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Samenvatting (Summary in Dutch)

Dit proefschrift gaat over toestandsruimte modellen die in de tijdreeksanalyse als een

flexibele methodologie voor het modelleren van tijdsvarierende parameters kan worden

beschouwd in (financieel-) economische analyses. Wij richten ons op methodologische

kwesties gerelateerd aan simulatie methoden die nodig zijn voor het analyseren van

meer geavanceerde modellen. We ontwikkelen nieuwe econometrische modellen voor een

betere doorgronding van tijdsvariërende aspecten van economische risico’s en instabiele

parameters.

In Hoofdstuk 2 introduceren we een aantal nieuwe simulatie technieken voor niet-

lineaire en niet-Gaussiaanse toestandsruimte modellen. We ontwikkelen een algemene

en efficiënte methode voor het uitrekenen van de aannemelijkheidsfunctie voor deze

klasse van modellen door handig gebruik te maken van een combinatie van numerieke

en simulatie methoden. Onze methode is gebaseerd op het idee dat slechts een deel

van de aannemelijkheidsfunctie via simulatie hoeft te worden geëvalueerd. We noemen

onze methode de “numerically accelerated importance sampling” (NAIS) methode. We

laten zien dat de NAIS methode zowel een hoge rekensnelheid als een hoge numerieke

precisie heeft. Daarnaast kan het gebruikt worden voor het schatten van onbekende

parameters in modellen met een hoge toestandsruimte dimensie. Het is verder niet

nodig om een afweging te maken tussen onzuiverheid en variantie hetgeen vaak het

geval is voor andere simulatie methoden. Een uitvoerige simulatie studie voor een reeks

van stochastische modellen en een empirische studie naar de tijdsvariërende varianties

van aandeel-rendementen van Amerikaanse bedrijven tonen aan dat we hoge numerieke

nauwkeurigheden en hoge rekensnelheden kunnen bereiken.

In Hoofdstuk 3 ontwikkelen we een systematisch kader voor het koppelen van een

algemene klasse van stochastische volatiliteit (SV) modellen aan de gerealiseerde maten

van volatiliteit, zoals de twee tijdschalen schatter van Zhang, Mykland, and Aı̈t-Sahalia

(2005), de gerealiseerde kernel schatter van Barndorff-Nielsen, Hansen, Lunde, and

Shephard (2008) en de pre-gemiddelde gerealiseerde variantie schatter van Jacod, Li,

Mykland, Podolskij, and Vetter (2009). In onze analyse maken we gebruik van een

volledig gespecificeerd tijdreeks model voor zowel de rendementen als de gerealiseerde

maten voor volatiliteit. We gaan uit van een lineaire toestandsruimte voor de logaritme

van de gerealiseerde volatiliteit. Deze kan volgens Jensen’s ongelijkheid gezien kan
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worden als een onzuivere en “hoge-ruis” schatter voor de log gëıntegreerde variantie.

We maken gebruik van filter methoden voor het schatten van het latente log-volatiliteits

proces waarbij het ruis geëlimineerd wordt.

We dragen bij aan de literatuur door te erkennen dat de afhankelijkheid tussen

dagelijkse rendementen en meetfouten van invloed is op de schatters van de parameters

in het model. We ontwikkelen een twee-staps schattingsmethode voor de parameters in

onze specificatie die dit probleem oplost. Deze methode is reken-technisch eenvoudig,

zelfs als het stochastische volatiliteit model niet-Gaussiaanse verdelingen en hefboom-

effecten voor de rendementen bevat. Wij voeren een uitgebreide empirische studie uit

voor het gerealiseerde SV model met behulp van gegevens voor negen aandelen van de

Dow Jones-index in de periode tussen 2001 en 2010. We vinden dat meetfouten tussen

de 24 % en 53 % van varianties van dagelijkse innovaties verklaren in schattingen van

de gerealiseerde “kernel” schatter en de pre-middeling gerealiseerde variantie schatter.

We laten verder zien dat het filteren van tijdreeksen leidt tot substantiele reducties

in de variantie van de log-volatiliteits ramingen. We kunnen ook concluderen dat de

precisie van de voorspellingen berekend door ons model significant hoger is dan die van

een aantal recent ontwikkelde alternatieve modellen.

In Hoofdstuk 4 onderzoeken we of voorspellingen van parameter-gestuurde modellen

met tijdsvariërende parameters nauwkeuriger zijn dan die van waarneming-gestuurde

modellen. We onderzoeken dynamische modellen voor discrete data, voor intensiteiten,

voor wachttijden, voor volatiliteit en voor copula functies. In deze studie worden ook

modellen opgenomen die niet eerder zijn bestudeerd in de literatuur. In een uitge-

breide simulatie studie vinden we dat waarneming-gestuurde gegeneraliseerde autore-

gressieve score (GAS) modellen gelijke voorspelnauwkeurigheden hebben als parameter-

gestuurde modellen. In de meerderheid van gevallen zijn verschillen in de gemiddelde

kwadratische fout minder dan 1%, zodat de verzameling van nauwkeurigheden van

modellen (als in Hansen, Lunde, and Nason 2011) een laag onderscheidend vermogen

kunnen geven voor de vergelijking van twee alternatieve modellen. We vinden ook dat

GAS modellen beter presteren dan de meer bekende waarneming-gestuurde modellen

uit de literatuur in termen van voorspelnauwkeurigheid. Deze resultaten tonen het

belang van de waarneming-gestuurde GAS modellen die gelijk zijn in flexibiliteit en

voorspelnauwkeurigheid als parameter-gestuurde modellen, terwijl de GAS modellen

minder complex en minder computer-intensief zijn.
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In Hoofdstuk 5 keren we terug naar de nieuwe methodologische ontwikkelingen

van Hoofdstuk 2. We ontwikkelen een nieuwe simulatie methode voor het berekenen

van de aannemelijkheidsfunctie van de eerder geintroduceerde niet-lineaire en niet-

Gaussiaanse toestandsruimte modellen met meerdere tijdsvariërende parameters. De

simulatie methode is gebaseerd op een nauwkeurige model-benadering (zowel lineair

als Gaussiaans) waarmee we de aannemelijkheidsfunctie evalueren op basis van het

oplossen van een laag-dimensionele integraal via een quasi-simulatie methode. Verder

leiden we nieuwe resultaten af die complexe berekeningen substantieel vereenvoudigen

tot een functie die slechts afhangt van de tijdsvariërende parameters in het model.

We illustreren de effectiviteit van deze nieuwe methoden aan de hand van een reeks

van complexe modellen die we inzetten voor een aantal simulatie studies en een aantal

data illustraties. We concentreren ons op de stochastische volatiliteitsmodellen met

hefboom effecten en niet-Gaussiaanse storingen alsmede multivariate extensies van deze

modellen. Onze resultaten laten zien dat we 95% reducties in de variantie van de

schattingen van de aannemelijkheidsfunctie behalen wanneer we deze afzetten tegen

een standaard simulatie methode. Ten slotte, we tonen ook aan dat de simulatie

fouten van parameter schattingen klein zijn in de praktijk. Deze bevindingen blijven

geldig als de tijdreeksdimensie groter wordt.
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