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Als wetenschappers proberen we de wereld te begrijpen door verhelderende

vragen te stellen. Ontwikkelingen op het gebied van statistiek en informa-

tica leveren een steeds breder scala aan methoden om antwoorden op deze

vragen te vinden. De analyse van experimentele en observationele data

staat hierbij centraal. Zowel binnen als buiten de econometrie moet de on-

derzoeker echter ook rekening te houden met niet-geobserveerde variabelen.

Voorbeelden zijn: (1) variabelen die niet voldoende vaak waargenomen zijn

(bijvoorbeeld economische grootheden die slechts maandelijks maar niet

wekelijks of dagelijks vastgelegd zijn) of (2) variabelen die we veronderstel-

len te bestaan, maar die niet waargenomen kunnen worden (bijvoorbeeld

de volatiliteit van financiële tijdreeksen). In dit proefschrift modelleren we

deze latente variabelen met behulp van niet-lineaire ‘state-space’ modellen.

Een voorbeeld van deze soort modellen zijn de zogenaamde stochastische

volatiliteitsmodellen. Deze modellen worden gedetailleerd besproken in de

hoofdstukken 2 en 3. Het onderwerp van hoofdstuk 4 is teldata. Bij teldata

is er veelal sprake van aantallen en zijn de uitkomsten dus gehele getallen.

Het gebruik van latente processen maakt het hierbij mogelijk om complexe

verbanden in deze tijdreeksen te modelleren.

In hoofdstuk 2 bespreken we de methoden uit de Bayesiaanse statistiek

en ‘machine learning’ die recentelijk gebruikt zijn om stochastische volati-

liteitsmodellen te schatten. Deze schattingsmethodes zijn meestal al inge-
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wikkeld als we een enkele financiële tijdreeks willen analyseren. Een goed

begrip van de voor- en nadelen is dus noodzakelijk voordat multivariate

uitbreidingen aan bod komen. Er is meestal een compromis nodig tussen

de nauwkeurigheid van de schatting en de benodigde rekentijd om tot die

schatting te komen. Daarom besteden we aandacht aan zowel nauwkeu-

rige maar gecompliceerde methoden, als snelle maar minder nauwkeurige

methoden. We bespreken deze methoden vanuit vier perspectieven. Al-

lereerst bespreken we rekenkundige complexiteit en de nauwkeurigheid van

de schatting. Ten tweede bespreken we de flexibiliteit van de schattings-

methoden. Als derde onderzoeken we of deze methoden toegepast kunnen

worden in multivariate en hoog-dimensionele modellen. Dit is van belang,

aangezien sommige methoden voordelen bieden in het univariate geval (zo-

als gëıntegreerde, geneste, Laplace Approximations met sparse matrix com-

putations) die niet langer gelden in hogere dimensies. Als laatste bespreken

we welke methode volgens ons de beste procedure is voor de schatting van

multivariate stochastische volatiliteitsmodellen.

In hoofdstuk 3 introduceren we een methode om volatiliteit-spillovers

te kwantificeren met behulp van multivariate stochastische modellen. Het

begrijpen van de verbanden tussen de financiële markten van verschillende

regio’s/landen kan beleidsmakers en portfolio managers helpen om betere

beslissingen te nemen. Allereerst gebruiken we de inzichten van hoofdstuk

2 om deze multivariate modellen Bayesiaans te schatten. Hierna leggen we

uit hoe deze modellen ons in staat stellen de volatiliteit-spillovers te meten.

Het Bayesiaanse framework levert ook de posterior verdeling van deze spillo-

vers zodat we het interval met de hoogste posterior density kunnen gebrui-

ken om de onzekerheden omtrent deze volatiliteit-volatiliteit-spillovers te

kwantificeren. We illustreren onze methode aan de hand van verschillende

gesimuleerde voorbeelden en twee empirische toepassingen. We beperken

ons tot een maximum van vijf latente processen. Er zijn meerdere uitbrei-

dingen denkbaar. Een combinatie van exacte methodes en benaderingen

kan voordeling zijn bij het vinden van een evenwicht tussen de rekentijd en

de precisie van de schatting. Daarnaast kunnen methoden die de geometri-

sche informatie in de posterior distribution gebruiken (zoals Hamiltonian
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Monte Carlo) gebruikt worden om nog meer latente processen toe te staan.

Het modelleren van multivariate teldata is het onderwerp van hoofd-

stuk 4. We bespreken zowel parameter- als observatie-gedreven modellen

en vergelijkingen deze modellen op basis van hun voorspellende kwaliteiten.

We bespreken allereerst enkele moeilijkheden en mogelijke oplossingen. De

univariate Poison verdeling wordt veelvuldig gebruikt om univariate tel-

data te beschrijven maar de multivariate uitbreiding is te gecompliceerd

om bruikbaar te zijn. Andere modellen, zoals bijvoorbeeld ‘Autoregressive

Conditional Intensity’ modellen, vereisen positieve parameters. Deze posi-

tieve parameters impliceren dat zulke modellen alleen in staat zijn processen

te beschrijven waarin de correlatie positief is. Een log-lineaire specificatie

laat ook negatieve parameters toe. Het blijft echter lastig om de multiva-

riate verdeling van teldata correct te beschrijven. Als laatste alternatief

stellen we voor om niet-lineaire ‘state space’ modellen te gebruiken. Deze

klasse van modellen is zeer flexibel: zowel positieve als negatieve correlaties

zijn mogelijk, evenals positieve en negatieve Granger-causal feedback. We

vergelijken de modelvoorspellingen aan de hand van verschillende criteria

en komen tot de conclusie dat het gebruik van ‘state space’ modellen de

voorkeur heeft.
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