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Samenvatting (Summary in Dutch)

All credits shall go to Marc Nientker for this translation.

Tijdreeksmodellen met niet-geobserveerde componenten bieden een modelleerraamwerk

die de Lucas-kritiek op de tijdsdimensie behandelt. Derhalve zijn dergelijke tijdreeksmod-

ellen stochastisch en afhankelijk van de niet-waargenomen toestand van de wereld op

elk punt in de tijd. Aan de econometrische zijde kunnen dergelijke modellen gewoon-

lijk in de vorm van een state space model worden gegoten, waardoor onderzoekers een

efficiënte parameterschatting en signaalextractie via het rudimentaire Kalman-filter kun-

nen uitvoeren. Inferentie op basis van maximum likelihood is eenvoudig met behulp van

prediction error decomposition. Zowel hoofdstuk 4 als 5 gebruiken een lineair Gaussiaans

state space model. De eerste probeert de koppeling tussen niet-geobserveerde compo-

nenten te modelleren met behulp van een evenwichtsrelatie tussen monetaire variabe-

len; terwijl de tweede een voorspel procedure ontwikkelt op basis van de geëxtraheerde

gemeenschappelijke factoren uit een groot aantal variabelen. Een niet-lineair en niet-

Gaussiaans model maakt echter directe maximum likehood niet bruikbaar, omdat men alle

niet-geobserveerde componenten moet uit integreren om de likelihood functie te bereke-

nen. Hoofdstuk 3 ontwikkelt een gesimuleerde maximum likelihood schattingsprocedure

die multivariate importance sampling gebruikt om deze integratie efficiënt uit te voeren.

Deze procedure wordt echter te duur als de dimensionaliteit van het model groot wordt.

In dergelijke gevallen biedt moderne Bayesiaanse benadering, zoals de particle Markov

keten Monte Carlo-methoden, een krachtige toolkit voor het analyseren van hoogdimen-

sionale niet-lineaire en niet-Gaussiaanse state space modellen. Hoofdstuk 2 stelt een

particle Markov keten Monte Carlo-schattingsprocedure voor voor een hoog-dimensionaal



stochastisch volatiliteitsmodel waarbij ook niet-waargenomen factoren aanwezig zijn.

Aan de empirische kant zijn voorbeelden van niet-geobserveerde componenten in tij-

dreeksanalyse gemakkelijk te vinden. De financiële markten zitten vol met niet-geobserveerde

factoren die van invloed zijn op het rendement en de volatiliteit van activa. Ze zijn vaak de

bronnen van de gestileerde feiten, waaronder rendements asymmetrie en volatiliteitsclus-

tering. Hoofdstuk 2 gaat in op aspecten van financieel rendement in een hoog-dimensionale

omgeving, gericht op het begrijpen van overeenkomsten verborgen in de verdeling van de

rendementen. Verder krijgen beleidsrelevante concepten zoals potentiële productiegroei

en natuurlijke rentetarieven in monetaire economie steeds meer aandacht bij centrale

banken. Deze hoeveelheden zijn per definitie niet waarneembaar en houden verband met

de dynamiek van de vorming van inflatieverwachtingen by economische besluitvormers.

Hoofdstuk 3 en 4 modelleren de tijdsafhankelijke dynamiek van de inflatie met zijn impli-

ciete verwachtingsproces en schatten de natuurlijke koersen van drie economieën in combi-

natie met cyclische componenten die de positie van een economie meten. Ten slotte dienen

niet-waargenomen componentenmodellen ook als prognoseapparaten die niet-informatieve

geluiden van informatieve maar niet-waargenomen onderliggende dynamische kenmerken

van een tijdreeks ontwarren. Hoofdstuk 5 ontwikkelt een nieuwe voorspellingsprocedure

voor El Niño-evenementen op de lange termijn. Omdat El Niño-gebeurtenissen op een

complexe manier gerelateerd zijn aan vele andere meteorologische variabelen met verschil-

lende lags en leads, worden de voordelen van stochastische cyclusmodellen en dynamische-

factormodellen gecombineerd in de voorgestelde procedure die moeilijk te detecteren sig-

nalen extraheert en nauwkeurige voorspellingen voor de lange termijn oplevert.
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