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Abstract

This thesis investigates to what extent a combination of Google Trend data
and economic relevant regressors can be used to help nowcast the Danish private
consumption. The underlying modelling framework is a Bayesian Structural Time-
Series proposed by Scott and Varian (2013) exactly for the purpose of enriching
nowcasting of economic key-indicators. The model incorporates automatic variable
selection by Stochastic Search Variable Selection (SSVS). The paper gives a thor-
ough introduction to the framework before evaluating the results when applying
the proposed model to the Danish private consumption series based on the period
2004-2015.

I do not find any strong evidence for the hypothesis that Google Trend data
or economic relevant regressors can contribute to a better prediction of the Danish
private consumption. In fact I find that the structural time series model without
any exogenous variables captures the dynamic of the consumption seemingly well
only failing during the beginning of the financial crisis. Only small improvements
in nowcasting economic turning points such as the crisis were made when adding
the combination of external regressors to the model, but at the cost of adding more
noise as well.
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1 Indledning

1.1 Motivation

Økonomiske nøgletal som bruttonationalproduktet (BNP), forbrug eller ledighed er fak-
torer, der spiller en stor rolle i at estimere, hvordan økonomien ser ud og hvor den skal
bevæge sig hen. Det er centralt at vide hvor økonomien befinder, da det danner beslut-
ningsgrundlag for investorer, centralbanker, politikere og endda også private forbrugere.
Derfor er det væsentligt, at de økonomiske nøgletal, der ligger til grund for disse be-
slutninger, er rigtige. Desværre er disse standardmål ikke kun produceret med betydelige
forsinkelser (lags), men er også revideret både ofte og meget. Der har derfor altid været et
behov for at udvikle metoder, der kan forudsige nutiden så præcist som muligt og derved
vise, hvor økonomien er lige nu. Denne form for prædiktion betegnes også for nowcasting.

Det grundlæggende princip i nowcasting er at udnytte den information, der er til-
gængelig, før de officielle nøgletal offentliggøres. Informationen bruges til at lave et tid-
ligt estimat af enkelte standardmål for den økonomiske konjunktur. Tilgængeligheden og
mængden af data er steget voldsomt de seneste år pga. udviklingen i digital teknologi.
Dette åbner op for at udnytte disse data til bedre at estimere nøgletal for den økonomiske
tilstand, før de officielle tal bliver offentliggjort. Hermed muliggøres et bedre tidligt bud
af fx den økonomisk konjunktur.

Nok en af de vigtigste variable, der bidrager til økonomisk vækst er privatforbruget,
som udgør omkring 50% af det danske BNP. Privatforbruget bidrager derfor direkte til
økonomisk vækst via dens rolle i nationalregnskabet, samt ved at være en god indika-
tor for befolkningens tillid og forventning til økonomiens tilstand. Ydermere er forbruget
en bærende faktor de kommende år jf. Nationalbankens kvartalsoversigt for 3. kvartal
2015. Privatforbruget er i kraft af dette en væsentlig variabel at estimere korrekt, når det
gælder om at tage økonomiske såvel som politiske beslutninger. Imidlertid offentliggøres
privatforbruget først to måneder efter et kvartals afslutning og er endvidere omfattet af
betydelige revisioner. Den lange periode uden information er den primære motivation for
at give et realtids estimat af privatforbruget, hvilket er hovedformålet af denne afhandling.

1.2 Problemformulering

Privatforbruget er en vigtig indikator for økonomiens nuværende tilstand, men bliver først
offentliggjort to måneder efter et kvartals afslutning. Jeg vil i denne afhandling forsøge
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at give et bud på privatforbruget lige efter et kvartals afslutning. Metoden baseres på
artiklen Predicting the Present with Baysian Structural Time Series af Steven L. Scott
og Hal Varian (2013). De beskriver en Bayesiansk strukturel tidsrækkemodel, der fanger
trend, sæson samt regressionskomponent. Regressionskomponenten skal fange eksterne
signaler, hvorved de benytter Google søgeforespørgsler til at give et realtids estimat. I min
model vil jeg udover Google søgeforespørgsler medtage forklarende variable offentliggjort
af Danmarks Statistik.

Afhandlingen vil altså i første omgang beskrive og udlede teorien, der skal bruges til at
lave prædiktioner. Herefter vil afhandlingen undersøge hvorvidt forklarende variable kan
hjælpe min model til at prædiktere vendepunkter, hvilket er et af de mest udfordrende
opgaver ved forecasting. Endvidere vil jeg undersøge, hvordan modellen uden nogen former
for eksterne signaler klarer sig.

1.3 Afhandlingens struktur

Afhandlingen er opbygget i flere dele, der samlet set skal være med til at besvare pro-
blemstillingen. Disse dele beskrives nedenfor. Endvidere findes i Bilag 8.1 et overblik over
hvilke variable, der er brugt gennem hele afhandlingen. Der angives desuden dimension
og forklaring. Gennem hele afhandlingen bruger jeg decimalpunktum i stedet for decimal-
komma.

Afsnit 2: I afsnit 2 giver jeg en kort introduktion til privatforbruget samt hvilke
faktorer der er med til at påvirke det. Endvidere forklarer jeg, hvilke data jeg vil medtage
i prædiktionen af det danske privatforbrug, samt beskriver hvordan det fremskaffes.

Afsnit 3: I afsnit 3 beskriver jeg modellen samt hvilke antagelser, der er lavet. De
ukendte parametre introduceres. Desuden forklarer jeg om Kalman filteret og smootheren.
I denne del introduceres endvidere et simuleret eksempel, der benyttes videre hen gennem
opgavens teoretiske del. Det simulerede eksempel skal være med til illustrere teorien samt
teste dele af modellen.

Afsnit 4: I afsnit 4 redegør jeg for den simulationsbaserede metode, kaldet Gibbs
sampler. Denne er nødvendig, da fordelingen af de ukendte parametre ikke kan skrives på
lukket form. Simulationen deles op i tre mindre dele, hvor hver del beskrives indgående
og testes. Endvidere udvides den ene af delene til Stochastic Search Variable Selection
(SSVS) algoritmen. Dette afsnit slutter af med at teste om den samlede Gibbs sampler
virker.

Afsnit 5: I afsnit 5 beskrives, hvordan prædiktioner i modellen laves, efter de ukendte
parametre er blevet estimeret i afhandlingens afsnit 5.

Afsnit 6: Afsnit 6 ser på hvordan modellen klarer sig i praksis og hvorvidt den kan
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bruges til at lave prædiktioner af privatforbruget.
Afsnit 7: Afsnit 7 opsummerer afhandlingen i overordnede træk. Herefter opridses

alle hovedresultaterne, samt hvilke problemstillinger, der eventuelt har været undervejs.
Til sidst kommer jeg ind på hvilke forbedringer, der kan laves til videre forskning.

1.4 Afgrænsning

Denne afhandling er ikke en makroteoretisk afhandling, selvom jeg i bund og grund analy-
serer en makroøkonomisk problemstilling. En stor del af fokus vil være på selve metoden
samt tests og egenskaber af den. Teorien testes herefter på privatforbruget. Metoden er
bred i den forstand, at den kan bruges til at prædiktere alle andre former for økonomiske
tidsrækker.

I afhandlingen benytter jeg kun endelige tal af privatforbruget, dvs. tal som tilbage i
tid er blevet revideret grundet ny information. Jeg har således ikke taget højde for, hvilken
version af reviderede tal jeg har brugt.

1.5 Software

Til at opsætte modellen har jeg brugt C++ med et R interface. R er et open source
programmeringssprog, hvilket betyder, at det er frit tilgængeligt for alle at bruge. R er
ikke et specielt hurtigt sprog. Målet med R er netop, at det skal være let for brugeren at
lave dataanalyse og statistik, og ikke nødvendigvis, at det skal gå stærkt. Brugervenlighed
fås på bekostning af ydeevne. Jeg bruger derfor kun R til at transformere data inden det
bruges i modellen, vise inferens og lave model tjeks efter funktionerne er kørt i C++
samt at lave grafer. Da jeg skal køre mange simulationer i MCMC algoritmer, hvilket
er beregningsmæssigt udfordrende, er det derfor hensigtsmæssigt, om end nødvendigt, at
lave implementeringen i C++.

Jeg bruger programmet RStudio, der er et integreret udviklingsmiljø for R, og inklude-
rer pakken Rcpp, der giver en konsistent API til et interagere mellem R og C++. Desuden
bruger jeg pakken RcppArmadillo (som inkluderer Rcpp). Armadillo er et lineært algebra
bibliotek skrevet i og målrettet C++, der sigter mellem en god balance mellem hastig-
hed og brugervenlighed. RcppArmadillo er Rcpp’s integration af Armadillo pakken, der
er en ren C++ pakke. RcppArmadillo fungerer som en bro mellem Rcpp og Armadillo.
Det tillader programmøren at skrive kode, der bruger Armadillo-klasser, der integrerer
problemfrit med R via Rcpp.
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2 Data

I dette afsnit vil jeg introducere til privatforbruget, samt beskrive hvilket data jeg har
benyttet. Endvidere forklarer jeg, hvordan data fremskaffes.

2.1 Privatforbrug

Privatforbruget findes på kvartalsbasis som en del af det kvartalsvise Nationalregnskab.
Det offentliggøres af Danmarks Statistik godt to måneder efter et kvartals afslutning i
tabellen NKN1. Den endelige version af nationalregnskabet foreligger næsten tre år efter
udgangen af det pågældende år.

Privatforbruget inkluderer husholdningernes udgifter til køb af varer og tjenesteydel-
ser samt forbrug i NPISH (non-profit institutions rettet mod husholdninger). De danske
husholdningers forbrug omfatter til dels deres forbrug i Danmark, til dels deres forbrug i
udlandet i form af turistudgifter. Ligeledes omfatter privatforbruget også danske diploma-
ters, studerendes, grænsearbejderes og søfolks udgifter i udlandet. Udenlandske turistud-
gifter i Danmark trækkes fra privatforbruget.

Figur 1 viser privatforbruget i faste priser (2010 priser). Ved faste priser benyttes et
bestemt års prisindeks, som i dette tilfælde er 2010 priser. Jeg har valgt at benytte mig
af faste priser, da problemet med løbende priser er, at de ikke tager højde for, at prisni-
veauet stiger over tid, altså inflation. Ifølge Nationalregnskabet omregnes løbende priser
til faste priser, således at effekten af prisudviklingen elimineres og det derfor bliver mu-
ligt at foretage sammenligninger over tid. I figuren kan man se, at konjunkturudsvingene
bliver afspejlet i forbrugskvoten. Der er vækst fra 1990-1998, økonomien er stillestående
fra 1998-2003, så er der igen vækst fra 2003-2008, fra 2008-2009 er der recession og der-
efter er økonomien igen stillestående, dog med en lav vækst. Dette betyder, at trenden i
privatforbruget ikke er den samme over tid. Endvidere kan man i figuren se en ret tydelig
sæsoneffekt, der er højest i 4. kvartal. Sæsoneffekten ændrer sig også over tid. Det er
således vigtigt at benytte en model, der kan tage højde for disse skift.

2.2 Hvilke faktorer påvirker privatforbruget?

Antallet af potentielle indikatorer er stort og det er ikke oplagt, hvilke der er mest relevan-
te. For at have en ide om, hvad der påvirker privatforbruget, kigger jeg på en underopdeling
af privatforbruget, der også offentliggøres af Danmarks Statistik (statistikbanken.dk
tabel NKHC21). De laver en opdeling af husholdningernes forbrug på dansk område, og
således er udgifter i udlandet ikke lagt til og turisters udgifter i Danmark er ikke trukket
fra. Ikke desto mindre giver tabellen et billede af, hvad der påvirker husholdningernes for-
brug, når der eksempelvis er recession i økonomien. Figur 2 viser husholdningers udgifter
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Figur 1: Privatforbrug i fastepriser (mia. kr.)

per område i mia. kr. Husholdningernes udgifter kan opdeles på udgifter til nødvendige
goder (venstre plot) og udgifter til goder, der ikke er direkte nødvendige, altså luksusvarer
(højre plot). Inden for nødvendige goder er mad, drikkevarer, tøj, bolig (bl.a. husleje),
elektricitet, medicin, samt andre transportmidler og kommunikation, som bl.a. består af
køb af telefon, telefonabonnement, vægtafgift, ejerafgift og brændstof. Disse tidsrækker
er svagt voksende over tid og viser også kun svage tegn, hvis overhovedet, på konjunktur-
udsving. Til gengæld er goder, der opfattes som luksusvarer mere konjunkturfølsomme. I
højre plot ses, at der er klare tendenser ved eksempelvis finanskrisen i 2008. Luksusvarer
omfatter sådan noget som ’Andre varer og tjenester’ (herunder bl.a. restaurant, hotel,
skønhedspleje/wellness, smykker), ’Fritidsudstyr, underholdning og rejser’ (herunder bl.a.
elektronik, koncerter, musikinstrumenter, campingvogn, båd), ’Bolig- og husholdningsud-
styr’ (herunder bl.a. møbler, hvidevarer, køkkenudstyr osv) samt ’Køb af køretøjer’. ’Køb
af køretøjer’ udgør en mindre del af privatforbruget, men til gengæld viser den tydelige
udsving under recessionen. Konklusionen er, at en del af privatforbruget er forholdsvist
stabilt, ligegyldig om der lavkonjunktur eller højkonjunktur, mens en anden del faktisk har
en betydning for, hvordan privatforbruget udvikler sig. Det er den del, der er interessant
at medtage, når privatforbruget skal prædikteres.

7



mar 1990 sep 1994 mar 1999 sep 2003 mar 2008 sep 2012

0
10

20
30

40
50

Boligbenyttelse
Fødevarer, drikkevarer, tøj
Anden transport og kommunikation
Elektricitet, gas, brændsel
Medicin, lægeudgifter

mar 1990 sep 1994 mar 1999 sep 2003 mar 2008 sep 2012

10
20

30
40

Andre varer og tjenester
Fritidsudstyr, underholdning, rejser
Bolig− og husholdningsudstyr
Køb af køretøjer

Figur 2: Husholdningers udgifter på område (mia. kr.). Første plot viser områder der
angives for nødvendige. Andet plot viser områder der angives som luksusvarer og har
derfor en indvirkning på udviklingen af privatforbruget.

2.3 Forklarende variable

Som forklarende variable vil jeg benytte både data fra Danmarks Statistik samt data
fra Google. Succeskriteriet for en forbrugsindikator er dens evne til tidligt at indikere
udviklingen i det private forbrug snarere end et mere teoretisk funderet kriterium. Det er
centralt for anvendeligheden af indikatorer i forbindelse med prædiktion, at de foreligger
før offentliggørelsen af den tidsserie, som de anvendes til at forudsige.

Opdelingen af privatforbruget fra forrige afsnit er en god inspiration til finde forkla-
rende variable, men der findes også andre indikatorer, der ikke sigter direkte mod privat-
forbrugets underkomponenter. Disse kunne tænkes at opfange mere overordnede tenden-
ser i forbrugsudviklingen. Andre forklarende variable kunne være ledigheden, OMXC20
indekset, forbrugertillidsindikator, dankortomsætning, pengemarkedsrenter og udlån fra
pengeinstitutter.

I afhandlingen benyttes en model, der selv kan selektere mellem inputs. Således ud-
vælger modellen kun de variable, der forklarer udviklingen bedst. Dette giver mulighed
for, at brugeren kan medtage andre indikatorer, der synes interessante, men ikke har en
direkte sammenhæng med privatforbruget. Det er bl.a. her Google data kommer ind i
billedet, da der ikke er en en-til-en sammenhæng mellem det man har søgt efter på nettet
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og hvad man bruger af penge. Imidlertid kunne Google data være med til at indikere en
tendens i forbruget. Dette vil jeg komme nærmere ind på senere i afsnittet. Først vil jeg
forklare om økonomisk relevante indikatorer.

2.3.1 Økonomisk relevante tidsrækker

Jeg har i alt udvalgt 17 forklarende variable, der kunne have økonomisk relevans. De kan
allesammen findes på Danmarks Statistiks hjemmeside (statistikbanken.dk), men en
af dem (dankortomsætningen) har jeg modtaget en længere tidsrække på fra Danmarks
Nationalbank. Nedenfor vil jeg forklare indikatorerne overordnet. Jeg har ladet mig inspi-
rere af artiklen Indikatormodeller for det private forbrug fra Kvartalsoversigten, 1. kvartal
2011 (del 1) skrevet af Jonas Sørensen.

Forbrugertillid: Forbrugertilliden er en indikator på danskernes tillid til deres egen
families økonomiske situation og den samlede økonomiske situation i samfundet. Oplys-
ningerne til forbrugerforventningerne er indsamlet via de såkaldte omnibusundersøgelser,
som består af en stikprøve på ca. 1.500 personer. Forbrugertillidsindikatoren findes i ta-
bel FORV1 på Danmarks Statistiks hjemmeside, der offentliggøres den 16. bankdag den
pågældende måned der laves statistik for. Forbrugertillidsindikatoren er på månedsbasis.

Anskaffelse af køretøjer: Anskaffelse af køretøjer findes både i tabel BIL5 og BIL6.
Fra BIL5 har jeg valgt nyregistrerede personbiler for husholdningerne samt nyregistrerede
campignvogne. Fra BIL6 har jeg yderligere valgt nyregistrerede dieselbiler i husholdnin-
gerne samt brugtvognshandel. I artiklen af Jonas Sørensen nævnt ovenover konkluderer
han, at antallet af nyregistrerede personbiler til husholdningerne er en vigtig indikator for
det private forbrug.

Dankortomsætning: Dankortomsætningen kan findes i tabel MPK60 på Danmarks
Statistiks hjemmeside tilbage til 2008. Jeg skal dog bruge en længere tidsrække, hvorfor
jeg har været så heldig at få dankortomsætningen tilbage til 2001 fra Danmarks National-
bank. Efter 2013 indeholder dankortomsætningen også mobile overførsler, dvs MobilePay
og Swipp. Størstedelen af overførslerne er mellem private og relaterer sig ikke direkte til
forbruget. Det kan være, at man indbyrdes afregner for et køb, der allerede er foretaget af
den ene part. På den anden side kan man forestille sig, at en del af de mobile overførsler
erstatter kontanthævninger i dankortautomaterne. Ligeledes er en nyere tendens, at det i
stigende omfang bliver muligt at betale med MobilePay og Swipp i detailhandlen, og den
del af de mobile overførsler tæller med i det private forbrug. Det kan derfor være svært at
korrigere for den del af de mobile overførsler, der bliver foretaget mellem privatpersoner
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og som ikke relaterer sig til privatforbruget. Jeg har ikke korrigeret dankortomsætningen,
hvorfor det skal bemærkes, at serien kan indeholde mere støj efter 2013. Ikke desto min-
dre kunne man forestille sig, at dankortomsætningen var ret relevant i prædiktionen af
privatforbruget.

Aktieindeks: Aktieindeks kan findes i tabel MPK13 og går tilbage til 1996. Fra denne
tabel benytter jeg OMXC20 indekset, der er et aktieindeks over de 20 mest omsatte aktier
på Københavns Fondsbørs. Hver enkelt aktie indgår i indekset i forhold til dets markeds-
værdi, hvilket betyder, at store virksomheder udgør en stor del af indekset. Disse vil have
større indflydelse på udviklingen. Der blev i stedet indført et nyt indeks i 2011, OMXC20
CAP, hvor ingen aktie må vægte mere end 20%. Man kunne tænke, at OMXC20 ikke
længere er et retvisende udtryk for udviklingen i den samlede børsværdi. Imidlertid følges
OMXC20 og OMXC20 CAP rimelig pænt ad, hvorfor jeg vælger at medtage OMXC20.
Endvidere medtager jeg aktieindeks for energi, industri samt forbrugsgoder.

Detailomsætningsindeks: Detailomsætningsindekset findes i tabel DETA21. Detai-
lomsætningsindekset viser udviklingen i detailvirksomhedernes omsætning. Jeg tager både
indekset i alt med, indekset for fødevarer og andre dagligvarer samt indekset for beklæd-
ning. Jævnfør det afsnit 2.2 skulle man ikke forvente, at disse indeks ville have en effekt,
dog forsøger jeg at medtage dem alligevel.

Udlån fra pengeinstitutter: Udlån fra pengeinstitutioner til husholdninger findes i
tabel DNPUD. Nettotransaktionerne kunne være relevante, da efterspørgslen efter lån
falder, når købelysten bliver afdæmpet.

Konjunkturcyklus: Danmarks Statistik offentliggør tabellen KONCYK, der er en må-
de at repræsentere erhvervslivets økonomiske konjunktursvingninger. Jeg har medtaget
konjunkturcyklus for industri. Denne variabel har ikke en direkte sammenhæng med pri-
vatforbruget, men den kunne give en indikation af, hvornår der er lavkonjunktur, hvilket
påvirker privatforbruget. Positiv tal forventes at have en positiv effekt på privatforbruget.

Pengemarkedsrente Fra tabellen MPK3 har jeg medtaget et obligationsrentegennem-
snit. Man kunne forestille sig at højere renter gør det mere attraktivt at spare op, hvilket
fører til mindre forbrug. Men samtidig kan man også forestille sig, at høje renter også
medfører større formuer, som kan resultere i et højere forbrug. Her kan der altså være
modsatrettede effekter.

10



Antal konkurser Tabel KONK9 angiver antallet af konkursramte virksomheder, der
anses for at være en vigtig konjunkturindikator, hvilket igen påvirker privatforbruget. Det
forventes at flere konkurser medfører et lavere forbrug.

Øvrige variable: Man kunne desuden forestille sig, at antal beskæftigede kunne være
interessant at medtage, da en faldende beskæftigelse formentlig øger risikoen for indkomst-
fald. Dog går tabel AKU105 kun tilbage til 2007, hvorfor jeg ikke vælger at tage nogen
form beskæftigelsesparameter med.

Alle tabeller findes på månedsbasis og skal da transformeres til kvartalsbasis, hvil-
ket jeg kommer tilbage til i afsnit 2.4. Tabellen nedenfor viser offentliggørelsesdatoen
(bankdag) for de forskellige tabeller. Ved FORV1 har jeg sat 0, da den allerede offent-
liggøres midt måneden forinden. Tabellen viser, hvornår man kan benytte de forskellige
data-tabeller fra Danmarks Statistik. Des hurtigere de offentliggøres, des hurtigere kan
man give et bud på privatforbruget. I afsnit 6 viser jeg, hvilke faktorer der har relevans i
forklaringen af privatforbruget og man kan derudfra bedømme, hvornår man kan give et
bud på forbruget.

Tabel Offentliggørelse (bankdag)
FORV1 0.
KONK9 4.
BIL5, BIL6, KONCYK1 5.
MPK60 9.
MPK3, MPK13 11.
DETA21 16.
DNPUD 19.

2.3.2 Google Trends

Google er en af de mest populære søgemaskiner på verdensplan. I Danmark har de en
markedsandel på omkring 95% i 2014 (kilde: statsmonkey.com), hvilket giver Google in-
formation om stort set alt hvad befolkningen i Danmark søger efter. Siden 2004 tilbyder
Google offentlig tilgængelige tidsrækker, der er baseret på disse søgeforespørgsler. Over-
ordnet er det altså en statistik over antal søgninger, som befolkningen har søgt efter. Data
er delt op i Google Trends og Google Correlate, der beskrives lidt nærmere nedenfor.

Google søgeforespørgsler er interessante, idet de kan give et indblik i de emner, der er
af størst interesse for offentligheden lige nu og her. På den måde kan de fange ændringer
i befolkningens interesser, før det måske kan findes i nogen andre statistikker. Idet mar-
kedsandelen er så høj i Danmark (95%), kunne man forestille sig at Google Trends vil
være en enormt god indikator på den offentliges meninger og interesser.
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Google trend data: Google Trends rapporterer volumen af daglige og ugentlige søg-
ninger på Googles søgemaskine. De analyserer en forbrugers søgeudtryk for at afgøre, hvor
mange søgninger, der er foretaget for et givent søgeudtryk i forhold til det samlede antal
Google-søgninger inden for den samme tid og inden for det samme område. Det betyder,
at man regionalt kan se udviklingen i bestemte søgeudtryk over tid, eksempelvis søgninger
foretaget i Danmark.

Google Trends data er normaliseret, for at gøre det lettere at sammenligne søgedata.
Det betyder, at alle værdier er divideret med den højeste værdi og ganget med 100,
hvorledes skalaen går fra 0 til 100. Det gør at man kan sammenligne et eller flere søgeudtryk
med et andet, idet de vil derved blive normeret i forhold til den højeste værdi i alle de
valgte tidsrækker. Google Trends viser kun populære søgeudtryk. Hvis et søgeudtryk har
lav søgevolumen, vises der et 0. Søgninger, der er foretaget af få personer samt gentagne
identiske søgninger fra en bestemt bruger over en kort periode, ekskluderes.

Endvidere findes der kategorier. Google klassificerer søgeforespørgsler i ca. 30 over-
kategorier og ca. 250 underkategorier. Eksempler på overkategorier kan være ’Biler og
køretøjer’ og ’Mad og drikke’. Kategorierne starter i værdien 0 i januar 2004 og herefter
indikerer de den procentvise afvigelse ift. værdien i januar 2004. Disse kategorier kan væl-
ges uden, at brugeren skal indtaste et søgeord. Således kan man undgå den varians, der
formentlig følger ved at udvælge specifikke søgeord. Specifikke søgeord forventes at være
mere sårbare overfor stød forårsaget af specielle begivenheder, der ikke er relateret til
forbrug. Til at udvælge kategorier har jeg ladet mig inspirere af Vosen og Schmidt (2011).

For at hente data ned skal man have en Google profil og være logget ind. Herefter kan
serien hentes som csv-fil. En af ulemperne ved Google Trends er, at hjemmesiden viser
søgeordet på månedsbasis, men bliver hentet ned på ugebasis. På ugebasis er søgevolumen
lavere. Det kan resultere i en helt anden udvikling af tidsrækken end man først havde
forventet, da lav søgevolumen medfører, at tidsrækken erstattes af 0’er. Forklaringen ligger
dog i, at søgevolumen i Danmark er så lav sammenlignet med større lande som USA. De
analyser, der er lavet af Google data, er lavet på amerikanske data. Se blandt andre Choi
og Varian (2009), Vosen og Schmidt (2011). Det er derfor interessant at se, hvorvidt de
har en effekt på dansk data.

Google Correlate: Google Correlate er det modsatte af Google Trends, da den tillader
brugeren at identificere søgedata, der er korreleret med en given tidsrække. Input kan
være en individuel søgeforespørgsel eller en tidsrække, der er uploadet af brugeren. Den
finder så sættet af individuelle søgeforespørgsler, hvis udvikling ligner den valgte tidsrække
allermest.

Scott og Varian (2013), som jeg baserer afhandlingen på, benytter Google Correlate
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til at finde serier, der er mest korrelerede med den tidsrække de ønsker at prædiktere.
Det kan være lidt risikabelt, da den også kan finde serier der tilfældigvis er korreleret med
denne tidsrække, og egentlig ikke har nogen prædiktiv forklaringsgrad. Udfordringen med
Google Correlate er, at man ikke kan uploade kvartalsdata, som privatforbruget offent-
liggøres i. Således kan jeg ikke finde serier, der er direkte korreleret med privatforbruget.
Jeg benytter mig derfor ikke af denne, men jeg synes den har været vigtig at introducere,
da artiklen, jeg baserer afhandlingen på benytter, denne metode.

I min afhandling benytter jeg således Google Kategorier samt Google Trends søgeord.
I alt giver det mig 144 Google tidsrækker, hvor 87 af dem er Google Kategorier, og de
resterende er specifikke søgeord jeg har indtastet. Som nævnt ovenover har jeg ladet mig
inspirere af afsnit 2.2 til at finde specifikke søgeord.

2.4 Transformation af data

Samlet set har jeg 161 forklarende variable, hvor 144 af dem er Google data og 17 af dem
er data fra Danmarks Statistik. Google data er på ugebasis og data fra Danmarks Stati-
stik er på månedsbasis. Disse skal transformeres til kvartalsdata, så de får samme frekvens
som privatforbruget. Ligesom Vosen og Schmidt (2011) transformerer jeg data ved et sim-
pelt gennemsnit. Til dette kan man benytte apply.quarterly(X, mean, na.rm=TRUE)-
funktionen i R, hvor data skal være sat op som et xts-objekt.

At transformere uge- eller månedsdata om til kvartalsdata kan medføre, at man mister
noget information. Ikke desto mindre er en af fordelene ved at tage et gennemsnit over
måneder eller uger, at man tidligt kan bruge data. Man kan således tage et gennemsnit
over eksempelvis to måneder, i stedet for alle tre. Der er jo stadig information i de to
måneder af kvartalet selv om den sidste måned ikke er med. Dermed kan man allerede
lige efter kvartalets afslutning få en ide om hvordan privatforbruget ser ud.
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3 Modellen

Dette afsnit er baseret på Harvey [15], Durbin og Kooman [3], Jalles [17], Engle og Mc-
Fadden [5] kapitel 50 af J. Hamilton, Zeng og Wu [27], Kalman [18], Shumway og Stoffer
[21] samt Scott og Varian.

I min opgave vil jeg benytte mig af en strukturel tidsrækkemodel, der har den egenskab
at den kan skrives på state space form. State space formen er en general form, som der
kendes en løsning til (i det gaussiske tilfælde). I afsnit 3.1 starter jeg med at gøre rede for,
hvad der menes med state space form, i afsnit 3.2 forklarer jeg hvad en strukturel tids-
rækkemodel er, i afsnit 3.3 viser jeg den endelige model, der skal bruges til at prædiktere
privatforbruget og i afsnit 3.4 introducerer jeg et simuleret eksempel, som jeg vil benytte
gennem teoriafsnittet til at illustrere ideer samt teste. I afsnit 3.5 beskriver jeg Kalman
filteret og smootheren.

3.1 State space form

State space modellen er introduceret af Kalman (1960) og Kalman og Bucy (1961). Op-
rindelig opstod modellen til at spore bevægelsen af rumfartøjer, men sidenhen er modellen
også anvendt til at modellere økonomisk data. Tanken bag state space modellen er, at den
er delt op i noget, som vi kan observere yt og noget som vi ikke kan observere αt. Det som
vi kan observere er en økonomisk tidsrække, som i dette tilfælde vil være privatforbruget.
Det som vi ikke kan observere kalder vi for states og er opdelingen af privatforbruget i
flere forskellige underkomponenter, såsom trend og sæson mv.. De uobserverbare states
kan i realiteten bestå af et stort antal underkomponenter, men de kan imidlertid være
svære at identificere, idet de som sagt er uobserverbare. Derfor er målet med en state
space repræsentation at opsætte αt således at den indeholder al relevant information af
systemet til tid t, og samtidig består af så få komponenter som muligt.

En state space model består af to ligninger, en observationsligning (ligning (1)) der
linker de observerede variable til de uobserverede state variable, og en state ligning el-
ler transitionsligning (ligning (2)), der beskriver dynamikken af state variablerne. Den
generelle gaussiske state space model kan skrives som

yt = Ztαt + εt, εt ∼ N(0, Ht) (1)

αt+1 = Ttαt +Rtηt, ηt ∼ N(0, Qt) (2)

for t = 1, ..., n og hvor αt er en m × 1 uobserverbar state vektor, yt er en observerbar
skalar, Zt er en 1×m vektor, der beskriver hvordan αt påvirker yt, Tt er en m×m tran-
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sitionsmatrix, dvs. den bestemmer hvordan αt+1 afhænger af tidligere værdier af αt og
Rt er en m × r matrix. At have Rt med i modellen tillader brugeren at arbejde med en
variansmatrix, der har fuld rang. Elementerne i αt genereres af en førsteordens markov
proces. Således vil fremtidige værdier af αt afhænge af αt, αt−1, ... kun gennem den nu-
værende værdi af αt. Det gør det ekstremt simpelt at analysere dynamikken af en sådan
proces og endvidere lave forecasts af modellen.

Modellen er i det generelle tilfælde multivariat, men i denne afhandling benytter jeg
en univariat model. Dermed er yt en 1× 1, hvilket betyder, at jeg kun er interesseret i at
forklare én variabel, nemlig privatforbruget. Nedenstående tabel angiver dimensionerne
af modellens parametre.

yt 1× 1 Zt 1×m
αt m× 1 εt 1× 1
Ht 1× 1 Tt m×m
Rt m× r ηt r × 1
Qt r × r

State space modeller er attraktive, fordi de er opbygget af moduler. Dette giver en be-
tydelig fleksibilitet til at udvælge komponenter der modellerer trend, sæson, regressionsef-
fekter og andre potentielle state komponenter der er nødvendige. State space formen er et
enormt effektivt værktøj, og pga. modellens fleksibilitet kan mange modeller i økonomi og
finansiering repræsenteres på state space form. Når først en model kan sættes på state spa-
ce form, kan Kalman filteret anvendes. Under normalitetsantagelsen giver Kalman filteret
middelværdien og variansen af state vektoren betinget på informationen der er tilgængelig
på det bestemte tidspunkt. Det centrale spørgsmål er at estimere de ukendte parametre i
modellen og udføre statistisk inferens af modellen. Parametrene kan estimeres ved enten
at bruge maximum likelihood eller Bayesianske metoder. I denne afhandling benytter jeg
en Bayesiansk tilgang til at estimere parametrene, hvilket jeg vil komme tilbage til i afsnit
4.1.

3.1.1 Antagelser

Lad y1:n = (y1, .., yn)′ være en (n× 1) vektor, α1:n = (α′1, ..., α
′
n)′ være en (n×m) matrix

og antag at αt|y1:t−1 ∼ N(at−1
t , P t−1

t ), hvor

ast = E(αt|y1:s) (3)

P s
t = V ar(αt|y1:s) (4)

Specifikationen af state space systemet er da komplet med følgende antagelser:
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• Fejlleddene er uafhængige af fortiden, hvilket medfører en kausal proces:

εt |= y1:t−1, α1:t (5)

ηt |= y1:t, α1:t, (6)

• Fejlleddene er hvid støj:

cov(ηt, ηs) = 0, t 6= s (7)

cov(εt, εs) = 0, t 6= s (8)

cov(ηt, εs) = 0, ∀ t, s (9)

• Initialtilstanden er α1 ∼ N(a0
1, P

0
1 ), hvor a0

1 = E(α1) og P 0
1 = V ar(α1) angives at

brugeren.

3.2 Strukturelle tidsrækkemodeller

Udgangspunktet i strukturelle tidsrækkemodeller er identifikationen af de fremtrædende
egenskaber i tidsrækken. Således modelleres trend, sæson samt andre relevante kompo-
nenter eksplicit. Det er derfor muligt at få specifik information omkring hver af dem,
hvilket gør en strukturel tidsrækkemodel mere transparent ift. det traditionelle tidsrække-
paradigme, hvor det antages at en tidsrække kan gøres stationær ved at differense eller
detrende. Den basale strukturelle tidsrækkemodel (BST) er givet ved

yt = µt + τt + εt

µt+1 = µt + δt + ut

δt+1 = δt + vt

τt+1 = −
S−1∑
s=1

τt+1−s + wt

Nedenfor vil jeg beskrive de forskellige dele af den basale strukturelle tidsrækkemodel,
samt ekstra komponenter, der kan tilføjes.

Trend: Trenden repræsenterer en tidsrækkes bevægelser på lang sigt og indeholder det
nuværende niveau af trenden, µt, samt hældningen på trenden, δt. En trend skal ikke ses
som værende en deterministisk funktion af tid, således at serien er begrænset til at være
konstant. For at antage at adfærden ikke er den samme gennem tid, tilføjes fejlled til både
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µt og δt. Dermed ændrer trenden sig over tid ved

µt+1 = µt + δt + ut, ut ∼ N(0, σ2
u)

δt+1 = δt + vt, vt ∼ N(0, σ2
v).

Effekten af ut er at tillade at niveauet af trenden kan skifte op og ned, mens vt tillader
hældningen at ændres. Det skal bemærkes at hældningen er en random walk. I afsnit 2.1
så vi, at trenden i privatforbruget ikke er den samme over tid. Denne effekt er således
indarbejdet i den basale strukturelle tidsrækkemodel.

Sæsoneffekt: Økonomiske tidsserier opgjort på måneds- eller kvartalsbasis er ofte på-
virket af fænomener, der optræder på samme tid hvert år, dvs. de er påvirket af sæson-
effekter. For at modellere sæsoneffekten til tid t, τt, antages der at være S sæsoner per
år. Hvis sæsoneffekterne er konstante over tid, kan værdierne fra sæson 1 til S modelleres
ved konstanterne τ ∗1 , ..., τ ∗S, hvor der gælder to vigtige egenskaber:

1. Den gentager sig selv hvert år: τ ∗t = τ ∗t+S, hvor t = 1, 2, ...

2. Sæsoneffekterne summerer til 0 over S efterfølgende perioder:
∑S

j=1 τ
∗
j = 0

Fra egenskab 2 har jeg at
∑S−1

j=0 τt+1−j = 0 og dermed vil næste sæson være en sum af de
(S− 1) foregående: τt+1 = −

∑S−1
j=1 τt+1−j, hvor t = S− 1, S, .... I praksis vil vi gerne have

at sæsoneffekten kan ændre sig over tid. Dette kan gøres ved at tilføje et fejlled, dvs.

τt+1 = −
S−1∑
j=1

τt+1−j + wt, wt ∼ N(0, σ2
w)

for t = 1, ..., n. Egenskab 2 holder stadig, idet fejlleddene har en middelværdi på 0. Således
kan privatforbruget sæson også ændres over tid i den basale strukturelle tidsrækkemodel.

Forklarende variable: Det er nemt at medtage forklarende variable i en strukturel
tidsrækkemodel. Antag at der til tid t er k regressionsvariable xt = (x1t, ..., xkt)

′ med
regressionskoefficienter β = (β1, ..., βk)

′, hvor xt er (k× 1) og β er (k× 1). Leddet x′tβ kan
tilføjes til første ligning i BST-modellen, hvilket giver

yt = µt + τt + x′tβ + εt.

3.3 Modellen

Som tidligere nævnt benytter jeg i denne afhandling en univariat model, da jeg alene
ønsker at forklare det private forbrug. Til den basale strukturelle tidsrækkemodel tilføjer
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jeg desuden en regressionskomponent, beskrevet ovenover. Regressionskomponenten skal
fange effekten af Google søge data samt data fra Danmarks Statistik. Den strukturelle
tidsrækkemodel, der bruges til at prædiktere privatforbruget, ser ud som følger

yt = µt + τt + x′tβ + εt εt ∼ N(0, σ2
ε) (10)

µt+1 = µt + δt + ut, ut ∼ N(0, σ2
u) (11)

δt+1 = δt + vt, vt ∼ N(0, σ2
v) (12)

τt+1 = −
S−1∑
s=1

τt+1−s + wt, wt ∼ N(0, σ2
w) (13)

hvilket kan skrives på state space form ved

yt = Ztαt + x′tβ + εt, εt ∼ N(0, Ht) (14)

αt+1 = Ttαt +Rtηt, ηt ∼ N(0, Qt) (15)

Ligning (14) består således af ligning (10) og ligning (15) består af ligning (11)-(13). Med
4 sæsoner (S = 4) er matricerne givet ved

Zt = ( 1 0 1 0 0 ) αt = ( µt δt τt τt−1 τt−2 )′

Tt =


1 1 0 0 0

0 1 0 0 0

0 0 −1 −1 −1

0 0 1 0 0

0 0 0 1 0

 Rt =


1 0 0

0 1 0

0 0 1

0 0 0

0 0 0



ηt =

 ut

vt

wt

 Qt =

 σ2
u 0 0

0 σ2
v 0

0 0 σ2
w


og Ht = (σ2

ε) er en 1 × 1, pga. antagelsen om, at modellen er univariat. I afhandlingen
antages desuden at modellen er tidsinvariant, dvs. Qt = Q, Zt = Z, Tt = T og Rt = R.
Ovenfor ses det ved at matricerne kun er givet af konstanter. Dette er en forsimplet
antagelse, da effekten af en forklarende variabel også kan ændres over tid. Imidlertid viser
modellen sig at være et kraftfuldt værktøj.

De ukendte parametre i modellen er α1:n, β, σ
2
ε og Q. I afsnit 4.2 viser jeg, hvordan den

simultane fordeling af de ukendte parametre kan approksimeres ved en Gibbs sampler. De
fundne estimater skal da bruges til at lave prædiktioner af yt.
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3.4 Simuleret data til illustration

Gennem resten af opgavens teoriafsnit vil jeg benytte et simuleret eksempel, for bedre at
illustrere teorien og ideerne bag. Ligeledes kan dette datasæt bruges til at teste forskellige
dele af teorien, da den sende værdi kendes. Det simulerede data består af 10 forklarende
variable og har n = 100 observationer. Jeg sætter data som kvartalsdata startende fra
1. kvartal 1990 (ved xts-pakken i R), for at gøre det mere virkelighedsnært. Endvidere
sætter jeg forskellig korrelation mellem variablerne, da mange af de forklarende variable
jeg skal bruge i opgaven kan være relativt højt korreleret. Nedenfor ses et output over
korrelationen i det simulerede data.

[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10]

[1,] 1.00 0.96 0.84 0.84 0.00 0.10 0.00 -0.09 -0.04 0.11

[2,] 0.96 1.00 0.85 0.84 -0.06 0.08 -0.02 -0.05 -0.02 0.10

[3,] 0.84 0.85 1.00 0.84 0.00 0.12 0.07 0.03 -0.02 0.10

[4,] 0.84 0.84 0.84 1.00 -0.04 0.07 -0.01 0.02 -0.06 0.09

[5,] 0.00 -0.06 0.00 -0.04 1.00 0.56 0.41 0.41 0.09 0.09

[6,] 0.10 0.08 0.12 0.07 0.56 1.00 0.37 0.34 0.16 -0.05

[7,] 0.00 -0.02 0.07 -0.01 0.41 0.37 1.00 0.44 0.11 0.00

[8,] -0.09 -0.05 0.03 0.02 0.41 0.34 0.44 1.00 -0.02 0.08

[9,] -0.04 -0.02 -0.02 -0.06 0.09 0.16 0.11 -0.02 1.00 0.00

[10,] 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 -0.05 0.00 0.08 0.00 1.00

Det ses at variabel X1 og X2 er ekstremt korrelerede, mens andre har en lavere korrelation.
Modellen, der er brugt til at danne data, er beskrevet i afsnittet ovenover, hvor jeg også
benytter 4 sæsoner. Estimaterne i det simulerede data sættes til

β = ( -3 0 0 0 4 2.4 1 0 0 0 )′

α1 = ( 100 1 -2 2 1 )′

Q = I3( 8 2 2.5 )′

σ2
ε = 4

Figur 3 viser det simulerede data med de underliggende states. Figuren er delt op i 5
dele, hvor første del er niveauet af trenden, anden del er hældningen på trenden, tredje
del er sæsonkomponenten, fjerde del er regressionskomponenten og femte del viser den
observerede yt. Responsvariablen yt er summen af del et, tre og fire. Det er trenden (plot
1) og sæsonen (plot 3), der angiver de uobserverbare states af modellen. I figuren kan man
se, hvor stor en del af forklaringen regressionskomponenten udgør og endvidere over tid
se dens udvikling.
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At modellere trend, sæson, regressionskomponent og fejlled eksplicit er i kontrast til
rigtige mange andre modeller, herunder bl.a. ARIMA modeller, hvor man normalt diffe-
renser trend og sæson ud. Det smarte ved strukturelle tidsrækkemodeller er, at man kan
se alle delkomponenterne af responsen og at man kan se udviklingen af dem. Det giver en
bedre forståelse for den model man sidder og arbejder med. Desuden giver det informa-
tion om, hvis der skulle være nogen form for særlig behandling i nogle omstændigheder.
Modellen er derved mere transparent, da den tillader brugeren at se, hvorvidt modellen
udvikler sig ift. hvad der er forventet af data.
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Figur 3: States αt opdelt på niveauet af trend, hældning på trend samt sæson. Fjerde plot
viser regressionskomponenten og femte plot er det observerede data yt.
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3.5 Filtrering og smoothing

Dette afsnit er baseret på Shumway og stoffer [21], Scott og Varian [20], Durbin og Koop-
man [3] samt Harvey [15].

Når først en model er sat på state space form, kan man benytte Kalman filteret og
smootheren. Det primære formål med en analyse af state space modeller er at finde esti-
matorer for det underliggende uobserverede signal αt givet data y1:s = (y1, ..., ys)

′ til tid
s. Som tidligere antaget lader jeg

ast = E(αt|y1:s)

P s
t = V ar(αt|y1:s).

Når s < t kaldes problemet forecasting eller prædiktion, når s = t kaldes problemet
filtrering og når s > t kaldes problemet smoothing. Filteret akummulerer information
omkring tidsrækken, som den går fremad gennem listen af (att, P t

t ). Smootheren bevæger
sig baglæns i tid og fordeler information omkring senere observationer til tidligere par af
(att, P t

t ).
Figur 4 illustrerer hvordan filteret og smootheren fungerer på det simulerede datasæt

fra afsnit 3.4. Figuren viser kun første komponent af state variablen αt, dvs. niveauet
af trenden. Det øverste plot er hele tidsrækken, mens det nederste plot kun er de første
40 observationer for bedre at kunne se, hvad der sker. Den sorte linje viser det korrekte
simulerede state, altså den værdi vi forsøger at estimere. Den grå linje viser prædiktionen
for næste state, αt+1, ud fra den information vi har tilrådighed til tidspunkt t. Ud fra
den prædikterede værdi til tid t+ 1 kan filteret opdatere sin viden, så snart der kommer
information til tid t+ 1. Det opdaterede filter er den stiplede linje i figuren. Både den grå
og den stiplede linje kaldes for filteret, der altså består af en prædiktion og en opdatering.
Det er derfor den grå og den stiplede linje ser ud til at følges ad, eller rettere, at den grå
linje er en forskydning af den stiplede linje. Ser man lidt nærmere på figuren giver den
god mening; for at lave en prædiktion af state-variablen til tidspunkt t+ 1, bruger filteret
niveauet på trenden til tid t og opdaterer med den hældning der er på trenden til tid t
til at sige noget om, hvor vi er til tid t+ 1. Da den ikke har ny information, kan den kun
forskyde værdien til tid t. Den røde linje viser smootheren. Smootheren har som sagt al
information tilrådighed og kan derfor udglatte filteret. Som det ses i figuren ligger den
røde linje pænt og følger den sorte linje, som er den uobserverede trend. I min simulering
har jeg sat en varians på σ2

ε = 4. Des højere varians på εt i observationsligningen, des
mere støj er der omkring de underliggende states, og des sværere er det at bestemme
det korrekte state. I figuren kan man eventuelt ane at filteret og smootheren har svært
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ved at fange det rigtige underliggende state i starten af tidsrækken. Det skyldes at man i
Bayesiansk statistik, som jeg vil komme nærmere ind på senere i afhandlingen, skal angive
et startgæt. Jeg har angivet startgættet til at være på 90, i stedet for de korrekte 100
og har sat usikkerheden på mit gæt højt (P 0

1 = 100Im), hvorfor den hurtigt tilpasser sig
niveauet på det korrekte state. Her er m dimensionen af αt.
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Figur 4: Kalman filteret og smootheren på simuleret data beskrevet i afsnit 3.4

I det følgende vil jeg i afsnit 3.5.1 beskrive Kalman filteret, der først prædikterer og
derefter opdaterer sin viden og i afsnit 3.5.2 beskrive smoothing, der udglatter filtreringen.
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3.5.1 Kalman filteret

Kalman filteret giver middelværdien og kovariansmatricen for fordelingen af αt betinget
på informationen tilgængelig til tid t. Formålet med Kalman filteret er at opdatere vores
viden omkring systemet, hver gang der kommer ny information til rådighed. Mere specifikt
betyder det at filteret rekursivt beregner prædiktionerne at−1

t og P t−1
t , givet at−1

t−1 og P t−1
t−1 .

Når der kommer ny information til rådighed, dvs. yt, opdateres vores viden omkring
systemet, så att og P t

t kan beregnes. Således er Kalman filteret givet ved en prædiktion
(venstre) og en opdatering (højre)

att+1 = Tta
t
t att = at−1

t +Ktv
y
t

P t
t+1 = TtP

t
t T
′
t +RtQtR

′
t P t

t = P t−1
t −KtZtP

t−1
t

(16)

for t = 1, ..., n og hvor

Kt = P t−1
t Z ′tF

−1
t , Ft = ZtP

t−1
t Z ′t +Ht, vyt = yt − Ztat−1

t − x′tβ. (17)

Ligningerne for Kalman filteret udledes senere i afsnittet. Startværdierne for Kalman fil-
teret, a0

1 og P 0
1 , specificeres af brugeren. Givet de initiale betingelser giver Kalman filteret

den optimale estimator af state vektoren for hver nye observation. Estimatoren inde-
holder al den information, der er nødvendig for at lave optimale prædiktioner af både
state-vektor og responsvariabel. Fordelen ved Kalman filteret er, at den ikke behøver at
genbehandle hele datasættet hver gang der kommer ny information til rådighed. Præ-
diktionen (att+1, P

t
t+1) afhænger af opdateringen (att, P t

t ). Videre afhænger opdateringen
(att, P t

t ) af prædiktionen (at−1
t , P t−1

t ) og den nye information yt. Således afhænger den hele
tiden kun af den forrige beregning.

Idet fordelingen p(αt|y1:t) er normalfordelt er den fuldstændig specificeret af dens mid-
delværdi og kovariansmatrix. Det er netop disse størrelser som Kalman filteret beregner.
Dimensionerne af Kalman filteret ses i nedenstående tabel

vyt 1× 1 Ft 1× 1
Kt m× 1

att m× 1 P t
t m×m

att+1 m× 1 P t
t+1 m×m

Udledning af Kalman filteret Udledningen af Kalman filteret bygger på antagelsen
om, at fejlleddene og den initiale state variabel er normalfordelte. Jeg vil udlede Kalman
filteret for modellen (14)-(15), hvor det antages at regressionskomponenten xt er eksogen.
Modelantagelserne er angivet i afsnit 3.1.1. Jeg starter med at finde forecast fejlen af

23



yt|y1:t−1:

vyt = yt − E(yt|y1:t−1)

= yt − E(Ztαt + x′tβ + εt|y1:t−1)

= yt − ZtE(αt|Yt−1)− E(x′tβ|y1:t−1)− E(εt|y1:t−1)︸ ︷︷ ︸
=0 pga. (5)

= yt − Ztat−1
t − x′tβ (18)

Innovationerne vyt repræsenterer den nye del af yt, som ikke kan prædikteres fra resterende
t = 1, ..., n. Der gælder trivielt at E(vyt |y1:t−1) = 0 og E(vyt ) = 0. Ligeledes gælder der for
s < t at

Cov(ys, v
y
t ) = E(ysv

y
t )− E(ys)E(vyt )︸ ︷︷ ︸

=0

= E(E(ysv
y
t |y1:t−1))

= E(ysE(vyt |y1:t−1)︸ ︷︷ ︸
=0

)

= 0.

For at komme fra første til anden linje bruges reglen E(E(Y |X)) = E(Y ). Desuden kan
ys sættes udenfor forventningstegnet, da den er en konstant, når jeg betinger med y1:t−1.

Filtreret state vektor: Jeg finder nu opdateringen af den betingede middelværdi af αt:

att+1 = E(αt+1|y1:t)

= E(Ttαt +Rtηt|y1:t)

= TtE(αt|y1:t) +RtE(ηt|y1:t)︸ ︷︷ ︸
=0 pga. (6)

= Tta
t
t (19)

Pga. (6) erE(ηt|y1:t) = E(ηt) = 0. For at finde att bruges at att = E(αt|y1:t) = E(αt|y1:t−1, yt) =

E(αt|y1:t−1, v
y
t ), da sættet (y1:t−1, yt) giver samme information som (y1:t−1, v

y
t ) gør. Lige-

ledes bruges regnereglen fra multivariat normalfordelingsteorien: E(X|Y, Z) = E(X|Y ) +

Cov(X,Z|Y )V ar(Z|Y )−1Z samt Cov(AX,BY ) = ACov(X, Y )B′, hvor X, Y er stokasti-
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ske matricer og A,B er kendte matricer. Jeg kan nu finde att:

att = E(αt|y1:t−1, v
y
t )

= E(αt|y1:t−1) + Cov(αt, v
y
t |y1:t−1)V ar(vt|y1:t−1)−1vyt

= at−1
t +Ktv

y
t (20)

hvor kalman korrektionen er

Kt = P t−1
t Z ′tF

−1
t . (21)

og

Cov(αt, v
y
t |y1:t−1) = Cov(αt, yt − Ztat−1

t − x′tβ|y1:t−1)

= Cov(αt, yt − x′tβ|y1:t−1)

= Cov(αt, αt|y1:t−1)Z ′t + cov(αt, εt|y1:t−1)︸ ︷︷ ︸
=0 pga. (5)

= P t−1
t Z ′t (22)

og

Ft = V ar(vyt |y1:t−1)

= V ar(Z ′tαt + x′tβ + εt − Ztat−1
t − x′tβ|y1:t−1)

= V ar(Ztαt|y1:t−1) + V ar(εt|y1:t−1) + 2Cov(Ztαt, εt|y1:t−1)︸ ︷︷ ︸
=0 pga. (5)

= ZtV ar(αt|y1:t−1)Z ′t +Ht

= ZtP
t−1
t Z ′t +Ht (23)

I beregningen af kovariansen og variansen betinges på y1:t−1, hvilket gør at Ztat−1
t er en

konstant og dermed ikke har nogen betydning.
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Filtreret state varians: Jeg finder opdateringen af den betingede varians P t
t+1

P t
t+1 = V ar(αt+1|y1:t)

= V ar(Ttαt +Rtηt|y1:t)

= V ar(Ttαt|Yt) + V ar(Rtηt|y1:t) + 2Cov(Ttαt, Rtηt)︸ ︷︷ ︸
=0 pga. (6)

= TtV ar(αt|y1:t)T
′
t +RtV ar(ηt|y1:t)R

′
t

= TtP
t
t T
′
t +RtQtR

′
t (24)

Jeg finder P t
t ved at bruge formlen for normalfordelingsteorien V ar(X|Y, Z) = V ar(X|Y )−

Cov(X,Z|Y )V ar(Z|Y )−1Cov(X,Z|Y )′ samt (22)

P t
t = V ar(αt|y1:t) = V ar(αt|y1:t−1, v

y
t )

= V ar(αt|y1:t−1)− Cov(αt, v
y
t |y1:t−1)V ar(vyt |y1:t−1)−1Cov(αt, v

y
t |y1:t−1)′

= P t−1
t − P t−1

t Z ′tF
−1
t (P t−1

t Z ′t)
′

= P t−1
t −KtZtP

t−1
t (25)

hvor Kalman korrektionen igen er givet ved Kt = P t−1
t Z ′tF

−1
t . Der gælder at P s

t = (P s
t )′,

idet kovariansmatricer er symmetriske. Dette gælder ligeledes for Ft. Rekursionerne (19),
(20), (24) og (25) udgør Kalman filteret for model (14)-(15). Fordelen ved rekursionerne
er at man ikke behøver at inverterer en (t × t) matrix, hver gang den t’te observation
kommer ind for t = 1, ..., n; man behøver kun at invertere en (1× 1) skalar Ft.

Intuition af Kalman filteret Intuition bag opdateringen

att+1 = Tta
t
t = Tt(a

t−1
t +Ktv

y
t )

hvor
vyt = yt − E(yt|y1:t−1), Kt = P t−1

t Z ′tF
−1
t

Opdateringen, att+1, består af to dele; det forrige gæt på state, Ttat−1
t , samt en korrektions-

faktor, TtKtv
y
t . Det er korrektionsfaktoren, der er interessant, idet den korrigerer att+1 med

den nye information der er til rådighed til tid t ift. den information der var til rådighed til
tid t− 1. Korrektionsfaktoren består også af to dele; kalman gainet, Kt, og fejlen mellem
faktisk og forventet værdi af yt, nemlig vyt .

Effekten af vyt : Hvis der er en forskel mellem den faktiske værdi og den forventede
værdi (dvs. større absolut værdi af vyt ), vil der laves en korrektion, men hvis de er tæt,
er vi tilfredse med vores basisgæt, Ttat−1

t . Hvis yt > E(yt|y1:t−1) rykker observationspro-
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cessen uventet op. Dermed må vores basisgæt, Ttat−1
t , justeres opad, idet state variablen

formentlig dermed også er gået op. Det forventer vi, da yt er en indikator på hvor stor αt
er. For yt < E(yt|y1:t−1) gælder det omvendte.

Effekten af Kt: Kalman gainet indeholder to varianser, Ft og P t−1
t . Hvis variansen for

vyt er stor (Ft ↑) kan det skyldes meget støj i yt og ikke at αt faktisk har rykket sig.
Dermed er vi mere usikre på yt, og pga. mere usikkerhed skal korrektionen ligeledes være
mindre. Hvis derimod variansen for αt stiger (P t−1

t ↑), stoler vi mindre på Ttat−1
t , da det

ikke er mærkeligt at αt afviger meget, og derfor stoler vi mere på korrektionen.

3.5.2 Kalman smoother

Målet med at filtrere er at finde den forventede værdi af state-vektoren, αt, betinget
på informationen tilgængelig til tid t, dvs. E(αt|y1:t−1). Målet med smoothing er at der
også tages hensyn til informationen efter tid t, dvs. at beregne E(αt|y1:n). Dermed udleder
kalman smootheren den betingede tæthed for αt givet hele serien af observationer y1, ..., yn

for t = 1, ..., n. Siden alle fordelinger er antaget normale, er tætheden af αt|y1:n bestemt
ved N(ant , P

n
t ), hvor ant = E(αt|y1:n) er den smoothed state og P n

t = V ar(αt|y1:n) er den
smoothed state varians. Det at beregne an1 , ..., ann kaldes state smoothing.

Kalman smoother algoritmen, som jeg vil benytte i denne opgave, kaldes for fixed-
interval smoothing. Fixed-interval smoothing beregner hele sættet af estimater for et fast
sæt af data (fast n). Algoritmen er en baglæns rekursion, der starter til tid n og produ-
cerer estimaterne i rækkefølgen n, .., 1. Kalman Smoothing er tæt forbundet med Kalman
filteret, og algoritmen starter derfor med de sidste størrelser fra Kalman Filteret, nemlig
(an−1
n , P n−1

n ) til at finde ann og P n
n . Således kræver algoritmen at at−1

t og P t−1
t gemmes for

alle t, så de kan kombineres med ant og P n
t . Kalman smootheren er givet ved

ant = at−1
t + P t−1

t rt

P n
t = P t−1

t − P t−1
t NtP

t−1
t

hvor

rt = Z ′tF
−1
t vyt + L′trt+1, Nt = Z ′tF

−1
t Zt + L′tNt+1Lt,

Lt = Tt − TtKtZt, Kt = P t−1
t Z ′tF

−1
t

og hvor Nn+1 = 0 og rn+1 = 0. Dimension af smoothing variablerne ses i tabellen

ant m× 1 P n
t m×m

rt m× 1 Nt m×m
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Udledning af Kalman smootheren Jeg starter med at definere state-estimationsfejlen
som

vαt = αt − E(αt|y1:t−1) = αt − at−1
t .

Fra (18) fås forecast fejlen, som også kan omskrives til

vyt = yt − E(yt|y1:t−1) = yt − Ztat−1
t − x′tβ

= Ztαt + x′tβ + εt − Ztat−1
t − x′tβ

= Zt(αt − at−1
t ) + εt

= Ztv
α
t + εt.

State estimationsfejlen for næste periode fås fra (15), (19) og (20)

vαt+1 = αt+1 − att+1

= Ttαt +Rtηt − Tt(at−1
t −Ktv

y
t )

= Tt(αt − at−1
t ) +Rtηt − TtKt(Ztv

α
t + εt)

= Ttv
α
t +Rtηt − TtKtZtv

α
t − TtKtεt

= Ltv
α
t +Rtηt − TtKtεt

hvor Lt = Tt−TtKtZt og Kt = P t−1
t Z ′tF

−1
t . Jeg definerer vyt:n = (vyt , ..., v

y
n). Bemærk at yn

er fast når yt−1 og vyt:n er faste. Der gælder at den fremtidige prædiktionsfejl er uafhængig
af fortidige observationer

vyt , ..., v
y
n |= y1, ..., yt−1

Desuden er vyt:n uafhængig af sig selv.

Smoothed state vektor: Jeg vil nu finde den betingede forventning, hvor jeg igen bruger
reglen fra multivariat normalfordelingsteori. Den betingede forventning findes som

ant = E(αt|y1:n)

= E(αt|y1:t−1, v
y
t:n)

= E(αt|y1:t−1) + Cov(αt, v
y
t:n|y1:t−1)V ar(vyt:n|y1:t−1)−1vyt:n

= at−1
t +

n∑
j=t

Cov(αt, v
y
j |y1:t−1)F−1

j vyj (26)
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hvor

Cov(αt, v
y
j |y1:t−1) = Cov(αt, Zjv

α
j + εj|y1:t−1)

= Cov(αt, Zjv
α
j |y1:t−1) + Cov(αt, εj|y1:t−1)︸ ︷︷ ︸

=0 pga. (5)

= Cov(αt, v
α
j |y1:t−1)Z ′j, j = t, ..., n. (27)

Kovariansen for de forskellige j = t, ..., n er fundet ved

Cov(αt, v
α
t |y1:t−1) = Cov(αt, αt − at−1

t |y1:t−1)

= Cov(αt, αt|y1:t−1) = V ar(αt|y1:t−1)

= P t−1
t

Cov(αt, v
α
t+1|y1:t−1) = Cov(αt, Ltv

α
t +Rtηt − TtKtεt|y1:t−1)

= Cov(αt, Ltv
α
t |y1:t−1) + Cov(αt, Rtηt|y1:t−1)︸ ︷︷ ︸

=0 pga. (6)

−Cov(αt, TtKtεt|y1:t−1)︸ ︷︷ ︸
=0 pga. (5)

= P t−1
t L′t

Cov(αt, v
α
t+2|y1:t−1) = Cov(αt, Lt+1v

α
t+1 +Rt+1ηt+1 − Tt+1Kt+1εt+1|y1:t−1)

= Cov(αt, Lt+1v
α
t+1|y1:t−1) + Cov(αt, Rt+1ηt+1|y1:t−1)︸ ︷︷ ︸

=0 pga. (6)

−Cov(αt, Tt+1Kt+1εt+1|y1:t−1)︸ ︷︷ ︸
=0 pga. (5)

= P t−1
t L′tL

′
t+1

...

Cov(αt, v
α
n |y1:t−1) = P t−1

t L′t · · ·L′n−1

hvor at−1
t er konstant, når der betinges på y1:t−1. Kovarianserne kan sættes sammen med

(26) og (27), og derved fås

ant = at−1
t +

n∑
j=t

Cov(αt, v
α
j |y1:t−1)Z ′jF

−1
j vyj

= at−1
t + P t−1

t Z ′tF
−1
t vyt + P t−1

t L′tZ
′
t+1F

−1
t+1v

y
t+1 + P t−1

t L′tL
′
t+1Z

′
t+2F

−1
t+2v

y
t+2

+ · · ·+ P t−1
t L′t · · ·L′n−1Z

′
nF
−1
n vyn

= at−1
t + P t−1

t (Z ′tF
−1
t vyt + L′tZ

′
t+1F

−1
t+1v

y
t+1 + L′tL

′
t+1Z

′
t+2F

−1
t+2v

y
t+2

+ · · ·+ L′t · · ·L′n−1Z
′
nF
−1
n vyn)

= at−1
t + P t−1

t rt (28)
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hvor rt kan skrives som en baglæns rekursion

rt = Z ′tF
−1
t vyt + L′tZ

′
t+1F

−1
t+1v

y
t+1 + L′tL

′
t+1Z

′
t+2F

−1
t+2v

y
t+2 + · · ·+ L′tL

′
t+1 · · ·L′n−1Z

′
nF
−1
n vyn

= Z ′tF
−1
t vyt + L′t

[
Z ′t+1F

−1
t+1v

y
t+1 + L′t+1Z

′
t+2F

−1
t+2v

y
t+2 + · · ·+ L′t+1 · · ·L′n−1Z

′
nF
−1
n vyn

]
= Z ′tF

−1
t vyt + L′trt+1 (29)

rt er en vægtet sum af innovationerne vyj , der forekommer til tid t og derefter. Der gæl-
der desuden rn+1 = 0. Ligning (28) og (29) udgør rekursionen for state smoothing for
t = 1, ..., n. Smoother’en er en effektiv algoritme til at beregne an1 , ..., ann.

Smoothed state varians Jeg vil nu udlede en rekursion for P n
t = V ar(αt|y1:n). Jeg vil igen

bruge reglen fra multivariat normalfordelingsteori og jeg finder da

P n
t = V ar(αt|y1:n) = V ar(αt|y1:t−1, v

y
t:n)

= V ar(αt|y1:t−1)− Cov(αt, v
y
t:n|y1:t−1)V ar(vyt:n|y1:t−1)−1Cov(αt, v

y
t:n|y1:t−1)′

= P t−1
t −

n∑
j=t

Cov(αt, v
y
j |y1:t−1)V ar(vyj |y1:t−1)−1Cov(αt, v

y
j |y1:t−1)′

= P t−1
t −

n∑
j=t

Cov(αt, v
α
j |y1:t−1)Z ′jF

−1
j ZjCov(αt, v

α
j |y1:t−1)′

= P t−1
t −

[
P t−1
t Z ′tF

−1
t ZtP

t−1
t + P t−1

t L′tZ
′
t+1F

−1
t+1Zt+1LtP

t−1
t

+ · · ·+ P t−1
t L′t · · ·L′n−1Z

′
nF
−1
n ZnLn−1 · · ·LtP t−1

t

]
= P t−1

t − P t−1
t NtP

t−1
t (30)

hvor

Nt = Z ′tF
−1
t Zt + L′tZ

′
t+1F

−1
t+1Zt+1Lt + · · ·+ L′t · · ·L′n−1Z

′
nF
−1
n ZnLn−1 · · ·Lt

= Z ′tF
−1
t Zt + L′t

[
Z ′t+1F

−1
t+1Zt+1 + · · ·+ L′t+1 · · ·L′n−1Z

′
nF
−1
n ZnLn−1 · · ·Lt+1

]
Lt

= Z ′tF
−1
t Zt + L′tNt+1Lt (31)
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4 Simulationsbaseret metode

Dette afsnit er baseret på Gelfand [8], Hoff [16], Gelman [9], Geweke [13], Zellner [26],
Farmeir [6] samt Walter og Augustin [24].

Som tidligere nævnt er de ukendte parametre af model (14)-(15) givet ved vektoren θ =

(β, σ2
ε , Q, α1:n). Da der ikke findes nogen lukket løsning for fordelingen p(β, σ2

ε , Q, α1:n|y1:n),
skal der i stedet benyttes approksimationsbaserede teknikker, såsom Markov Chain Monte
Carlo (MCMC). Jeg tager en Bayesiansk tilgang til at løse problemet, men hvor jeg kun
har tænkt mig at benytte Bayesiansk statistik på en praktisk anvendelig måde, dvs. ved
at bruge a posteriori middelværdien som estimator samt en MAP (Maximum a posteri-
ori) estimator og anvende normale asymptotiske argumenter i min inferens. Afsnit 4.6
beskriver estimatorerne nærmere.

I afsnit 4.1 vil jeg kort introducere til det Bayesianske paradigme, i afsnit 4.2 vil jeg vil
jeg forklare om en MCMC-metode, der kaldes Gibbs sampler, og inddele det store simu-
leringsproblem i mindre dele, der gennemgås i afsnit 4.2.1 - 4.2.3. Afsnit 4.3 opsummerer
Gibbs sampleren og laver tests af de tre dele isoleret set. I afsnit 4.4 vil jeg præsentere Bay-
esiansk variabel selektion, hvor Stochastic Search Variable Selection (SSVS) algoritmen
benyttes. Endvidere vil jeg også vise test af SSVS algoritmen samt snakke om egenskaber
og konvergens af den. Afsnit 4.5 opsummerer og giver en visuel præsentation af Gibbs
sampleren. Som sagt forklarer afsnit 4.6 om de estimatorer jeg vil benytte. Til sidst vil
jeg i afsnit 4.7 vise tests af den samlede Gibbs sampler samt diskutere konvergensen af
den.

4.1 Det Bayesianske paradigme

Grundet udviklingen i computerintensitet og simulationsbaserede MCMCmetoder er Bay-
esiansk inferens blevet meget attraktivt til at analysere komplekse statistiske modeller.
Den overordnede tanke i Bayesiansk statistik er, at man bruger sandsynligheder til at
udtrykke sin initiale information omkring den ukendte parameter θ i form af en sand-
synlighedsfordeling. Kort sagt starter en Bayesiansk fremgangsmåde med at formulere en
model samt en a priori fordeling, p(θ), der repræsenterer ens grader af tro omkring de
ukendte parametre θ før man kender data y1:n. A priori fordelingen er enhver form for
(subjektiv) information man kunne have omkring de ukendte parametre θ. Endvidere skal
observationsmodellen, p(y1:n|θ), bestemmes. Observationsmodellen specificerer den betin-
gede fordeling af data y1:n givet parametrene θ. Efter at have observeret data kan man
benytte Bayes regel til at opdatere sin viden omkring a posteriori fordelingen p(θ|y1:n) for
den ukendte parameter θ. A posteriori fordelingen er fordelingen af θ efter data y1:n er
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kendt. Når vi ser data, ændrer vi således vores grader af tiltro og kommer (forhåbentlig)
tættere på den sande værdi af parameteren. Fra a posteriori fordeling kan vi beregne den
prædiktive fordeling for fremtidige observationer, hvilket er det endelige mål.

Bayes teorem Bayes teorem er en simpel matematisk formel, der bruges til at bereg-
ne betinget sandsynlighed. Baseret på a priori fordelingen p(θ) og likelihood funktionen
p(y1:n|θ), bestemmer Bayes’ teorem fordelingen af θ efter at data er kendt, dvs. a posteri-
ori fordelingen p(θ|y1:n). Således er Bayes teorem en rationel metode til at opdatere vores
tro omkring θ, når ny information kommer til rådighed. Bayes regel er givet ved

p(θ|y1:n) =
p(θ, y1:n)

p(y1:n)
=

p(y1:n|θ)p(θ)∫
Θ
p(y1:n|θ)p(θ)dθ

∝ p(y1:n|θ)p(θ)
(32)

hvor 1
p(y1:n)

er normaliseringskonstanten og p(y1:n|θ) er likelihood funktionen, der udgør al
information i data. Normaliseringskonstanten kan kun i meget få tilfælde findes eksplicit,
hvorfor θ integreres ud. Den sidste ligning i (32) er den unormerede a posteriori fordeling.
Den siger at p(θ|y1:n) og p(y1:n|θ)p(θ) er proportionale til hinanden som funktioner af θ.
Det betyder, at de har samme form, men ikke nødvendigvis den samme skala. A posteriori
fordelingen, p(θ|y1:n), er altså en kombination af vores a priori tro samt af data. Når
datamængden vokser vil p(y1:n|θ) overdøve den initiale a priori information p(θ), hvilket
betyder, at data y1:n stille og roligt dominerer a posteriori fordelingen, som vil gå imod den
sande værdi af parameteren θ. Derfor er det ikke noget problem hvis forskellige personer
har forskellig a priori fordelinger, da deres a posteriori fordeling bliver tilsvarende, når
datamængden vokser. Dette gælder under ikke ret begrænsede betingelser.

Valg af a priori fordeling En a priori fordeling udtrykker vores initiale subjektive
grader af tro omkring parameteren θ af en model. Det er altså det man tror, inden man
ser data. A priori informationen repræsenteres normalt ved en passende valgt fordeling.
Det betyder, at brugeren selv bestemmer både fordelingen samt dens parametre. Dermed
kan én persons a priori information variere fra en anden persons a priori information.
A priori information kan være baseret på tidligere studier, publiceret arbejde, intuition,
tidligere data, teoretiske overvejelser eller at det er praktisk anvendeligt for eksempel ved
at vælge konjugerede eller ikke-informative fordelinger. De to sidstnævnte er standard
valg, som er smarte i praksis. Jeg vil nedenfor beskrive disse to a priori fordelinger.

• Konjugeret a priori: En konjugeret fordeling er, når a posteriori fordelingen er i den
samme familie som a priori fordelingen. Mere præcist sagt: En klasse P af a priori
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fordelinger for θ kaldes konjugerede for en model p(y1:n|θ), hvis

p(θ) ∈ P ⇒ p(θ|y1:n) ∈ P

Når data bliver kendt skifter vores grader af tiltro altså ikke type, men kun parame-
ter. Konjugerede fordelinger er praktiske, da det giver en lukket form af a posteriori
fordelingen.

• Ikke-informativ/diffus a priori: Hvis man ikke rigtig tror noget om parameteren før
man får data, kan man vælge en diffus a priori. En diffus a priori fordeling sætter
variansen højt, således at en del af parameterområdet ikke fremhæves frem for en
anden.

4.2 Markov Chain Monte Carlo

Markov Chain Monte Carlo (MCMC) metoder benyttes, hvis det ikke er muligt (eller
beregningsmæssigt efficient) at trække de ukendte parametre θ direkte fra a posteriori
fordelingen p(θ|y1:n). I stedet kan man simulere sig ud af problemet ved at bruge MCMC
metoder og således approksimativt trække stikprøver fra a posteriori fordelingen p(θ|y1:n).
Ideen er at danne en markovkæde, hvis stationære fordeling er den specificerede a poste-
riori fordeling p(θ|y1:n) og da lade simuleringen køre længe nok til at fordelingen af det
nuværende træk er tæt nok på den stationære fordeling. Herefter er det approksimativt
som at trække stikprøver fra a posteriori fordelingen, hvilke kan bruges til at estimere for-
deling, middelværdi, fraktiler osv. Fraktilerne bestemmer værdien som eksempelvis 95%
af alle dannede simulationer ligger inden for.

Processen er en markovkæde, hvilket betyder at stikprøven til iteration s + 1, altså
θ(s+1) afhænger af de foregående iterationer θ(0), ..., θ(s) kun gennem θ(s). Dette kaldes for
markovegenskaben. Nøglen til metodens succes ligger dog ikke i markovegenskaben, men
nærmere i, at de approksimative fordelinger forbedres for hver iteration i simulationen,
og derved konvergerer i form af a posteriori fordelingen. Fordelingen vil konvergere mod
sin invariante fordeling når S → ∞, hvilket i praksis selvfølgelig ikke er muligt. Det er
derfor vigtigt at tjekke konvergens af den simulerede sekvens. Valget af a priori fordeling er
asymptotisk irrelevant, jf. Bernstein-von Mises teorem. Således er det i teorien ligegyldigt
hvad initialværdien er, selvom nogle initialværdier medfører hurtigere konvergens. Dermed
er θ(S) approksimativt fordelt i henhold til p(θ|y1:n), når S er stor nok.

Gibbs sampling Gibbs sampler algoritmen er en MCMC metode, der er defineret ved
at θ deles i flere mindre dimensionelle vektorer, samt at der benyttes betingede fordelin-
ger af en del af θ givet de resterende parametre i θ. Antag at θ deles op i B dele, dvs.
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θ = (θ1, ..., θb, ...θB)′, således at man kan trække direkte fra hver af de betingede fordelin-

ger p(θb|θ1, ..., θb−1, θb+1, ..., θB, y1:n). Givet et startpunkt θ(0) =
(
θ

(0)
1 , ..., θ

(0)
B

)′
, genererer

Gibbs sampleren θ(s+1) fra θ(s) ved at

trække θ
(s+1)
1 fra p(θ1|θ(s)

2 , ..., θ
(s)
B , y1:n)

trække θ
(s+1)
2 fra p(θ2|θ(s+1)

1 , θ
(s)
3 , ..., θ

(s)
B , y1:n)

...

trække θ
(s+1)
B fra p(θB|θ(s+1)

1 , ..., θ
(s+1)
B−1 , y1:n),

hvor s = 1, ..., S angiver iterationsnummeret og p(θb|θ1, ..., θb−1, θb+1, ..., θB, y1:n) er den
fulde betingede fordeling. Hver delvektor θb er opdateret betinget på de seneste værdier
af de andre komponenter af θ. Ved hver kørsel af ovenstående procedure er der dannet
én iteration af Gibbs sampleren. Køres den igennem S gange, har algoritmen dannet den
afhængige sekvens af vektorer θ(0), θ(1), ..., θ(S).

Mit mål er at trække fra a posteriori fordelingen p(α1:n, Q, β, σ
2
ε |y1:n), hvilket jeg vil

gøre vha. Gibbs sampling. Jeg deler problemet op i tre mindre dele, B = 3, og trækker
rekursivt fra hver af de betingede fordelinger

Træk α
(s+1)
1:n fra p(α1:n|β(s), σ2(s)

ε , Q(s), y1:n) (Simulation smoothing)

Træk Q(s+1) fra p(Q|α(s+1)
1:n , β(s), σ2(s)

ε , y1:n) (Konjugeret invers gamma)

Træk (β(s+1), σ2(s+1)
ε ) fra p(β, σ2

ε |α
(s+1)
1:n , Q(s+1), y1:n) (Bayesiansk lineær regression)

Disse tre steps køres s = 1, ..., S gange. Dette problem er altså delt op i 1) Simula-
tion smoothing, 2) Konjugeret invers gamma og 3) Bayesiansk lineær regression. Når jeg
trækker fra disse tre fuldt betingede fordelinger et stort antal gange (og trækker burn-in
observationerne ud), er det herefter som at trække fra p(α1:n, Q, β, σ

2
ε |y1:n).

I afsnit 4.2.1 vil jeg forklare omkring simulation smoothing og hvordan der trækkes
fra p(α1:n|β, σ2

ε , Q, y1:n), i afsnit 4.2.2 vil jeg forklare omkring Bayesiansk lineær regression
og hvordan der trækkes fra p(β, σ2

ε |α1:n, Q, y1:n) og i afsnit 4.2.3 vil jeg forklare hvordan
der trækkes fra p(Q|α1:n, β, σ

2
ε , y1:n) vha. en invers gamma fordeling. Omend denne er en

anden end rækkefølgen af Gibbs sampling metoden, er det hensigtsmæssigt at forklare
om Bayesiansk lineær regression, før jeg forklarer om Konjugeret invers gamma. Det skyl-
des, at afsnittet omkring Konjugeret invers gamma benytter resultater udledt i afsnittet
omkring Bayesiansk lineær regression.
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4.2.1 Træk af α1:n ved simulation smoothing

I dette afsnit vil jeg beskrive, hvordan jeg trækker stikprøver fra p(α1:n|β, σ2
ε , Q, y1:n)

vha. simulation smoothing. I modsætning til Kalman smootheren, der finder den margi-
nale fordeling p(αt|β, σ2

ε , Q, y1:n), vil simulation smoothing finde den simultane fordeling
p(α1:n|β, σ2

ε , Q, y1:n). Det betyder, at simulation smoothing finder kovariansstrukturen,
altså hvordan de underliggende states til forskellige tidspunkter afhænger af hinanden.
Ideen er at vælge et arbitrært startpunkt α1 og så simulere hele vektoren α1:n. Niveauet
af startpunktet er ikke relevant, da det er kovariansstrukturen, der er den ukendte stør-
relse. Når denne er fundet, kan niveauet korrigeres vha. det rigtige data y1:n.

Lad (α∗t , y∗t ) være et træk til tid t, og lad α∗1:n = (α∗1, ..., α
∗
n)′ være en (n×m) matrix og

y∗1:n = (y∗1, ..., y
∗
n)′ være en (n× 1) vektor. Algoritmen, der trækker stikprøven (α∗1:n, y

∗
1:n),

følger de tre punkter: 1) Træk initialværdi, 2) Generer data og 3) Korriger middelværdi.
Punkterne er forklaret nedenfor. Efter disse tre trin, har jeg fundet uafhængige stikprøver
fra a posteriori fordelingen p(α1:n|β, σ2

ε , Q, y1:n).

1. Træk initialværdi Jeg trækker en initialværdi α∗1 ∼ N(a0
1, P

0
1 ), hvor a0

1 og P 0
1 sættes

af brugeren. Hvis man har information tilgængelig, der kan sige noget om niveauet på α∗1
kan man benytte det til at bestemme a0

1 og P 0
1 og eller også kan man sætte en diffus a

priori, dvs. at sætte variansen højt.

2. Generer data Jeg sætter α∗1 ind i modellen (14)-(15)

y∗t = Zα∗t + x′tβ + εt, εt ∼ N(0, σ2
ε)

α∗t+1 = Tα∗t +Rηt, ηt ∼ N(0, Q)

hvor Z, T og R er konstante og kendte jf. afsnit 3.3, xt er forklarende variable og er
derfor også kendte for t = 1, ..., n og β, σ2

ε og Q er fundet fra tidligere steps af Gibbs
sampleren og er dermed også kendte. Således kan jeg trække en stikprøve (α∗1:n, y

∗
1:n) ved

at simulere εt og ηt. Stikprøven består af den korrekte kovariansstruktur, men ikke af
den korrekte betingede middelværdi. Det skyldes at modellen (14)-(15) definerer hvordan
α∗t+1 afhænger af α∗t , men det er uvist, hvorvidt niveauet, som α∗1 er startet i, er korrekt.
Middelværdien af stikprøven skal derfor korrigeres.

3. Korriger middelværdi Jeg korrigerer for middelværdien ved at trække den forkerte
middelværdi fra og lægge den rigtige middelværdi til. Til dette bruger jeg Kalman smoo-
theren på det genererede data y∗1:n og jeg finder således E(α∗1:n|y∗1:n), som er en (n ×m)
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matrix. Lad a∗ = α∗1:n − E(α∗1:n|y∗1:n). Da er

a∗ | y∗1:n ∼ N
(
0, V ar(α∗1:n|y∗1:n)

)
.

Et standard resultat fra multivariat normalfordelingsteori siger, at V ar(α∗1:n|y∗1:n) |= y∗1:n.
Dette er et vigtigt resultat, da denne metode ellers ikke ville kunne benyttes. Resultatet
betyder nemlig, at jeg kan benytte kovariansstrukturen fra et simuleret datasæt og bruge
den i mit rigtige data. Således er a∗ | y∗1:n

D
= a∗ og jeg kan derfor skrive

a∗ ∼ N
(
0, V ar(α∗1:n|y∗1:n)

)
.

Efter at have trukket den forkerte betingede middelværdi fra, kan jeg bruge Kalman
smootheren på det rigtige data y1:n, som nu giver mig den korrekte betingede middelværdi
E(α1:n|y1:n). Lad a = a∗ + E(α1:n|y1:n) = α∗1:n − E(α∗1:n|y∗1:n) + E(α1:n|y1:n). Da er

a | y1:n ∼ N
(
E(α1:n|y1:n), V ar(α∗1:n|y∗1:n)

)
hvor a|y1:n

D
= α1:n|y1:n. Det betyder, at jeg nu har fundet den rigtige fordeling for α1:n,

hvilket var målet.

Figur 5 illustrerer simulation smoothing på det simulerede data beskrevet i afsnit
3.4. Det øverste plot er hele tidsrækken, mens det nederste plot kun er de første 40
observationer af den. Der er lavet 100 simulationer af α1:n vha. simulation smoothing,
hvoraf det kun er første komponent af α1:n man kan se i figuren, altså trenden. Hver af de
røde linjer er en simulation af det underliggende state. Det korrekte underliggende state
er den sorte linje. Det ses, at de røde linjer ligger pænt og svinger omkring de korrekte
states. Den lyseblå stiplede linje er den smoothede værdi af α, som også ses i Figur 4.
De sorte stiplede linjer er 95% fraktilen af den smoothede serie. Den korrekte startværdi
er 100, men jeg har sat en forventet startværdi på 90 (a priori information). Derudover
har jeg sat en høj varians, således at der lægges større vægt på ny data end på a priori
informationen. Det kan ses tydeligt i figuren, da den allerede tilpasser sig fra start af. Man
kan lige ane at en stor del af simulationerne ligger lavere end den sande værdi, men den
tilpasser sig hurtigt.

Figuren illustrerer således hvordan der for hver kørsel af simulation smoothing dannes
et α1:n der ligger og flukturerer omkring det sande state. I den store gibbs sampler vil
det netop være dette der sker; der simuleres en masse α1:n-værdier og herefter tages
gennemsnittet af alle simulationer for at finde estimatet af α1:n. Ser man på figuren ser
det ud til at passe meget godt, da de korrekte states nogenlunde ligger i midten af alle
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Figur 5: Simulation smoothing på på simuleret data

de simulerede serier. Når der arbejdes med rigtig data vil der formentlig være mere støj,
men eksemplet giver en god ide om hvordan simulation smoothing virker.

Ud over at illustrere ideen i Simulation Smoothing, viser Figur 5 ligeledes, at metoden
ser ud til at virke, da de korrekte states stort set ligger inden for 95% fraktilen, især taget
i betragtning af, at der kun er lavet 100 simulationer.
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4.2.2 Træk af (β,σ2
ε) ved bayesiansk lineær regression

I dette afsnit vil jeg beskrive, hvordan jeg trækker fra p(β, σ2
ε |α1:n, Q, y1:n). Da Z er kon-

stant og α1:n er kendt fra det tidligere Gibbs sampling step, kan jeg omskrive observa-
tionsligningen (14) til

yt = Zαt + x′tβ + εt ⇔ ỹt = x′tβ + εt, εt ∼ N(0, σ2
ε)

hvor ỹt = yt−Zαt. Denne kan omskrives på vektorform, så ỹ = (ỹ1, .., ỹn)′,X = (x′1, ..., x
′
n),

ε = (ε1, ..., εn)′

ỹ = Xβ + ε, ε ∼ N(0, σ2
εIn), (33)

hvor In er en (n× n)-identitetsmatrix, X er (n× k) og ε er (n× 1). Efter omskrivningen
har jeg en klassisk lineær model, hvor ỹ|β, σ2

ε ∼ N(Xβ, σ2
εI) og likelihoodfunktionen er

givet ved

p(ỹ|β, σ2
ε) =

(
1

2πσ2
ε

)n/2
exp

[
− 1

2σ2
ε

(ỹ −Xβ)′(ỹ −Xβ)

]
De ukendte parametre i modellen er β og σ2

ε .

A priori A priori fordelingen er givet ved p(β, σ2
ε) og kan dekomponeres til

p(β, σ2
ε) = p(β|σ2

ε)p(σ
2
ε).

Jeg vil benytte konjugerede fordelinger for begge parter. Standard tilgangen er, at den
simultane a priori fordeling er normal-invers-gamma (NIG). Både normalfordelingen og
gammafordelingen er simple konjugerede klasser af a priori fordelinger, som gør det nemt
at finde a posteriori fordelingen. En standard konjugeret a priori for β|σ2

ε er en multivariat
normalfordeling

β|σ2
ε ∼ N(β0, σ

2
εV0). (34)

Middelværdivektoren er β0 med dimension (k× 1) og varians-kovarians matricen er σ2
εV0,

hvor V0 er en symmetrisk positiv definit matrix med dimension (k× k). For σ2
ε bruges en

invers gammafordeling (således at 1/σ2
ε er gammafordelt)

σ2
ε ∼ IG (a0, b0) . (35)

38



hvor a0 = ν0
2
og b0 =

ν0σ2
0

2
. Værdien ν0 kan fortolkes som størrelsen af a priori stikprøven,

altså en indikation af hvor meget vægt der skal tillægges a priori værdierne. En stor værdi
af ν0 betyder at man er sikker omkring sit startgæt, mens en lille værdi af ν0 betyder
at man er usikker omkring startgættet. Da σ2

0 kan fortolkes som variansen af stikprøven
kan ν0σ

2
0 forstås som en a priori sum af kvadrerede observationer. Således giver en høj

værdi af σ2
0 og en lav værdi af ν0 en flad fordeling af σ2

ε , mens det omvente giver en spids
fordeling. Efter at de marginale fordelinger er bestemt kan man finde den simultane a
priori fordelingen NIG(β0, σ

2
εV0, a0, b0)

p(β, σ2
ε) = p(β|σ2

ε)p(σ
2
ε)

=
1√

(2π)k|σ2
εV0|

exp

[
−1

2
(β − β0)′(σ2

εV0)−1(β − β0)

]
· ba00

Γ(a0)

(
1

σ2
ε

)a0+1

exp

[
− b0

σ2
ε

]
=

ba00

(2π)k/2|V0|1/2Γ(a0)

(
1

σ2
ε

)a0+1+k/2

exp

[
− 1

σ2
ε

{
b0 +

1

2
(β − β0)′V −1

0 (β − β0)

}]
,

hvor |V0| er determinanten til V0 og Γ(·) er gammafunktionen. Det skal desuden bemærkes
at første led bare er et konstant led og at den derfor ikke vigtig i udledningen af a posteriori
fordelingen.

A posteriori A posteriori fordelingen kan dekomponeres til

p(β, σ2
ε |ỹ) = p(β|σ2

ε , ỹ)p(σ2
ε |ỹ),

og er proportional til

p(β, σ2
ε |ỹ) ∝

(
1

σ2
ε

)an+1+k/2

exp

[
− 1

σ2
ε

{
bn +

1

2
(β − βn)′V −1

n (β − βn)

}]
, (36)

hvor

an = a0 + n/2 =
1

2
(ν0 + n) (37)

bn = b0 +
1

2
(β′0V

−1
0 β0 + ỹ′ỹ − β′nV −1

n βn) =
1

2
(ν0σ0 + β′0V

−1
0 β0 + ỹ′ỹ − β′nV −1

n βn) (38)

βn = Vn(V −1
0 β0 +X ′ỹ) (39)

Vn = (V −1
0 +X ′X)−1. (40)

Udledningen af a posteriori fordelingen vises senere i afsnittet. Da a posteriori fordelingen
har samme form som a priori fordelingen, er normal-invers-gamma fordelingen konjugeret
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og de betingede fordelinger er da givet ved

β|σ2
ε , ỹ ∼ N(βn, σ

2
εVn), σ2

ε |ỹ ∼ IG (an, bn) ,

hvor an er den opdaterede værdi af a0, der kun bestod af a priori stikprøvestørrelsen. Den
opdaterede værdi an består nu også af størrelsen af data og er derfor en vægtning mellem
a priori information og ny information fra data. Ligesom ν0σ

2
0 kunne forstås som en a

priori sum af kvadrerede observationer, kan ν0σ
2
0 + β′0V

−1
0 β0 + ỹ′ỹ− β′nV −1

n βn forstås som
en vægtet a posteriori sum af kvadrerede observationer. A posteriori estimatet af β kan
skrives som

βn = Vn(V −1
0 β0 +X ′ỹ) = (I − A)β0 + AβOLS

hvor A = (V −1
0 + X ′X)−1X ′X og βOLS = (X ′X)−1X ′y. Estimatet βn beregnes som

en matrix-vægtet middelværdi af a priori gættet og OLS-estimatet (mindste kvadraters
metoden). Des større diagonalelementer af V0, des mindre bliver V −1

0 . Det betyder større
varians og en mindre informativ a priori information. I grænsen gælder V −1

0 → 0 og A
går imod identitetsmatricen, hvor βn kun vil være givet ved OLS-estimatoren. For en
ikke informativ a priori, hvor β = 0 og V −1

0 = 0 vil den bayesianske estimator være
OLS-estimatet.

Træk af stikprøve Idet jeg kan trække fra hver af fordelingerne p(σ2
ε |ỹ) og p(β|σ2

ε , ỹ),
kan jeg trække stikprøver fra den simultane a posteriori fordeling p(β, σ2

ε |ỹ). Det gøres
ved først at trække σ2

ε fra IG (an, bn) og derefter trække β fra N(βn, σ
2
εVn), der altså

er betinget på σ2
ε , der lige er trukket. At trække en stikprøve kræver specifikation af a

priori parametrene β0, V0, σ0 og ν0. Dette giver mig et træk fra den simultane a posteriori
fordeling p(β, σ2

ε |ỹ), der er en del af den samlede Gibbs sampling.
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Udledning af a posteriori fordelingen A posteriori fordelingen findes vha. Bayes
formel:

p(β, σ2
ε |ỹ) ∝ p(β, σ2

ε)p(ỹ|β, σ2
ε)

=
ba00

(2π)k/2|V0|1/2Γ(a0)

(
1

σ2
ε

)a0+1+k/2

exp

[
− 1

σ2
ε

{
b0 +

1

2
(β − β0)′V −1

0 (β − β0)

}]
·
(

1

2πσ2
ε

)n/2
exp

[
− 1

2σ2
ε

(ỹ −Xβ)′(ỹ −Xβ)

]
=

ba00

(2π)k/2+1|V0|1/2Γ(a0)

(
1

σ2
ε

)a0+1+k/2+n/2

· exp

[
− 1

σ2
ε

{
b0 +

1

2

[
(β − β0)′V −1

0 (β − β0) + (ỹ −Xβ)′(ỹ −Xβ)
]︸ ︷︷ ︸

(?)

}]
(41)

Jeg kigger videre på (?)-leddet. Jeg skriver leddet ud og samler det på ny

(β−β0)′V −1
0 (β − β0) + (ỹ −Xβ)′(ỹ −Xβ) (42)

= β′V −1
0 β − β′V −1

0 β0 − β′0V −1
0 β + β′0V

−1
0 β0 + ỹ′ỹ − ỹ′Xβ − β′X ′ỹ + β′X ′Xβ

= β′0V
−1

0 β0 + ỹ′ỹ + β′(V −1
0 +X ′X)β

− β′(V −1
0 +X ′X)(V −1

0 +X ′X)−1(V −1
0 β0 −X ′ỹ)

− (β′0V
−1

0 − ỹ′X)(V −1
0 +X ′X)−1(V −1

0 +X ′X)β

I sidste ligning har jeg ganget I = (V −1
0 +X ′X)−1(V −1

0 +X ′X) på to led (understregning).
Endvidere kalder jeg Vn = (V0+X ′X)−1 og βn = Vn(V −1

0 β0+X ′ỹ) samt lægger β′nV −1
n βn−

β′nV
−1
n βn til:

= β′0V
−1

0 β0 + ỹ′ỹ + β′V −1
n β − β′V −1

n βn − β′nV −1
n β + β′nV

−1
n βn − β′nV −1

n βn

= β′0V
−1

0 β0 + ỹ′ỹ − β′nV −1
n βn + (β − βn)′V −1

n (β − βn). (43)

Ligning (43) sætter jeg igen ind i ligning (41), ser bort fra konstanten i (41) samt sætter
an = a0 + n/2 og bn = b0 + 1

2
(β′0V

−1
0 β0 + ỹ′ỹ − β′nV −1

n βn)

p(β, σ2
ε |ỹ) ∝

(
1

σ2
ε

)an+1+k/2

exp

[
− 1

σ2
ε

{
bn +

1

2

[
(β − βn)′V −1

n (β − βn)
]}]

Dette er den unormerede a posteriori fordeling (36).

Metoden beskrevet i dette afsnit vil godt kunne bruges direkte. Senere i afsnittet vil jeg
dog videreudvikle metoden til at kunne tage højde for et stort antal forklarende variable,
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der således selekterer i mellem dem.

Test af Bayesiansk regression isoleret set I denne del vil jeg teste funktionen iso-
leret set. Således antager jeg, at jeg kender den sande α1:n, hvorved jeg kan beregne
ỹ1:n = y1:n − α1:nZ

′. Jeg sætter startværdierne

V0 = I5 · 100, π = 0.1, ν0 = 0.1, σ2
0 = 100, β0 = (0)10

hvor I10 er en 10×10 identitetsmatrix og (0)10 er en 10×1 vektor bestående af nuller. Jeg
kører 5000 iterationer og får estimaterne vist i Tabel 1. Estimatet for hver af parametrene
ligger rigtig pænt indenfor 95% fraktilen, der endvidere viser sig at være små. Laves der
en lineær model på ỹ1:n vises stort set de samme resultater. Jeg konkluderer herudfra, at
metoden virker som den skal isoleret set.

2.5% fraktil Estimat 97.5% fraktil Sand værdi
σ2
ε 2.9461 3.7484 5.1664 4.0
β1 -3.7109 -3.0244 -2.3441 -3.0
β2 -0.4434 0.2123 0.8592 0.0
β3 -0.2969 0.1007 0.4741 0.0
β4 -0.4831 -0.0934 0.3175 0.0
β5 3.7999 4.0392 4.2785 4.0
β6 2.2740 2.4960 2.7153 2.4
β7 0.5602 0.7819 1.0085 1.0
β8 -0.1964 0.0590 0.3146 0.0
β9 -0.3942 -0.1953 0.0051 0.0
β10 -0.2773 -0.0777 0.1231 0.0

Tabel 1: Estimater vs. sande værdier

4.2.3 Træk af Q

I dette afsnit vil jeg beskrive, hvordan jeg trækker fra p(Q|α1:n, β, σ
2
ε , y1:n). Fra Gibbs

samplingens tidligere step er α1:n fundet og er dermed kendt. Ligeledes vides det fra
modellen, at T er konstant. Det betyder, at jeg kan omskrive state ligningen (15) til

αt+1 = Tαt +Rηt ⇔ α̃t = Rηt, ηt ∼ N(0, Q) (44)

hvor α̃t = αt+1 − Tαt. Fra det ovenstående afsnit om Bayesiansk lineær regression havde
jeg ỹ = Xβ + εt, εt ∼ N(0, σ2

εI). Jeg vil nu vise at jeg kan opskrive (44) på samme måde,
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men hvor bare leddet Xβ er 0. Ligningssystemet α̃t = Rηt kan skrives som

α̃t =


µt − (µt−1 + δt−1)

δt − δt−1

τt − (−τt−1 − τt−2 − τt−3)

τt−1 − (−τt−2 − τt−3 − τt−4)

τt−2 − (−τt−3 − τt−4 − τt−5)

 =


ut

vt

wt

0
0

 ,


ut

vt

wt

0
0

 ∼ N(0, Q)

Da de to nederste ligninger af ligningssystemet er deterministiske, ser jeg bort fra disse.
Dermed betragter jeg kun nedenstående tre ligninger og får ligningssystemet

µt − µt−1 − δt−1 = ut, ut ∼ N(0, σ2
u)

δt − δt−1 = vt, vt ∼ N(0, σ2
v)

τt + τt−1 + τt−2 + τt−3 = wt, wt ∼ N(0, σ2
w),

Grundet formen af Q jf. afsnit 3.3, er ut, vt og wt ukorrelerede og kan derfor trækkes
uafhængigt af hinanden, dvs. vi har tre gange det samme problem. Endvidere kan det
ses, at ligningerne kun består af ukendte fejlled på højresiden og at alt på venstresiden
er kendt, hvorfor fejlleddene kan trækkes direkte. Således sætter jeg ut, vt og wt op på
vektorform u = (u1, ..., un)′, v = (v1, ..., vn)′, w = (w1, ..., wn)′, som så har fordelingerne

u|σ2
u ∼ N(0, σ2

uI), v|σ2
v ∼ N(0, σ2

vI), w|σ2
w ∼ N(0, σ2

wI).

Jeg har nu tre gange samme problem som fra forrige afsnit. For at lave ét træk af
p(Q|α1:n, β, σ

2
ε , y1:n), skal jeg trække en værdi af hver af varianserne σ2

u, σ
2
v og σ2

w. Ne-
denstående metode er ens for alle tre varianser og jeg betragter dermed kun hvordan jeg
trækker den første, nemlig σ2

u. A priori fordelingen er invers gamma

σ2
u ∼ IG (a0, b0) ,

hvor a0 = ν0
2
og b0 =

ν0σ2
0

2
. Som vist i forrige afsnit er a posteriori fordelingen dermed også

invers gamma fordelt

σ2
u|ỹ ∼ IG (an, bn) (45)

hvor

an = a0 +
n

2
bn = b0 +

1

2
ỹ′ỹ.
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Jeg har benyttet resultaterne fra forrige afsnit, dvs. ligningerne (37)-(40), og sat β0 =

βn = 0. For nu at kunne trække en stikprøve fra p(Q|α1:n, β, σ
2
ε , y1:n), skal jeg trække

σ2
u, σ

2
v og σ2

w én gang vha. (45). Til dette skal initialværdierne ν0 og σ2
0 være specificerede.

Det skal dog bemærkes at initialværdierne for u, v og w kan være forskellige, da de indgår
i hhv. trend, hældning på trend og sæsoneffekt. Efter at have lavet dette træk, har jeg én
stikprøve fra a posteriori fordelingen p(Q|α1:n, β, σ

2
ε , y1:n).

Test af Konjugeret invers gamma metoden isoleret set Jeg har antaget at den
korrekte værdi af α1:n er kendt. Jeg har sat a priori parametrene for alle tre varianser til

ν0 = 0.1, σ0 = 100

og kørt metoden 5000 gange. Tabel 2 viser estimatet for Q samt 2.5% fraktilen og 97%
fraktilen. Metoden rammer pænt og jeg konkluderer endvidere at denne metode virker
isoleret set.

2.5% fraktil Estimat 97.5% fraktil Sand værdi
Q1 = σ2

u 6.1283 7.9079 10.7568 8.0
Q2 = σ2

v 1.5439 1.9621 2.6988 2.0
Q3 = σ2

w 2.1097 2.7121 3.6531 2.5

Tabel 2: Estimat vs sand værdi

4.3 Opsummering

I de sidste tre afsnit har jeg beskrevet, hvordan jeg trækker en stikprøve af de ukend-
te parametre af min model; α1:n, Q, β og σ2

ε . Således beskrev jeg, hvordan jeg trak en
stikprøve af α1:n vha. simulation smoothing, trak en stikprøve af Q ved en invers gam-
mafordeling samt trak en stikprøve af β og σ2

ε vha. en bayesiansk lineær regression. I
næste afsnit vil jeg snakke om bayesiansk variabel selektion, der er en udvidelse af bayesi-
ansk lineær regression. Således erstattes sidste del af min Gibbs sampler med et træk af(
β(s+1), σ

2(s+1)
ε , γ(s+1)

)
, som jeg kommer ind på i næste afsnit. Gibbs sampleren ser derfor

nu ud som følger

Træk α
(s+1)
1:n fra p(α1:n|β(s), σ2(s)

ε , γ(s), Q(s), y1:n)

Træk Q(s+1) fra p(Q|α(s+1)
1:n , β(s), σ2(s)

ε , γ(s), y1:n)

Træk
(
β(s+1), σ2(s+1)

ε , γ(s+1)
)

fra p(β, σ2
ε , γ|α

(s+1)
1:n , Q(s+1), y1:n)
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4.4 Bayesiansk variabel selektion

Dette afsnit er baseret på Scott og Varian [20], George og McCulloch [10], [11], [12], Hoff
[16] samt Gilks, Richardson og Spiegelhalter [14] kapitel 12 af George og McCulloch.

Som nævnt vil jeg i dette afsnit beskrive, hvordan jeg trækker en stikprøve af (β(s),
σ

2(s)
ε , γ(s)). Afsnittet er en videreudvikling af afsnit 4.2.2, hvor jeg benyttede regressions-

modellen

ỹ = Xβ + ε, ε ∼ N(0, σ2
εI),

hvor ỹt = yt − Zαt. Dermed antages Z og αt at være kendte og således er ỹt responsva-
riablen, hvor trend og sæson er trukket fra. I praksis kan X indeholde et stort antal
forklarende variable k, eksempelvis er det i min model let at inkludere mange Google
søge variable. Det vanskelige er dog at vurdere, hvilke af de forklarende variable, der er de
vigtige for modellen. Givet responsvariablen ỹ og et sæt af potentielle forklarende variable
X1, ..., Xk, er problemet at finde den bedste model på formen ỹ = X1β1 + · · ·+Xqβq + ε,
hvor X1, ..., Xq er den valgte delmængde af X1, .., Xk.

I dette afsnit vil jeg beskrive, hvorledes jeg i min model differentierer mellem variable,
der har og ikke har en effekt på responsvariablen. Til dette vil jeg benytte Stochastic Search
Variable Selection (SSVS) algoritmen og bruge en spike-and-slab a priori fordeling. George
og McCulloch (1993) introducerede SSVS, som stokastisk leder efter lovende delmængder
af alle forklarende variable. Denne delmængde af forklarende variable identificeres ved
at have en højere a posteriori sandsynlighed og derved tages de hyppigere med i Gibbs
sampleren.

En spike-and-slab a priori kombinerer positiv sandsynlighedsmasse ved nul (spike),
for de variable der ikke har nogen effekt på responsvariablen, med en svagt informativ
fordeling på de resterende variable (slab). Til dette benyttes en indikatorvariabel γ, der
indeholder information omkring hvilke forklarende variable, der er inkluderet i modellen.
Lad γ = (γ1, ..., γk), hvor k er antal forklarende variable. Regressionsmodellen (33) kan,
med gamma ganget på, skrives som

ỹ = γ1β1X1 + ...+ γkβkXk + ε.

Her vil γi = 0, hvis den i’te forklarende variabel ikke skal medtages i modellen, og γi = 1,
hvis den skal medtages. Lad nu βγ antage delmængden af β, hvor γi = 1 og lad Xγ
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indeholde alle forklarende variable, hvor γi = 1. Regressionsmodellen kan da skrives som

ỹ = Xγβγ + ε, ε ∼ N(0, σ2
εI) (46)

Det er regressionsmodellen i (46), jeg vil arbejde videre med.

A priori En spike-and-slab a priori fordeling kan dekomponeres til

p(βγ, σ
2
ε , γ) = p(βγ|σ2

ε , γ)p(σ2
ε |γ)p(γ).

Spike-delen ligger i p(γ), da den placerer positiv sandsynlighedsmasse ved nul, og slab-
delen ligger i p(βγ|σ2

ε , γ) og p(σ2
ε |γ), da a priori parametrene kan vælges således, at de er

meget svagt informative (flad a priori fordeling). Ligesom i afsnit 4.2.2, er a priori for βγ
og σ2

ε givet ved de konjugerede fordelinger

βγ|σ2
ε , γ ∼ N(βγ0, σ

2
εVγ0), σ2

ε |γ ∼ IG (a0, b0) (47)

hvor bare βγ benyttes i stedet for β, og hvor dimensionen af βγ0 og Vγ0 afhænger af
størrelsen

∑k
i=1 γi. Endvidere er p(σ2

ε |γ) = p(σ2
ε), a0 = ν0

2
og b0 =

ν0σ2
0

2
. For p(γ) er det

belejligt at benytte en uafhængig Bernoulli a priori fordeling

p(γ) =
k∏
i=1

πγii (1− πi)1−γi , (48)

hvor πi = p(γi = 1). Sandsynligheden πi fortolkes som a priori sandsynligheden for,
at den i’te koefficient i β er stor nok til, at den i’te forklarende variabel medtages i
modellen. Ligning (48) simplificeres ofte ved at antage, at alle forklarende variable har
lige stor a priori sandsynlighed for at blive inkluderet i modellen, dvs. at πi = π. Denne
simplificering bruges i tilfælde af, at der ikke er detaljeret information omkring hver
parameter eller simpelthen for at spare arbejdsbyrden med at angive π1, ..., πk ved et stort
antal forklarende variable k. Hvis det antages at πi = π for i = 1, ..., k, vil en naturlig
måde til at bestemme π være ved på forhånd at bestemme den forventede størrelse af
modellen - i form af antal variable p - og da definere π = p

k
.

A posteriori: Udfordringen er at trække fra a posteriori fordelingen p(βγ, σ2
ε , γ|ỹ), som

kan faktoriseres til

p(βγ, σ
2
ε , γ|ỹ) = p(βγ|σ2

ε , γ, ỹ)p(σ2
ε |γ, ỹ)p(γ|ỹ).
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Hvis det er muligt at trække fra de marginale fordelinger, kan der også trækkes fra den
simultane fordeling. De marginale a posteriori fordelinger for βγ og σ2

ε er udledt i afsnit
4.2.2 og har igen en multivariat normalfordeling og en invers gamma fordeling:

β|σ2
ε , γ, ỹ ∼ N(βγn, σ

2
εVγn), σ2

ε |γ, ỹ ∼ IG (an, bγn) .

Den marginale a posteriori fordeling for p(γ|ỹ), der udledes senere i dette afsnit, er givet
ved

p(γ|ỹ) ∝ |Vγn|
1/2

|Vγ0|1/2
1

banγn
p(γ), (49)

hvor
an = a0 + n/2

bγn = b0 +
1

2
(β′γ0V

−1
γ0 βγ0 + ỹ′ỹ − β′γnV −1

γn βγn)

βγn = Vγn(V −1
γ0 βγ0 +X ′γ ỹ)

Vγn = (V −1
γ0 +X ′γXγ)

−1.

(50)

og |Vγ0| er determinanten til Vγ0. Ligning (49) indeholder information der bestemmer,
hvilke forklarende variable, der skal medtages i modellen. For at trække en stikprøve fra
(49) benyttes en Gibbs sampling algoritme, der er beskrevet nedenfor.

4.4.1 Gibbs sampling og SSVS

Hvis alle de mulige modeller af γ skal tjekkes, vil der være 2k beregninger, hvilket er
eksponentielt voksende i antallet af forklarende variable k. Eksponentielle algoritmer er
ekstremt langsomme. Der skal ikke medtages mange forklarende variable i modellen, før
kørselstiden (og brugen af hukommelsen for den sags skyld) eksploderer. Med kun 20
variable, er der over en million forskellige modeller - og medtages bare 5 variable mere, er
antallet af modeller steget til over 33 millioner. Med et større antal variable er det derfor
en overvældende (og ofte umulig) byrde at skulle beregne a posteriori sandsynligheden for
alle 2k delmængder.

Målet er i stedet at bruge en algoritme, der finder en god model (men ikke nødven-
digvis den bedste), som ikke er lige så beregningsmæssig omkostningsfuld at benytte.
Som tidligere nævnt vil jeg benytte SSVS algoritmen. SSVS er en Gibbs sampling al-
goritme, der opdaterer hvert element γi betinget på de resterende elementer af γ, dvs.
γ−i = (γ1, ..., γi−1, γi+1, ..., γk). Dermed skal der for hvert element kun beregnes to margi-
nale likelihood sandsynligheder (for γi = 0 og γi = 1), hvilket fører til, at der i alt skal
beregnes 2k forskellige marginale likelihood sandsynligheder per iteration. Det attraktive
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ved SSVS er, at Gibbs sampleren kan bruges til at simulere en informativ stikprøve fra a
posteriori fordelingen hurtigt og effektivt. Dermed skal der ikke mange iterationer til før
γ er konvergeret til p(γ|ỹ). Konvergens af SSVS vil jeg komme ind på i afsnit 4.4.3.

Som sagt opdateres γi betinget på de resterende elementer i γ. Derudover betinges
selvfølgelig på ỹ, der indeholder information fra α1:n. Sandsynligheden, for at den i’te
forklarende variabel skal medtages, beregnes ved

p
(
γi|γ−i, ỹ

)
=
p(γi, γ−i|ỹ)

p(γ−i|ỹ)
=

p(γ|ỹ)

p(γi = 0, γ−i|ỹ) + p(γi = 1, γ−i|ỹ)

=

|Vγn|1/2
|Vγ0|1/2

1
banγn
πγii (1− πi)1−γi(

|Vγn|1/2
|Vγ0|1/2

1
banγn

)
|γi=0

(1− πi) +
(
|Vγn|1/2
|Vγ0|1/2

1
banγn

)
|γi=1

πi
(51)

hvor fodtegnet |γi = 0 og |γi = 1 betegner, at det i’te element i γ hhv. er 0 og 1. Da jeg
gerne vil finde p(γi = 1), er leddet i tælleren lig andet led i nævneren. Dermed skal der
kun beregnes to led per iteration for at finde sandsynligheden.

Initialværdien af γ, dvs. γ(0) = (γ
(0)
1 , ..., γ

(0)
k ), findes ved at trække fra Bernoulli forde-

lingen (48) med de angivne sandsynligheder, π1, ..., πk. Betinget på den s’te iteration af
γ, γ(s) = (γ

(s)
1 , ..., γ

(s)
k ), lad nu (γ(s)

(1), ..., γ
(s)
(k)) være en tilfældig rækkefølge af elementerne i

γ(s), hvor parentesen i fodtegnet indikerer rækkefølgen af det tilfældige træk. Det næste
træk, γ(s+1), vil da findes ved følgende algoritme

Træk γ
(s+1)
(1) ∼ p

(
γ(1)|γ(s)

(2), ..., γ
(s)
(k), ỹ

)
Træk γ

(s+1)
(2) ∼ p

(
γ(2)|γ(s+1)

(1) , γ
(s)
(3), ..., γ

(s)
(k), ỹ

)
...

Træk γ
(s+1)
(k) ∼ p

(
γ(k)|γ(s+1)

(1) , ..., γ
(s+1)
(k−1), ỹ

)
.

Hver gang ovenstående algoritme er kørt igennem en gang, er der fundet ét træk af γ
og der samples herefter en ny tilfældig rækkefølge af γ. Gibbs sampleren for γ sikrer,
at fordelingen af γ(s), hvor s = 1, ..., S, konvergerer mod a posteriori fordelingen p(γ|ỹ).
Betinget på den S’te iteration af γ, dvs. γ(S), kan jeg nu trække βγ og σ2

ε ved først at
trække σ2

ε ∼ p
(
σ2
ε |γ(S), ỹ

)
og derefter at trække βγ ∼ p

(
βγ|γ(S), σ2

ε , ỹ
)
.

Sekvensen γ(1), ..., γ(S) vil indeholde præcis den information, der er relevant for varia-
bel selektion. Det skyldes, at de γ’er med højest a posteriori sandsynlighed forekommer
hyppigere, og vil derfor være lettest at identificere. De γ’er, der kun forekommer sjældent
eller slet ikke forekommer, er ikke interessante og de kan derfor ignoreres, idet de svarer
til de mindst lovende modeller. Det skal bemærkes, at hvis der ikke forekommer nogen γ
med høj hyppighed er det enten fordi S er for lav eller også indeholder data ikke nok in-
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formation til at diskriminere mellem modeller. Generelt skal indklusionen af Xi betragtes
simultant med andre variable, da der ofte er korrelation mellem variablerne X1, ..., Xk.

4.4.2 Test af SSVS isoleret set

I dette afsnit vil jeg teste funktionen SSVS isoleret set. Jeg antager, at jeg kender den
sande α1:n, således at jeg kan beregne ỹ1:n = y1:n − α1:nZ

′. Jeg sætter startværdierne

V0 = I5 · 100, π = 0.1, ν0 = 0.1, σ2
0 = 100, β0 = (0)10

hvor I10 er en 10 × 10 identitetsmatrix og (0)10 er en 10 × 1 vektor bestående af nuller.
Jeg kører 5000 iterationer af SSVS algoritmen og får estimaterne vist i Tabel 3. Første
kolonne viser andelen af gange variablen er taget med i modellen (a posteriori inklusions-
sandsynlighed). De variable, der er relevante medtages meget, mens dem der ikke er lige
så relevante ikke metages så meget. Den har taget de teoretisk korrekte variable med alle
gange (altså dem der bruges til at danne y1:n) og derudover har den i få modeller taget
andre forklarende variable med også. A posteriori sandsynligheden er dog lav for disse.
Endvidere viser tabellen estimatet fra de 5000 kørsler, hvor estimatet ligger rigtig pænt,
og den sande værdi ligger indenfor 95% fraktilen. Således kan jeg konkludere at algorit-
men virker fint isoleret set. Jævnfør afsnit 4.2.2, der tester bayesiansk lineær regression,

Andel (γ) 2.5% fraktil Estimat 97.5% fraktil Sand værdi
σ2
ε 3.1506 4.0006 5.5415 4.0
β1 1.0000 -3.0332 -2.8797 -2.7330 -3.0
β2 0.0018 -0.5426 0.0759 0.5272 0.0
β3 0.0006 0.0372 0.1124 0.2271 0.0
β4 0.0012 -0.4356 -0.1539 0.0037 0.0
β5 1.0000 3.7581 3.9852 4.2128 4.0
β6 1.0000 2.2594 2.4749 2.6934 2.4
β7 1.0000 0.5494 0.7474 0.9430 1.0
β8 0.0002 0.1653 0.1653 0.1653 0.0
β9 0.0058 -0.3781 -0.1981 0.0084 0.0
β10 0.0020 -0.2670 -0.1052 0.0719 0.0

Tabel 3: Estimater vs. sande værdier

ser estimaterne lidt anderledes ud. Men i SSVS metoden er der ved hver kørsel nogle
af variablerne der ikke bliver taget med, hvorfor de variable, der bliver taget med må
kompensere for de andre variable. I Bayesiansk lineær regression er alle variable med hver
gang.
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4.4.3 Egenskaber og konvergens i SSVS algoritmen

I dette afsnit vil jeg isoleret set se på egenskaber og konvergens af SSVS algoritmen. Det
betyder, at jeg kun kører SSVS algoritmen uden at køre den samlede Gibbs sampler. Derfor
er jeg nødt til at omskrive observationsligningen til at være en lineær regressionsmodel,
dvs. uden tidsrækkekomponenten, Zα. Jeg har ladet mig inspirere af et simpelt eksempel
af George og McCulloch (1993), der fint illustrerer egenskaberne ved SSVS. Jeg simulerer
et datasæt med 5 forklarende variable, der har længden n = 100. Først ser jeg på når
de 5 forklarende variable ikke afhænger af hinanden. Det gør jeg ved meget enkelt at
sætte dem som X1, ..., X5 ∼ N(0, 1). Dermed er X = (X1, ..., X5) af dimension (100× 5).
Responsvariablen dannes ved

y = X4 + 1.5X5 + ε, ε ∼ N(0, 2.5)

hvor y og ε har dimension (100× 1). Derefter ser jeg på, når to af de forklarende variable
er korreleret, for at give en ide om hvad der sker ved multikollinearitet. Jeg sætter X∗3 =

X5 + 0.2X3, hvilket giver cor(X∗3 , X5) = 0.9880. Dette gør X∗3 til en særdeles god proxy
for X5. Teoretisk ville den bedste model til at beskrive y være at algoritmen vælger
X4 og X5, dvs. sætter γ = (0, 0, 0, 1, 1). Jeg sætter a priori information til π = 0.05,
σ0 = 5, ν0 = 0.1, β0 = (0, 0, 0, 0, 0) og V0 = I5(10), der er ikke-informative a priori
værdier. For begge eksempler kører jeg SSVS algoritmen 5000 gange med 100 iterationer
hver (S = 100). Da det kun er den sidste iteration af hver kørsel der bruges, har jeg
derfor 5000 γ(S), der hver angiver en model. Tabel 4 angiver de tre største modeller for
begge eksempler, og viser andelen af dem ud af alle modeller. Tabellen viser at algoritmen

Uden kollinearitet Med kollinearitet
Model Andel Model Andel
X4, X5 0.9310 X4, X5 0.7162
X5 0.0592 X∗3 , X4 0.2092

X2, X4, X5 0.0040 X5 0.0398

Tabel 4: De tre modeller med højeste andel fra 5000 kørsler af SSVS med 100 iterationer
i hver

uden multikollinearitet vælger den ”rigtige” model i 93% af tilfældende, og i de resterende
tilfælde vælges en god model. I eksemplet med multikollinearitet vil algoritmen skifte
mellem at medtage X∗3 og X5. Algoritmen har svært ved at bestemme, hvilken variabel
der individuelt bidrager mest til den forklarede varians. Hvis X∗3 medtages først, vil det
virke som om, at det er den, der bidrager mest til den forklarede varians. Dermed vil
X5 virke mindre betydningsfuld, da dens bidrag til at forklare variansen er overlappet af
X∗3 . Des mere korreleret de forklarende variable er, des mere afhænger deres rangering af
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selektionsrækkefølgen. En tilfældig rækkefølge vil dermed være det bedste bud på ikke at
gøre forskel på variablerne. Det skal dog pointeres at algoritmen ikke vælger en forkert
model, når de vælger at medtage X∗3 , men snarere finder en god model, der også beskriver
forholdet til y. I sidste ende tages et gennemsnit over alle de lovende modeller.

Konklusionen er at multikollinearitet kan medføre at algoritmen vælger mange forskel-
lige modeller frem for kun at vælge en (det meste af tiden). Denne tendens vil man også se,
hvis de forklarende variable ikke forklarer ret meget af responsvariablen. Således giver me-
toden et gennemsnit af mange modeller. Dette er en af egenskaberne ved SSVS algoritmen.

Endvidere vil jeg se på konvergens af SSVS algoritmen, dvs. se på at γ konvergerer
mod a posteriori fordelingen p(γ|ỹ), der angiver den bedste model. Med ord betyder det,
at andelen af den model der vælges, går imod en bestemt værdi, når antallet af iterationer
stiger. Jeg bruger stadig eksemplet fra før. Først ser jeg på, når der ikke er multikolline-
aritet. Her har model X4, X5, den største andel. Figur 6 viser udviklingen når antallet af
iterationer stiger i en model uden kollinearitet. Det øverste plot viser udviklingen ved an-
tal iterationer fra 1-1000, mens det nederste plot blot viser antal iterationer fra 1-100. Den
røde stiplede linje er gennemsnittet af alle observationer. Det ses tydeligt ud fra figuren,
at algoritmen har let ved at finde de variable der forklarer mest, og ikke er forhindret af
for meget støj. Således kan man argumentere for at en lille model uden multikollinearitet
konvergerer efter 5 eller endda færre iterationer. Problemet ser dog anderledes ud når vi
ser på eksemplet med multikollinearitet. Udviklingen kan ses i figur 7. Her ses på de to
største modeller, nemlig model X4, X5 samt model X∗3 , X4. Når der er multikollinearitet
i de forklarende variable skal der pludselig flere iterationer af SSVS algoritmen før mo-
dellen har konvergeret mod en bestemt andel. Den grå vertikale stiplede linje går ved 75
iterationer og først herfra ser andelen ud til at være forholdsvis konstant. De horisontale
stiplede linjer er gennemsnittet af andele med iterationer fra 100-1000, altså der hvor den
er konvergeret. Den ”rigtige” model vælges flere og flere gange, når der køres flere itera-
tioner i SSVS algoritmen. Således vil en lille model med multikollinearitet skulle bruge
omkring 100 iterationer før der er konvergens.

I tilfældet med rigtig data, vil jeg både have flere forklarende variable samtidig med at
der vil være flere der er korreleret. Endvidere er modellen mere kompleks, da denne Gibbs
sampler vil køre inde i en større Gibbs sampler, hvilket fører til flere ukendte parametre,
der skal estimeres i samme kørsel. Det kan således være svært at argumentere for et
bestemt antal iterationer i SSVS algoritmen. Imidlertid kan det diskuteres hvorvidt en
ikke konvergeret model også vil være en god model. Metoden udvælger netop ret hurtigt de
variable der har en god forklaringsgrad. I artiklen af Scott og Varian (2013) bruger de kun
1 iteration i SSVS-algoritmen. De benytter Google Correlate data, der som navnet siger er
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Figur 6: Konvergens uden multikollinearitet. Øverste plot viser med iterationer fra 1-1000,
mens nederste plot er zoomet ind på de 100 første iterationer. De røde stiplede linjer er
middelværdien af frekvensen.

ret korreleret. Efter en iteration vil deres model derfor ikke have konvergeret. Ikke desto
mindre resulterer algoritmen i lovende modeller. Som altid vil antallet af iterationer være
en balancegang mellem kørselstid og nøjagtighed. Spørgsmålet er hvor meget præcision
man vil opgive, for at programmet kører hurtigere. Læseren skal huskes på, at SSVS
algoritmen er en Gibbs sampler, der kører inde i en større Gibbs sampler og som tidligere
nævnt er denne algoritme ikke dannet for at finde den bedste model, men mange lovende
modeller, som der til sidst tages et gennemsnit af.
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Figur 7: Konvergens med multikollinearitet

4.4.4 Udledning af den marginale a posteriori fordeling

Jeg vil nu vise hvordan ligning (49) udledes. Den marginale a posteriori fordeling er vha.
Bayes formel givet ved

p(γ|ỹ) ∝ p(ỹ|γ)p(γ). (52)

For at kunne finde a posteriori fordelingen, skal jeg først beregne den marginale likelihood
p(ỹ|γ). Den findes ved at integrere de ukendte parametre βγ og σ2

ε ud

p(ỹ|γ) =

∫ ∫
p(ỹ, βγ, σ

2
ε |γ)dβγdσ

2
ε

=

∫ (∫
p(ỹ|βγ, σ2

ε , γ)p(βγ|σ2
ε , γ)dβγ

)
p(σ2

ε |γ)dσ2
ε . (53)
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Jeg starter med at se på integralet for βγ∫
p(ỹ|γ, βγ, σ2

ε)p(βγ|σ2
ε , γ)dβγ

=

∫ (
1

2πσ2
ε

)n/2
exp

[
− 1

2σ2
ε

(ỹ −Xγβγ)
′(ỹ −Xγβγ)

]
· 1

(2πσ2
ε)
k/2|V0|1/2

exp

[
− 1

2σ2
ε

(βγ − βγ0)′V −1
γ0 (βγ − βγ0)

]
dβγ

=

(
1

2πσ2
ε

)n/2
1

(2πσ2
ε)
k/2|Vγ0|1/2∫

exp

[
− 1

2σ2
ε

{
(βγ − βγ0)′V −1

γ0 (βγ − βγ0) + (ỹ −Xγβγ)
′(ỹ −Xγβγ)

}]
dβγ

Jeg benytter omskrivningen fra (42) til (43) udledt i afsnit 4.2.2 og tilføjer leddet |Vγn|
1/2

|Vγn|1/2
:

=

(
1

2πσ2
ε

)n/2 |Vγn|1/2
|Vγ0|1/2

exp

[
− 1

2σ2
ε

(β′γ0V
−1
γ0 βγ0 + ỹ′ỹ − β′γnV −1

γn βγn)

]
·
∫

1

(2πσ2
ε)
k/2|Vγn|1/2

exp

[
− 1

2σ2
ε

(βγ − βγn)′V −1
γn (β − βγn)

]
dβγ

Det sidste led er det eneste, der afhænger af βγ. Dette led er en multivariat normalfordeling
med middelværdi βγn og varians Vγn. Da det er en sandsynlighedstæthed integrerer den
til 1. Den resterende del sætter jeg ind i ligning (53) og sætter ligeledes p(σ2

ε |γ) ind

p(ỹ|γ) =

∫ (
1

2πσ2
ε

)n/2 |Vγn|1/2
|Vγ0|1/2

exp

[
− 1

2σ2
ε
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γ0 βγ0 + ỹ′ỹ − β′γnV −1
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]
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− b0
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=
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1
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2σ2
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(β′γ0V
−1
γ0 βγ0 + ỹ′ỹ − β′γnV −1

γn βγn)− b0

σ2
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]
dσ2

ε

=
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)n/2 |Vγn|1/2
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Γ(a0)
·
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1
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)an+1

exp

[
−bγn
σ2
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dσ2

ε ·
banγn

Γ(an)︸ ︷︷ ︸
(?)

·Γ(an)

banγn

∝ |Vγn|
1/2

|Vγ0|1/2
· 1

banγn
(54)

hvor bγn = b0 + 1
2
(β′γ0V

−1
γ0 βγ0 + ỹ′ỹ−β′γnV −1

γn βγn). Her er (?) en invers gammafordeling med
formparameter an og skalaparameter bγn. Da denne ligeledes er en sandsynlighedstæthed
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integrerer den også til 1. Ligning (54) består nu kun af led, der afhænger af γ. Jeg sætter
(54) ind i (52) og får således den endelige a posteriori fordeling

p(γ|ỹ) ∝ |Vγn|
1/2

|Vγ0|1/2
1

bann
p(γ).

4.5 Opsummering

I de foregående tre afsnit har jeg indgående forklaret omkring, hvordan jeg trækker fra
a posteriori fordelingen p(α1:n, Q, β, σ

2
ε |y1:n) vha. en Gibbs sampler. I dette afsnit vil jeg

kort opsummere Gibbs Sampler algoritmen.

Idet a posteriori fordelingen ikke kan skrives med en lukket løsning, er det nødvendigt
at benytte en approksimationsmetode, der i stedet kan trække stikprøver fra a posteriori
fordelingen. Jeg benytter en Gibbs Sampler algoritme, der deler de ukendte parametre
α1:n, Q, β, σ

2
ε op i tre dele, hvorefter der kan trækkes fra hver af de betingede fordelinger.

Først trækkes en stikprøve af α1:n. Denne kan nu bruges til at trække en stikprøve af
Q samt trække en stikprøve af sættet (γ, βγ, σ

2
ε). De simulerede værdier af Q, β, σ2

ε kan
således bruges til at trække en ny værdi af α1:n, mens γ bestemmer hvilke forklarende
variable der tages med. Dette fortsætter i Ngibbs antal iterationer, hvor Ngibbs sættes af
brugeren. Herefter har brugeren en stikprøve af a posteriori fordelingen på størrelse Ngibbs,
der kan bruges til at estimere de ukendte parametre. De ukendte parametre skal bruges
til at danne forecasts af responsvariablen. Dette vil jeg beskrive i Afsnit 5.

4.6 Estimatorer for de ukendte parametre

Som tidligere nævnt benytter jeg den Bayesianske tilgang på en sådan måde, at a posteriori
fordelingen benyttes til at finde et estimat af de ukendte parametre. Da både αt og β er
normalfordelte bruger jeg middelværdien af a posteriori fordelingen som estimator. For
Q og σ2

ε benytter jeg en Maximum a posteriori estimator, der er det højeste punkt i
en fordeling (mode). Det begrundes af, at begge er invers gamma fordelte, og en sådan
fordeling er ikke symmetrisk omkring sin middelværdi, men er venstreskæv. Det er netop
omkring det højeste punkt at sandsynlighedsmassen er størst, og dermed der, at flest
værdier forekommer. Figur 8 illustrerer problemet. Den viser en invers gammafordeling
med formparameter 2 og skalaparameter 1 samt dens middelværdi og højeste punkt. Det
ses tydeligt, at middelværdien vil være en biased estimator for parametre, der er invers
gammafordelt, da middelværdien i en sådan fordeling ikke repræsenterer den værdi der
forekommer oftest.
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Figur 8: En invers gammafordeling med formparameter 2 og skalaparameter 1 samt dens
middelværdi og mode.

4.7 Test, inferens og konvergens af Gibbs sampleren på simuleret

data

I dette afsnit vil jeg teste Gibbs sampleren på det simulerede data fra afsnit 3.4. Idet
jeg har simuleret data, kender jeg de sande værdier af parametrene, og kan derved teste
hvorvidt min model klarer sig. Responsvariablen blev dannet som

y = −3X1 + 4X5 + 2.4X6 +X7.

Jeg starter med at sætte a priori parametrene

a0
1 =


90

2

0

0

0

 , P 0
1 = I5


500

100

200

200

200

 , ν0Q =

 0.1

0.1

0.1

 σ2
Q0 =

 100

100

100



V0 = I10 · 100, π = 0.1, ν0 = 0.1, σ2
0 = 100, β0 = (0)10
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hvor I10 er en 10 × 10 identitetsmatrix og (0)10 er en 10 × 1 vektor bestående af nuller.
Jeg kører 5000 iterationer af den ydre gibbs sampler, 100 iterationer af den indre gibbs
sampler og sætter burn-in til 1000

NGibbs = 5000, NSSV S = 100, NBurnIn = 1000.

Jeg starter med at se på de foretrukne modeller. Tabel 5 viser de fem fortrukne modeller
og deres andel, dvs. hvor ofte netop den kombination af variable er blevet valgt ift. det
samlede antal modeller. Tabellen viser, at algoritmen er god til at udvælge de variable,
den mener har betydning for forklaringen. Den vælger eksempelvis ikke X8, X9 og X10,
der teoretisk set ikke er en del af y. Disse variable er kun i mindre grad korreleret med
de variable, der teoretisk set er en del af y. Den ”korrekte” model vælger den kun 15% af
gangene, men det giver fin mening, da X7 har en lavere koefficient end de resterende vari-
able, hvorfor den ikke forklarer lige så meget. I de andre tilfælde vælges lovende modeller.

Model Andel
X1, X5, X6 0.6580
X1, X5, X6, X7 0.1550
X1, X4, X5, X6 0.0962
X1, X3, X5, X6 0.0434
X1, X3, X5, X6, X7 0.0146

Tabel 5: Foretrukne modeller

Tabel 6 viser estimaterne for de ukendte parametre β, σ2
ε og Q = ( σ2

u σ2
v σ2

w ).
Estimaterne rammer overordnet rigtig fint, den eneste der ser lidt stor ud, er estimatet for
σ2
u, men den ligger stadig inden for 95% fraktilen. Nogle af β-estimaterne ligger dog uden

for 95% fraktilen, men her skal man være opmærksom på, at X2, X3 og X4 medtages
betydelig flere gange i denne kørsel, end da jeg testede SSVS algoritmen isoleret set i
afsnit 4.4.2. I den isolerede test blev det korrekte underliggende state trukket fra hver
gang. I den store Gibbs sampler er det underliggende state et, der skal estimeres sammen
med de andre parametre. Dette medfører mere støj, hvorfor algoritmen vælger nogle af de
forklarende variable, der er korreleret med de ”rigtige” variable, oftere. Da disse variable
medtages oftere og formentlig til fordel for andre variable, må estimatet på koefficienterne
kompenseres med en højere værdi. Mit endelige resultatet af således at Tabel 6, viser at
estimaterne samlet set ligger pænt, og udvælgelsen giver intuitiv mening.

Figur 9 viser a posteriori fordelingen for varianserne σ2
ε (H) og Q. Den grå linje

er estimatet og den røde linje er den sande værdi. Figuren illustrerer, hvor den sande
værdi ligger i forhold til den estimerede værdi, når hele a posteriori fordelingen tages i
betragtning. Som konkluderet ovenover, ligger den sande værdi indenfor området med
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Variabel Andel 2.5% fraktil Estimat 97.5% fraktil Sand værdi
β1 1.0000 -4.5083 -3.1862 -2.6228 -3.0
β2 0.0212 -1.1186 1.2211 2.9460 0.0
β3 0.0592 0.1410 0.9389 1.7451 0.0
β4 0.1044 0.3585 1.1387 1.9688 0.0
β5 1.0000 3.3002 3.8600 4.4143 4.0
β6 1.0000 2.3960 2.9256 3.5031 2.4
β7 0.1814 0.2823 0.7178 1.1308 1.0
β8 0.0022 0.0786 0.2370 0.4416 0.0
β9 0.0020 -0.6322 -0.1030 0.3740 0.0
β10 0.0014 -0.1954 0.0231 0.3496 0.0
σ2
ε 0.9351 1.8052 9.5911 4.0
σ2
u 2.9421 11.7289 22.4564 8.0
σ2
v 1.0355 1.8738 5.9005 2.0
σ2
w 1.5389 2.7152 5.5464 2.5

Tabel 6: Estimater og deres sande værdier

højest sandsynlighedsmasse. Således viser figuren visuelt det som Tabel 6 viste i tal.
Endvidere viser Figur 10 a posteriori fordelingen for det første underliggende state, altså
trenden, for 4 forskellige perioder. Dette illustrerer hvordan den estimerede værdi ”svinger”
omkring den sande værdi, men ikke desto mindre. hele tiden ligger ret tæt på estimatet.

Figur 11 viser estimat vs. sande værdier for de underliggende states samt for regres-
sionskomponenten. De sorte linjer er de sande værdier og de røde er de estimerede værdier.
De røde linjer ligger rigtig pænt omkring de sande værdier og ser samlet set ud til at fan-
ge de korrekte states rigtig pænt. Endda rammes regressionskomponenten godt over tid,
selvom der udvælges en større blanding af forklarende variable ift. de teoretisk korrekte
variable, der er blevet brugt til at danne y. Plot 2 er viser hældningen, hvor den estime-
rede værdi følger udviklingen fint. Dette viser sig i plot 1. Plot 3 viser at sæsonen ændrer
sig over tid, hvilket modellen ligeledes fanger. Plot 5 viser data og den fittede værdi, dvs.
trend plus sæson plus regressionskomponent. Dette plot passer selvfølgelig, fordi det er
algoritmens opgave. Det kan således godt være den har ramt en smule forkert på trenden,
men så har den lagt lidt ekstra til på sæsonkomponenten eller regressionskomponenten.

Jeg vil derfor konkludere, at Gibbs Sampleren fungerer som den skal. Det er klart at
den ikke kan bestemme de præcise estimater af de ukendte parametre, men det skyldes
bl.a. tilføjet støj til tidsrækken i form af høj varians på det simulerede data. Det gør det
sværere for modellen at fange de rigtige signaler. Det er altså ikke forkert at den vælger
andre modeller, da den måske kan forklare det lige så godt. Når der vælges flere forskellige
modeller, samtidig med at korrelerede variable medtages, ændrer det endvidere på esti-
materne af de teoretisk korrekte variable. Således mener jeg, at der flere løsninger end kun
de sande værdier. Til sidst skal det siges, at datasættet kun består af 100 observationer.
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Figur 9: A posteriori fordelingen for varianserne H og Q. Den røde stiplede streg er den
sande værdi af variansen og den grå stiplede streg er estimatet.
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Figur 10: A posteriori fordelingen for den underliggende trend α til fire forskellige perioder.
Den røde stiplede streg er den sande værdi af variansen og den grå stiplede streg er
estimatet.

Dette er ikke mange ift. at modellen både skal lære omkring de underliggende states, de
ukendte parametre, herunder en masse β-værdier.
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Konvergens For at have en ide om hvornår Gibbs sampleren konvergerer, kigger jeg på
den gennemsnitlige regressionskomponent per iteration og ligeledes på den gennemsnitli-
gere trend komponent per iteration. Dvs. at for hver iteration findes der et gennemsnit
over alle tidspunkter. Figur 12 viser 10000 iterationer af Gibbs sampleren (med 0 burn-in
iterationer), hvor den stiplede streg går ved 1000 iterationer. Figuren giver et billede af,
hvor mange iterationer der skal smides væk (burn-in), før man kan begynde at gemme
simulationerne og bruge dem som en del af a posteriori fordelingen. I figuren kan man
se, at grafen starter nede ved 0 for den gennemsnitlige regressionskomponent (jeg har sat
de initiale β-værdier til 0) og derefter udvikler den sig opad. Omvendt ses det for den
gennemsnitlige trend. De to figurer giver sammen en ide om hvordan Gibbs sampleren
virker. Når der er valgt et højt niveau af trenden vælges tilsvarende et lavere niveau af
regressionskomponenten, da der således er mindre af y der skal forklares af eksterne signa-
ler. Derfor starter trenden højt, da den skal forklare alt det, som regressionskomponenten
i starten ikke kan forklare (igen grundet startværdierne).

Udviklingen konvergerer egentlig ret hurtigt. Efter 1000 iterationer ser udviklingen ud
til at være konvergeret. Det er klart, at niveauerne af både regressionskomponent samt
trend rykker op og ned gennem antallet af iterationer, da det kommer an på hvilket start-
punkt α er startet i. Hvis den er startet i et lavt niveau, sættes regressionskomponenten
automatisk højere og omvendt. Således mener jeg, at det er fint at skære af ved 1000, og
bruge simulationerne herefter som a posteriori stikprøver. Det vigtige er bare, at de første
værdier der er helt anderledes end de resterende ikke tages med, og det er derfor man
sætter et burnin.

Det er vigtigt at huske på, at hvis der ikke er nok iterationer i Gibbs sampleren, så vil
simulationerne ikke være repræsentable for a posteriori fordelingen, hvorfor der i teorien
burde være uendelig mange iterationer. Samlet set viser dette afsnit at et burn-in på 1000
er nok. I det efterfølgende vil jeg benytte 5000 iterationer af Gibbs sampleren.
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Figur 12: Konvergens af den ydre Gibbs Sampler: Gennemsnitlig regressionskomponent
for hver iteration af Gibbs Sampleren.
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5 Forecasting

Ved hjælp af Gibbs Sampleren er der fundet estimater af de ukendte parametre β, σ2
ε , Q

og α1:t. Estimaterne kan jeg bruge til at forecaste den næste værdi af α, nemlig αt+1.

p(αt+1|y1:t) =

∫
p(αt+1|αt)p(αt|y1:t)dαt

Herefter kan jeg bruge denne samt værdier for xt+1 til at forecaste responsvariablen, som
altså er privatforbruget, ved

p(yt+1|y1:t) =

∫
p(yt+1|αt+1)p(αt+1|y1:t)dαt.

Mere teknisk fungerer det således: Når jeg har kørt min Gibbs sampler eksempelvis 1000
gange, har jeg 1000 træk af αt. Derudover har jeg 1000 træk af Q. Disse 1000 træk kan
jeg nu sætte ind i state ligningen (15)

αt+1 = Tαt +Rηt, ηt ∼ N(0, Q)

for at lave en prædiktion af de underliggende states til tid t + 1, dvs. αt+1. Når jeg har
gjort det, har jeg altså 1000 simuleringer af αt+1. Disse kan jeg nu bruge, sammen med
de 1000 trukkede værdier af H og β samt alle de forklarende variable til tid t + 1, i
observationsligningen (14)

yt+1 = Zαt+1 + x′t+1β + εt+1, εt+1 ∼ N(0, H)

og således har jeg 1000 prædiktioner af yt+1. Det er herefter muligt at beregne et estimat
af yt+1 ved at tage et gennemsnit af alle de prædikterede værdier. Et gennemsnit giver
mening som estimat for y, da den er normalfordelt. Prædiktionsintervallerne findes ved
at bruge quantile i R, og de viser således, at eksempelvis 95% af simulationerne ligger
inden for en bestemt værdi.
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6 Empirisk afsnit

Målet med det empiriske afsnit er at fastlægge, hvorvidt de udvalgte forklarende variable,
beskrevet i afsnit 2, bidrager til at prædikterer det kvartalsvise privatforbrug. I afsnit 6.1
vil jeg redegøre for valg af a priori værdier og i afsnit 6.2 præsenteres hovedresultatet,
som er prædiktion af privatforbruget.

6.1 A priori information

Google Trend data er først tilgængelig fra 2004 og nationalregnskabet opgøres på kvartals-
basis. Denne kombination medfører, at det endelige data har relativt få observationer. I alt
er der 46 observationer i perioden 2004-2015. En kort tidsrække gør usikkerheden på pa-
rameterestimaterne i henholdsvis den strukturelle tidsrække- og regressionskomponenten
større.

En fordel ved det Bayesianske paradigme er, at jeg kan sætte a priori information.
Dermed kan jeg give modellen information omkring de underliggende states før data er
kendt. Privatforbruget er offentliggjort af Danmarks Statistik tilbage til 1. kvartal 1990.
Fra 1992 har jeg 6 forklarende variable, som jeg vil tage med i min kørsel. Det er forbru-
gertillidsindikatoren (FORV1), et obligationsrentegennemsnit af samtlige serier (MPK3),
antal konkurser (KONK9), nyregistrerede personbiler i husholningerne og nyregistrerede
campingvogne (BIL5). Fra 1992 1. kvartal til 2003 4. kvartal er der 48 observationer.

Startværdier: Jeg gennemgår nu, hvilke initial værdier jeg bruger, til at danne den
omtalte a priori information. Startværdierne, der skal bruges til at danne de underliggende
states, angiver jeg til

a0
1 = E(α1) = ( 164.4 2.2 0 0 0 )′

P 0
1 = var(α1) = I5 · ( 1000 100 300 300 300 )′

hvor I5 er en 5× 5 identitetsmatrix. Jeg benytter værdien af privatforbruget i 4. kvartal
1991 til at give et bud på trenden i 1. kvartal 1992, dvs. E(µ0) = y1991K4 = 164.4.
Denne ligger formentlig lidt for højt, da der ikke er trukket sæson fra. Ikke desto mindre
må den ligge tæt på den korrekte værdi. Derudover findes den gennemsnitlige vækst i
privatforbruget i 1990-1991, og denne bruges, som et bud på hældningen, dvs. E(δ0) =
1
7

∑1991K4
i=1990K2(yi − yi−1) = 2.2. Sæsoneffekterne sætter jeg til 0.
Jeg benytter en forholdsvis ikke-informativ a priori til at udtrykke min tiltro til disse

initial værdier. Dette gøres i praksis ved at sætte variansen tilstrækkelig højt på alle fem
states. Variansen sættes højest for trenden, da den forventes at variere mest. En varians på
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1000 svarer til en standardafvigelse på 31.6, hvilket medfører, at jeg med ca. 95% sikkerhed
(to standardafvigelser) tror at denne ligger inden for a0

1±63.2. Hældning og sæson varierer
mindre, hvorfor variansen på den er sat lavere. Endvidere sættes de resterende parametre
til

β = (0)5, ν0Q = (0.1)3, σ2
0Q = (100)3

V0 = I5,5 · 100, π = 0.5, ν0 = 0.1, σ2
0 = var(y)

hvilket følger metodikken i Scott og Varian (2013). Jeg sætter startværdien af σ2
0 til vari-

ansen på privatforbruget. Dette er en mindre overtrædelse af det Bayesianske paradigme,
men ligeledes inspireret af Scott og Varian (2013). Jeg sætter indvidere

NGibbs = 5000, NSSV S = 100, NBurnIn = 1000

Dvs. den ydre Gibbs sampler kører 5000 gange, den indre Gibbs sampler kører 100 gange
og de 1000 første simulationer smides væk.

Resultater Resultatet af at køre Gibbs sampleren på privatforbruget fra 1992-2003,
har givet mig information omkring de underliggende states til tid 2003K4. Herfra kan der
laves en prædiktion af α ved hjælp af state ligningen 15, hvilket giver

a0
1 = ( 198.1793 1.6163 −3.2716 8.8815 −4.0103 )

P 0
1 = ( 12.9840 5.3438 3.7969 2.4202 1.6092 ).

Endvidere kan jeg finde et estimat af Q og σ2
ε (beskrevet i afsnit 4.6), som kan bruges til

at sætte startværdierne σ2
0 for både Q og σ2

ε . Estimaterne er givet ved

Q = ( 1.8557 1.1954 0.9569 )

σ2
ε = 1.8242.

Det viser sig at de medtagede variable for dannelsen af denne a priori information ikke har
meget forklaringskraft, hvorfor jeg videre hen sætter β0 = 0 for de pågældende variable,
som jeg nu følger fra 2004 og frem. Dermed sættes de samme startværdier af β for alle de
variable, der medtages i den endelige analyse. Der er således ikke nogen variable der bliver
fremhævet til fordel for andre. Endvidere sætter jeg en ikke informativ a priori varians
for koefficienterne: V0 = Ik100, hvor k er antallet af forklarende variable. Det kan desuden
overvejes ikke at sætte ν0 og ν0,Q for højt, så tidsrækken hurtigere tilpasser sig det nye
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data, der indeholder en blanding af Google Trends samt DST-data. Man kunne forestille
sig, at fx variansen i obersvationsligningen kunne ændre sig fra 1992-2003 og til den næste
tidsperiode 2004-2015 i, hvor regressionskomponenten ændrer sig. I det følgende sætter
jeg ν0 = 1. Dermed sættes den dog stadig højere end i Scott og Varian (2013), men jeg
har også en god a priori information.

6.2 Prædiktion af privatforbruget

I dette afsnit vil jeg forsøge at prædiktere privatforbruget en periode frem, og benytte disse
prædiktioner til at vurdere, hvordan modellen klarer sig. Jeg viser to forskellige modeller,
den rene tidsrækkemodel og en model med en regressionskomponent, der inkluderer de
udvalgte forklarende variable. Med ’den rene tidsrækkemodel’ menes en model, hvor den
fremtidige værdi af y forsøges forklaret udelukkende ved brug af tidligere observerede
værdier af y. I denne opgave svarende til, at regressionskomponenten er lig 0. Denne
model vil fungere som benchmark mod den endelige model med regressionskomponenten,
hvor det skal belyses hvorvidt de eksterne signaler for privatforbruget kan hjælpe til at
prædiktere bl.a. vendepunkter i økonomien.

For hver model beregnes ’1-skridt-frem’ prædiktioner vha. metoden beskrevet gennem
afhandlingens teoridel. Det betyder, at modellen køres med det data, som er tilgængeligt
til tidspunkt t og derefter laves så en prædiktion af yt+1. I den rene tidsrækkemodel
prædikteres ud fra de underliggende states, dvs. trenden plus sæson. Når der medtages
forklarende variable, benyttes, ud over de underliggende states, også information fra de
forklarende variable til tid t + 1 til at prædiktere yt+1. Første prædiktion laves efter
kun 8 observationer, hvilket er en meget kort tidsrække. Næste prædiktion laves efter 9
observationer og sådan fortsætter det. Fra 2004 til 2015 2. kvartal laves der dermed 38
kørsler i alt, for til hver tid at kunne lave en enkelt prædiktion af den næste periode. Jeg
benytter RMSE-målet (Root Mean Square Error), til samlet set at give en vurdering af,
hvordan min model klarer sig og sammenligne denne med min reference model. RMSE er
givet ved

RMSE =

√√√√ 1

n

n∑
t=1

(ŷt|t−1 − yt)2

hvor ŷt|t−1 betegner den prædikterede værdi af yt ud fra data til tidspunkt t− 1 af y. For
begge modeller sætter jeg

NGibbs = 5000, NBurnIn = 1000
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6.2.1 Den rene tidsrækkemodel (benchmark)

Jeg starter med at vise, hvordan den rene tidsrækkemodel klarer sig, da denne benyttes
som reference grundlag. Dette gøres for at se, hvorvidt de forklarende variable bidrager
til en forbedret prædiktion. I den rene tidsrækkemodel sættes a priori sandsynligheden til
0 (π = 0), der køres 0 iterationer af SSVS-algoritmen (NSSV S = 0) og regressionskompo-
nenten sættes til 0 (β = 0). Endvidere anvendes de estimerede værdier for parametrene
præsenteret i forrige afsnit.

Figur 13 viser 1-skridt-frem prædiktionerne for den rene tidsrækkemodel. Den sorte
linje er det faktiske observerede privatforbrug, den røde linje er hvad der prædikteres til
tidspunkt t + 1, efter at have observeret data til og med tidspunkt t. Det røde marke-
rede område angiver 95% prædiktionsintervallerne. Den stiplede sorte vertikale linje går
ved 1. kvartal 2004, hvorfra Google Trend data er tilgængeligt. Det viser sig, at den re-
ne tidsrækkemodel klarer opgaven overraskende pænt. 95% prædiktionsintervallerne synes
forholdsvis smalle den korte historik taget i betragtning og modellen prædikterer i det hele
taget de sande værdier godt. Det eneste sted modellen har problemer er under finanskri-
sen, herunder især 4. kvartal 2008, som den ikke fanger. Ikke desto mindre er modellen
hurtig til at tilpasse sig igen. Endvidere bemærkes det, at modellen også tilpasser sæson-
komponenten over tid. Dette er væsentligt, da en sammenligning af start- og slutperioden
indikerer, at det er en forsimpling at antage tidsinvariant sæson.

Samlet set resulterer dette i RMSE = 3.20. Konklusionen på den rene tidsrækkemodel
er, at den klarer det rigtig godt selv, men at den har problemer, når der sker pludselige
vendinger. Dette er forventeligt, da modellen ikke inkluderer eksterne signaler, der kan
signalere om en vending og derudover har en lokal lineær trend komponent. Endog tilpasser
modellen sig hurtig til det nye data.

6.2.2 Model med forklarende variable

Det er nu interessant at se, hvorvidt det indsamlede data fra Google Trends og Danmarks
Statistik kan være med til at forbedre prædiktionen. Man kunne forestille sig, at disse for-
klarende variable vil kunne bidrage med ny viden mht. stød til økonomien og at modellen
derved vil kunne fange vendinger.

Som tidligere nævnt har jeg 17 forklarende variable fra Danmarks Statistik samt 144
Google variable (både Google Trends samt Google Kategorier). Jeg har på baggrund af
disse data og en række forskellige modeller fået indsigt i, hvad der ser ud til at virke, og
ikke virke.

I det følgende vil jeg først præsentere og redegøre for min valgte model. Dernæst følger
en diskussion af resultaterne af denne. Herunder vil jeg ligeledes inddrage indsigten fra
de forskellige modeller og kombinationer af data, som dannede baggrund for valget.
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Figur 13: 1-skridt-frem prædiktioner for den rene tidsrækkemodel uden regressionskom-
ponent. Den sorte vertikale stiplede linje går ved 1. kvartal 2004 - det er herfra data til
modellen starter.

Den udvalgte model er en kombination af data fra Danmarks statistik samt principal-
komponenter dannet ud fra Google data. Det giver mig i alt 23 forklarende variable, 17
fra Danmarks Statistik og 6 fra Google, som jeg vil forklare nærmere nedenfor. Al data
er desuden sæsonkorrigeret med seas-funktionen i R (fra pakken seasonal).

Jeg vil kort starte med at kigge på, hvad principalkomponenterne loader højest på og
så give dem et svarende navn. De 6 principalkomponenter er delt op således: komponent 1
loader højt på sådan noget som beklædning, sko, skønhed og fitness, hvorfor den får navnet
Beklædning og skønhedspleje. Komponent 2 loader højest på sådan noget som hus og have,
bil samt sofaer og stole, hvorfor den får navnet Hus og bil. Komponent 3 loader højest
på indkøb, undertøj, film samt øl og vin, og den får derfor navnet Indkøb. Komponent
4 loader højest på rejser, afbudsrejser, samt campignvogne og autocampere, hvorfor den
får navnet Rejser. Komponent 5 loader højest på kamera, computerpriser samt fjernsyn,
tv og fladskærm, hvorfor den får navnet Elektronik. Komponent 6 loader højest på sådan
noget som job, cv og ansøgning og får da navnet Job.
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De estimerede a priori parametre ændres en smule og sættes til

a0
1 = ( 198.1793 · 0.95 1.6163 −3.2716 8.8815 −4.0103 )

P 0
1 = ( 12.9840 · 5 5.3438 · 5 3.7969 2.4202 1.6092 )

σ2
0Q = ( 1.8557 · 3 1.1954 · 3 0.9569 )

σ2
0 = 1.8242 · 3

Dette gør jeg for at ”gøre plads” til de forklarende variable i modellen. Det har jeg bl.a.
gjort ved at sætte en lavere trend (5% fratrukket), da modellen således skal finde den
resterende forklaring i data, hvor jeg forventer en positiv regressionskomponent i kraft
af den positive korrelation til DST data. Endvidere har jeg sat variansen på trend og
hældning op, hvilket ligeledes gælder variansen i observationsligningen. De resterende
parametre sættes til

V0 = I3100, π = 0.5, νQ0 = 1, νH0 = 1, β = 0

Som beskrevet i afsnit 6.1 sættes a priori variansen V0 ikke informativt, da jeg ikke ved
meget om de forklarende variable og hvilken indvirkning de har i modellen. I afsnit 6.1
fandt jeg desuden, at de få forklarende variable, som blev taget med i modellen ikke fik
tildelt en særlig stor koefficient. A priori sandsynligheden π sættes højere end i Scott og
Varian (2013). Dette skyldes tildels færre variable, men også ønsket om at berige modellen
med variable, som kan forklare vendinger i økonomien. Denne model resulterer i RMSE =
3.28, hvilket er højere end den rene tidsrækkemodel. Ikke desto mindre var det modellen,
der gav det bedste resultat, når regressionskomponenten blev medtaget.

Figur 14 viser 1-skridt-frem prædiktioner for privatforbruget. Det kan være svært at
se en forskel i forhold til Figur 13. Figur 15 viser derfor de kvadrerede prædiktionsfejl
for begge modeller. Begge figurer illustrerer, at modellen med forklarende variable klarer
sig bedre, når der kommer et stort stød til økonomien. I 4 kvartal 2008 rammer den rene
tidsrækkemodel 12.5 mia. forbi, mens modellen med forklarende variable rammer 11.2
mia. forbi. Endvidere rammer den perioden efter, altså i 1. kvartal 2009 kun 1.5 mia. kr.
forbi, mens den rene tidsrækkemodel rammer 4.7 mia. forbi. De forklarende variable giver
altså en forbedring i prædiktionen, ved stød til økonomien, som jeg håbede. Forbedringen
var dog forventet at være mere markant. Samlet set klarer den rene tidsrækkemodel sig
alligevel bedre, når der baseres på RMSE. Den rene tidsrækkemodel gav en RMSE = 3.20,
mens modellen med Google og DST data har RMSE = 3.28. Det er dog ikke en markant
forskel.

Tabel 7 viser de modeller der er valgt flest gange. Selvom a priori sandsynligheden er
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Figur 14: 1-skridt-frem prædiktioner for den modellen med regressionskomponent. Den
sorte vertikale stiplede linje går ved 1. kvartal 2004 - det er herfra data er anvendt.

sat op til 0.5 vælger den stadig ingen model i over 40% af gangene. At øge a priori sand-
synligheden yderligere resulterer i en dårligere prædiktionsevne, hvorfor jeg i den endelige
model har valgt den til 0.5. I de resterende fire modeller fra Tabel 7 er der kun medtaget
én forklarende variabel. Den variabel, der medtages mest er konjunkturværdien, der an-
giver erhvervslivet økonomiske konjunktursvingninger. Endvidere er Indkøb (komponent
3), Obligationsrentegennemsnit samt Rejser (komponent 4) medtaget som mest lovende
modeller. Fælles for disse variable er dog, at de allesammen består af små værdier, hvilket
kunne være en grund til, at de blev udvalgt. Således er der i 40.5% af modellerne ikke
taget nogen forklarende variable med, i 42.4% er der taget 1 forklarende variabel med, i
14.1% er der taget 2 forklarende variable med og i 2.9% er der taget mere end 2 forkla-
rende variable med. Dette konkluderer igen at modellen udvælger meget sparsommelige
modeller.

Tabel 8 viser β-værdierne for de variable med den højeste marginale inklusionssand-
synlighed. 95%-fraktilen er lille, men endvidere er β-estimaterne ligeledes små, hvilket
indikerer at variablerne ikke har stor effekt på prædiktionen af privatforbruget. Variable
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Figur 15: Kvadrerede fejl i begge modeller.

Model Andel
Ingen 0.4050
Konjunkturværdi industri 0.1236
Komp.3 (Indkøb) 0.0844
Obligationsrentegennemsnit 0.0678
Komp.4 (Rejser) 0.0434

Tabel 7: Valgte modeller med størst andel (de mest lovende modeller).

som i tidligere publikationer (se Jonas Sørensen (2011) blandt andre), viser sig at være
vigtige indikatorer i forklaringen af privatforbruget, viser kun små effekter i min model.
Det er variable som nyregistrerede køretøjer, dankortomsætning samt forbrugertillidsin-
dikatoren. Dette skyldes formentlig, at min grundlæggende tidsrækkemodel ikke tager
udgangspunkt i ARIMA-klassen og at min BST model selv medtager trend og sæson (og
ændringer heri). Dermed behøver modellen alt andet lige færre input til at forklare en
udvikling i tråd med den underliggende tidsrækkestruktur. Denne simple hypotese under-
søges ved at kigge på de estimerede komponenter i modellen kørt til sluttidspunktet. Figur
16 viser de underliggende states, regressionskomponenten samt responsvariablen. Disse er
fundet som et gennemsnit af alle 5000 kørsler, dvs. 5000 forskellige modeller. Det første
plot viser trenden, andet plot viser hældningen på trenden, tredje plot viser sæsonkom-

72



Variabel Andel 2.5% fraktil Estimat 97.5% fraktil
Konjunkturværdi industri 0.1938 -0.3180 1.3831 2.7290
Komp.3 (Indkøb) 0.1672 -0.4376 1.1524 2.6047
Obligationsrentegennemsnit 0.1422 -0.5883 1.3259 3.4550
Komp.5 (Elektronik) 0.0694 -0.9303 0.5997 1.6854
Komp.4 (Rejser) 0.0674 -2.5293 -0.5642 0.9812

Tabel 8: De fem variable med størst andel (marginale inklusionssandsynlighed)

ponenten, fjerde plot viser regressionskomponenten og femte plot viser responsvariablen,
altså privatforbruget. De røde stiplede linjer er 95% fraktilen. De røde linjer på det sidste
plot er de fittede værdier af y, dvs. trenden plus sæson.

Den fittede værdi ligger stort set oven i y, hvilket betyder at regressionskomponenten
har haft meget lidt indflydelse. Endog kan man se en tilpasning af regressionskompo-
nenten under recessionen, hvilket viser at regressionskomponenten alligevel bidrager, om
end effekten er meget lille. Trenden, som er smoothed bagudrettet, står for den største
tilpasning for at forklare privatforbruget, hvor 95%’s fraktilen ligeledes stiger under krisen.

Prædiktion af 3. kvartal 2015 Til slut vil jeg kort kigge på hvilken prædiktion begge
modeller vil give for det netop overståede kvartal, hvor der endnu ikke er offentliggjort
data på privatforbruget fra Danmarks Statistik. Det gør en prædiktion lidt ekstra spæn-
dende. Tabel 9 viser værdien af det prædikterede privatforbrug for 3. kvartal 2015 for
begge modeller. Den rene tidsrækkemodel har lavere prædiktionsintervaller, men ellers er
prædiktionen ikke markant forskellig.

Model 2.5% fraktil Estimat 97.5% fraktil
Model uden data 210.4024 217.1835 223.8235
Model med data 209.5911 217.5024 225.4059

Tabel 9: Estimat af privatforbruget for 3. kvartal 2015.

Med i denne prædiktion skal medtages, at Danmarks Statistik formentlig reviderer det
forgående kvartal (sidste observation) til en vis grad. Her har begge modeller skønnet for
højt jf. Figur 13 og 14, hvilket i givet fald ville tale for en opjustering.

6.3 Opsummering

Hovedresultatet er, at modellen ikke finder variablernes signal, ift. støj, høj nok. Den rene
tidsrækkemodel i sig selv virker så robust mht. 1-skridt-frem prædiktioner, at nye variable
har svært ved at bidrage med ekstra forklaring ift. den støj de tilfører. Variablerne kan
”presses” ind i modellen ved bl.a. at sætte a priori sandsynligheden op, øge variansen samt
mindske det initiale trend niveau (det estimerede fra forrige afsnit). Dette giver modellen
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Figur 16: Underliggende states af modellen.

grund til at finde forklaring andre steder. Des mere man stoler på sin tidsrækkekomponent,
des mindre plads giver man til regressionskomponenten, især i en model der forklarer
størstedelen selv. At kombinere denne model med en lav værdi af π fører til at modellen
stort set udelukker forklarende variable.

En anden hovedårsag til at modellen ikke er medtager forklarende variable i højere
grad, ligger formentlig i, at datasættet fra 2004 til 2015 på kvartalsbasis ikke giver mange
observationer. Der er kun 46 observationer samlet set, hvilket betyder, at der er endnu
færre observationer, når der skal laves prædiktioner i starten. Den starter kun med 8
observationer og ved starten af finanskrisen har den omkring 16 observationer. Det er
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svært at finde en effekt i en så kort tidsrække, da modellen desuden selv inkorporerer
trend samt sæson, hvorved det ikke efterlader meget til de forklarende variable. Fra den
rene tidsrækkemodel kan man se at modellen ikke har behov for ekstra forklaring før
krisen. Det er først når der kommer et stød. Man kunne således forestille sig, at flere stød
til privatforbruget, ville resultere i, at modellen ville blive nødt til at finde den forklaring
i variablerne. Dog opfører privatforbruget sig for det meste ret pænt.

Endvidere erfarer jeg, at sæsonkorrigeret input data klarer sig bedre, hvilket giver god
mening, da modellen allerede i sig selv tager højde for sæson. Både sæsonkomponent samt
trend trækkes fra y inden der laves en regression vha. SSVS og Bayesian regression. Det
er derfor ikke så underligt, at sæsonkorrigeret data viser bedre resultater. Sæson, især
tidsinvariant forskellig fra privatforbruget, i de forklarende variable vil formentlig i højere
grad tilføje støj end det vil hjælpe til forklaringen.

Jeg har ligeledes forsøgt med utallige transformationer af data. Man kunne få den
ide, at et simpelt gennemsnit over kvartalet for input data (omregning fra måneds data)
bare ikke forklarer nok, eller endda fjerner den prædiktive effekt ved stød. Således har
jeg forsøgt kun at bruge den sidste måned af kvartalet, for eventuelt at få en hurtigere
reaktion. Sker der noget slut kvartalet, der har indvirkning på privatforbruget med det
samme, vil effekten viskes mere ud ved et tre måneders gennemsnit. Endvidere har jeg
forsøgt at vægte månederne, således at den nyeste måned vægter mest, den midterste
måned vægter anden mest og den ældste måned vægter mindst. Disse to forsøg viste sig
dog ikke at give et bedre resultat. Ydermere fik jeg fra Nationalbankens kvartalsoversigt
2011, den ide at lagge forbrugertillidsindikatoren to kvartaler, da den i publikationen viste
sig at spille en rolle. I min model viste heller ikke dette tegn på at kunne bidrage med
yderligere forklaring. Dette førte mig videre til at medtage andre laggede værdier, men
igen med samme resultat. Jeg har endvidere forsøgt at skalere data, så alle variablerne
har samme størrelsesorden. Det resulterer i at flere variable tages med, men også i en
dårligere prædiktionsevne, hvilket resulterede i store udsving. Endvidere undersøgte jeg
også hypotesen om, at ændringerne i input-data kunne forbedre prædiktionen, da trend
i disse således ville elimineres. Heller ikke dette gav forbedrede resultater ift. den rene
tidsrækkemodel.

Overordnet viser mine resultater således, at Google data ikke som i Scott og Varian
(2013) medførte forbedringer. Tværtimod medførte det større prædiktionsintervaller samt
dårligere prædiktioner målt på RMSE. Det kunne vidne om at, der er meget støj i va-
riablerne og man må forbedre udtrækningen af evt. signaler. En forklaring kunne også
skyldes transformationen fra ugedata til kvartalsdata eller den til tider manglende søge-
volumen i Danmark sammenfattet i Google Trend data. De fleste af de studier der er

75



lavet på Google data, herunder bl.a. Vosen og Schmidt (2011), Scott og Varian (2013)
samt Choi og Varian (2009), finder at Google data har en høj forklaring til at hjælpe med
at prædiktere økonomiske tidsrækker. Vosen og Schmidt (2011) der laver prædiktioner af
det amerikanske privatforbrug finder klare resultater, men imidlertid er både datafrekvens
samt søgevolumen højere.

Grundet de store prædiktionsintervaller i modellen med Google data, kunne man ar-
gumentere for at mindske antallet af variable. Dette forsøgte jeg således at gøre ved
principal komponentanalyse, der finder antal linearkombinationer, der udspænder rum-
met af forklarende variable. Ud af de 144 Google variable blev det foreslået at medtage 6
linearkombinationer. Det kan diskuteres, hvorvidt det burde være min model, og herun-
der SSVS algoritmen, der skulle klare denne opgave. Som nævnt ovenover kan der være
flere årsager til, at modellen ikke klarer det så godt, hvor hovedårsagen formentlig ligger i
længden af tidsrækken. Efter at have nedbragt antal forklarende variable, klarer modellen
det bedre. Imidlertid er det stadig ikke den bedste model sammenlignet med den rene
tidsrækkemodel. Jeg har endvidere forsøgt at lave modeller, hvor data kun er baseret på
Danmarks Statistik. Sådanne modeller kunne godt resultere i bedre estimater af det mest
kritisk punkt, altså 4. kvartal 2008, men igen klarede de det dårligere i mange af de andre
perioder, og overordnet gav de en større værdi af RMSE.

Alt i alt oplever jeg, at data kun i mindre grad hjælper med at prædiktere chok til
økonomien, og at modellen i sig selv er meget robust.
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7 Konklusion

I denne afhandling har jeg beskrevet en strukturel tidsrækkemodel, der kan bruges til at
prædiktere den nuværende tilstand af en udvalgt tidsrække. Jeg har benyttet modellen
på det danske kvartalsvise privatforbrug, og har vist hvorledes den klarer sig både med
og uden udvalgte forklarende variable.

Jeg startede afhandlingen med at se på, hvilke faktorer der påvirker det private for-
brug ud fra en opdeling givet af Danmarks Statistik. Jeg fandt, at det hovedsageligt var
luksusvarer, såsom biler, rejser, boligudstyr, restauranter, elektronik mm., der påvirker
privatforbruget mest. Dette gav mig inspiration til at udvælge forklarende variable, og
herunder især udvælgelsen af Google søge data. De forklarende variable var en kombina-
tion af økonomisk relevante tidsrækker fra Danmarks Statistik samt Google data, der kan
giver et realtids indblik i befolkningen interesser.

Herefter gennemgik jeg modellen; en strukturel tidsrækkemodel, der kan skrives på
state space form. Strukturelle modeller er smarte, da de kan modellere underkomponenter
af modellen eksplicit, såsom trend og sæson. At kunne skrive den på state space form har
den fordel, at man kan benytte sig af Kalman filteret og at der er en generel løsning.
Jeg introducerede endvidere et simuleret eksempel, der gennem opgaven skulle bruges til
illustration. Desuden blev Kalman filteret og Kalman smootheren introduceret, og det
blev vist hvorledes de virkede. Kalman Filteret og smootheren bestemmer den betingede
middelværdi og varians for den underliggende state variabel.

Jeg gennemgik teoretisk, hvordan modellens ukendte parametre kan bestemmes ved
hjælp af en simulationsbaseret metode, kaldet for en Gibbs sampler. Vha. Gibbs sampleren
kunne man dele problemet op i tre mindre dele, og derved trække stikprøver fra hver af
disse. Dette var nødvendigt, idet den simultane fordeling ikke kunne skrives på lukket
form. Ligeledes testede jeg, at hver af delene fungerede på det simulerede datasæt jeg havde
introduceret tidligere. Sidenhen viste jeg hvordan den samlede Gibbs sampler fungerede og
jeg forklarede omkring konvergens og test. Jeg har desuden introduceret til det bayesianske
paradigme, der er en metode til at inkludere ens egen initiale information omkring de
ukendte parametre, inden man opdaterer sin tro på baggrund af data. Metoden blev
brugt som en del af Gibbs sampleren, og jeg havde derfor muligheden for at give min egen
initiale information. Dette udnyttede jeg ved at køre modellen på tidlig data, således at
jeg kunne bestemme nogle ret informative startværdier på de ellers ukendte parametre.
Endvidere gennemgik jeg Stochatic Search Variable Selection algoritmen, der kan hjælpe
til at selektere de vigtigste variable af modellen. Dette begrundedes i, at der ofte er
mange variable, og at det kan være svært at vide, hvilke der er de vigtigste at medtage.
Modellen finder således den mest lovende delmængde af variable, ud fra en brugerbestemt
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sandsynlighed. Endvidere forklarede jeg, hvordan modellen prædikterer, når den simultane
a posteriori fordeling af de ukendte parametre var fundet.

Til sidst i afhandlingen viste jeg, hvordan den teoretiske del kunne bruges til at lave
prædiktioner af privatforbruget. Jeg startede med at kigge på den rene tidsrækkemodel
uden forklarende variable. Denne model blev brugt som benchmark mod modellen, der
indkluderede forklarende variable. Således kunne jeg vise, om forklarende variable er med
til at prædikterer vendinger, som var et af hovedspørgsmålene i min problemformulering.

Hovedresultatet i afhandlingen er overraskende nok, at den basale strukturelle tids-
rækkemodel (BST) uden regressionskomponent udkonkurrerer modellen med en regres-
sionskomponent, når der baseres på RMSE-målet (Root Mean Square Error). Modellen
uden nogen forklarende variable viste sig at være god til at lave 1-skridt-frem prædiktio-
ner af privatforbruget. Selv efter meget få observationer lavede den pæne prædiktioner og
ramte for det meste tæt på den sande værdi. Til gengæld viste det sig, at modellen havde
problemer, når der kom stød til økonomien, hvilket også var forventeligt. At medtage for-
klarende variable i modellen medførte kun små forbedringer under recessionen, hvor den
viste sig at give et lidt bedre bud på privatforbruget. Dog var fejlen stadig stor og samlet
set klarede modellen med forklarende variable sig dårligere i form af en lidt højere værdi
af RMSE. Dette var et overraskende resultat. Det var forventet, at eksterne signaler ville
forbedre prædiktionsevnen, idet de tidligt kunne indikere om et stød. Især har artiklen af
Scott og Varian (2013) øget forventningerne om at eksterne signaler, eksempelvis i form
af Google data, ville medføre forbedrede prædiktioner. Der kan være flere årsager til hvor-
for det tog denne drejning for det danske privatforbrug. En af hovedårsagerne er, at der
formentlig ikke er observationer nok til at modellen kan finde en effekt af de forklarende
variable. Det viste sig i hvert fald at SSVS-algoritmen stort set ikke ville medtage nogen
forklarende variable i modellen, selvom a priori sandsynligheden blev sat højt. Dette er
en klar indikation om, at de forklarende variable ikke har effekt nok. Endvidere blev koef-
ficienterne estimeret lavt, hvilket gav en lav effekt af regressionskomponenten. Samlet set
viste det empiriske afsnit, at modellen klarer sig godt uden regressionskomponent og at de
forklarende variable ikke har særlig stor effekt i forklaringen af det danske privatforbrug
med en BST model.

En af modelantagelserne var at parametrene i modellen var tidsinvariante, hvilket kan
diskuteres. I min model er det således variansparametrene σ2

ε og Q samt koefficienterne
for input-variablene β, som alle er tidsinvariante. Imidlertid så vi for privatforbruget at
både sæson og trend ændrer sig over tid, hvorved det også giver mening at varianser kan
ændre sig over tid. Under en recession vil privatforbruget have en tendens til at svinge
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mere end i roligere tider, hvor den ikke svinger så meget. Således vil variansen i en tid
med recession være højere. Endvidere kan effekten af en variabel også skifte over tid,
hvis der eksempelvis opstår et nyt fænomen. En tidsinvariant model er en simplificering
og man kunne overveje at forbedre modellen ved at give den lov at medtage forklarende
variable, hvor man tror der kunne være en tidsvarierende effekt. Dette gøres nemt i den
gennemgåede modelramme fx ved at inkludere koefficienterne tilhørende det underliggende
state drevet af eksempelvis en random-walk. Man kunne ligeledes overveje, at modellere
trenden i modellen direkte ved eksempelvis at bruge Google Trend data i driften, hvilket
formentlig vil introducere mere støj, men også kunne få den til at reagerer hurtigere på
stød.

At bruge digital realtids data til at prædiktere økonomiske nøgletal er stadig et for-
holdsvis nyt område og i rivende udvikling. Væksten i datagrundlaget vil kun forøge mu-
lighederne for fremover at give et mere tidssvarende billede af den nuværende økonomiske
tilstand.
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8 Bilag

8.1 Overblik over variable brugt i opgaven

Forklarende variable, der beskriver dimension:

Variabe Forklaring
k Antal forklarende variable
n Antal observationer
r Antallet af underliggende states i α (i min model = 3)
m Dimensionen i α

NGibbs Antal iterationer i den ydre Gibbs sampler
NSSV S Antal iterationer i den indre Gibbs sampler

Alle andre forklarende variable:

Variabel Dimension Forklaring
yt 1× 1 Repsonsvariabel til tid t
y1:t t× 1 Repsonsvariabel til alle tidspunkter
ỹt n× 1 ỹt = yt − Zαt
αt m× 1 Underliggende states til tid t
α1:n n×m Underliggende states til alle tidspunkter
εt 1× 1 Fejlled i observationsligning
ηt r × 1 Fejlled i state ligning
ast m× 1 ast = E(αt|y1:s)

P s
t m×m P s

t = V ar(αt|y1:s)

Z 1×m Beskriver hvordan α påvirker y
T m×m Transitionsmatrix

H = σ2
ε 1× 1 Varians på y

R m× r
Q r × r Varians på α
µt 1× 1 Niveau af trenden (i αt+1)
δt 1× 1 Hældning på trend (i αt+1)
τt 1× 1 Sæsoneffekt (i α)
β k × 1 Regressionskoefficienter
xt k × 1 Forklarende variable til tid t
X n× k Forklarende variable
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8.2 Fordelinger

Multivariat normalfordeling Hvis y ∼ N(µ, V ) og kovariansmatricen er en (k × k)
positiv definit matrix, så er:

p(y|µ, V ) =
1√

(2π)k|V |
exp

(
−1

2
(y − µ)′V −1(y − µ)

)
hvor y er k-dimensionel.

Invers gammafordeling Den inverse gammafordeling for x med formparameter a og
skalaparameter b er givet ved:

f(x; a, b) =
ba

Γ(a)
x−a−1 exp

(
− b
x

)
hvor Γ(·) er gammafunktionen. Desuden gælder der x > 0.

8.3 C++ kode

I dette afsnit har jeg inkluderet udvalgte kodestykker, som jeg mener kan være relevante
for læseren. C++ er kun brugt til at lave funktioner.

8.3.1 Gibbs Sampler

#include <RcppArmadillo.h>

#include "SimulationSmoothing.h"

#include "KonjugeretInversGamma.h"

#include "SSVS.h"

#include "KalmanFilterCpp.h"

using namespace Rcpp;

using namespace arma;

// [[Rcpp::export]]

List gibbsSampler(arma::vec Z, arma::mat T,

arma::mat R, arma::vec y, arma::mat X, arma::vec pi,

arma::vec a0, arma::mat P0, arma::vec nu0_Q, arma::vec s0_Q,

arma::vec beta0, arma::mat V0, double s0, double nu0,

int BurnIn, int N, int nGammaIteration = 5) {

// erklærer størrelsesvariable
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int n = y.n_rows; // antal observationer

int m = a0.n_rows; // antal underliggende states + sæson

int r = R.n_cols; // antal underliggende states

int k = X.n_cols; // antal forklarende variable

// erklærer variable til MCMC

arma::vec Q(r);

double H;

arma::mat alpha(n,m);

arma::vec y_tilde(n);

arma::vec beta; //skal ikke have nogen bestemt størrelse pga. SSVS

arma::vec gamma(k);

List BVS, BLR;

arma::mat Xoriginal = X; //gemmer originalen pga SSVS

arma::uvec indeks; //til at lave X

int iPlads, k_gamma;

// erklærer variable til at gemme endeligt data

arma::cube GS_alpha(n,m,N); //simulation smoothing

arma::mat GS_Q(N,r); //konjugeret invers gamma

arma::vec GS_H(N); //SSVS

arma::mat GS_gamma(k,N); //SSVS

List GS_beta(N);

// startværdier af beta, Q og H, så forløkken kan køre

beta = beta0;

//finder startværdier for H og Q ud fra definerede startværdier af nu0, s0

//beregner mode af invers gammafordelingen: b/(a+1)

for(int i=0; i<r;i++) Q[i] = (nu0_Q[i]*s0_Q[i]/2)/(nu0_Q[i]/2 + 1);

H = (nu0*s0/2)/(nu0/2 + 1);

// hvor mange simulationer der skal laves

int runs = BurnIn + N;

// indeks i endelig data variable

int j = 0;

for(int i=0; i<runs; i++) {
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y_tilde = y - X*beta;

alpha = SimulationSmoothing(R,Q,a0,Z,y_tilde,P0,H,T);

Q = KonjugeretInversGamma(T,alpha,nu0_Q,s0_Q);

y_tilde = y - alpha*Z;

BVS = SSVS(y_tilde, Xoriginal, pi, nu0, s0, beta0, V0, nGammaIteration);

beta = as<arma::vec>(BVS(0));

H = as<double>(BVS(1));

gamma = as<arma::vec>(BVS(2));

//danner indeks, så X kan tilpasses

k_gamma = accu(gamma);

indeks.set_size(k_gamma);

iPlads = 0;

for(int gPlads=0; gPlads<k; gPlads++)

if(gamma[gPlads] == 1)

indeks[iPlads++] = gPlads;

//danner X til at lave y_tilde

X = Xoriginal.cols(indeks);

// Dataopsamling af samples: kører N gange

if(i >= BurnIn){

GS_beta[j] = beta;

GS_H[j] = H;

GS_Q.row(j) = Q.t();

GS_alpha.slice(j) = alpha;

GS_gamma.col(j) = gamma;

j++;

}

}

return List::create(Named("alpha") = GS_alpha, Named("Q") = GS_Q,

Named("beta") = GS_beta, Named("H") = GS_H, Named("gamma") = GS_gamma);

}
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8.3.2 Simulation Smoothing

#include <RcppArmadillo.h>

#include "mvrnorm.h"

#include "uvrnorm.h"

#include "KalmanSmootherCpp.h"

using namespace Rcpp;

using namespace arma;

// [[Rcpp::export]]

arma::mat SimulationSmoothing(arma::mat R, arma::vec Q, arma::vec a,

arma::vec Z, arma::vec y, arma::mat P, double H, arma::mat T) {

int n = y.n_rows; int m = a.n_rows; int r = R.n_cols;

//TRIN 1 - TRÆK INITIALVÆRDI

arma::vec a1 = mvrnorm(1, a, P).t();

//TRIN 2 - GENERER DATA

arma::vec ystjerne(n);

arma::vec Reta = zeros(m);

arma::mat astjerne(n,m);

//initial-værdier

astjerne.row(0) = a1.t();

ystjerne.row(0) = Z.t()*astjerne.row(0).t() + uvrnorm(1,0,H);

for(int i=1; i<n; i++){

for(int j=0; j<r; j++) Reta.row(j) = uvrnorm(1, 0, as_scalar(Q.row(j)));

astjerne.row(i) = (T*astjerne.row(i-1).t() + Reta).t();

ystjerne.row(i) = Z.t()*astjerne.row(i).t() + uvrnorm(1,0,H);

}

//TRIN 3 - KORRIGER MIDDELVÆRDI

//forkert betinget middelværdi

arma::mat astjernehat = KalmanSmootherCpp(R, Q, a, Z, ystjerne,P,H,T)(0);

//rigtig betinget middelværdi
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arma::mat ahat = KalmanSmootherCpp(R,Q,a,Z,y,P,H,T)(0);

//trækker den forkerte middelværdi fra og lægger den rigtige til

astjerne = astjerne - astjernehat + ahat;

return astjerne;

}

8.3.3 Konjugeret invers gamma

#include <RcppArmadillo.h>

using namespace Rcpp;

using namespace arma;

// [[Rcpp::export]]

arma::vec KonjugeretInversGamma(arma::mat T, arma::mat alpha,

arma::vec nu, arma::vec sigma) {

int n = alpha.n_rows;

int r = nu.n_rows;

arma::vec ss = zeros(r);

arma::vec Q(r);

for(int i=0; i<n-1; i++){

ss[0] = ss[0] + pow(alpha(i+1,0) - alpha(i,0) - alpha(i,1), 2);

ss[1] = ss[1] + pow(alpha(i+1,1) - alpha(i,1), 2);

ss[2] = ss[2] + pow(alpha(i+1,2) - as_scalar(T.row(2)*alpha.row(i).t()), 2);

}

arma::vec an = (nu + n)/2;

arma::vec bn(r);

for(int i=0; i<r; i++){

bn[i] = (nu[i]*sigma[i] + ss[i])/2;

Q[i] = 1/R::rgamma(an[i], 1/bn[i]); // R::gamma(shape, 1/scale)

}

return Q;

}
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8.3.4 SSVS

#include <RcppArmadillo.h>

#include <RcppArmadilloExtensions/sample.h>

// [[Rcpp::depends(RcppArmadillo)]]

using namespace Rcpp;

using namespace arma;

double beregnPosterior(arma::vec gamma, arma::mat V0, arma::vec beta0,

arma::mat X, double nu0, double s0, arma::vec y);

// [[Rcpp::export]]

List SSVS(arma::vec y, arma::mat X, arma::vec pi,

double nu0, double s0, arma::vec beta0, arma::mat V0, int antalIteration = 5) {

//erklærer variable

int n = y.n_rows; //antal perioder

int k = X.n_cols; //antal forklarende variable

double an = (nu0 + n)/2;

double bn_gamma;

arma::uvec indeks;

int iPlads, iRandom, k_gamma, gammaValue;

arma::mat V0_gamma, X_gamma, V0inv, Vn_gamma;

arma::vec beta0_gamma, betan_gamma;

double sigma;

arma::vec beta;

arma::vec gamma(k);

arma::vec indeksTal(k); //alle tal fra 1:k

arma::vec indeksRandom(k); //indeholder en tilfældige rækkefølge af indeksTal

double delOld, delNew, ssh_gamma;

//////////////////////////////////

// DEL 1 : trækker initialværdi //

//////////////////////////////////

//laver indeksTal, der indeholder tal fra 1:k

for(int i=0;i<k;i++) indeksTal[i]=i;

//trækker initial gamma vha bernoulli fordelingen
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for(int i=0; i<k; i++) {

gamma(i) = R::rbinom(1,pi(i));

//gemSsh(i,0) = pi(i);

}

//gemGamma.col(0) = gamma;

/////////////////////////

// DEL 2 : finder gamma//

/////////////////////////

for(int s=0; s<antalIteration; s++){ //s : antal iterationer i Gibbs sampleren

//beregner posterior for gama

delOld = beregnPosterior(gamma, V0, beta0, X, nu0, s0, y);

//danner tilfældig rækkefølge af tallene 1:k (fra vektor indeksTal)

indeksRandom = Rcpp::RcppArmadillo::sample(indeksTal, k, false);

//indeksRandom = indeksTal;

for(int i=0; i<k; i++){ //kører alle k gamma’er igennem i tilfældig rækkefølge

//iRandom er det tilfældige indeks

iRandom = indeksRandom[i];

//tjekker hvilken værdi af gamma vi beregnede sidst og tager nu den

//modsatte og lægger over i gamma

if(gamma[iRandom] == 0) gammaValue = 1;

else gammaValue = 0;

gamma[iRandom] = gammaValue;

//beregninger posterior for den nye værdi

delNew = beregnPosterior(gamma, V0, beta0, X, nu0, s0, y);

//finder samlet sandsynlighed (dvs for gamma_i=1)

//gammaValue fortæller altid hvilken værdi der er blevet beregnet i delNew

if(gammaValue == 0)

ssh_gamma = (delOld*pi[iRandom])/(delNew*(1 - pi[iRandom]) + delOld*pi[iRandom]);

else

ssh_gamma = (delNew*pi[iRandom])/(delOld*(1 - pi[iRandom]) + delNew*pi[iRandom]);

//ssh bruges til at finde en ny gamma_i

gamma[iRandom] = R::rbinom(1,ssh_gamma);
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//hvis der er trukket den samme værdi som lige er beregnet,

//gemmes den nye nu som gammel og ellers gemmes den gamle kun

if(gamma[iRandom] == gammaValue) delOld = delNew;

}

//gemGamma.col(s+1) = gamma;

}

//////////////////////////////////

// DEL 3 : finder sigma og beta //

//////////////////////////////////

//nu er gamma fundet, så nu skal variablene V_0, V_n, beta_0, beta_n,

//b_n, X tilpasses for sidste gang

//finder først længden på gamma

k_gamma = accu(gamma);

//danner vektor med indeks, så der kan laves submatricer og subvektorer

//størrelsen af indekset skal defineres først

indeks.set_size(k_gamma);

iPlads = 0;

for(int gPlads = 0; gPlads<k; gPlads++)

if(gamma[gPlads] == 1)

indeks[iPlads++] = gPlads;

//danner subvariable af originale variable

V0_gamma = V0(indeks,indeks);

beta0_gamma = beta0(indeks);

X_gamma = X.cols(indeks);

//danner variable V_n, beta_n, b_n

V0inv = inv(V0_gamma);

Vn_gamma = inv(V0inv + X_gamma.t()*X_gamma);

betan_gamma = Vn_gamma*(V0inv*beta0_gamma + X_gamma.t()*y);

bn_gamma = (nu0*s0 + as_scalar(beta0_gamma.t()*V0inv*beta0_gamma +

y.t()*y - betan_gamma.t()*inv(Vn_gamma)*betan_gamma))/2;

//trækker sigma og beta
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// R::rgamma(a,b) er gammafordelt med formparameter a og skalaparameter b

// 1/R::rgamma(a,1/b) er da invers gammafordelt

sigma = 1/R::rgamma(an, 1/bn_gamma);

beta=betan_gamma+arma::chol(sigma*Vn_gamma).t()* arma::randn(betan_gamma.n_rows,1);

List z = List::create(beta, sigma, gamma);

return z;

}

double beregnPosterior(arma::vec gamma, arma::mat V0, arma::vec beta0,

arma::mat X, double nu0, double s0, arma::vec y){

int k = gamma.n_rows;

int n = y.n_rows;

int k_gamma = accu(gamma);

arma::uvec indeks(k_gamma);

arma::mat V0_gamma, X_gamma, V0inv, Vn_gamma;

arma::vec beta0_gamma, betan_gamma;

double posterior, bn_gamma, an = (nu0 + n)/2;

//danner vektor med indeks, så der kan laves submatricer og subvektorer

int iPlads = 0;

for(int gPlads = 0; gPlads<k; gPlads++)

if(gamma[gPlads] == 1)

indeks[iPlads++] = gPlads;

//danner subvariable af originale variable

V0_gamma = V0(indeks,indeks);

beta0_gamma = beta0(indeks);

X_gamma = X.cols(indeks);

//danner variable V_n, beta_n, b_n

V0inv = inv(V0_gamma);

Vn_gamma = inv(V0inv + X_gamma.t()*X_gamma);

betan_gamma = Vn_gamma*(V0inv*beta0_gamma + X_gamma.t()*y);

bn_gamma = (nu0*s0 + as_scalar(beta0_gamma.t()*V0inv*beta0_gamma +

y.t()*y - betan_gamma.t()*inv(Vn_gamma)*betan_gamma))/2;
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posterior = sqrt(det(Vn_gamma)/det(V0_gamma))*pow(bn_gamma,-an);

return posterior;

}

8.3.5 Bayesiansk regression

#include <RcppArmadillo.h>

using namespace Rcpp;

using namespace arma;

// [[Rcpp::export]]

List BayesianRegression(arma::vec y, arma::mat X,

double nu0, double s0, arma::vec beta_0, arma::mat V_0) {

int n = y.n_rows;

int k = X.n_cols;

double sigma;

arma::vec beta(k);

arma::mat V_0inv = inv(V_0);

arma::mat V_n = inv(V_0inv + X.t()*X);

arma::vec beta_n = V_n*(V_0inv*beta_0 + X.t()*y);

double a_n = (nu0 + n)/2;

double b_n = (nu0*s0 + as_scalar(beta_0.t()*V_0inv*beta_0 +

y.t()*y - beta_n.t()*inv(V_n)*beta_n))/2;

// R::rgamma(a,b) er gammafordelt med formparameter a og skalaparameter b

// 1/R::rgamma(a,1/b) er da invers gammafordelt

sigma = 1/R::rgamma(a_n, 1/b_n);

beta = beta_n + arma::chol(sigma*V_n).t() * arma::randn(beta_n.n_rows,1);

List z = List::create(beta, sigma);

return z;

}
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