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Nederlandse Vertaling

Het is algemeen gekend dat aandelen returns, waargenomen op een intra-dagelijkse,

dagelijkse en wekelijkse basis, in het algemeen serieel gecorreleerd en dikwijls het-

eroskedastisch zijn. Dikwijls hebben de verdelingen van deze returns dikke staarten

en zijn ze scheef.

Het doel van deze thesis was een model te vinden dat de hierboven genoemde

eigenschappen van de returns kan reproduceren, en om de belangrijkheid aan te

tonen van dichtheidsfuncties die vershillen van de normale dichtheidsfunctie in

financile toepassingen. Een AR-APARCH specificatie werd in staat bevonden de

eerste twee conditionele momenten te beschrijven van de onderzochte series. Om

rekening te houden met de mogelijke asymmetrie and de hoge kurtosis die we

empirisch waarnemen, hebben we voorgesteld om gebruik te maken van de scheef

verdeelde student dichtheid van Fernández and Steel (1998). We breiden deze

dichtheid uit in twee richtingen.

Vooreerst hebben we deze dichtheid geherformuleerd opdat deze een nul- gemid-

delde en unitaire variantie heeft. We geven ook een analytische uitdrukking van de

gradient vector voor dit model. We hebben ook de gebruiksvriendelijkheid aange-

toond van deze dichtheid (gemakkelijke implementatie, een duidelijke interpretatie

van de parameters en de empirische relevantie) ten aanzien van haar concurrenten.

Vanuit een empirisch perspectief werd aangetoond dat een AR-APARCH gecom-

bineerd met een scheve student verdeling accurate VaR voorspellingen gaf.

Het meest uitdagende deel van deze thesis was het ontwikkelingen van een

software pakket voor het schatten en voorspellen van de meest populaire univariate

modellen van het ARCH type. Dit pakket, genaamd G@RCH, werd ontwikkeld

met de OX 3.0 matrix georienteerde programmatietaal van Doornik (1999). Het

bied een gebruiksvriendelijke venster georienteerde interface aan te vergelijken met
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de welgekende PcGive software.

De laatste contributie van deze thesis is nog steeds gerelateerd met het gebruik

van niet normale verdelingen. Het idee was om het effect te bestuderen van cen-

trale bank interventies op de wekelijkse returns en de volatiliteit van de DEM/USD

en de YEN/USD wisselkoersen. Hier, in tegenstelling tot de vorige hoofdstukken,

laten we regime-afhankelijke specificaties toe (dit is een extensie van normale mix-

tuur voorgesteld in het derde hoofdstuk) en we onderzoeken of officile interventies

de geobserveerde regime veranderingen in de volatiliteit kunnen verklaren. De

schattingsresulaten werpen een interessant licht op de conclusies gegeven in de lit-

eratuur. Het werd bevonden dat afhankelijk van het gegeven volatiliteits niveau,

gecordineerde centrale bank interventies een stabiliserend of een destabiliserend

effect kunnen hebben. Onze resultaten zijn in opspraak met de algemene visie dat

deze interventies enkel stijgingen in de volatiliteit impliceren.
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