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In dit proefschrift woorden vier artikelen in vier hoofdstukken gepresenteerd. Elk hoofdstuk analyseert 
de samenbeweging van financiële markt data met behulp van verschillende statistische methoden. In 
het bijzonder wordt een antwoord gegeven op de volgende vier vragen:  1) Wat zijn de statistische 
eigenschappen van GAS (Generalized Autoregressive Score) tijdreeksmodellen voor correlaties? 2) Hoe 
kunnen we correlaties in hoog-dimensionale data modelleren? 3) Hoe kunnen we dynamische modellen 
aanpassen, als we zien dat het model niet de werkelijkheid van de data gelijkt? 4) Als we financiële 
overloopeffecten modelleren, hoe kunnen we de dynamische eigenschappen ervan incorporeren?  

Ter beantwoording van de eerste vraag wordt in Hoofdstuk 2 een op simulaties gebaseerde methode  
toegepast. We ontdekken dat de methode in meerdere dimensies niet bepaald welke matrix-
vierkantswortel optimaal geschikt zijn zou. Bovendien vinden we dat de symmetrische vierkantswortel 
de meest algemene resultaten aanbiedt. 

Hoofdstuk 3 introduceert een model voor hoog-dimensionale dynamische correlatiedata. Dit model kun 
door een Quasi-Gaussian-maximale-aannemelijkheidsmethoden geschat worden. Dit betekent dat het 
model statistische optimaliteitseigenschappen heeft. We tonen de numerische efficiënte evaluatie van 
dit model. Verder  ontwikkelen we een nieuw dynamisch correlatiemodel, dat data van optiemarken en 
van aandelenmarkten combineert. Op zede wijze kunnen we de correlatie-risicopremie berekenen.  

Hoofdstuk 4 presenteert een systematische ontleding  van niet waargenomene factoren in de analyse 
van dynamische correlatie op basis van nieuwe modellen.  De nieuwe modellen hebben de eigenschap, 
dat ze over tijden zich aanpassen, zodat ze de data betere statische eigenschappen verkrijgen. De 
nauwkerigheid van onze methode demonstreren we met behulp van diverse voorbeelden uit de praktijk. 

Hoofdstuk 5 introduceert een model voor overloopeffecten op financiële markten. Tot dusver was er 
geen compleet-statistische model beschikbaar om overloopeffecten te verstaan. Dus hebben 
onderzoekers ad-hoc methoden toegepast. We vinden dat ons nieuw model preciezere voorspellingen 
levert dan de oude ad-hoc methoden. Dit maakt de analyse van overloopeffecten geloofwaardiger. 

 


