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Samenvatting (Summary in Dutch)

Ontwikkelingen in Methoden voor State Space Modellen op Basis

van de Likelihood

State space modellen zijn een klasse van tijdreeks modellen die pogen een geobserveerd

fenomeen te verklaren aan de hand van een set ongeobserveerde stochastische processen.

Vaak heeft zo een ongeobserveerd proces een economische interpretatie. Zo kan men de

seizoenscomponent in een macro-economische tijdreeks expliciet modelleren als ongeobser-

veerde component.

De praktische toepasbaarheid van een state space model hangt voornamelijk af van

de vraag of we onbekende grootheden zoals de model parameters en het ongeobserveerde

state proces kunnen schatten. Dit probleem is de focus van dit proefschrift. Grof gezegd

beschouwen we twee klassen modellen: lineaire en niet lineaire modellen. Voor lineaire

modellen is het schattingsprobleem grotendeels op te lossen door gebruik van het beroemde

Kalman filter. Voor deze modellen is de voornaamste uitdaging om state space modellen

praktisch toepasbaar te maken voor hele grote datasets die omvangrijke modellen vereisen.

Voor niet lineaire modellen is het Kalman filter niet toepasbaar en is zelfs het schatten van

simpele modellen een uitdaging. In dit proefschrift presenteer ik nieuwe resultaten voor beide

klassen modellen en illustreer ik de praktische toepasbaarheid aan de hand van empirische

voorbeelden.

Chapter 2: The Linear State Space Model

Dit hoofdstuk geeft alle resultaten voor het lineaire state space model die benodigd zijn

voor de resterende hoofdstukken. Vrijwel alle resultaten zijn bekend uit de literatuur, zie

vooral Anderson and Moore (1979), Harvey (1981), West and Harrison (1989) and Durbin

and Koopman (2001).
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Chapter 3: Monte Carlo Estimation for Nonlinear Non-Gaussian State Space

Models

In dit hoofdstuk beschouw ik de klasse state space modellen waar de het state proces normaal

verdeelde innovaties heeft maar waar de observaties niet lineair van de state afhangen. Het

belangrijkste resultaat van dit hoofdstuk is een uitbreiding van de algoritmes in Shephard

and Pitt (1997) and Durbin and Koopman (1997). Ik laat onder andere zien hoe men een

Kalman filter kan interpreteren voor een state space model met negatieve ‘varianties’.

Chapter 4: Likelihood-based Analysis for Dynamic Factor Models

In dit hoofdstuk behandel ik dynamische factor modellen. Deze modellen vallen in de cate-

gorie van lineare state space modellen. In principe is het Kalman filter dan ook toepasbaar

op deze modellen. De grote hoeveelheid data en model parameters maken dit echter onprak-

tisch. Ik presenteer een aantal nieuwe resultaten die het mogelijk maken om het Kalman

filter toe te passen op grote state space modellen met honderden tijdreeksen. Als bewijs van

de praktische toepasbaarheid schat ik een dynamisch factor model met meer dan duizend

parameters.

Chapter 5: Dynamic Factor Models with Smooth Loadings

Een van de aannames van een lineair state space model is dat een potentieel grote verzameling

tijdreeksen een lineaire functie is van een klein aantal onderliggende processen. In veel

toepassingen is het redelijk aan te nemen dat de coefficienten in deze lineaire relaties niet te

sterk varieren tussen de verschillende tijdreeksen. In dit hoofdstuk beschouw ik het voorbeeld

van een model voor yields van obligaties met verschillende looptijden. De coefficienten voor

verschillende looptijden zullen in het algemeen dicht bij elkaar liggen. In dit hoofdstuk

presenteer ik een klasse state space modellen die deze verbanden tussen de coefficienten door

middel van restricties expliciet oplegt. Ik laat ook zien hoe de juiste set van restricties kan

worden gevonden door een systematische procedure op basis van Wald-tests.

Chapter 6: Dynamic Factor Analysis in the Presence of Missing Data

Dit hoofdstuk is een vervolg op hoofdstuk 4. Ik presenteer nieuwe resultaten die het mogelijk

maken om de resultaten van hoofdstuk 4 toe te passen op tijdreeksen waar observaties missen.


