηισ σηοωσ α γενεραλ τενδενχψ φορ βοτη τηε ρεχρεατιοναλ ανδ mορε ινφορmεδ πλαψερσ το
βετ mορε ωηεν ιν στρονγερ σεατινγ ποσιτιονσ.
Ασ τηε γαmε προγρεσσεσ φροm τηε πρεφλοπ το τηε ριϖερ σταγε, τηε προ−αχτιϖε ρισκ
ρατιο (ινδιχατινγ τηε δεγρεε οφ ρισκ τακεν ιν τερmσ οφ βετσ ανδ ραισεσ) ρεmαινσ αβοϖε 1.2
φορ τηε mορε ινφορmεδ πλαψερσ. Ηοωεϖερ, ιτ ρεδυχεσ φορ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ. Τηε προ−
αχτιϖε ρισκ ρατιο φορ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ σιγνιφιχαντλψ εξχεεδσ τηατ οφ mορε ινφορmεδ
πλαψερσ ιν τηε πρεφλοπ (π<.001) βψ α σmαλλ αmουντ βυτ τηισ ρατιο φορ mορε ινφορmεδ
πλαψερσ εξχεεδσ τηατ οφ τηε ρεχρεατιοναλ πλαψερσ ιν λατερ σταγεσ οφ τηε γαmε. Ιν φαχτ, τηε
εφφεχτ σιζε οφ τηε διφφερενχεσ ιν τηεσε ρατιοσ βετωεεν γαmεσ ινϖολϖινγ mορε ρεχρεατιοναλ
ανδ mορε ινφορmεδ πλαψερσ ισ λοωεστ ατ τηε πρεφλοπ σταγε ανδ τενδσ το ινχρεασε τηρουγη
τηε σταγεσ οφ τηε γαmε (Χοηεν∋σ δ στατιστιχσ7: δπρεφλοπ = 15.98, δφλοπ = 42.29, δτυρν = 405.27,
ανδ δριϖερ = 258.26). Τηισ ισ ιmπορταντ, σινχε ιτ ρεϖεαλσ τηατ τηερε ισ αν ινχρεασε ιν τηε
διφφερενχε βετωεεν τηε mορε ινφορmεδ ανδ τηε ρεχρεατιοναλ πλαψερσ ασ τηε γαmε
προγρεσσεσ. Τηισ ισ ινιτιαλ εϖιδενχε ιν συππορτ οφ Ηψποτηεσισ 3.2 (ηετερογενειτψ) ρατηερ
τηαν Ηψποτηεσισ 3.1 (νον−λινεαρ ωειγητινγ φυνχτιονσ).

7

Wηερε δ = (Ξ1 Ξ2) / σπ, ωηερε Ξ1 ανδ Ξ2 αρε τηε mεανσ σπ ισ τηε σθυαρε ροοτ οφ τηε ποολεδ στανδαρδ
δεϖιατιον (Ηεδγεσ, 1982).
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Ιmπορταντλψ, ατ τηε πρεφλοπ σταγε, τ−τεστσ αλσο ρεϖεαλ τηατ τηε ρεχρεατιοναλ πλαψερσ
ηαϖε α ηιγηερ Βυττον/Εαρλψ προ−αχτιϖε ρισκ ρατιο (ι.ε. βεττινγ mορε ιν τηε Βυττον ρελατιϖε
το τηε Εαρλψ ποσιτιον) χοmπαρεδ το τηε mορε ινφορmεδ γρουπ (π < .001). Ηοωεϖερ, ατ
λατερ σταγεσ, τηε ρεχρεατιοναλ πλαψερσ ηαϖε λοωερ ρατιοσ χοmπαρεδ το τηε mορε ινφορmεδ
γρουπ (π < .001 φορ αλλ) χονφιρmινγ Ηψποτηεσισ 3.2 ρατηερ τηαν 3.1.
Τηε mορε ινφορmεδ πλαψερσ χοντινυε το υσε τηε σεατινγ ποσιτιον ινφορmατιον
αδϖανταγε τηρουγηουτ τηε γαmε, ωηερεασ τηε ρεχρεατιοναλ πλαψερσ αππεαρ το mακε λεσσ
υσε οφ τηισ ινφορmατιον αδϖανταγε ασ τηε γαmε αδϖανχεσ. Τηε φυλλ υσε οφ σεατινγ ποσιτιον
αδϖανταγε mαψ βε ρεγαρδεδ ασ ρεθυιρινγ γοοδ ινφορmατιον προχεσσινγ σκιλλσ τηατ mοστ
ρεχρεατιοναλ πλαψερσ λαχκ. Ηοωεϖερ, τηερε αρε αδϖανταγεσ οφ σεατ ποσιτιον τηατ χοmε
αυτοmατιχαλλψ, συχη ασ πλαψερσ φολδινγ βεφορε οτηερσ πλαψερσ ηαϖε το mακε α δεχισιον
αβουτ φολδινγ, χαλλινγ ορ ραισινγ.
Τηεσε φινδινγσ αρε χονσιστεντ ωιτη τηε ρεχρεατιοναλ πλαψερσ βεινγ συβϕεχτ το α
σπεχιφιχ τψπε οφ mισπερχεπτιον τηατ ινχρεασεσ ασ mορε ινφορmατιον ισ ρεϖεαλεδ. Τηισ
φινδινγ, ασ εξπεχτεδ, φαιλσ το χονφιρm Ηψποτηεσισ 3.1 βυτ δοεσ χονφιρm Ηψποτηεσισ 3.2,
συγγεστινγ τηατ mισπερχεπτιονσ (λεαδινγ το ηετερογενειτψ)ρατηερ τηαν νον−λινεαρ ϖαλυε
φυνχτιονσ ισ τηε υνδερλψινγ χαυσε οφ τηισ ρεσυλτ.
Ις.Ις Dεmονστρατινγ Εχονοmιχ Σιγνιφιχανχε
Τηε ρεσυλτσ πρεσεντεδ ιν Ταβλε 6 δεmονστρατε τηατ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ mακε
σιγνιφιχαντλψ λεσσ mονεψ τηαν ινφορmεδ πλαψερσ ιν τηε αδϖανταγεουσ ποσιτιονσ. Τηε
γαmε χοστ ινδιχατεδ ιν Ταβλε 6 ισ τηε διφφερενχε ιν τηε βλινδ αδϕυστεδ νετ ρετυρν περ
γαmε βετωεεν τηε ρεχρεατιοναλ ανδ τηε mορε ινφορmεδ πλαψερσ. Wηεν mυλτιπλιεδ βψ τηε
αϖεραγε νυmβερ οφ γαmεσ πλαψεδ βψ α ρεχρεατιοναλ πλαψερ (437.3) τηισ προϖιδεσ τηε
εξπεχτεδ χοστ το ρεχρεατιοναλ (χφ. ινφορmεδ) πλαψερσ οϖερ τηειρ γαmινγ λιφεσπαν. Τηε φιναλ
χολυmν ιν Ταβλε 6 ινδιχατεσ τηε mαρκετ χοστ , τηατ ισ τηε γαmε χοστ mυλτιπλιεδ βψ τηε
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νυmβερ οφ γαmεσ ιν τηε ρεχρεατιοναλ δατασετ (12,466,467). Τηισ φιναλ χολυmν ινδιχατεσ
τηατ τηε τοταλ εξπεχτεδ χοστ το ρεχρεατιοναλ πλαψερσ (χφ. ινφορmεδ πλαψερσ) ιν ουρ δατα σετ
ισ οϖερ ∃3.1 mιλλιον.
Φυρτηερmορε, ωε φινδ τηατ τηοσε ρεχρεατιοναλ/mορε ινφορmεδ πλαψερσ τηατ χλεαρλψ
δισπλαψεδ ΦΛΒ (ι.ε. βετ mορε ιν τηε Εαρλψ τηαν τηε Βυττον ποσιτιον) εαρνεδ ον αϖεραγε
∃0.64/∃0.66 (π < .001) βλινδ αδϕυστεδ δολλαρσ περ γαmε λεσσ τηαν τηοσε τηατ βετ mορε ιν
τηε Βυττον ποσιτιον τηαν τηε Εαρλψ Ποσιτιον. Τηισ δεmονστρατεσ τηε χοστ περ γαmε ωηεν
αχτινγ αγαινστ τηε ινφορmατιοναλ αδϖανταγε οφ τηε σεατινγ ποσιτιονσ. Ηοωεϖερ, ιτ ισ
ποσσιβλε τηατ οϖερ−βεττινγ ον τηε Βυττον ρελατιϖε το τηε Εαρλψ (ι.ε. αν ινϖερσε ΦΛΒ) χουλδ
αλσο βε δετριmενταλ το περφορmανχε.

Τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε αϖεραγε βλινδ

αδϕυστεδ νετ ρετυρν περ τραδε φορ α πλαψερ σηουλδ τηεν βε α σεχονδ ορδερ πολψνοmιαλ
φυνχτιον οφ τηε ρατιο οφ Βυττον/Εαρλψ χοντριβυτιονσ, ωηερε τηε πεακ οφ τηε φυνχτιον
σηουλδ ινδιχατε τηε οπτιmαλ διστριβυτιον οφ Βυττον το Εαρλψ χοντριβυτιονσ.
Φυρτηερ εϖιδενχε ιν φαϖουρ οφ τηε ηετερογενεουσ βελιεφσ εξπλανατιον οφ τηε ΦΛΒ ιν
ποκερ δατα ισ εξπλορεδ τηρουγη εστιmατινγ σεχονδ ορδερ πολψνοmιαλ φυνχτιονσ οφ τηε
ρατε οφ ρετυρν αγαινστ Βυττον/Εαρλψ χοντριβυτιον ρατιοσ φορ τηε λοωερ ανδ ηιγηερ στακε
γαmεσ, ασ σηοων ιν Φιγυρε 4. Τηε ηιγηεστ ρατε οφ ρετυρν ισ γιϖεν βψ τηε Βυττον/Εαρλψ
χοντριβυτιον ρατιοσ ιν τηε ρεγιον οφ 1.2. Τηερε ισ ωιδε ϖαριατιον ιν τηε διστριβυτιον οφ
πλαψερσ χοντριβυτιον ρατιοσ ανδ τηισ συγγεστσ α στρονγ ηετερογενειτψ ιν βελιεφσ οφ πλαψερσ.
Dεσπιτε τηισ ηετερογενειτψ, τηε ρεπρεσεντατιϖε/mεδιαν πλαψερ γετσ τηε δεχισιον ϖερψ
ρουγηλψ ριγητ ιν ασσεσσινγ τηε ινφορmατιοναλ αδϖανταγε αφφορδεδ βψ τηε Βυττον σεατινγ
ποσιτιον οϖερ τηε Εαρλψ ποσιτιον. Τηισ ισ σηοων βψ τηε φαχτ τηατ τηε ηιγηεστ ρατε οφ ρετυρν
ισ αππροξιmατελψ ιν τηε mιδδλε οφ τηε ρανγε οφ τηε διφφερεντ Βυττον/Εαρλψ χοντριβυτιον
ρατιοσ.
ς. ΧΟΝΧΛΥΣΙΟΝΣ
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Εϖιδενχε οφ διφφερεντιαλ ρετυρνσ το βετσ πλαχεδ ωιτη διφφερεντ προβαβιλιτιεσ οφ συχχεσσ ηασ
βεεν ρεπορτεδ ιν mανψ διφφερεντ ενϖιρονmεντσ οϖερ mανψ δεχαδεσ. Ιν γενεραλ, τηε
εϖιδενχε ισ οφ α ηιγηερ εξπεχτεδ ρετυρν το βετσ πλαχεδ ον ηιγηερ−προβαβιλιτψ ουτχοmεσ,
κνοων ασ τηε φαϖουριτε−λονγσηοτ βιασ (ΦΛΒ). Τηερε αρε mανψ ποτεντιαλ εξπλανατιονσ φορ
τηε περσιστενχε οφ τηισ βιασ. Τηε τωο ωε σεεκ το αρβιτρατε βετωεεν ηερε αρε βροαδλψ
χατεγοριζεδ ασ πρεφερενχε−βασεδ (ε.γ. ρισκ−λοϖε) ανδ mισπερχεπτιον−βασεδ (νοταβλψ
βελιεφ ηετερογενειτψ ανδ νον−λινεαρ ωειγητινγ φυνχτιον) τηεοριεσ. Υσινγ ϖερψ λαργε δατα
σετσ οφ ρεαλ−mονεψ ονλινε ποκερ γαmεσ, ωε ιδεντιφψ τηε εξιστενχε οφ τηε βιασ ιν τηισ ρεαλ−
ωορλδ νατυραλ λαβορατορψ. Ιν φαχτ, ωε δεmονστρατε χονσιστεντ οϖερ−βεττινγ ον λοω
προβαβιλιτψ ηανδσ ανδ υνδερ−βεττινγ ον ηιγη προβαβιλιτψ ηανδσ βψ ρεχρεατιοναλ
χοmπαρεδ το mορε ινφορmεδ ποκερ πλαψερσ, το τηε εξτεντ τηατ τηεψ ατταιν α σιγνιφιχαντλψ
λοωερ ρατε οφ ρετυρν. Σνοωβεργ ανδ Wολφερσ (2010), δεmονστρατεδ τηατ τηε ΦΛΒ, ωηιχη
τηεψ φουνδ ιν ραχετραχκ οδδσ, ιmποσεσ α σιγνιφιχαντ χοστ ον βεττορσ. Εθυαλλψ, ωε φινδ τηατ
αmονγστ ρεχρεατιοναλ ποκερ πλαψερσ (ι.ε. ιν γαmεσ ινϖολϖινγ λοωερ mινιmυm στακε
λεϖελσ), τηε χοστ οφ τηε ΦΛΒ ισ συβσταντιαλ, αmουντινγ το α πεναλτψ (χφ. mορε ινφορmεδ
πλαψερσ) οφ mορε τηαν ∃3.1Μ οϖερ τηε γαmεσ ωε εξαmινε.
Ηαϖινγ φουνδ εϖιδενχε ιν φαϖουρ οφ mισπερχεπτιον ρατηερ τηαν ρισκ λοϖε ιν τηε
ραισινγ βεηαϖιουρ οφ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ ατ τηε πρεφλοπ σταγε, ωε τηεν λοοκεδ φορ
εϖιδενχε το διστινγυιση βετωεεν τωο διφφερεντ τψπεσ οφ mισπερχεπτιον ατ αλλ σταγεσ οφ
ποκερ γαmεσ. Ουρ ρεσυλτσ ρεϖεαλεδ ινχρεασινγ βιασ βψ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ (χφ. mορε
ινφορmεδ πλαψερσ) ασ ινφορmατιον χοmπλεξιτψ ινχρεασεδ τηρουγηουτ τηε γαmε, εϖιδενχε
χονσιστεντ, ιν α χοmπλετελψ διφφερεντ δοmαιν, ωιτη Γανδηι ανδ Σερρανο−Παδιαλ∋σ (2014)
ρεχεντ φινδινγσ υσινγ ΥΣ ραχετραχκ δατα. Ιν παρτιχυλαρ, ουρ ρεσυλτσ συγγεστ τηατ
ηετερογενειτψ οφ βελιεφσ, ρατηερ τηαν α νον−λινεαρ ωειγητινγ φυνχτιον, βεστ εξπλαινσ τηε
ΦΛΒ δισπλαψεδ βψ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ.
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Ινφορmατιοναλ Αδϖανταγε
(Ηιγηερ Προβαβιλιτψ οφ Wιννινγ)

Χυτοφφ

Βυττον
(Φαϖουριτε)
)))

Σmαλλ
Βλινδ

Ορδερ οφ Πλαψ
Βιγ Βλινδ
Μιδδλε
Εαρλψ
(Λονγσηοτ)

Ινφορmατιοναλ Dισαδϖανταγε
(Λοωερ Προβαβιλιτψ οφ Wιννινγ)

Φιγυρε 1. Ινφορmατιοναλ Αδϖανταγε οφ Dιφφερεντ Σεατινγ Ποσιτιονσ.
Τηε ορδερ οφ πλαψ προγρεσσεσ φροm τηε Εαρλψ τηρουγη το τηε Βυττον σεατινγ ποσιτιον ανδ
ηενχε τηε ινφορmατιοναλ αδϖανταγε ινχρεασεσ τηε λατερ τηε πλαψερ ηασ το αχτ ιν εαχη
ρουνδ οφ βεττινγ.
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:

Προβαβιλιτψ
Dενσιτψ
Φυνχτιον

Ποορ Ηανδ
(Λοω Προβαβιλιτψ οφ
Wιννινγ)

Αϖεραγε Ηανδ
(Μεδιυm Προβαβιλιτψ οφ
Wιννινγ

Γοοδ Ηανδ
(Ηιγη Προβαβιλιτψ οφ
Wιννινγ)

Αϖοιδ Βεττινγ (ι.ε.
Φολδ)

Αϖεραγε Βετ (ι.ε. Χαλλ)

Ινχρεασε Βεττινγ
(ι.ε. Ραισε)

Ποορ

Μεδιυm

Γοοδ

Θυαλιτψ οφ Ηανδ (Προβαβιλιτψ οφ Wιννινγ)
Πρεφλοπ Ηανδ
Μεδιυm Ηανδ

Ποορ Ηανδ
(Λονγσηοτ)
ςερψ Λοω Προβαβιλιτψ
(Φολδ)
..

Λοω Προβαβιλιτψ
(Φολδ/Χαλλ)
..

Γοοδ Ηανδ
(Φαϖουριτε)
Ηιγη Προβαβιλιτψ
(Χαλλ/Ραισε)
..

Χυτοφφ

ぐ

ぐ

ぐ

Βυττον
(Φαϖουριτε)

Λοω Προβαβιλιτψ
(Φολδ/Χαλλ)

Μεδιυm Προβαβιλιτψ
(Χαλλ/Ραισε)

ςερψ Ηιγη
Προβαβιλιτψ (Ραισε)

Σεατινγ
Ποσιτιον
Εαρλψ
(Λονγσηοτ)
Μιδδλε

Φιγυρε 2. Τηε δισαγγρεγατιον οφ πρεφλοπ ηανδσ ιν διφφερεντ σεατινγ ποσιτιονσ ιντο λοω,
mεδιυm ανδ ηιγη προβαβιλιτψ οφ ωιννινγ, ωιτη ιλλυστρατιον οφ τηε ηανδ προβαβιλιτψ
δενσιτψ φυνχτιον.
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Ρελατιϖε Φρεθυενχψ
Φολδ
(Φ)
α

Ραισε
(Ρ)

Χαλλ
(Χ)
β

χ
δ
ε

Προβαβιλιτψ οφ Wιννινγ

Figure 3: Relative Frequency of Probability of Winning
Ιλλυστρατιϖε εξαmπλε οφ τηε συβϕεχτιϖε ρελατιϖε φρεθυενχψ διστριβυτιονσ οφ προβαβιλιτψ οφ
ωιννινγ φορ ρεχρεατιοναλ ανδ ινφορmεδ πλαψερσ. Τηε νον−λινεαρ ωειγητινγ mισπερχεπτιον
χαν βε σεεν ιν τηε διφφερενχεσ βετωεεν τηε συβϕεχτιϖε ρελατιϖε φρεθυενχψ διστριβυτιονσ φορ
ινφορmεδ πλαψερσ (σολιδ βλαχκ λινε) ανδ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ (δασηεδ λινε). Ασ σηοων, ωε
εξπεχτ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ το εξηιβιτ φολδ ερρορσ βψ υνδερ φολδινγ ποορ χαρδσ (α) ανδ
περηαπσ φολδ σοmε χαρδσ τηεψ ουγητ το χαλλ ( β). Wε αλσο εξπεχτ ραισε δεχισιον ερρορσ βψ
φαιλινγ το ραισε σοmε χαρδσ τηεψ ουγητ το ραισε (ε). Ιν γενεραλ, ωε εξπεχτ λεσσ ραισινγ (ε), λεσσ
φολδινγ (α < β), βυτ mορε χαλλινγ (χ > δ) οϖεραλλ βψ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ χοmπαρεδ το mορε
ινφορmεδ πλαψερσ. Ρατιοναλ ρεθυιρεσ τηατ βοτη φυνχτιονσ ιντεγρατε το ονε ανδ τηατ
α+δ+ε=β+χ.
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(Σεε ατταχηεδ ∀Φιγυρε 4.επσ∀ φιλε φορ σουρχε φιλε)
Φιγυρε 4. Ρελατιονσηιπ βετωεεν Players Βυττον/Εαρλψ χοντριβυτιον ρατιοσ ανδ τηε
Βλινδ Αδϕυστεδ Νετ Ρετυρνσ περ Γαmε.
Τηε λοχαλ αϖεραγε βλινδ αδϕυστεδ νετ ρετυρνσ περ γαmε (∃) ατ 0.04 ιντερϖαλσ οφ
Βυττον/Εαρλψ χοντριβυτιονσ ρατιοσ φορ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ (∃.5/∃1 βλινδ γαmεσ) αρε σηοων
ασ τριανγλεσ ωιτη α σολιδ 2νδ ορδερ πολψνοmιαλ λινε φιτ ανδ φορ mορε ινφορmεδ πλαψερσ
(∃5/∃10) αρε σηοων ασ χροσσεσ ωιτη α δασηεδ 2νδ ορδερ πολψνοmιαλ λινε φιτ.
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Ταβλε 1. Τηε ωιν ρατε mεασυρε οφ ρελατιϖε ταβλε ποσιτιον αδϖανταγε, ποτ
χοντριβυτιον ανδ ρετυρν ρατεσ ιν εαχη σεατινγ ποσιτιον. Ρεσυλτσ φορ τηε λοωερ βλινδ
(∃0.5/∃1), ρεχρεατιοναλ, γαmεσ αρε σηοων ιν νορmαλ τεξτ ανδ φορ ηιγηερ βλινδ (∃5/∃10),
mορε ινφορmεδ, γαmεσ αρε σηοων ιν ιταλιχσ.
Ποσιτιον

Wιν

Wιν

Τοταλ

Ποτ Χοντριβυτιον

Ρατιο

Ρετυρν

Ρατε

Ρατε

Χοντριβυτιον

Ρατιο

Dιφφερενχε

Ρατε

(%)

Ρατιο

(%)

(ΧΡ)

(ΧΡ−WΡ)

(%) ∼

12.77⊥

1.00⊥

0.00⊥

0.52⊥

12.53⊥∗ 1.00⊥∗

11.37⊥∗

1.00⊥∗

0.00⊥∗

3.63⊥∗

13.40

1.11

13.93

1.09

−.02

1.60

13.33∗

1.06∗

12.70∗

1.12∗

0.05∗

4.64∗

15.61

1.30

15.83

1.24

−.06

2.65

15.70∗

1.25∗

15.29∗

1.34∗

0.09∗

5.04∗

17.72

1.47

17.71

1.39

−0.09

4.84

19.05∗

1.52∗

18.43∗

1.62∗

0.10∗

6.41∗

(WΡ)
12.02⊥

Εαρλψ

Μιδδλε

Χυτοφφ

Βυττον

1.00⊥

⊥ ινδιχατεσ α mαιν εφφεχτ οφ σεατινγ ποσιτιον ον τηε σιζε οφ τηε στατιστιχ σηοων ιν τηε
χολυmν, συχη τηατ τηε ϖαριαβλε ιν τηε χολυmν ισ φουνδ το ϖαρψ αχχορδινγ το τηε σεατινγ
ποσιτιον ατ π < .001 λεϖελ.
∗ ινδιχατεσ α (Βονφερρονι αδϕυστεδ) σιγνιφιχαντ εφφεχτ οφ α παιρωισε χοmπαρισον βετωεεν
τηε στατιστιχ φορ τηε ρεχρεατιοναλ ϖσ τηε mορε ινφορmεδ πλαψερσ (π < .001).
∼Νοτε

τηατ σινχε Ποκερ ισ α νεγατιϖε συm γαmε ανδ τηε Εαρλψ, Μιδδλε, Χυτοφφ ανδ Βυττον

ποσιτιονσ ηαϖε ποσιτιϖε ρετυρνσ, ιτ ισ τηε σmαλλ βλινδ ανδ βιγ βλινδ ποσιτιονσ τηατ αρε ιν
νετ λοσσ: Τηε τοταλ ρετυρν ρατε (%) οφ βοτη τηε Βλινδ Ποσιτιονσ φορ τηε (∃0.5/∃1) γαmεσ
ωασ −14.7% ωηερεασ φορ τηε (∃5/∃10) γαmεσ τηε τοταλ ρετυρν ρατε ωασ −15.4%.
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Ταβλε 2. Τηε φολδ, χαλλ ανδ ραισε ρατεσ ιν τηε πρεφλοπ σταγε βψ πλαψερσ ιν εαχη
σεατινγ ποσιτιον. Ρεσυλτσ φορ λοωερ βλινδ (∃0.5/∃1) ρεχρεατιοναλ, γαmεσ αρε σηοων ιν
νορmαλ τεξτ ανδ φορ ηιγηερ βλινδ(∃5/∃10), mορε ινφορmεδ, γαmεσ αρε σηοων ιν ιταλιχσ
Σεατινγ Ποσιτιον

Εαρλψ

Μιδδλε

Χυτοφφ

Βυττον

Γαmεσ Φολδεδ

Γαmεσ Χαλλεδ

Γαmεσ Ραισεδ

Πρεφλοπ

Πρεφλοπ

Πρεφλοπ

80.2%⊥

6.8%⊥

12.9%⊥

81.8%⊥∗

2.6%⊥∗

15.6%⊥∗

78.3%

7.5%

14.0%

80.7%∗

3.6%∗

15.7%∗

75.1%

8.7%

15.6%

77.3%∗

5.1%∗

17.5%∗

72.2%

10.9%

16.9%

72.6%∗

7.5%∗

19.8%∗

⊥ ινδιχατεσ α mαιν εφφεχτ οφ σεατινγ ποσιτιον ον τηε σιζε οφ τηε στατιστιχ σηοων ιν
τηε χολυmν, συχη τηατ τηε ϖαριαβλε ιν τηε χολυmν ισ φουνδ το ϖαρψ αχχορδινγ το
τηε σεατινγ ποσιτιον ατ π < .001 λεϖελ.
∗ ινδιχατεσ α (Βονφερρονι αδϕυστεδ) σιγνιφιχαντ εφφεχτ οφ α παιρωισε χοmπαρισον
βετωεεν τηε στατιστιχ φορ τηε ρεχρεατιοναλ ϖσ τηε mορε ινφορmεδ πλαψερσ (π <
.001).
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Ταβλε 3. Ρατεσ οφ ρετυρν φορ γαmεσ τηατ αρε χαλλεδ ορ ραισεδ πρεφλοπ βψ πλαψερσ ιν
εαχη σεατινγ ποσιτιον. Ρεσυλτσ φορ λοωερ στακε (∃0.5/∃1), ρεχρεατιοναλ, γαmεσ αρε σηοων
ιν νορmαλ τεξτ ανδ φορ ηιγηερ στακε (∃5/∃10), mορε ινφορmεδ γαmεσ αρε σηοων ιν ιταλιχσ
(νοτε τηατ τηε ρατε οφ ρετυρν φορ φολδεδ γαmεσ ισ −100%).
Σεατινγ Ποσιτιον
Εαρλψ

Μιδδλε

Χυτοφφ

Βυττον

Γαmεσ Χαλλεδ Πρεφλοπ

Γαmεσ Ραισεδ Πρεφλοπ

−4.7%⊥

5.2%⊥

−3.0%⊥∗

8.0%⊥∗

−3.4%

7.0%

0.9%∗

9.7%∗

−2.1%

9.0%

1.9%∗

11.1%∗

−0.1%

11.6%

2.9%∗

13.3%∗

⊥ ινδιχατεσ α mαιν εφφεχτ οφ σεατινγ ποσιτιον ον τηε σιζε οφ τηε στατιστιχ
σηοων ιν τηε χολυmν, συχη τηατ τηε ϖαριαβλε ιν τηε χολυmν ισ φουνδ το ϖαρψ
αχχορδινγ το τηε σεατινγ ποσιτιον ατ π < .001 λεϖελ.
∗ ινδιχατεσ α (Βονφερρονι αδϕυστεδ) σιγνιφιχαντ εφφεχτ οφ α παιρωισε
χοmπαρισον βετωεεν τηε στατιστιχ φορ τηε ρεχρεατιοναλ ϖσ τηε mορε ινφορmεδ
πλαψερσ (π < .001).
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Ταβλε 4 Περχενταγε οφ ηανδσ ινχλυδινγ α ραισε ωιτη ωιν ανδ ρετυρν ρατεσ ατ τηε
πρεφλοπ βεττινγ ρουνδ

Ποσιτιον
Εαρλψ

Μιδδλε

Χυτοφφ

Βυττον

Βλινδσ

Γαmεσ %

Wιν Ρατε %

Ρετυρν
Ρατε %

.5/1

12.88∗

69.95∗

5.23∗

5/10

15.61∗

72.58∗

8.02∗

.5/1

14.00∗

72.48∗

6.99∗

5/10

15.72∗

74.88∗

9.66∗

.5/1

15.64∗

75.41∗

9.04∗

5/10

17.45∗

77.57∗

11.15∗

.5/1

16.88∗

78.82∗

11.64∗

5/10

19.84∗

80.59∗

13.30∗

∗Ινδιχατεσ σιγνιφιχανχε ατ τηε .1% λεϖελ.
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Ταβλε 5: %ςΠΙΠ Βετσ ορ Ραισεσ φορ ∃0.5/1 ανδ 5/10 δολλαρ γαmεσ: Τηε περχενταγε
γαmεσ ρεαχηινγ εαχη σταγε ιν ωηιχη α προαχτιϖε ϖολυνταρψ χοντριβυτιον ισ mαδε το τηε ποτ
(ι.ε. ονλψ βετσ ανδ ραισεσ) φροm α γιϖεν ποσιτιον ιν τηε πρεφλοπ, φλοπ, τυρν ανδ ριϖερ σταγεσ οφ
τηε γαmε. Λοωερ βλινδ, ρεχρεατιοναλ, (∃0.5/∃1) γαmεσ σηοων ιν νορmαλ τεξτ ανδ φορ ηιγηερ
βλινδ, mορε ινφορmεδ) (∃5/∃10) γαmεσ σηοων ιν ιταλιχσ
Ποσιτιον

Βλινδσ
.5/1

Πρεφλοπ

Φλοπ

Τυρν

Ριϖερ

12,466,677 6,497,363 3,973,850 2,823,475

Γαmεσ
5/10

6,704,607

2,794,629

1,755,462

1,266,035

.5/1

10.76%

13.76%

13.27%

11.89%

5/10

13.72%

13.50%

11.64%

9.64%

.5/1

5.99%

15.26%

16.37%

14.56%

5/10

7.26%

13.35%

15.06%

13.34%

.5/1

13.93%

12.29%

8.64%

6.95%

5/10

17.45%

12.63%

7.75%

5.82%

.5/1

15.23%

12.67%

8.83%

6.91%

5/10

17.73%

12.63%

7.78%

5.88%

.5/1

17.15%

13.57%

9.35%

7.03%

5/10

20.00%

13.78%

8.63%

6.40%

.5/1

18.33%

13.81%

9.58%

7.02%

5/10

22.62%

15.24%

9.73%

7.08%

Προ−αχτιϖε

.5/1

1.32

1.12

1.11

1.01

Ρισκ Ρατιο

5/10

1.30∗

1.21∗

1.25∗

1.22∗

Σmαλλ βλινδ

Βιγ Βλινδ

Εαρλψ

Μιδδλε

Χυτοφφ

Βυττον

Βυττον/Εαρλψ

∗ ινδιχατεσ α σιγνιφιχαντ διφφερενχε ατ τηε .01% λεϖελ.
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Ταβλε 6: Τηε αϖεραγε (βλινδ αδϕυστεδ) νετ ρετυρν ανδ χοστσ περ γαmε (∃) φορ εαχη
σεατινγ ποσιτιον.
Λοωερ στακε (∃0.5/∃1), ρεχρεατιοναλ, γαmεσ αρε σηοων ιν νορmαλ τεξτ ανδ ηιγηερ στακε
(∃5/∃10), mορε ινφορmεδ γαmεσ αρε σηοων ιν ιταλιχσ.
Αϖγ. Νετ Ρετυρν (∃)

Αϖεραγε Χοστ (∃)

Αϖεραγε Χοστ

περ Γαmε

περ Γαmε

περ Πλαψερ

Τοταλ Χοστ (∃)

(∃)
Εαρλψ

0.0140 (.0024)
−0.0673 ∗

−29.43

−838,993.23

−0.0697 ∗

−30.50

−869,421.04

−0.0651 ∗

−28.47

−811,567.00

−0.0534 ∗

−23.35

−665,709.34

0.0813 (.0031)
Μιδδλε

0.0461 (.0026)
0.1159 (.0033)

Χυτοφφ

0.0877 (.0027)
0.1528 (.0036)

Βυττον

0.1773 (.0028)
0.2307 (.0037)
−111.75

−3,185,690.61

Στανδαρδ Dεϖιατιονσ σηοων ιν βραχκετσ.
Αϖεραγε Χοστ περ Γαmε χαλχυλατεδ ασ τηε διφφερενχε βετωεεν τηε αϖεραγε (βλινδ αδϕυστεδ)
νετ ρετυρν ατταινεδ ιν τηε ηιγηερ στακε γαmεσ mινυσ τηε αϖεραγε νετ ρετυρν ατταινεδ ιν
τηε λοωερ στακε γαmεσ. Αϖεραγε χοστ περ πλαψερ εθυαλσ τηε αϖεραγε χοστ περ γαmε
mυλτιπλιεδ βψ αϖεραγε νυmβερ οφ γαmεσ πλαψεδ βψ α ρεχρεατιοναλ πλαψερ ιν τηε δατασετ
(437.3). Τοταλ χοστ ισ τηε αϖεραγε χοστ περ γαmε mυλτιπλιεδ βψ τηε νυmβερ οφ γαmεσ
πλαψεδ βψ ρεχρεατιοναλ πλαψερσ (12,466,467).
∗ Ινδιχατεσ σιγνιφιχανχε ατ τηε .01% λεϖελ.
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