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Abstract

In this project, we will introduce the simulation technique known as Markov Chain

Monte Carlo (MCMC), including Metropolis-Hastings and Gibbs Sampler. These tech-

niques depends upon theory about stochastic processes, epsically Markov chains, which

will be introduced aswell. MCMC techniques are methods for sampling from probability

distributions using Markov chains and are used in data modelling for Bayesian inference

and numerical integration.

This thesis emphasizes the practical applications regarding financial data, including

two exchange rates in DKK/SEK and USD/EUR along with the Nordic40 stockin-

dex. By using this data, we will estimate the parameters in a discrete time stochastic

volatility model by applying the shown theory in accordance with MCMC.

Stochastic volatility (SV) models are the corner stones of modelling and prediction

of time variant volatility in financial markets. Since data is typically only observable

at discrete moments, discrete time formulations for SV models become as relevant as

continuous time based formulations.

The primary focus of this thesis will be to explain the two main MCMC algorit-

hms, Gibbs Sampler and Metropolis-Hastings. These will be related to the estimation

procedure in a discrete time SV model. Throughout this paper, practical appplications

for the theoretical examples will be presented with in-depth theory regarding the two

MCMC algorithms. Furthermore, a connection will be drawn between the two algorit-

hms via simulated data. Subsequenty, we will perform a comparison with the built-in

MCMC algorithms in the statistical computing software, R.

From the analyses of the financial data, we could conclude that the SV model can

be estimated by use of MCMC techniques, but that the credbility of these estimates is

determined by the start prior distributions. The biggest disadvantage for the MCMC

techniques is that they are built on Bayesian statistics, which fundamentally concerns

the phenomenon ”prior,” that is to say previous assumptions and knowledge. As these

are often subjective, misleading results and conclusions might occur, which we account

for throughout this paper.
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1 Introduktion til projektet

1.1 Indledning

I empiriske økonometriske modeller har de dominerende stokastiske volatilitets modeller

i diskret tid særligt vedrørt generaliseringer og udvidelser af den klassiske autoregressive

betingede heteroskedasticitet (ARCH) proces, som blev introduceret af Engle i 1982.

Stokastiske volatilitets (SV) modeller blev senere udviklet af Taylor i 1986 og er sidenhen

blevet moderniseret med tilhørende udvidelser.

Volatiliteten p̊a finansielle aktiver er ikke direkte observerbare, men alligevel er for-

skellige målemetoder blevet udtænkt. Denne kandidatafhandling tager udgangspunkt

i diskret tids SV modeller, som simplificeret forsøger at estimere volatiliteten p̊a bag-

grund af udviklingen i et finansielt aktivs værdi. SV modeller bruges til at karakterisere

og modellere observerede tidsserier, typisk dag-til-dag valuta eller et aktivs afkast, hvor

volatiliteten er modelleret ud fra en underliggende latent stokastisk proces. I projektet

vil omdrejningspunktet være hvordan der kan estimeres i en SV model ved hjælp af de

s̊akaldte Markov Chain Monte Carlo metoder (MCMC)

MCMC er en statistisk simulationsteknik, der kan estimere parametre i et SV setup

og ved at anvende metoden kan komplekse højere dimensionelle problemstillinger ana-

lyseres. Der vil blive opstillet et SV setup til at beskrive kursudviklingen b̊ade i henhold

til et valuta- og aktieindeks, herunder vil parametrene for modellen givet observerede

aktie- og valutakurser blive estimeret ved at anvende MCMC.

Dette projekt vil primært fokusere p̊a at opstille den bagvedliggende teori omkring

stokastiske processer og stationaritetsbetingelser, samt hvordan stationaritet bestem-

mes og defineres. Der vil igennem projektet særligt blive g̊aet i dybden med teorier,

som er grundlæggende for Gibbs Sampler og Metropolis-Hastings algoritmer. Disse to

specifikke algoritmer vil igennem opgaven blive præsenteret og forklaret, ligesom en

sammenligning af disse vil blive foretaget. For at illustrere nogle af algoritmernes funk-

tioner og egenskaber vil der blive opstillet teoretiske eksempler undervejs.

I projektet vil der blive implementeret men ogs̊a benyttet indbyggede algoritmer i

det statistiske program R til at undersøge de specifikke estimationsmetoder. Alle brugte
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R koder kan findes i appendix.

For at anvende teorien beskrevet i opgaven vil der blive inddraget tre forskellige da-

tasæt der viser udviklingen af tre forskellige finansielle aktiver. Datasættene indeholder

to valutakurser, USD/EUR og DKK/SEK samt aktieindexet OMXNordic40. Analysen

har til formål at opstille estimaterne for standard SV modellen baseret ud fra dataen

samt at sammenligne og teste de fundne estimater.

1.2 Problemformulering

I projektet vil vi besvare problemformuleringen:

Hvordan kan MCMC estimation af parametre i en SV model foretages og hvilke be-

grænsninger samt muligheder har netop denne estimationsteknik?

For at besvare problemformuleringen opstilles følgende problemstillinger:

1. Hvilke teoretiske krav skal der gælde for at MCMC metoderne er anvendelige?

2. Hvordan og hvorfor virker algoritmerne Gibbs Sampler og Metropolis-Hastings?

3. Hvilke fordele og ulemper har algoritmerne og hvordan er de sammenholdt med

hinanden?

4. Hvad er ideen bag stokastiske volatilitets modeller og hvad er forskellen mellem

de forskellige modeller?

5. Hvordan kan de præsenterede MCMC algoritmer anvendes til estimation i den

stokastiske volatilitets model?

1.3 Problemafgrænsning

I dette projekt introduceres de to mest almindelige og anvendte MCMC algoritmer,

nemlig Metropolis-Hastings og Gibbs Sampling algoritme samt et par udvidelser til

disse. Det vil sige, at alle andre algoritmer ikke vil blive omtalt. Det gælder for eksempel
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Hamilton eller Block Sampling udvidelser til Gibbs. I forlængelse af det vil der kun blive

inddraget bayesiansk statistik og undlade den frekventistiske tænkem̊ade.

I afsnittet om stokastiske volatilitets modeller er hovedfokusset rettet mod stan-

dard SV modellen, udviklet af Taylor (1986), mens udvidelser samt ARCH og GARCH

benævnes kort og bruges som oplæg til diskussion, perspektivering samt sammenligning.

Disse modeltyper tilhører alle klassen diskrete tidsserier, og derfor introduceres konti-

nuerte tidsserier ikke, men et par eksempler p̊a disse kunne være Hestons stokastiske

volatilitets model eller Dupires lokale volatilitets model.

En stor del af den indledende teori omkring Markovkæder og dens egenskaber er

defineret p̊a kontinuerte tilstandsrum og kræver m̊alteori. Dette flugter med det ønskede

anvendelsesomr̊ade, finansielt data, som foreg̊ar i diskret tid, men som bevæger sig

i et kontinuert udfaldsrum. For at afgrænse s̊a meget målteori som muligt defineres

egenskaber, s̊avidt muligt, i b̊ade diskret og kontinuert tilfælde, mens beviser vil blive

foretaget for diskrete udfald. Da Beviserne er mindre komplekse i det diskrete tilfælde

og har ligheder med et kontinuert udfaldsrum og dertil målteori, s̊a er det oplagt at

fokusere primært p̊a det diskrete udfaldsrum.

1.4 Motivation

Den primære motiverende faktor i dette projekt er, at se hvordan man kan modellere

tidsserie data ved stokastiske volatilitets modeller p̊a nye måder ved hjælp af fremlagt

MCMC teori. I tilfældet hvor man beskæftiger sig med store mængder finansielle data,

findes der utallige metoder og teknikker til at h̊andtere netop disse.

Ved at introducere MCMC opn̊as teknikker, som foretager numeriske analyser, og

dermed giver mulighed for at opn̊a resultater, som ellers tidligere ikke var mulige. Selvom

disse teknikker har været kendt længe, er det først de senere år, at det er blevet særligt

interessant, da computereffektivitet gør metoderne langt hurtigere at bruge. Numeriske

approksimationsmetoder kan give en bedre pejling af estimaternes værdi, da andre

metoder kan være simplificerende. Dermed giver disse teknikker et mere retvisende og

avanceret billede af estimaternes værdi.
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MCMC teknikker kan kædes sammen med SV modellen for at opn̊a resultater som

ellers ikke er mulige igennem numeriske beregninger. Ved b̊ade at have en generel esti-

mationsmetode i MCMC og en mere generel model i den stokastiske volatilitets model,

opn̊as en mere universel og anvendelig metode, som kan tage højde for forhold, hvor

tidligere konkrete modeller og metoder bryder sammen. Ved at anvende denne kombi-

nation p̊a data ses hvordan samspillet mellem matematik og økonomi kan anvendes i

virkeligheden, og kan give nye muligheder indenfor et bredt felt af modtagere inden for

flere videnskabelige grene.

2 Teoretisk grundlag

Markov Chain Monte Carlo (MCMC) er en underklasse af den mere generelle samling

af metoder i stokastisk simulation, som er et hensigtsmæssigt værktøj til blandt andet

tidsrækkeanalyser, forecasting eller estimation. Særligt indenfor estimation har disse

typer af algoritmer nogle fordele, som p̊a grund af deres opbygning kan anvendes til

traditionel estimation, men ogs̊a i tilfælde hvor klassiske metoder bryder sammen ek-

sempelvis maksimum likelihood estimation. Indenfor stokastisk teori findes forskellige

typer af simulationsteknikker heriblandt Markov Chain Monte Carlo, som er en af de

mere brugte. I finansielle anvendelser vil stokastisk simulation ofte blive benyttet til

at analysere udviklinger af stokastiske variable, som ændrer sig over tid ved bestemte

sandsynligheder. Udviklingen af de stokastiske variable og deres fordeling er typisk in-

den for finansiering komplekse og umedgørlige, og det er derfor, man ofte er nødt til at

benytte en simulationsteknik som hjælp.

Hvis man i tilfælde af en kompleks model eller fordeling ønsker at benytte Bayesi-

anske metoder til at estimere, s̊a er stokastiske simulationsmetoder ofte nyttige red-

skaber til at opn̊a posteriorifordelingen. Ved hjælp af forskellige algoritmer, herunder

Metropolis-Hastings algoritmen, som introduceres i afsnit 3, er det muligt at efterligne

den komplekse fordeling, og derved muliggøres en analyse af fordelingsegenskaber. Det-

te gøres ved at approksimere fordelingen ved brug af en forslagsfordeling, og igennem

denne samt algoritmen er det muligt at estimere de tilhørende parametre.
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Der findes mange grene og algoritmer som kan sættes i forbindelse med stokastisk

simulation. Denne opgave vil dog primært beskæftige sig med de to centrale MCMC

algoritmer, Metropolis-Hastings (afsnit 3.1), Gibbs Sampling algoritme (afsnit 3.2) samt

udvidelser af disse. Metropolis-Hastings tager udgangspunkt i en foresl̊aet fordeling,

som ved hjælp af en række antagelser kan bruges til at tilpasse fordelingen fra en kendt

stokastisk variabel.

Gibbs Sampling benytter en anden teknik, hvor der tages udgangspunkt i, at poste-

rioritætheden for hvert parameter er betinget af de øvrige parametre. Dette vil give en

nøjagtig repræsentation af de marginale posterioritætheder.

Konkret baseres disse simulationsalgoritmer primært p̊a teorier og egenskaber ved

Markovkæder, en vilk̊arlig initial værdi samt den føromtalte forslagsfordeling. For at

algoritmerne skal virke optimalt udføres et tilpas højt antal iterationer, s̊aledes at den

konstruerede Markovkæde opfylder de betingelser, der skal gælde for den ønskede sta-

tionære fordeling. Målet er, at den simulerede Markovkædes stationære fordeling gerne

skal tilnærme sig den sande fordeling af de stokastiske variable.

Denne simuleringsteknik kan særligt bruges til at beskrive og estimere sandsynlig-

heder og usikkerheder, som blandt andet i den finansielle verden er essentiel i forhold til

vurdering af en aktie- eller valutakurs’ udvikling over tid. Byggestenene for stokastisk

simulation, herunder Markov Chain Monte Carlo, er hovedsageligt stokastiske proces-

ser, Markovkæder, Monte Carlo teori, Bayes teori og Bayesiansk statistik samt a priori-

og posteriorifordelinger. Alle disse elementer vil blive introduceret.

2.1 Stokastiske processer

Stokastiske processer og generel sandsynlighedsteori udgør en central rolle i de fleste

simulationsteknikker, da det blandt andet er stokastiske processer, som simuleres. En

stokastisk proces er helt generelt en matematisk model til at beskrive dynamiske sam-

menhænge af følger af tilfældige hændelser, der udvikler sig over tid.

Definition 2.1. Lad T være en mængde og t ∈ T et index, som her antages at angive

tiden. Lad Xt være en stokastisk variabel ∀X ∈ T s̊a kaldes samlingen af stokastiske
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variable Xt, t ∈ T for en stokastisk proces. Hvis t = 1,2, · · · er den stokastiske proces

Xt, t ∈ T en diskret tids proces, modsat hvis T ∈ [0,∞[ defineres processen som en

kontinuert tids proces.

Xt angiver den tilstand, som en stokastisk proces er n̊aet til, til tiden t. Stokastiske

processer defineres forskelligt alt efter, om det er i diskret eller kontinuert tid. Disse

modellerer udviklingen af stokastiske variable i forhold til tiden.

For kontinuerte tids processer gælder T ∈ [0,∞[, ogs̊a kan værdien af processen

ændres øjeblikkeligt, mens ændringerne sker diskret, dvs. punktvis, i en diskret tids

proces.

En stokastisk proces kan have forskellige matematiske egenskaber, som vil specificere

processen mere konkret. Eksempelvis kan man definere en stokastisk proces som en

Markovkæde, hvis den opfylder Markovegenskaben eller som en Martingal, hvis den

følger Martingalegenskaben.

2.2 Markovkæder

En Markovkæde er en stokastisk proces hvor den betingede sandsynlighed for at være

i en tilstand p̊a et fremtidigt tidspunkt givet de nuværende og tidligere tilstande er lig

med sandsynligheden for at være i den fremtidige tilstand kun givet ved den nuværende

tilstand. Med andre ord: Nutiden kan beskrives ved hjælp af kun den seneste tilstand

og uden brug af samtlige tidligere tilstande.

Markovkæder er generelt et sekventielt system best̊aende af stokastiske variable

Xi, i = 0, 1, · · · som kan antage forskellige tilstande til observerede tidspunkter t =

0, 1, · · · i generelle tilstandsrum. Først lades (A,S) være et måleligt generelt tilstands-

rum. Dernæst defineres en funktion P p̊a (A,S) som en Markovsk overgangskerne, hvis

den opfylder:

• For et fast x ∈ S gælder, at P (x, ·) er et sandsynlighedsmål

• For et fast B ∈ A gælder, at P (·, B) er m̊alelig

9
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En stokastisk proces er alts̊a en sekvens af stokastiske variable Xi, i = 0, 1, · · · p̊a et ge-

nerelt tilstandsrum S. Denne proces kaldes en Markovkæde med overgangskerne P (·, ·),
hvis Markovegenskaben er opfyldt:

P (Xn ∈ A|Xn−1, Xn−2, · · · , X0) = P (Xn ∈ A|Xn−1) (2.1)

med

P (Xn ∈ A|Xn−1 = x) = P (x,A) ∀n ∈ N, x ∈ S og A ⊆ S-målelig (2.2)

I et diskret tilstandsrum, S = 0, 1, · · · ,m defineres kernen P ud fra en overgangssand-

synlighedsmatrix med følgende elementer:

pjk = P (Xn = k|Xn−1 = j) j, k ∈ S , n = 0, 1, · · · (2.3)

hvor pjk angiver overgangssandsynlighederne mellem tilstand k og j. Markovkæden i

et diskret tilstandsrum siges at være tidshomogen, hvis pjk (n) = pjk, det vil sige,

uafhængig af en ændring i tiden p̊a m og er matematisk defineret som:

P (Xn = k|Xn−1 = j) = P (Xn+m = k|Xn+m−1 = j) (2.4)

For tidshomogene Markovkæder gælder det, at kæden er stationær i tid, hvis sandsyn-

ligheden for at g̊a fra en tilstand til en anden er uafhængig af tiden, hvor skridtet i

kæden er blevet foretaget. For en diskret tids stokastisk proces, der tager værdier fra

et kontinuert tilstandsrum S, eksempelvis d-dimensionelle rum af reelle tal Rd, ser det

lidt anderledes ud.

For at kunne beskrive finansielle data er det stokastiske processer, som forløber i

diskret tid men tager værdier fra et kontinuert tilstandsrum, der er af interesse. Derfor

benyttes den tidligere nævnte overgangskerne, som er en måde at udtrykke overgangs-

sandsynlighedsmatricen Pjk p̊a i kontinuert tilstandsrum. Overgangssandsynlighedsma-

tricen Pjk kan derfor oversættes til en overgangskerne P (x,A), hvor der skal gælde,

at ∀x ∈ S og A ⊂ S. Derudover skal koncepterne irreducibilitet og rekurrens ogs̊a

redefineres i forhold til et kontinuert tilstandsrum.

10
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2.2.1 Overgangskernen P (x, ·)

∀x ∈ S er P (x,A) defineret som sandsynligheden for at opn̊a en målelig mængde A fra

tilstand x. Konkret angiver definitionen sandsynligheden for at bevæge sig fra tilstand

x og over i en målelig mængde A.

2.2.2 Overgangskernens tæthed p (x, ·)

∀x ∈ S er p (x, y) defineret som en ikke-negativ funktion,

P (x,A) =

∫
y∈A

p (x, y) dy (2.5)

I tilfældet, hvor S er kontinuert, vil en Markovkerne med tæthed p kunne skrives som:

P (x,A) =

∫
y∈A

p (x, y) dy (2.6)

Fordelingen af en homogen Markovkæde Xi, i = 0, 1, · · · er kun givet ved dens overgang-

skerne P og dens initiale fordeling, dvs. fordelingen af X0. Yderligere kan det noteres, at

for et givet x er p (x, ·) en sandsynlighedstæthedsfunktion, som alment kendt opfylder

normaliseringsbetingelsen:

P (x,S) =

∫
y∈A

p (x, y) dy = 1 (2.7)

I forhold til stationaritet er man typisk interesseret i at vide, hvordan en Markovkæde

opfører sig ved at lade n være stor. Dertil defineres n-trins overgangssandsynligheder,

som bruges som indikator for hvorvidt kæden konvergerer mod en stationær fordeling.

P n (x,A) defineres ud fra den betingede sandsynlighed af Xn givet X0 = 0 og kaldes

for n-step overgangskernen og kan opskrives som:

P n (x,A) = Px (Xn ∈ A) := P (Xn ∈ A|X0 = x) (2.8)

Hvor := bruges til at definere udtrykket, som er tættest p̊a kolontegnet.

I specialtilfældet hvor tilstandsrummet er diskret, og der findes en tilhørende over-

gangssandsynlighedsmatrix, s̊a kan n-trins overgangssandsynligheder opskrives som:

pn(k, j) = P (Xn = k|X0 = j) = P (Xn+m = k|Xm = j) (2.9)

11
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2.2.3 Stationær fordeling

Generelt for Markovkæder er man interesseret i at se, hvordan disse ”opfører”sig, n̊ar

tiden g̊ar mod uendelig. I den forbindelse er man særligt optaget af, om disse konvergerer

mod en bestemt fordeling. I forhold til stokastisk simulation er den primære interesse i

de Markovkæder, som netop konvergerer mod en bestemt fordeling. For Markovkæder,

som konvergerer, har man mulighed for at analysere ”grænseværdiens opførsel”ved at

lade tiden g̊a mod uendelig, herunder undersøge om kæden har en stationær fordeling

eller ej.

Markovkæder, der divergerer, er derimod ikke altid hensigtsmæssige til at benytte i

simulationsteknikker, fordi disse ikke følger en systematisk udvikling og typisk udvikler

sig eksplosivt. Derfor er den primære opgave, n̊ar simulationer udføres, at undg̊a disse

divergerende Markovkæder.

Definition 2.2. En Markovkæde, Xn, er stationær hvis

(Xi1 , Xi2 , · · · , Xin) ∼ (Xi1+t, Xi2+t, · · · , Xin+t)∀i1, i2, · · · , in ∈ N

og kæden er reversibel hvis

(Xi1 , Xi2 , · · · , Xin) ∼ (Xt−i1 , Xt−i2 , · · · , Xt−in)∀i1, i2, · · · , in ∈ N

Bevis. Nu bevises stationaritet fra definition 2.2.

Antag at X0
D
= Xn ∀n ∈ N. Det skal vises, at

(X0, X1, · · · , Xm)
D
= (X0+n, X1+n, · · · , Xm+n)∀n,m ∈ N

Det vil sige, at ved at forskyde kæden n step frem vil kæden have den samme fordeling.

For diskret tid svarer det til at vise:

P (X0 = x0, X1 = x1, · · · , Xm = xm) = P (Xn = x0, Xn+1 = x1, · · · , Xn+m = xm)

For alle valg af x0, · · · , xm ∈ S
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P (X0 = x0, · · · , Xm = xm) = P (Xm = xm|X0 = x0, · · · , Xm−1 = xm−1)

· P (X0 = x0, · · · , Xm−1 = xm−1)

= P (Xm = xm|X0 = x0, · · · , Xm−1 = xm−1)

· P (Xm−1 = xm−1|X0 = x0, · · · , Xm−2 = xm−2) · . . . ·

· P (X1 = x1|X0 = x0)P (X0 = x0)

=

(
m∏
i=1

P (Xi = xi|X0 = x0, · · · , Xi−1 = xi−1)

)
· P (X0 = x0)

Nu benyttes Markovegenskaben (ligning 2.1) til at forkorte udtrykket s̊a det ikke af-

hænger af hele fortiden, men kun den seneste tilstand:

=

(
m∏
i=1

P (Xi = xi|Xi−1 = xi−1)

)
P (X0 = x0)

Og tidshomogenitet (ligning 2.4) giver:

=

(
m∏
i=1

P (Xn+i = xi|Xn+i−1 = xi−1)

)
P (X0 = x0)

Og ved at benytte antagelsen om at X0
D
= Xn f̊as nu:

=

(
m∏
i=1

P (Xn+i = xi|Xn+i−1 = xi−1)

)
P (Xn = x0)

For at opn̊a det ønskede resultat benyttes mange af de samme trin som vist ovenfor.

Særligt benyttes Markovegenskaben samt forholdet mellem marginale, betingede og
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simultane sandsynligheder p (x) p (y|x) = p (x,y)

= P (Xn+1 = x1|Xn = x0)P (Xn+2 = x2|Xn+1 = x1) · . . . ·

· P (Xn+m = xm|Xn+m−i = xm−i)P (Xn = x0)

= P (Xn+1 = x1|Xn = x0)P (Xn+2 = x2|Xn+1 = x1, Xn = x0) · . . . ·

· P (Xn+m = xm|Xn+m−i = xm−i, · · · , Xn = x0)P (Xn = x0)

= P (Xn = x0, Xn+1 = x1)P (Xn+2 = x2|Xn+1 = x1, Xn = x0) · . . . ·

· P (Xn+m = xm|Xn+m−i = xm−i, · · · , Xn = x0)

= P (Xn = x0, Xn+1 = x1, Xn+2 = x2)P (Xn+3 = x3|Xn+2 = x2, Xn+1 = x1, Xn = x0) · . . . ·

· P (Xn+m = xm|Xn+m−i = xm−i, · · · , Xn = x0)

=
...

= P (Xn = x0, · · · , Xn+m = xm)

Og det er bevist, at P (X0 = x0, · · · , Xm = xm) = P (Xn = x0, · · · , Xn+m = xm) og

dermed at (X0, · · · , Xm)
D
= (X0+n, · · · , Xm+n)

At kæden er stationær betyder blot, at alle elementerne i kæden følger den samme

fordeling uafhængig af tidspunktet, som kæden befinder sig i. Reversibilitet kan med

ord forklares som, at kæden kan bevæge sig frem og tilbage mellem tilstandene uden,

at det p̊avirker elementernes stationære fordeling.

Reversible Markovkæder er særlig brugbare i forhold til MCMC tilgangen, fordi

den detaljeret balanceret ligning for en ønsket fordeling π indebærer, at Markovkæden

er konstrueret s̊aledes, at π viser sig at være den stationære fordeling. I kontekst til

MCMC viser det sig, at alle konstruerede reversible Markovkæder vil konvergere imod

target fordelingen. Med andre ord betyder det, at alle reversible Markovkæder vil ha-

ve en stationær fordeling. Dette kan strengt taget forbindes med Metropolis-Hastings

algoritmen, som netop producerer en reversibel Markovkæde.

Definition 2.3. En sandsynlighedsfordeling π kaldes den stationære fordeling for Marko-

vkæden med overgangstæthed p eller overgangskerne P , hvis

π (y) =

∫
π (x) p (x, y) dx ∀y ∈ S

14
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Ækvivalent med

π (A) =

∫
P (x,A) π (x) dx

for alle m̊alelige mængder A ⊂ S

Fordelingen specificeret ved π kaldes ogs̊a for den stationære fordeling af Marko-

vkæden Xn associeret med P , siden X0 ∼ π indebærer, at Xn ∼ π for alle n, og at

Markovkæden er stationær.

Definition 2.4. En Markovkæde p̊a S med overgangstæthed p opfylder den detaljerede

balance betingelse (DBC), hvis der eksisterer en funktion π p̊a S, s̊aledes at der for et

diskret- og kontinuert tilstandsrum gælder

π (x) p (x, y) = π (y) p (y, x) ∀x, y ∈ S

og hvis S er et generelt tilstandsrum, kan ovenst̊aende ogs̊a udtrykkes ved hjælp af

overgangskernen∫
A

P (y,B) f (y) dy =

∫
B

P (x,A) f (x) dx ∀A, B-M̊al

Den ovenst̊aende stærke betingelse sikrer blandt andet, at den kreerede Markov-

kæde, fra eksempelvis Metropolis-Hastings algoritme, opfylder b̊ade stationaritet og

reversibiletet. Dette følger af den nedenst̊aende sætning.

Sætning 2.1. Lad p være en overgangstæthed som opfylder den detaljerede balance

betingelse π (x) p (x, y) = π (y) p (y, x) med funktionen π defineret som sandsynligheds-

tæthedsfunktionen, s̊a gælder der:

1. Tætheden π er en stationær tæthed af Markovkæden associeret med p

2. Markovkæden er reversibel

Bevis. Først bevises del 1. For at bevise at tætheden π er en stationær tæthed af

Markovkæden associeret med p, s̊a skal der gælde at hvis Xn har tæthed π, s̊a skal der
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ogs̊a gælde, at Xn+1 har tæthed π. Antag at Xn ∼ π (·), s̊a skal det vises, at Xn+1 ∼ π (·)
Først opstilles sandsynligheden for, at Markovkæden ligger i udfaldsrummet S

P (Xn ∈ S)

Dernæst kan det uden videre antages, at Xn+1 ligger i mængden af reelle tal.

P (Xn ∈ S) = P (Xn ∈ S, Xn+1 ∈ R) =

∫
S

∫
R
fn,n+1 (x, y) dydx

Ved hjælp af omskrivning af den simultane tæthedsfunktion hvor fn,n+1 er den simultane

tæthed for (Xn, Xn+1) samt regneregler f̊as

fn,n+1 (x, y) = fn (x) fn+1|n (y|x)

Hvor fn (x) angiver tætheden for Xn, og fn+1|n (y|x) er den betingede tæthed for

Xn+1|Xn. Derved kan ovenst̊aende omformuleres til

fn,n+1 (x, y) = fn (x) fn+1|n (y|x) = π (x) p (x, y)

Ved indsættelse af det fundne udtryk og ved at benytte integralregneregler ses det, at

Xn og Xn+1 følger den samme fordeling∫
S

∫
R
fn,n+1 (x, y) dydx =

∫
S

∫
R
π (x) p (x, y) dydx

=

∫
R

∫
S
π (x) p (x, y) dxdy

=

∫
R

∫
S
π (y) p (y, x) dxdy

= P (Xn ∈ R, Xn+1 ∈ S)

= P (Xn+1 ∈ S)

Og derved ses det, at Xn og Xn+1 følger den samme fordeling π (·), som sammenholdt

med definition 2.4 er stationær

Bevis. Nu bevises del 2 som siger, at kæden er reversibel, dvs. π (x) p (x, y) = π (y) p (y, x).
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Der gælder, at enhver fordeling π, der opfylder DBC, er stationær:

π (x) p (x, y) = π (y) p (y, x)

⇔∫
S
π (x) p (x, y) =

∫
S
π (y) p (y, x)

= π (y)

∫
S
p (y, x) dx︸ ︷︷ ︸

=1

= π (y)

2.2.4 Konvergens af Markovkæder

Hovedform̊alet ved MCMC er at simulere en Markovkæde, hvis fordelingen af resultatet

Xn, for stort n, vil approksimere mod den stationære fordeling π. Som tidligere nævnt

afhænger dette af, om den konstruerede Markovkæde er irreducibel og aperiodisk. Hvis

den ikke er det, vil Markovkæden ikke nødvendigvis have en unik stationær fordeling

og man ville kunne risikere at skulle tage højde for flere stationære fordelinger. Der

er knyttet en række kriterier til hvorvidt, Markovkæder konvergerer mod en stationær

fordeling π. De tre væsentligste betingelser er henholdsvis irreducibilitet, aperiodisitet

og positiv rekurrens, som sikrer, at kædens stationære fordeling eksisterer, og at denne

er unik.

I tilfældet med et diskret udfaldsrum siges Markovkæden at være irreducibel, hvis

alle tilstandene kommunikerer. At tilstande kommunikerer betyder, at tilstandene p̊a

et givet tidspunkt vil n̊a hinanden med en positiv sandsynlighed. I tilfældet med et

kontinuert udfaldsrum kan irreducibilitet oversættes til, at hvis en given mængde er

tilpas stor, s̊a vil kæden genbesøge mængden i endelig tid, hvis den starter i mængden.

Hertil defineres begrebet ”The hitting time”

τA := inf{n : Xn ∈ A} (2.10)

som er den første gang kæden n̊ar en målelig mængde A. Dette er en ny stokastisk

variabel, som kan ses som en funktion, som afhænger af udfaldsstien for Xn. For en
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udfaldssti, hvor Xn aldrig n̊ar A, vil the hitting time være uendelig. Yderligere kan

der konkret tilføjes, hvor mange gange kæden besøger mængden A, som opsamles ved

følgende formel:

ηA :=
∞∑
n=1

1A (Xn) (2.11)

Definition 2.5. En Markovkæde {Xk : k ∈ N} med overgangskerne P siges at være

phi-irreducibel, hvis der eksisterer et positivt m̊al φ p̊a (S, A (S)), s̊aledes at A ∈ S med

φ (A) > 0 er tilgængelige.

φ (A) > 0⇒ Px (τA <∞) > 0 ∀x ∈ S

Kæden er stærkt phi-irreducibel, hvis

φ (A) > 0⇒ P (x,A) > 0 ∀x ∈ S

Hvis Markovkæden er irreducibel, er det kendt, om der findes en unik stationær

fordeling, men det kan stadig ikke lade sig gøre at udtrække den initiale tilstand fra

”target”fordelingen. Dette skyldes, at en irreducibel kæde kan opføre sig periodisk og

derved ikke muliggøre en konvergens.

Definition 2.6. En Markovkæde kaldes aperiodisk i diskret tilfælde, hvis dens periode

er d = 1. Hvor d er den største fælles divisor af mængden

di := {n > 0 : pn (i, i) > 0}

Her angiver pn (i, i) n-trins overgangssandsynligheden (ligning 2.9). Det betyder, at

der skal være en positiv sandsynlighed for at vende tilbage til den samme tilstand p̊a

et tidspunkt.

Definition 2.7. En phi-irreducibel Markovkæde Xn har en længde d, hvis der eksisterer

disjunkte mængder B0, · · · , Bd−1 ∈ B (S), s̊aledes at

P (x,Bi+1) = 1

Dette skal gælde ∀x ∈ Bi, hvor i = 0, · · · , d − 1 og Bd := B0. En kæde er aperiodisk,

hvis den ikke har en cyklus af længde d ≥ 2
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Definition 2.8. En Markovkæde er positiv rekurrent, hvis

1. Den er rekurrent. Alle tilstandene i kæden er rekurrente, hvor en tilstand er de-

fineret som rekurrent, hvis

Px (Tx <∞) = 1

hvor Tx er den returnerede tid til tilstand x

Tx := inf{n > 0|Xn = x}

2. Opfylder

lim
n→∞

pn (x, y) > 0

Nedenst̊aende sætning opsummerer de ovenst̊aende definitioner samt fortæller, at

starttrinet i en φ-irreducible aperiodisk Markovkæde næsten er ligegyldig i forhold til,

om Markovkæden konvergerer eller ej.

Sætning 2.2 (Konvergenssætningen for Markovkæder). Lad Xn være en Markovkæde

p̊a S med en stationær fordeling π. Hvis Xn er φ-irreducibel og aperiodisk, s̊a gælder

følgende for π, og næsten alle x ∈ S og alle m̊albare A

lim
n→∞

P (Xn ∈ A|X0 = x) = π (A)

Definition 2.9. En Markovkæde Xn er Harris rekurrent, hvis der eksisterer et m̊al φ,

s̊a Xn er φ-irreducibel, og der for alle A med φ (A) > 0 gælder, at

Px (ηA =∞) = 1 ∀x ∈ A

En mængde A som opfylder ovenst̊aende, siges at opfylde betingelsen Harris re-

kurrent. Harris rekurrent er med andre ord blot en generalisering af rekurrent i det

diskrete tilfælde. Definitionen af Harris rekurrent er et vigtig resultat, da det sikrer, at

kæden p̊a et givet tidspunkt bliver uafhængig af initialtilstanden. Dette betyder me-

re specifikt, at Markovkæder, som opfylder Harris rekurrent, konvergerer svagt mod

dens stationære fordeling, uafhængig af hvor kæden starter henne. Ovenst̊aende ligger

i forlængelse af, om hvorvidt en Markovkæde opfylder egenskaben ergodicitet, hvilket i

korte træk omhandler, at kæden ”glemmer”sin startværdi, n̊ar tiden g̊ar mod uendelig.
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Definition 2.10. En Markovkæde Xn p̊a S med overgangskerne P og stationær forde-

ling π er ergodisk, hvis ∀x ∈ S

||P n (x,A)− π (A) ||TV → 0 n̊ar n→∞

Hvis P opfylder Harris rekurrent, vil kæden konvergere for alle startværdier x. Hvor

den totale variationsnorm m̊aler afstanden mellem to sandsynlighedsm̊al π1 og π2 ud

fra følgende definition

||π1 − π2||TV = sup
A
|π1 (A)− π2 (A) |

Med ord betyder dette, at uanset hvor kæden starter, vil den p̊a et givet fremtidigt

tidspunkt ramme en fordeling, som er approksimativt med den stationære fordeling π.

Sætning 2.3. Hvis en Markovkæde (Xn) er aperiodisk og Harris rekurrent, s̊a er den

ogs̊a ergodisk ifølge definition 2.10

Overordnet kan Markovkæder inddeles i fire forskellige scenarier, som udspiller sig

i om man befinder sig i, diskret eller kontinuert tid samt diskrete eller kontinuerte til-

standsrum. En Brownsk bevægelse er et eksempel p̊a en Markovproces, som er defineret

i kontinuert tid p̊a et kontinuert tilstandsrum. Et andet eksempel er en Poissonproces,

som fungerer i kontinuert tid p̊a et diskret tilstandsrum.

I den finansielle verden er man typisk interesseret i et scenarie, hvor man eksempelvis

observerer en akties forløb diskret. Dette kan forekomme ved, at aktiekursens lukkekurs

observeres i løbet af en årrække. I s̊adan et tilfælde vil tiden være givet ved heltallige

værdier, t = 0, 1, · · · , mens prisudviklingen p̊a aktiekursen vil opføre sig stokastisk ud

fra en bestemt fordeling. Værdierne af aktiekursen afhænger af typen af fordelingen og

med den rette fordeling, s̊a kan alle værdier antages. Eksempelvis kan normalfordelingen

antage b̊ade negative og positive værdier. Derfor betragter, man udfaldsrummet som

værende kontinuert.

I opgaven er den primære interesse Markovprocesser, som forløber i diskret tid, men

som befinder sig i et kontinuert tilstandsrum. Dette harmonerer meget med finansielle

data, som beskrevet ligefør. De simpleste Markovprocesser, som opfører sig s̊aledes, er
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de autoregressive processer (AR(p)), hvor det kun er AR(1) processer, som i sin rene

form i sig selv er en Markovkæde.

2.2.5 Autoregressive processer

For f̊a en dybere forst̊aelse af Markovprocesser som forløber i diskret tid, men som

befinder sig i et kontinuert tilstandsrum introduceres autoregressive processer, som er

de simpleste processer af denne type.

Autoregressive processer er en tidsrækkemodel, som opfylder Markovegenskaben. I

denne type tidsrækkemodel er den stokastiske variabel Xn modelleret ud fra tidligere

observerede værdier af den stokastiske variabel sammen med noget ekstra støj. Denne

støj vil blive nævnt som hvid støj og er den simpleste version af en stationær proces.

En hvid støjs proces er en stokastisk proces, som forudsætter ukorrelerede stokastiske

variable, middelværdi nul samt en endelig varians.

Definition 2.11. Lad ε1, ε2, · · · være hvid støj, WN (0, σ2
ε). S̊a siges X1, X2, · · · at

være en AR(1) proces, hvis der for nogle parametre µ og φ gælder

Xn − µ = φ (Xn−1 − µ) + εn ∀n

Mens Xt er en AR(p) proces, hvis

Xt − µ = φ1 (Xt−1 − µ) + φ2 (Xt−2 − µ) + · · ·+ φp (Xt−p − µ) + εt

=

p∑
i=1

φi (Xt−i − µ) + εt

Ovenst̊aende differensligning illustrerer udviklingen af en stokastisk proces over et

givet antal skridt. Denne model tager udgangspunkt i en initial startværdi X0, som

eksempelvis kan vælges ud fra en normalfordeling. Denne initiale værdi danner grundlag

for selve den stokastiske proces og har en væsentlig indflydelse p̊a de første f̊a trin, men

som n g̊ar mod uendelig vil den tillægges mindre og mindre betydning.

Leddet φ (Xn−1 − µ) repræsenterer ”hukommelsen”fra de tidligere værdier for pro-

cessen. Parameteren φ bestemmer størrelsen af hukommelsen. En stor værdi af denne
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parameter betyder, at den forhenværende tilstand tilrettelægger en stor betydning for

den næste tilstand. µ angiver middelværdien for processen, s̊aledes at udtrykket (Xt−µ)

har middelværdi nul for alle t.

Ved φ = 0 ⇒ Xn = µ + εt, og dermed bliver Xn en svag hvid støjs proces, Xn ∼
WWN (µ, σ2

ε). For en AR(1) proces kan ε’erne betragtes som stokastiske variable og

refereres som støj. I finansiel sammenhæng kan εt tolkes som effekten af ny information

indsamlet til tidspunkt t. Disse udgør variationen i kæden for hver gang kæden bevæger

sig fra et trin til et andet.

Ved φ = 1 ⇒ Xn = Xn+1 + εn, som er en random walk, da den kun drives af

støjleddet. Hvis |φ| > 1 vil processen eksplodere, dvs. g̊a mod uendelig eller minus

uendelig og dermed umulig at h̊andtere.

Ved at bruge simpel substitution i definitionen for en AR(1) kan Xn beskrives ud fra

den kendte værdi fra perioden tidligere, Xn−1. Videre er Xn−1 opn̊aet via informationen

fra trinnet før, Xn−2, og s̊a videre. Yderligere kan det vises, at Xn i princippet kan opn̊as

via en initial værdi X0 samt værdien fra støjleddene ved at g̊a n perioder tilbage. Det

kaldes et uendeligt moving average, MA(∞), repræsentation af processen og viser, at

Xn er et vægtet gennemsnit af alle tidligere værdier af hvid støjs processen. Det er

netop definitionen af en moving average proces, at processen er et vægtet gennemsnit

af elementerne i en hvid støjs proces.

Xn − µ = φ(Xn−1 − µ) + εn

= φ (φ(Xn−2 − µ) + µ− µ+ εn−1) + εn

= φ2 (Xn−2 − µ) + φεn−1 + εn

= φ3 (Xn−3 − µ) + φ2εn−2 + φεn−1 + εn
...

= φn (X0 − µ) + φn−1ε1 + · · ·+ φεn−1 + εn

Et krav for at kunne lave en MA (∞) repræsentation er, at |φ| < 1, for p̊a den måde

vil φn(X0 − µ) → 0, n̊ar n → ∞. Det samme argument vil man kunne benytte p̊a de

første støjled, som heller ikke vil have nogen betydning for processen Xn og dermed
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omskrives til en endelig sum uden af tab af generalitet.

Xn − µ = φn−1ε1 + · · ·+ φεn−1 + εn

=
∞∑
h=0

φhεn−h

Dette kan omskrives til

Xn = µ+
∞∑
h=0

φhεn−h (2.12)

Ovenst̊aende kan generaliseres, hvor den initiale værdi er Xn−K . Værdien af X til tiden

n −K spiller rollen som den initiale værdi. Dermed vil værdien af X til tiden n i det

generelle tilfælde kunne opn̊as ved at benytte rekursiv substitution ligesom før.

Xn − µ = φ(Xn−1 − µ) + εn

= φ2(Xn−2 − µ) + φεn−1 + εn

= φ3(Xn−3 − µ) + φ2εn−2 + φεn−1 + εn
...

= φK(Xn−K − µ) + φK−1εn−(K−1) + · · ·+ φεn−1 + εn

For hvert K gælder der, at

Xn − µ = φK(Xn−K − µ) +
K−1∑
h=0

φhεn−h (2.13)

Dette giver den endelige sum som nævnt ovenfor og er en ”trunkeret udgave af MA(∞)

repræsentationen”fra før, som ender ud i en endelig sum. Denne ligning viser, ligesom

den forrige, at Xn er et vægtet gennemsnit af tidligere hvidstøjs processer.

Ved at lade |φ| < 1 vil φK → 0, n̊ar K →∞, og derved vil vægtene fra de tidligste

perioder have en minimal indflydelse p̊a næste periode. Alts̊a g̊as der fra ligning 2.13

til 2.12, n̊ar K → ∞. Ved eksempelvis at lade φ = 0.5, s̊a vil φ10 = 0.00098 og εn−10

derved ikke have nogen synderlig effekt p̊a Xn.

En AR proces siges at være stationær for |φ| < 1, hvilket med andre ord indebærer,

at tidsserien er uafhængig af tiden. Mere specifikt kan stationaritet forklares ved, at den
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simultane tæthed af (Xn1 , Xn2 , · · · , Xnj) er den samme som tætheden af (Xn1+h
, Xn2+h

,

· · · , Xnj+h). Mere specifikt:

f
(
xn1 , xn2 , · · · , xnj

)
= f

(
xn1+h

, xn2+h
, · · · , xnj+h

)
Den simultane tæthed afhænger kun af differencen af h og ikke af tiden (n1, · · · , nj).
Fra ligning 2.13 kan det aflæses, at effekten af εn−(K−1) p̊a Xn er φK−1. For |φ| < 1

betragtes systemet som værende stabilt. En stabil proces betyder, at en ændring langt

tilbage i tiden vil have en minimal effekt p̊a nutidens værdi, faktisk vil den nærmest

ingen effekt have. Det vil sige, at en eventuel ændring over tiden ikke vil have nogen

betydning for kædens videre forløb. En anden egenskab, som definerer stationaritet for

en tidsrække, er, at middelværdi, varians, kovarianser og korrelationer er konstante.

For |φ| > 1 vil systemet eksplodere, og man ville ikke længere kunne betragte

systemet som værende stabilt. Dette vil resultere i, at udtryk for middelværdi, varians

og kovarianser bliver udefinerbare. En given ændring fra tidligere vil have en forøget

effekt p̊a fremtiden, som tiden g̊ar, da φn → ∞, n̊ar n → ∞, og φ > 1. For |φ| = 1

bliver modellen betragtet som en random walk.

2.2.6 Kort om stationære processer

En proces siges at være svagt stationær, hvis processens middelværdi, varians og kovari-

ans er uændret ved tidsskift. Mere præcist er en proces X1, X2, · · · , Xt svagt stationær,

hvis der gælder

1. E [Xt] = µ

2. V ar [Xt] = σ2

3. Cov (Xt, Xs) = γ (|t− s|) for alle t og s for en funktion γ (h)

Med ord betyder det, at der skal gælde, at middelværdien og variansen ikke skal ændre

sig over tid. Derudover må kovariansen mellem to observationer kun afhænge af lagget

i mellem dem, dvs. tidsafstanden mellem |t − s|. Eksempelvis skal der gælde, at kova-

riansen mellem X2 og X4 skal være den samme som mellem X5 og X7, fordi begge par

er separeret ved 2 enheder af den valgte tidsenhed.
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Funktionen γ kaldes autokovariansfunktionen af processen og indeholder oplysninger

vedrørende to af processens værdiers indbyrdes afhængighed/uafhængighed. Ydermere

defineres korrelationen mellem Xi og Xi+h ved hjælp af funktionen ρ (h), som benævnes

autokorrelationsfunktionen.

Autokovariansfunktionen for en svagt stationær proces er givet ved:

γ (h) = Cov (Xt, Xt+h) (2.14)

Hvor der gælder

γ (0) = Cov (Xt, Xt) = V (Xt) = σ2

Autokorrelationsfunktionen for en svagt stationær proces er

ρ (h) = Corr (Xt, Xt+h) =
γ (h)

γ (0)
(2.15)

2.2.7 Ljung-Box Test

Ljung Box test er en test, der bruges vedrørende særligt tidsserieanalyser til at un-

dersøge stationaritet i data ved hjælp af autokorrelationsfunktionen. Nulhypotesen for

en Ljung-Box test foreskriver, at H0: ρ(1) = ρ(2) = · · · = ρ(K) = 0. Hvis nulhypotesen

afvises, kan det konkluderes, at der er en eller flere af ρ(1), ρ(2), · · · , ρ(K), som ikke er

nul, og derfor befinder der sig noget autokorrelation i data.

Som et supplement til Ljung-Box testen, kan ACF-diagrammer inddrages til at

p̊avise, om der er autokorrelation eller ej. ACF-diagrammer er basalt set et plot af

den førnævnte autokorrelationsfunktion og deraf navnet. Et s̊adant diagram viser vær-

dier af autokorrelationen af en serie sammenholdt med dens laggede værdier. Hertil

indsættes signifikansniveauer, som klassisk ligger omtrent 0.05, hvorved det grafisk kan

illustreres, hvordan autokorrelationen opfører sig. Enkelt sagt beskriver det, hvor godt

nutidsværdien af serien er relateret til dens tidligere værdier.

2.3 Bayesiansk statistik

I indg̊aende statistik findes to retninger for statistik hhv. Bayesiansk- og frekventistisk

statistik. Disse to grene har forskellige indgangsvinkler til at opn̊a statistiske analyser.
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Den Bayesianske skole modellerer usikkerhed p̊a baggrund af en sandsynlighedsfunktion

over en hypotese. Denne fremgangsmåde tager udgangspunkt i henholdsvis a priori og

posteriori fordelinger. Ens evne til at foretage statistisk inferens afhænger af valget af a

priori, som udspringer af de forudg̊aende informationer. Robustheden af denne metode,

afhænger derfor kraftigt af valget af a priori, og dette kan skabe forskellige konklusioner.

Den primære kritik af Bayes inferens er som sagt, at a priori vælges subjektivt.

Der findes ingen konkret metode til at vælge a priori, da denne afhænger af subjektive

tidligere overvejelser og erfaringer. Dette betyder, at forskellige mennesker vil vælge

forskellige a priori, og derfor vil forskellige posteriori og konklusioner opn̊as. Til gengæld

findes der ogs̊a en række fordele ved brugen af Bayesinask statistik. Heriblandt at man

har mulighed for at måle, hvor sensitiv ens analyser er p̊a baggrund af forskellige a

priorier. Og ved at benytte a priorier har man mulighed for at bestemme posteriori,

som ellers ikke ville være opn̊aelige særligt i forhold til latente processer.

Den frekventistiske skole benytter kun betingede fordelinger af data givet specifikke

hypoteser. Formodningen er her, at hvis en vis hypotese er sand, hvor parametrene

specificerer den betingede fordeling, s̊a vil de observerede data samples fra netop denne

fordeling. Denne benytter modsat Bayes inferens sig ikke af en a priori men inddrager

derimod frekventistiske mål s̊asom p værdier og konfidensintervaller. Denne metode er

særlig fordelagtig i og med, at man blot skal forholde sig til en p-værdier i forhold til, om

man ønsker at forkaste eller ikke-forkaste den opstillede nulhypotese. Ulempen ved den

frekventistiske fremgangsm̊ade er, at denne er afhængig særligt af likelihooden af b̊ade

observerede og uobserverede data, og derfor er den i visse sammenhænge begrænset.

Særligt opstillingen af likelihooden er relativ umedgørlig i relation til estimation af en

SV model, og derfor er det fordelagtigt at gøre brug af det Bayesianske verdensbillede

i stedet, da det giver nogle bedre estimations muligheder.

Bayesiansk statistik er en måde, hvorp̊a man kan anskue statistisk inferens. Denne

metode adskiller sig fra den klassiske fremgangsmåde, dvs. maksimum likelihood prin-

cippet, hvor likelihood funktionen er maksimeret til at finde parametre, som giver data

den bedst mulige likelihood. Den opstillede model bruges dernæst til at lave interferens.

I den klassiske tilgang, non-bayesiansk / frekventistisk, tages der udgangspunkt i, at
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parametrene er konstante uden sandsynlighedsfordelinger dog med inddragelse af en

latent variabel, som er stokastisk med en sandsynlighedsfordeling.

I Bayesiansk statistik defineres alle ukendte parametre som stokastiske variable med

en tilhørende sandsynlighedsfordeling. Denne sandsynlighedsfordeling specificeres ud fra

”forventninger”om, hvordan den oprigtige værdi ser ud. Sandsynlighederne udtrykkes

i graden af forventningen til, at en hændelse indtræffer, hvilket vil blive opdateret, n̊ar

nye data er observeret. Indgangsvinklen til Bayesiansk statistik er først at specificere

værdierne af ens parametre ud fra tidligere forventninger, som eksempelvis bygger p̊a

tidligere observerede data eller anden viden om problemstillingen.

Fremgangsmåden i Bayesiansk interferens er særlig brugen af Bayes’ sætning, som

sammenfatter den tidligere viden om parametrene med informationen fra det givne

data. Dette sker ved udregning af den betingede fordeling af parametrene givet det

observerde data.

Sætning 2.4. Antag B1, · · · , Bk er den del af udfaldsrummet S. Med en del forst̊as at

Bi ∩Bj = ∅, hvis i 6= j, og B1 ∪B2 ∪ · · · ∪Bk = S. For ethvert sæt A haves:

A = (A ∩B1) ∪ · · · ∪ (A ∩Bk)

Da B1, · · · , Bk er disjunkte

P (A) = P (A ∩B1) + · · ·+ P (A ∩Bk)

Ved brug af ovenst̊aende samt den multiplikative lov og definitionen af betingede

sandsynligheder f̊as Bayes’ sætning, som gælder b̊ade for diskret og kontinuert udfalds-

rum.

P (X = x|Y = y) =
P (X = x|Y = y)P (X = x)

P (Y = y)
(2.16)

fX|Y=y (x) =
fY |X=x (y) fX (x)

fY (y)
(2.17)

Opgavens fokus er rettet mod finansielle data, hvor overbevisninger og handlinger er

givet ud fra historisk information i markedet samt økonomiske faktorer, som opdateres
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løbende over tid. Eksempler p̊a økonomiske faktorer kan være nyheder om handelskrig

mellem Kina og USA, ‘Brexit’ forhandlinger eller ECB-udmeldinger om obligations-

opkøb.

2.4 A priori og posteriori fordelinger

Sandsynlighederne før observerede data defineres som a priori sandsynligheder, og sand-

synlighederne betingede p̊a de observerede data defineres som posteriori sandsynlighe-

der. Her spiller Bayes’ teori en væsentlig rolle, fordi den fortæller præcist, hvordan

overbevisningerne skal opdateres i forhold til den nye information, som er blevet ind-

samlet.

Først defineres θ som en vektor, der indeholder alle parametre. Bayesiansk statistik

tager udgangspunkt i en a priori sandsynlighedsfordeling, som opfanger al viden om pa-

rametrene frem til nuværende tilstand, før data er observeret. Ved at kombinere Bayes’

formel og den tidligere opfangede information, parametervektoren θ, med informatio-

nen fra data er det muligt at opstille den betingede fordeling af θ givet data. Denne

fordeling benævnes som posteriori fordelingen. En metode til at udarbejde numerisk

analyse af Bayesianske stokastiske modeller er ved at anvende Markov Chain Monte

Carlo, som simulerer en Markovkæde s̊aledes, at den stationære fordeling af kæden er

ækvivalent med posteriori fordelingen af parametrene.

I det følgende antages det, at θ er en kontinuert fordelt parametervektor. π (θ)

udtrykker tidligere ”beliefs”før data observeres og angiver tætheden for a priori for-

delingen. Ved at opstille likelihoodfunktionen er det muligt at fortolke den betingede

tæthed af data Y givet θ, skrevet som f (y|θ).

f (y,θ) = π (θ) f (y|θ) (2.18)

Yderligere kan den marginale tæthed af Y findes ved at integrere θ ud fra den simultane

tæthed, s̊aledes at følgende udtryk f̊as

f (y) =

∫
π (θ) f (y|θ) dθ (2.19)
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og den betingede tæthed af θ givet Y er

π (θ|Y ) =
π (θ) f (Y |θ)

f (Y )
=

π (θ) f (Y |θ)∫
π (θ) f (Y |θ) dθ

(2.20)

Den ovenst̊aende ligning er Bayes’ formel udtrykt p̊a en anden form, hvor π angiver

tæthederne af θ.

• π (θ|Y ) er posteriori tætheden og giver sandsynlighedsfordelingen af θ efter ob-

serverede data Y

• π (θ) er tætheden af parametrene og kaldes a priori tætheden

• f (y|θ) er likelihoodfunktionen. Denne giver likelihooden af observationerne givet

tilstandens variable og parametre

Ideen bag Bayesiansk estimation er baseret p̊a brugen af posteriori fordelinger og ved

hjælp af analyse af netop disse, kan Bayes’ estimatorer findes. Middelværdien af poste-

riori ogs̊a benævnt den forventede posteriori kan findes ved:

E (θ|Y ) =

∫
θπ (θ|Y ) dθ =

∫
θπ (θ) f (Y |θ) dθ∫
π (θ) f (Y |θ) dθ

(2.21)

Et problem med ovenst̊aende er, at det kan involvere komplekse integrationsudtryk,

som kan være svære at løse. For at løse Bayesianske modeller bliver man nødt til at

integrere over posteriori tæthederne af parametre givet data. Markov Chain Monte

Carlo simulation er et værktøj, som kan løse ovenst̊aende problematik p̊a en elegant

måde.

2.5 Monte Carlo

Hele essensen af stokastiske simulations teknikker kan koges ned til Monte Carlo meto-

der. Monte Carlo er et stort emne, som der kan skrives utallige sider om, s̊a vi vil holde

os til at introducere de omr̊ader, som er centrale for denne opgave.

Monte Carlo bruges til at approksimere et resultat ved hjælp af simuleringer, et

resultat som ikke kan løses analytisk. Fremgangsmåden er at simulere et antal uafhæn-

gige udfald fra et stokastisk eksperiment med en kendt sandsynlighedsfordeling. Det
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relevante problem ligger i Monte Carlo integration, som er at løse et integral numerisk,

da den analytiske metode ikke er mulig eller meget kompliceret. Integralet, der ønskes

at blive beregnet, er middelværdien af en funktion af en stokastisk variabel

E [h (Y )] =

∫ ∞
−∞

h (y) f (y) dy (2.22)

hvor f er tæthedsfunktionen, og h er den funktion, som der ønskes middelværdien af.

Hvis Y1, · · · , Yn er uafhængige stokastiske variable fra denne fordeling, vil et estimat

for middelværdien være

E
[
ĥ (Y )

]
=

1

n

n∑
i=1

h (Yi) (2.23)

alts̊a vil gennemsnittet af observationerne give et estimat for middelværdien. I forhold

til det mere komplicerede problem er at løse nedenst̊aende integral

E [h (Y )] =

∫
Y
h (y) f (y) ≈ 1

n

n∑
i=1

h (yi) = h̄
(
y(n)

)
(2.24)

Hvor Y angiver den mængde, som den stokastiske variabel Y kan tage sine værdier fra,

og y(n) = (y1, · · · , yn) er realisationer fra en stikprøve af n uafhængige replikationer af

Y(n) = (Y1, · · · , Yn). Det er dermed muligt at approksimere den teoretiske middelværdi

ved hjælp af den empiriske middelværdi. Dette forudsætter den nemmeste mulighed,

det vil sige, hvor det er muligt at simulere direkte fra tætheden.

Denne metode understøttes af gængse sætninger fra statistik, nemlig store tals lov,

som sikrer konvergens og den centrale grænseværdi sætning, som giver fordelingen af

h̄
(
y(n)

)
.

Sætning 2.5 (Store tals lov). Hvis Y1, Y2, · · · er uafhængige med samme fordeling, hvor

E [Yi] = µ, og V [Yi] <∞, gælder der, at

Ȳn =
1

n

n∑
i=1

Yi
P−→ µ n̊ar n→∞

Sætning 2.6 (Centrale grænseværdi sætning). Hvis Y1, Y2, · · · er uafhængige og iden-

tiske fordelte, hvor E [Yi] = µ, og V [Yi] <∞, gælder der, at

Ȳn − µ
σ/
√
n

D−→ N (0, 1)
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som er ækvivalent med

Ȳn
as.∼ N

(
µ,
σ2

n

)
N̊ar det ikke er muligt at lave simulationer af Y direkte, benyttes Markov Chain

Monte Carlo metoder (se afsnit 3), som kort fortalt g̊ar ud p̊a at simulere fra en target-

fordeling ved at sætte en Markovkæde op, som skal konvergere til en bestemt fordeling.

2.5.1 Konkretiseret med Bayesiansk statistik

Sammenholdt med Bayesiansk statistik har det en særlig interesse at numerisk bestem-

me udtrykket
∫
π (θ) f (Y |θ) dθ, som indg̊ar i nævneren i posteriori tætheden

π (θ|Y ) =
π (θ) f (Y |θ)

f (Y )
=

π (θ) f (Y |θ)∫
π (θ) f (Y |θ) dθ

(2.25)

Ved at foretage en estimation ved sampling af posteriori fordelingen kan den forventede

værdi findes som

E [f (Y )] =

∫
π (θ) f (Y |θ) dθ ≈ 1

n

n∑
i=1

f (θt, Yt) (2.26)

hvor {θt, Yt} er uafhængige. Ved at lade antallet af samples, n, øges, kan det sikres,

at approksimationen bliver s̊a præcis som muligt. Dette er dog ikke altid muligt, da

π (θ|Y ) i praksis kan være kompliceret og ikke standard, s̊aledes at man ikke kan foretage

stikprøver. I disse tilfælde er andre metoder fordelagtige herunder MCMC-simulation.

Ved at {θt, Yt} er uafhængige s̊a giver den centrale grænseværdi sætning, at E [f (Y )]

er approksimativt normalfordelt N
(
f̄ , s2

)
med unbiased middelværdi

E [f (Y )] ≈ 1

n

n∑
t=1

f (θt, Yt) (2.27)

og et estimat for variansen er

s2 =
1

n− 1

n∑
t=1

(f (θt, Yt)− f)2 (2.28)

Ovenst̊aende estimat har to attraktive egenskaber, at middelværdien er unbiased, og at

s2 → 0 for n→∞, hvilket muliggør at finde et estimat for middelværdien til en given

præcision.
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3 Markov Chain Monte Carlo

Markov Chain Monte Carlo er en simulationsbaseret samplings metode til at opn̊a in-

formation vedrørende komplekse fordelinger. Den er særlig brugbar til estimering af

posteriori fordelinger indenfor Bayesiansk analyse. MCMC er et værktøj til at udlede

posteriori fordelinger gennem betinget simulation af ukendte parameterværdier. Me-

toden giver mulighed for at karakterisere en fordeling uden at kende alle fordelingens

matematiske egenskaber ved at udtrække tilfældige samples ud af fordelingen ved hjælp

af Monte Carlo. Den basale Monte Carlo metode omhandler at udtrække samples fra

en givet fordeling og sample middelværdier numerisk til approksimationer af posteriori

tæthederne, som ellers ikke kan beregnes analytisk. Denne teknik er fordelagtig, da det

er nemmere at udregne eksempelvis middelværdier af samples kontra at udregne direkte

baseret p̊a komplekse fordelinger.

Som navnet indikererer, s̊a binder metoden to konkrete fænomener sammen, Marko-

vkæder og Monte Carlo teknikker. Den grundlæggende ide ved Markov Chain Monte

Carlo er at udføre Monte Carlo integration ved hjælp af Markovkæder. Essensen er,

at man klogt forsøger at konstruere en Markovkæde, s̊aledes at den stationære forde-

ling for Markovkæden er ækvivalent med den fordeling, som man er interesseret i. Hele

proceduren omhandler, at udtrækningen af de stokastiske variable med den ønskede

fordeling sker som en speciel sekventiel proces, som ved mange iterationer skal konver-

gere mod Markovkædens stationære fordeling. Monte Carlo bruges til at simulere en

Markovkæde, hvis stationære fordeling er ækvivalent med posteriori fordelingen.

Markovbetingelsen fortæller, at et sample kun afhænger af den foreg̊aende tilstand

og ikke af samtlige tidligere tilstande. Hvilket i overført betydning er, at den initiale

tilstand {θ0, Yt} ikke p̊avirker {θt, Yt} for stort t. Med andre ord P t(θt, Yt|θ0, Y0) er

uafhængig af {θ0, Y0}, n̊ar t er stor. Kæden konstrueres igennem MCMC, s̊aledes at for

et stort antal iterationer vil Markovkæden konvergere mod den stationære fordeling.

Udfordringen ligger i at vælge en Markovkæde, der konvergerer hurtigt ud fra de

valgte samples. Til dette formål er gennemtænkte og smarte algoritmer samt computer-
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effektivitet altafgørende for at kunne lave MCMC metoder. Ved at sammenfatte den

Bayesianske regel med MCMC f̊as muligheden for at bruge informationen fra observere-

de data. Denne information indsamles i et sæt af parametre, formelt likelihood, s̊aledes

at man kan bevæge sig fra a priori tilstande til posteriori tilstande ved at opdatere para-

metrene løbende. Dette gør sig gældende, da targettætheden kendes op til en konstant

af proportionalitet.

En Markovkæde med en stationær fordeling har en egenskab, som MCMC udnytter.

Den startende tilstand {θ0, Y0} p̊avirker ikke {θt, Yt}, n̊ar t lades g̊a mod uendelig. Med

andre ord s̊a afhænger P t(θt, Yt|θ0, Y0) ikke af valget af {θ0, Y0}, n̊ar t g̊ar mod uendelig.

Grundet Markovegenskaben s̊a glemmer kæden den initiale tilstand og konvergerer mod

en unik stationær fordeling, π(·). Essensen er, at samples fra {θt, Yt} for store værdier af

t vil ligne samples fra π(·). For at sikre sig at effekten af den initiale tilstand ikke spiller

ind, vælges et antal af de første iterationer, som kasseres. Dette refereres oftest som

burn-in period og vil reducere effekten af de startende værdier. Ovenst̊aende sikrer,

at samples {(θt, Xt)|t = m + 1,m + 2, · · · )} vil approksimere mod samples fra π(·).
Yderligere kan disse samples bruges til at estimere den forventede værdi af E[f(Y )]:

E [f (Y )] ≈ 1

n−m

n∑
t=m+1

f (θt, Yt) (3.1)

hvor {θt, Yt} er trukket fra π(·). Markovkæden er konstrueret p̊a en måde, der sikrer,

at den stationære fordeling π(·) er lig posteriori fordelingen.

Der er mange måder, hvorp̊a MCMC kan udøves afhængig af informationen af den

betingede fordeling π(θ|Y ). MCMC algoritmer kan indeholde forskellige step alt efter,

hvordan den betingede fordeling ser ud.

• Hvis den betingede fordeling er kendt i lukket form, er det muligt at sample

direkte. Dette er kendt som Gibbs Sampling algoritme.

• Metropolis-Hastings Algoritme. Her bliver der løbende samplet kandidater, som

undervejs bliver evalueret i henhold til, om kandidaterne bliver afvist eller accep-

teret baseret p̊a konkrete betingelser.
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I begge tilfælde genereres en Markovkæde ud fra stokastisk trukket samples. Disse vil

ud fra algoritmerne blive konstrueret s̊aledes, at den stationære fordeling tilhørende

Markovkæden vil være ækvivalent med posteriori fordelingen. Dette bruges til parame-

tre og estimation af tilstandsvariable.

Figur 1: Denne figur viser 3 forskellige mulige udviklinger af en konstrueret Markov-

kæde p̊a baggrund af en 3x3 overgangssandsynlighedsmatrix. Det illustreres, at kæderne

konvergerer mod en stationær fordeling, n̊ar antallet af iterationer forøges.

3.1 Metropolis-Hastings

Metropolis-Hastings (MH) algoritmen stammer oprindeligt fra Metropolis (1953) og

blev udviklet til at simulere atomer og molekylers indbyrdes interaktioner. Dette blev

senere videreudviklet af Hasting (1970), s̊aledes at algoritmen nu kunne simulere fra

en general fordeling og ikke kun en symmetrisk, som den før i tiden var baseret p̊a.

MH algoritmen er grundet sin alsidighed og simplicitet en de mest anvendte inden for

MCMC metoder. Yderligere er den ekstremt anvendelig i forhold til analyse af finansielle

data, som har komplekse fordelinger.
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Metropolis-Hastings algoritmen genererer en sekvens af stokastiske variable ved at

sample fra en sandsynlighedsfordeling. Der samples fra en nem sandsynlighedsfordeling,

da direkte sampling kan være vanskeligt. Det centrale ved algoritmen er, at den bygger

p̊a den grundlæggende Markovkæde teori. Hovedidéen er at kreere en Markovkæde, som

vil konvergere mod en given fordeling, s̊a den rigtige fordeling bliver Markovkædens

stationære fordeling. Dette sker ved, at udtrækningen af samples fra Markovkædens

stationære fordeling kan approksimeres ved at simulere Markovkæden.

Lad π (x) være en kendt sandsynlighedstæthedsfunktion for den ønskede fordeling,

targetfordelingen, og lad q (x|y) være forslagsfordelingen i MH algoritmen. Udfordrin-

gen ligger her i at konstruere en Markovkæde med overgangssandsynligheder, p (x, y),

s̊aledes at π (x, y) skal være ækvivalent med Markovkædens stationære fordeling. p (x, y)

er sandsynligheden for, at Markovkæden bevæger sig til tilstand y, n̊ar kæden befinder

sig i den nuværende tilstand x. Algoritmen bruges til at approksimere en targettæthed,

π, af en flerdimensionel stokastisk variabel ved at simulere fra en betinget tæthedsfunk-

tion, som indeholder information fra de stokastiske variable.

3.1.1 Konvergens betingelser

Det vises i afsnit 3.1.5, at MH algoritmen netop har den ønskede targetfordeling som

den stationære fordeling. For at sikre at betingelsen for konvergens holder for den

stationære fordeling i forhold til sætning 2.2, konvergenssætningen for Markovkæder,

skal det sikres, at den korresponderende Markovkæde er aperiodisk og Harris rekurrent.

En tilstrækkelig betingelse for aperiodicitet er, at sandsynligheden for, at en hæn-

delse {Xn+1 = Xn} indtræffer, ikke er nul. Dette er opfyldt, hvis:

P (π (Xn) q (Y |Xn) ≤ π (Y ) q (Xn|Y )) < 1 (3.2)

Aperiodicitet med ord betyder, at kæden ikke indfanges i cykler og frit kan bevæge sig

rundt mellem tilstande.

Sætning 3.1. En Markovkæde konstrueret af MH algoritmen er irreducibel, hvis enhver

mængde i S kan n̊as indenfor et enkelt step med en positiv sandsynlighed. Dette er givet
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ved følgende:

q (y|x) > 0 ∀x, y ∈ supp (π)

Med andre ord betyder det, at man med en positiv sandsynlighed kan bevæge sig

rundt i enhver tilstand, som tilhører en tilpas stor mængde.

Lemma 3.1. En Markovkæde genereret af MH algoritmen Xn, som er π-irreducibel,

er ogs̊a Harris rekurrent

Sætning 3.2. (Ergodesætningen for Markovkæder) Hvis Metropolis-Hastings kæden,

Xn, med overgangskerne P er π-irreducibel, s̊a

• For hver π-integrabel funktion h

P

(
lim
n→∞

1

n

n∑
i=1

h (Xn) =

∫
h (x)π (x) dx

)
= 1

• Hvis Xn er aperiodsk, er kæden ogs̊a ergodisk

Med diskret udfaldsrum kan sætningen omskrives til.

Lad (Xn) være en irreducibel aperiodisk Markovkæde med tilstandsrum S, stationære

overgangssandsynligheder p(i,j) og n-trins overgangssandsynligheder pn(i, j), da gælder

πj = lim
n→∞

pn (i, j) = lim
n→∞

P (Xn = j) ∀i, j ∈ S

Nu mangler bare at p̊avise, at MH kæden er irreducibel og aperiodisk. Til dette

benyttes et lemma fra Roberts og Tweedie (1996)

Lemma 3.2. Antag at π er afgrænset og positiv p̊a enhver mængde af dens kompakte

support. Hvis der eksisterer positive tal ε og δ s̊a der gælder,

|x− y| < δ → q (y|x) > ε

S̊a er MH Markovkæden, Xn, π-irreducibel og aperiodsk.
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Dette resultat giver betingelser for konvergens af MH-kæden. Hastigheden af kon-

vergensen afhænger dog kraftigt af valget af den bestemte foresl̊aede kerne, q. Nogle

kerner leder til sm̊a accept ratios og derfor til kæder, som har tendens til at forblive

i den nuværende tilstand i lang tid. Andre valg af kerner vil resultere i høje spring i

kæden, som derfor vil være langsommere til at konvergere mod targetfordelingen.

Med MH algoritmen sikres det, at to betingelser opfyldes:

1. Den simulerede sekvens er en Markovkæde med en unik stationær fordeling

2. Den stationære fordeling skal være lig med π (x|data) = π (y), som er targettæt-

heden.

En forudsætning for at første betingelse kan opfyldes er, at Markovkæden skal opfylde

kravene om at være irreducible, aperiodisk og ikke-transient. Yderligere er MH algorit-

men attraktiv, idet MH kan sample fra en fordeling, som er kendt op til en konstant

af proportionalitet. Disse er per definition uafhængige af x. Det betyder, at π (x) kan

være en unormaliserbar tæthed. Dette indbefatter, at normaliseringskonstanten bliver

irrelevant, fordi den alligevel bliver divideret ud, n̊ar MH ratioen π(y)
π(x)

, foretages og der-

for tages der ikke højde for den i selve MH-algoritmen. Dette er en attraktiv egenskab,

da normaliseringskonstanter kan være besværlige at finde.

3.1.2 Metropolis-Hastings algoritmen

MH algoritmen er defineret som:

1. Vælg en vilk̊arlig startværdi Xm = xm og sæt m = 0

2. Generer Ym ∼ q (y|Xm)

3. Simuler U ∼ U [0,1]

4. Sæt Xm+1 =

Ym hvis U ≤ α (x,y)

Xm hvis U > α (x,y)

Hvor α (x,y) = min
(
π(y)
π(x)

q(x|y)
q(y|x)

,1
)

37



13184 Cand.merc.(mat) - CBS 2019 Kandidatafhandling

5. Opdater m ved at sætte m = m+ 1 og g̊a til punkt 2 indtil X0, · · · , Xn er opn̊aet

Ad 1 Første trin i algoritmen er initialiseringsfasen. Her vælges en tilfældig startvær-

di for MarkovkædenX0. Startværdien bør i princippet være underordnet jf. teorien. Med

dette menes, at en egenskab ved MCMC er, at kæden konvergerer uagtet af startvær-

dien. Dette betyder ikke nødvendigvis, at man skal vælge en dristig startværdi, da det

i givet fald vil betyde, at det tager længere tid for kæden at konvergere mod den sta-

tionære fordeling. Ved at vælge en startværdi, der ligger tæt op ad den sande værdi,

vil det betyde, at kæden konvergerer hurtigere.

Af konstruktion kreerer MH algoritmen en Markovkæde, som per definition er ir-

reducibel, og denne viser sig ogs̊a at opfylde ergodesætningen (sætning 3.2). Denne

verificerer, at hvis Xn har en yderligere egenskab i form af aperiodicitet, vil overgangs-

sandynlighedskerne tætheden p (x, y) være konvergente med grænsefordelingen π (y)

∀x, y ∈ S. Med ord siger den ergodiske sætning, at en stationær fordeling for en generel

Markovkæde er svarende til dens grænsefordeling i den forstand, at grænsefordeling af

Xn er π for alle startværdier af X0.

Store tals lov fra Monte Carlo problemet kan dermed ogs̊a anvendes i MCMC.

Sætningen kan bruges til at p̊avise konvergens for middelværdien og til estimation af

parametre. Den simple ide med at flere iterationer af algoritmen giver et mere præcist

bud p̊a den sande værdi, gælder ogs̊a i dette tilfælde.

lim
n→∞

1

n

n∑
i=1

h (Xi) = Eπ [h (X)] (3.3)

Eπ er forventningen med hensyn til fordeling π

I forhold til Markovegenskaben vil de første trin i kæden afhænge meget af startvær-

dien X0. N̊ar antallet af iterationer øges og dermed længden af kæden, vil de sidste vær-

dier afhænge minimalt af startværdien. Det skal bemærkes, at de ikke afhænger direkte

af tidligere værdier, men hver værdi afhænger kun direkte af den foreg̊aende værdi. Da

den foreg̊aende værdi afhænger af den forrige, som afhænger af den én gang tidligere

osv., vil startværdien p̊avirke slutværdien meget lidt og dermed være irrelevant p̊a lang

sigt.
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For at undg̊a indflydelse fra en d̊arlig startværdi introduceres ”burn-in”begrebet.

Dette g̊ar i al sin enkelhed ud p̊a at fjerne startdelen af kæden og kun have interesse

i det, som sker efter, at kæden har konvergeret. Burn-in g̊ar konkret ud p̊a at slette

den del af kæden, som ikke er konvergeret, men der er ikke noget resultat eller formel,

som sikrer en god burn-in periode. Et typisk forslag er, at man sletter mellem 10% og

25% af de første tilstande af kæden. Dette er hensigtsmæssigt i forhold til, at gennem-

snitsværdien af udfaldene hurtigere vil nærme sig den forventede værdi, se evt. ligning

3.3.

Ad 2 I algoritmens trin 2 genereres en stokastisk variabel Ym ud fra en betinget

tæthedsfunktion q (y|xy), som kaldes ”forslagsfordelingen”. Det er fordelagtigt at vælge

en betinget tæthedsfunktion, som det er nemt at trække tilfældige værdier fra, men

algoritmen virker stadig for næsten alle valg af q. I praksis afhænger algoritmens kvalitet

i høj grad af, hvilken betinget tæthedsfunktion der vælges, da nogle valg af q vil være

længere om at konvergere end andre. En central betingelse, for at dette step virker, er,

at supporten af q skal indeholde supporten af π

supp (π) ⊆ supp (q) (3.4)

Hvor supporten er defineret som et sæt af punkter i X, hvor f ikke er 0, for en vilk̊arlig

funktion f :

supp (f) = {x ∈ X|f (x) 6= 0} (3.5)

Fra denne tæthed vil der blive foresl̊aet en ændring, y, betinget af den nuværende til-

stand, x, af algoritmen. For at sikre, at kæden ikke ændres til y hver gang, vil forslaget

kun blive accepteret med en vis sandsynlighed, hvilket leder videre til punkt 3.

Ad 3 og 4 En alternativ m̊ade at skrive disse to trin p̊a er

Sæt Xm+1 =

Ym med ssh. α (x, y)

Xm med ssh. 1− α (x, y)
(3.6)
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For at kunne afgøre hvilket af de to udfald der vil blive realiseret, skal der simuleres en

stokastisk variabel, som er U [0,1] fordelt. Denne bruges som et redskab til at fastsætte,

om kæden forbliver i tilstanden Xm, eller om den bevæger sig til en ny tilstand Ym. Det

kan bemærkes, at det er underordnet, hvor i forskriften der benyttes ≤ i stedet for <,

da det er kontinuert og dermed en punktsandsynlighed p̊a nul. Udfaldet af kæden til

tiden m + 1 afhænger af funktionen α (x, y), som kaldes acceptance ratio/probability,

og som førnævnt indeholder q (y|x), som benævnes forslagstætheden.

Ratio’en i acceptsandsynligheden kaldes Hastings ratio:

r (x, y) :=
π (y)

π (x)

q (x|y)

q (y|x)
> 0 (3.7)

Hvis ratio værdierne er større end 1, vil acceptance sandsynligheden tage værdien 1, og

der vil med sikkerhed accepteres den foresl̊aede tilstand af kæden og dermed Xm+1 =

Ym.

Ved at løbe Metropolis-Hastings algoritmen igennem opdateres der løbende et nyt

forslag til y, som er en ny tilstand, man kan bevæge sig hen til med sandsynlighed

α (x, y). Komplimentet til denne sandsynlighed, 1 − α (x, y), er, at den nye tilstand,

vil være den samme som den foreg̊aende tilstand x, hvilket vil sige, at værdien for

Markovkæden forbliver den samme.

Hastings ratioen, ligning 3.7, er udefinerbar, hvis targettætheden π (x) = 0, derfor

kræves det, at π (x) > 0 i den initiale tilstand. MH algoritmen kan aldrig bevæge sig

til en ny tilstand, hvis π (x) = 0. Modsat kan en situation hvor, π (y) = 0, godt opst̊a,

idet r (x, y) = 0, og den foresl̊aet tilstand y er accepteret med en sandsynlighed p̊a 0,

og dermed forbliver i den foreg̊aende tilstand.

Ad 5 Trin 5 er rimelig selvforklarende, idet proceduren fra trin 2 gentages, indtil der

er lavet et antal, n, iterationer. Værdien af n skal vælges stort nok til, at Markovkæden

bliver stationær og typisk vælges n til at være mindst 10.000 og som regel højere. Da

n angiver antallet af iterationer, svarer det ogs̊a til længden af kæden.

For hver iteration hvor algoritmen køres, genereres en ny foresl̊aet tilstand Ym. Som

ses i trin 2, kommer disse ud fra en betinget tæthedsfunktion. Opdateringerne i den
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betingede tæthedsfunktion er baseret ud fra kædens tilstand. Selve funktionen q st̊ar

uændret, eksempelvis uniformfordelingen, men det er kun værdien af kæden, der betin-

ges med, som ændres over tid. Disse tilstande genereres uafhængigt af hinanden, men

elementerne i kæden er ikke uafhængige men derimod korrelerede. Derved muliggøres

det, at tilstandene Xn og Xn+1 godt kan være identiske.

3.1.3 Random Walk Metropolis-Hastings algoritme

En anderledes tilgang til den praktiske opbygning af et Metropolis-Hastings foreslags-

værdi er ved, at man forholder sig til den foreg̊aende simulerede værdi, n̊ar man gene-

rerer den næste værdi i kæden. Hvilket med andre ord vil sige, at man overvejer ”at

udforske”nabotilstandene til Markovkæden i den nuværende tilstand. RW Metropolis

Hastings algoritmen producerer en random walk af punkter {xn}, hvis asymptotiske

sandsynlighed nærmer sig efter et stort antal trin.

En random walk (RW) er defineret ved en overgangssandsynlighed p (xi → xj) for

en værdi xi til en anden xj i rækkefølge, s̊aledes at fordelingen af punkter konvergerer

til π (x). Denne random walk er produceret p̊a baggrund af algoritmen, og det sikres

heraf, at den opfylder den detaljerede balance betingelse:

π (xi) p (i, j) = π (xj) p (j, i) (3.8)

Implementering af ideen bygger p̊a, at man ønsker at simulere Ym p̊a baggrund af

Ym = Xm + εm (3.9)

hvor εm er stokastisk støj med fordeling g uafhængigt af xm.

I forhold til den generelle Metropolis-Hastings algoritme, der er den foresl̊aede for-

deling i random walk MH givet ved

q (y|x) = g (y − x) (3.10)

Markovkæden foresl̊aet fra q er en random walk, som er symmetrisk rundt om nul,

s̊aledes at den opfylder g (−t) = g (t). Hvis g er positiv i nabotilstandene af 0, vil
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betingelsen af lemma 3.2 være opfyldt. Dette resulterer i, at algoritmen er π-irreducibel

og aperiodisk og derfor ogs̊a ergodisk. Grundet antagelsen om at q er symmetrisk, kan

Hastings ratio skrives op som:

g (y − x) = g (x− y) = g (|y − x|) (3.11)

Algoritmen for random walk MH er

1. Vælg en vilk̊arlig startværdi Xm = xm og sæt m = 0, med π (x0) > 0

2. Generer ε ∼ g (y)

3. Simuler U ∼ U [0,1]

4. Lad Y = Xm + ε

5. Sæt Xm+1 =

Ym hvis U ≤ r (x, y)

Xm hvis U > r (x,y)

Hvor α (x, y) = min
(
π(ym)
π(xm)

,1
)

og r (x, y) = π(ym)
π(xm)

6. Opdater m ved at sætte m = m+ 1 og g̊a til punkt 2 indtil X0, · · · , Xn er opn̊aet

I lighed med generelle Markovkæder afhænger den foresl̊aede tæthed af den forhen-

værende tilstand. Dog har RW MH algoritmen et yderligere aspekt, der vurderer, hvor-

vidt targettætheden har en tilstrækkelig stor tæthed omkring den foresl̊aet tilstand.

Dette bruges til at kunne konkludere, hvorvidt den foresl̊aede tilstand accepteres eller

afvises.

Den nye værdi y er foresl̊aet fra forslagstætheden q, som indeholder information af

Markovkæder i tidligere stadier. Denne værdi accepteres ved en sandsynlighed, som er

en reduceret udgave af MH algoritmen, da q er symmetrisk og forkorter det originale

udtryk.

α (x, y) = min

(
π (y)

π (x)
, 1

)
(3.12)
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Hvis den nye værdi y ikke accepteres, vil den foreg̊aende værdi x blive benyttet, og

simulationen forbliver konstant. S̊a xm+1 vil enten blive til y eller xm. Hvis tætheden

π (y) er lille omkring den foresl̊aede tilstand, s̊a er det sandsynligt, at den vil blive

afvist. Hvis tætheden er stor omkring den foresl̊aede tilstand, er det sandsynligt, at den

nye foresl̊aede tilstand accepteres. Hvis det nye foreslag accepteres, vil kæden derved

bevæge sig til et nyt trin.

Som det ogs̊a vises i tilfældet i den generelle MH, hvor q er symmetrisk, s̊a ses det,

at acceptsandsynligheden ikke afhænger af g. Dette betyder blandt andet, at for et givet

par (Xm, Ym), er sandsynligheden for accept den samme, uanset om Ym er genereret ud

fra eksempelvis en normalfordeling eller en t-fordeling. En ændring i g vil selvfølgelig

resultere i forskellige intervaller af værdier for Ym og derved en forskellig accept ratio.

S̊a selvom g ikke direkte indg̊ar i ratioen, vil den stadig have en indirekte indflydelse

p̊a kædens forløb. Derved er valget g ikke helt uden betydning.

Det er en nødvendighed at sample en masse punkter fra random walken, før den

ønskede asymptotiske sandsynlighed kan opn̊as. Hvis random walken er for lang, dvs.

indeholder mange punkter, er det kun en lille del af ændringerne, som vil blive accep-

teret, og samplingen vil være inefficient. En for kort random walk vil resultere i, at et

stort antal bliver accepteret, og det vil tage lang tid at sample over hele intervallet, som

ønskes undersøgt.

3.1.4 Den uafhængige Metropolis-Hastings algoritme

I den originale Metropolis algoritme tillades det, at forslagsfordelingen q afhænger af

den nuværende tilstand af Markovkæden. Hvis man derimod har brug for en foresl̊aet

fordeling, q, som ikke afhænger af den nuværende tilstand af kæden, skal en ny udvidelse

af MH algoritmen introduceres. Et specialtilfælde af MH algoritmen er den s̊akaldte

uafhængige MH algoritme, hvor den foresl̊aede sandsynlighedsfordeling g vælges s̊aledes,

at den ikke afhænger af den nuværende tilstand Xn.

q (y|x) = g (y)∀x (3.13)
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Algoritmen har til formål at generere en Markovkæde med en stationær tæthed π, som

er tætheden for targetfordelingen.

Hermed kan den korresponderende algoritme opskrives. Den uafhængige MH algo-

ritme er defineret som

1. Vælg en vilk̊arlig startværdi Xm = xm og sæt m = 0, med π (x0) > 0

2. Generer Yt ∼ g (y)

3. Simuler U ∼ U [0,1]

4. Sæt Xm+1 =

Ym hvis U ≤ r (x, y)

Xm hvis U > r (x, y)

Hvor r (x, y) = π(y)
π(x)

g(x)
g(y)

=
π(y)
g(y)
π(x)
g(x)

5. Opdater m ved at sætte m = m+ 1 og g̊a til punkt 2 indtil X0, · · · , Xn er opn̊aet

Konvergensen af ovenst̊aende algoritme afhænger ligesom den generelle MH algoritme

af valget af q, som i dette tilfælde er g. En nødvendig og tilstrækkelig betingelse for

irreducibilitet og aperiodisitet er, at g, næsten alle steder, er positiv p̊a supporten af π.

Som tidligere nævnt kan de to algoritmer beskrevet tidligere bruges til at sample fra

en kendt fordeling π eller til at lave estimater baseret p̊a denne fordeling, hvor direkte

sampling ikke kan opn̊as. Effektiviteten af den uafhængige MH algoritme afhænger af,

om den foresl̊aede fordeling g ligger tæt p̊a π. Hvis dette ikke er praktisk muligt, giver

den originale MH en bedre Markovkæde i forhold til konvergens og estimation. Dette

skyldes, at den netop inddrager lokale bevægelser undervejs i algoritmen omkring den

nuværende tilstand.

En attraktiv egenskab ved uafhængige forslagsfordelinger er deres evne til at lave

store spring. Hvis dette kan gøres samtidig med at acceptraten er høj, vil det medføre, at

autokorrelationen af kæden vil falde hurtigere og derved sikre en hurtigere konvergens.
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3.1.5 Hvorfor algoritmen virker

Sætning 3.3. Lad Xn være en Markovkæde som er produceret ud fra MH algoritmen

ved at anvende den foresl̊aede fordeling q. Hvis supporten af π er inkluderet i supporten

af q, s̊a gælder der

(i) Overgangskernen af kæden opfylder DBC (Se Def. 2.4) med π, og deraf

(ii) π er en stationær fordeling af Xn og

(iii) Xn er reversibel

Bevis. For at bevise sætningen er det tilstrækkeligt at bevise i, da ii og iii følger af

sætning 2.1, som ogs̊a er bevist. Det skal alts̊a vises, at DBC holder. Beviset er i diskret

tid og er delt ind i flere grupper. Først kigges p̊a de to tilfælde, hvor x = y, og x 6= y,

hvor tilfældet med x 6= y efterfølgende kan blive inddelt i 3 grupper.

Del 1: x = y: Hvis x = y kan man blot substituere ind i DBC og nemt se at, den

holder:

π (y) p (y, x) = π (x) p (x, y)

= π (y) p (y, x)

Del 2: x 6= y: I denne del omskrives overgangssandsynlighederne og dermed DBC,

til Hastings ratio, som efterfølgende kan tjekkes i 3 tilfælde. Særligt Bayes’ regel (formel

2.18 for diskret tid) benyttes.

p (x,y)
def.
= (Xn+1 = y|Xn = x)

= P

Xn+1 = y︸ ︷︷ ︸
Accepter

∧ Y = y︸ ︷︷ ︸
Accepter

|Xn = x

+ P (Xn+1 = y ∧ Y 6= y|Xn = x)︸ ︷︷ ︸
=0

=
P (Xn+1 = y ∧ Y = y ∧Xn = x)

P (Xn = x)

=
P (Xn+1 = y ∧ Y = y ∧Xn = x)

P (Xn = x)

P (Y = y ∧Xn = x)

P (Y = y ∧Xn = x)︸ ︷︷ ︸
=1
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=
P (Xn+1 = y ∧ Y = y ∧Xn = x)

P (Y = y ∧Xn = x)

P (Y = y ∧Xn = x)

P (Xn = x)

= P (Xn+1 = y|Y = y ∧Xn = x)︸ ︷︷ ︸
α(x,y)

P (Y = y|Xn = x)︸ ︷︷ ︸
q(y|x)

⇔ π (x) p (x,y) = π (x) q (y|x)α (x,y)

Nu omskrives ovenst̊aende udtryk til noget, som afhænger af Hastings ratio (ligning

3.7)

α (x, y)
def.
= min

(
π (y)

π (x)

q (x|y)

q (y|x)
,1

)

=

1 hvis r (x, y) ≥ 1

r (x, y) hvis r (x, y) < 1

= 1r(x,y)≥1 + 1r(x,y)<1r (x, y)

Dette kan indsættes i den omskrevne udgave af DBC, og det giver 3 specifikke tilfæl-

de for r(x, y). I det næste undersøges, hvordan de 3 specifikke tilfælde af r(x, y) alle

opfylder DBC.

π (x) p (x, y) = π (x) q (y|x)
(
1r(x,y)≥1 + 1r(x,y)<1r (x, y)

)
(?)

En vigtig egenskab er, at r (y, x) = 1
r(x,y)

⇒ 1r(x,y)>1 = 1r(y,x)<1

Der er nu 3 tilfælde, som alle skal opfylde DBC:

1. Tilfældet hvor: r (x, y) = 1⇒ r (y, x) = 1

Først indsættes r (x, y) = 1 i (?):

π (x) p (x, y) = π (x) q (y|x)

1r(x,y)≥1 + 1r(x,y)<1r (x, y)︸ ︷︷ ︸
=1


= π (x) q (y|x)
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S̊a indsættes r (y, x) = 1 i (?), hvor egenskaben for r (x, y) er brugt:

π (y) p (y, x) = π (y) q (x|y)

1r(y,x)≥1 + 1r(y,x)<1r (y, x)︸ ︷︷ ︸
=1


= π (y) q (x|y)

Dette leder til sætning 2.1 for at se, om DBC holder.

2. Tilfældet hvor: r (x, y) > 1⇒ r (y, x) < 1

Først indsættes r (x, y) > 1 i (?):

π (x) p (x, y) = π (x) q (y|x)

1r(x,y)≥1 + 1r(x,y)<1r (x, y)︸ ︷︷ ︸
=1


= π (x) q (y|x)

S̊a indsættes r (y, x) < 1 i (?), hvor egenskaben for r (x, y) er brugt:

π (y) p (y,x) = π (y) q (x|y)

1r(y,x)≥1 + 1r(y,x)<1r (y,x)︸ ︷︷ ︸
=r(y,x)


= π (y) q (x|y)

π (x)

π (y)

q (y|x)

q (x|y)

= π (x) q (y|x)

Disse to sammenholdes

π (x) p (x, y) = π (x) q (y|x)

= π (y) p (y, x)

Og DBC holder.

3. Tilfældet hvor: r (x,y) < 1⇒ r (y,x) > 1
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Samme fremgangsmåde som i (2) Først indsættes r (x,y) < 1 i (?):

π (x) p (x,y) = π (x) q (y|x)

1r(x,y)≥1 + 1r(x,y)<1r (x,y)︸ ︷︷ ︸
=r(x,y)


= π (x) q (y|x)

π (y)

π (x)

q (x|y)

q (y|x)

= π (y) q (x|y)

S̊a indsættes r (y,x) < 1 i (?), hvor egenskaben for r (x,y) er brugt:

π (y) p (y,x) = π (y) q (x|y)

1r(y,x)≥1 + 1r(y,x)<1r (y,x)︸ ︷︷ ︸
=1


= π (y) q (x|y)

Disse to sammenholdes

π (x) p (x,y) = π (y) q (x|y)

= π (y) p (y,x)

Og DBC holder.

3.1.6 Eksempel p̊a Metropolis-Hastings algoritme

Del 1: symmetrisk

I første del af eksemplet kigges der nærmere p̊a startværdier samt starttæthederne

med og uden burn-in. I denne del antages, at targettætheden er normalfordelt med

middelværdi 100 og standardafvigelse p̊a 16. Forslaget, Y , genereres ud fra tidligere

værdier af kæden, X, plus et støjled, som antages at være symmetrisk normalfordelt

omkring middelværdi 0 og standardafvigelse 4. Endvidere antages det, at forslagstæt-

heden, q (y|x) har formen g (y − x), hvor g er symmetrisk, og dermed forsvinder q ud i

Hastings ratio.

π (·) ∼ N (100,16)
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Yt ∼ Xt + ε hvor ε ∼ N (0,4)

Algoritmen modtager en startværdi X0, hvorefter Y bliver foresl̊aet ud fra værdien

af kæden plus noget normalfordelt støj. Det overordnede mål er her at approksimere

targettætheden, π, ud fra denne procedure.

Algoritmen bliver kørt for 3 forskellige startværdier p̊a henholdsvis 100, -100 og 700

og er plottet i figur 2

Figur 2: Venstre søjle er Markovkæden med startværdi i hhv. 100, -100 og 700. Mid-

tersøjlen er et plot af N (100,16) tæthed i den stiplede linje, mens den fuldoptrukne er

tætheden for Markovkæden med en givet ”b̊andbredde i kerneudglatningen”. I søjlen til

højre er den stiplede linje tætheden for N (100,16), mens den optrukne er tætheden for

Markovkæden, hvor de første 20% er fjernet. Antal af iterationer er 1.000

De tre søljer i figur 2 illustrerer grundlæggende, hvordan Markovkædens fordeling

flukturerer rundt om middelværdien fra targetfordelingen.
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I venstre søjle vises tre diagrammer, der hver for sig viser tre forskellige startværdier

for Markovkæden. Det ses af diagrammerne, at startværdien er delvist underordnet, da

Markovkædens fordeling i det lange løb vil konvergere mod targetfordelingen π. Helt

underordnet er startværdien dog ikke, da det tydeligt kan ses, at en god startværdi vil

konvergere hurtigere og dermed mere tidseffektivt i eksekveringen af algoritmen. Ved at

se p̊a søjlen i midten, hvor tæthederne for kæderne er plottet op mod target tætheden,

fremg̊ar det, at en bedre startværdi betyder, at den producerede kæde er en bedre

approksimation p̊a target’et. For tilfældet med den gode startværdi observeres det, at

kæden produceret af algoritmen kommer ”tæt p̊a”targettætheden, p̊a trods af at 1.000

er et lavt antal simulationer. Ligeledes viser figur 2, at des d̊arligere startværdi, des

d̊arligere er approksimationen, da særligt fordelingshalerne rammer langt ved siden af.

En konsekvens af konvergenstiden og indflydelsen fra startværdien fører til begrebet

burn-in, som g̊ar ud p̊a at kassere en del af kæden. Formålet er at give en bedre approk-

simation af targettætheden ved at fjerne den del af kæden, hvor fordelingen er langt

fra den stationære fordeling. Ved at se p̊a søjlen til højre og evt. sammenholdt med

midtersøjlen, kan burn-in effekten visualiseres. For tilfældet med en god startværdi har

burn-in ikke den store effekt, tværtimod er approksimationen nærmest blevet d̊arligere.

Dette skyldes særligt det lave antal iterationer, og at det er et opsat eksempel til at

fremhæve nogle andre pointer. Effekten er tydeligere og langt mere positiv for de to

andre tilfælde. I eksemplet i midten bliver resultatet markant forbedret, da særligt den

tunge hale er forsvundet og mere af massen samles omkring middelværdien. Ligeledes

for nederste tilfælde kan det ses, at fordelingshalen er blevet bedre men stadig langt fra

målet. Det tyder her p̊a, at burn-in fasen skal forlænges eller antallet af iterationer skal

øges.

For at konkretisere hvor præcise approksimationer er, opstilles tabel 1, som inde-

holder middelværdien og standardafvigelsen for hvert tilfælde.

Denne tabel præciserer ovenst̊aende kommentarer til plottene. Ud fra tabellen ses

det, at med en startværdi p̊a 100 er b̊ade middelværdien og standardafvigelse rimelig

tæt p̊a målet, og at burn-in ikke giver den store forbedring. Middelværdien bliver lidt

bedre, men standardafvigelsen bliver tilsvarende lidt d̊arligere.

50



13184 Cand.merc.(mat) - CBS 2019 Kandidatafhandling

Startværdi Middelværdi Standardafvigelse Middelværdi med

20% burn-in

Standardafvigelse

med 20% burn-in

100 103,9446 14,61058 100,07131 12,93579

-100 84,1977 42,72813 100,7349 13,57199

700 208,5989 178,85 125,9131 56,937

Tabel 1: Med 1.000 iterationer

For startværdien p̊a -100 forbedres approksimationen betydeligt ved burn-in. For

startværdien p̊a 700 ses ligeledes en klar forbedring, men som det ogs̊a kan anskues fra

plottene, kan en længere burn-in fase være en god ide.

Ved at forøge antallet af iterationer til 100.000 kan en lignende tabel fremvises. Ta-

bel 2 illustrerer netop denne ændring af iterationer, hvor et plot magen til figur 2, kan

findes i bilag A1.

Startværdi Middelværdi Standardafvigelse Middelværdi med

20% burn-in

Standardafvigelse

med 20% burn-in

100 100,1987 16,00639 100,1153 16,10964

-100 100,381 17,24186 100,8467 16,89142

700 100,8728 25,38259 99,62289 15,58382

Tabel 2: Med 100.000 iterationer

Det ses fra tabel 2 sammenfattet med plot A1 i bilaget, at approksimationerne bliver

bedre, og at Markovkædens stationære fordeling specificeres ved at flukturere præcist

rundt om middelværdien af targetfordelingen, hvilket stemmer overens med, at kæden

opfører sig ergodisk.

Ved at sammenfatte ovenst̊aende tabel med en graf, der løbende optegner gennem-

snittet, kan konvergenssætningen for Markovkæder p̊avises. For en større værdi af n,

da nærmer gennemsnittet sig middelværdien.

Som plottene i den øverste række indikerer, s̊a konvergerer de løbende gennemsnit

mod den sande middelværdi.
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Figur 3: Plot af løbende gennemsnit. Øverste række viser 100.000 iterationer, mens i

nederste række er der zoomet ind p̊a de første 10.000

Del 2: asymmetrisk

I denne del introduceres et lidt mere avanceret eksempel, som g̊ar ud p̊a at approksimere

et beta fordelt target med en asymmetrisk normalfordelt forslagstæthed. Det antages,

at q ikke er symmetrisk i x og y og dermed betinget af X, n̊ar Y genereres. Helt konkret:

π (·) ∼ β (1.7, 3.9) (3.14)

Ym = Xm + ε hvor ε ∼ N (x+ 0.25, 0.5) (3.15)

Targetfordelingen er alts̊a beta fordelt med formparametre 1.7 og 3.9, mens forslaget,

Y , genereres ud fra en asymmetrisk normalfordeling med middelværdi lig x plus en

konstant og standardafvigelse p̊a 0.5. Y er alts̊a betinget af x.
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I øverste plot af figur 4, ses det, hvordan de samplede værdier fra algoritmen udvikler

sig og minder lidt om ”konvergensplottet” fra figur 2. De 3 separate kørsler af algoritmen

er samlet i 3 histogrammer i bunden af figur 4. P̊a trods af at traceplottene er relativ

forskellige s̊a ligner de alligevel hinanden, n̊ar de samplede værdier samles sammen i

histogrammer, som approksimerer en β (1.7, 3.9) fordeling.

Figur 4: Øverste plot er 3 simulationer af MH proceduren i det givne eksempel. Midterste

plot er der zoomet ind p̊a de første 100 iterationer. De 3 nederste plots er histogrammer

af MH algoritmen, som er kørt 3 gange

Plottet i midten af figur 4 har zoomet ind p̊a de første 100 iterationer af trace plottet.

Formålet her er at kunne se, hvor forskellige udviklingen i Markovkæderne er, p̊a trods

af at hver kæde ender med at have den samme fordeling. Derudover forstørres trin 4

i algoritmen, som er accepter/afvis delen, hvor hver foresl̊aet tilstand bliver evalueret.

Her ses det netop, at kæden bevæger sig, dvs., at tilstanden bliver accepteret, men der
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er ogs̊a flade stykker, hvor kæden forbliver i samme tilstand, og dermed afvises den

foresl̊aede tilstand.

Dette er endnu engang et opsat eksempel for at vise proceduren samt nogle af dens

egenskaber. I dette tilfælde hvor targetfordelingen er beta fordelt, vil det være muligt

at sample direkte fra denne. Dette er gjort i figur 5, hvor der er samplet direkte fra

target og sammenholdt med approksimationen fra en normalfordeling via MH, og de to

metoder udmunder i lignende plots.

Figur 5: Venstre søjle er samplet direkte fra beta fordelingen, mens højre er via

MH. Der er brugt hhv. 1.000 , 10.000 og 100.000 iterationer. Begge er optegnet med

”sand” β (1.7, 3.9) tæthed

Samplingen via MH proceduren ser umiddelbart ud til at være lidt d̊arligere særligt

ved et lavt antal iterationer. Dette er forventeligt, da burn-in ikke er blevet brugt, og

algoritmen fungerer bedst ved større antal iterationer. For at kvantificere sammenlig-

ningen opstilles tabel 3, som sammenligner middelværdi og varians for de metoder.
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Iterationer Middelværdi ved

direkte sampling

Varians ved di-

rekte sampling

Middelværdi ved

MH

Varians ved MH

1.000 0,2981266 0,03120195 0,2942468 0,03545822

10.000 0,3037475 0,03167733 0,3021238 0,03144396

100.000 0,3036716 0,03214275 0,3011681 0,03188259

Tabel 3: Direkte sampling vs. MH algoritmen

Disse værdier holdes op mod de teoretiske værdier givet ud fra formlerne for beta-

fordelingen:

E [X] =
α

α + β
=

1,7

1,7 + 3,9
= 0,3035714

V ar [X] =
αβ

(α + β)2 (α + β + 1)
=

1,7 · 3,9
(1,7 + 3,9)2 (1,7 + 3,9 + 1)

= 0,0320327

Det ses, at MH approksimationen ligger tæt op af den sande fordeling, og derfor er en

god approksimationsmetode baseret ud fra de 2 første momenter samt ”eyeballing”.

3.2 Gibbs Sampling

Hovedformålet ved Bayesiansk inferens er at opn̊a en fuld posteriori fordeling for en

mængde af stokastiske variable. Som tidligere beskrevet er den grundlæggende logik i

MCMC sampling at estimere en ønsket middelværdi igennem et ergodisk gennemsnit.

Det betyder konkret, at man kan analysere en given posteriori fordeling, s̊a længe der

er n simulerede samples fra denne fordeling:

Ef [h (s)] ≈ 1

n

N∑
i=1

h
(
s(i)
)

(3.16)

hvor f angiver den givne posteriori fordeling, h (s) er den ønskede forventning, mens

h
(
s(i)
)

angiver den i’te simulerede sample fra f .

Gibbs Sampling er en anden MCMC teknik til at opn̊a samples fra en posteriori

fordeling. Tanken bag Gibbs Sampling er at generere posteriori samples ved at løbe hver

parameter igennem skiftevis betingede af de øvrige baseret ud fra en kendt parameter-
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eller stokastisk vektor. For at kunne simulere fra de enkelte betingede fordelinger er

det nødvendigt at inddrage Bayesiansk teori til at verificere fordelingerne. Konkret

handler Gibbs metode om at generere samples fra en simultan fordeling af to eller flere

stokastiske variable X1, · · · , Xp eller ækvivalent med at sample fra en stokastisk vektor

X = (X1, · · · , Xp) ved at opdatere variablene skiftevis.

Hovedtemaet for Gibbs Sampling er, at algoritmen igennem simulationer frembrin-

ger en Markovkæde fra de simultane posteriori fordelinger ved at simulere individuelle

parametre fra sættet af p betingede fordelinger. Under generelle betingelser vil træk fra

denne algoritme konvergere til targetfordelingen, som er simultan posteriori for parame-

tervektoren θ. En af fordelene ved Gibbs, som MH ikke kan, er, at algoritmen kan bryde

nogle komplekse problemer ned og lave dem om til mere h̊andgribelige problemer. Et

eksempel er højdimensionelle fordelinger hvor MH kan være nærmest umulig at bruge.

Dog er en begrænsning ved Gibbs, som MH ikke har, at man i Gibbs skal sample direkte

fra targetfordelingen. I MH approksimeres target ved hjælp af en forslagsfordeling, som

er nem at sample fra i lave dimensioner.

Gibbs er et specialtilfælde af MH og har derfor som nævnt nogle lidt andre egen-

skaber. N̊ar en komponent for opdateringen er sat, kan ændringen i Gibbs Sampling

fortolkes som en opdatering af MH algoritmens værdi. Her er b̊ade target- og forslags-

fordelingen den samme, og derfor accepteres ”Gibbs forslaget”med sandsynlighed én

hver gang.

3.2.1 2-stage Gibbs Sampling

Der introduceres først den simpleste version af Gibbs Sampler, som tager udgangspunkt

i to stokastiske variable X1 og X2. 2-stage Gibbs kreerer en Markovkæde ved hjælp af

en bivariat simultan fordeling. Hvis de to stokastiske variable X1 og X2 har en simultan

tæthed f (x1, x2), med korresponderende betingede tætheder fx1|x2 og fx2|x1 s̊a genererer

Gibbs Sampler en Markovkæde
(
X

(i)
1 , X

(i)
2

)
ud fra følgende algoritme:

1. Initialiser startværdien X0 = x0

2. For i = 1, 2, · · · , n genereres
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2.1. X
(i)
1 ∼ fx1|x2

(
x1|x(i−1)

2

)
2.2. X

(i)
2 ∼ fx2|x1

(
x2|x(i)

1

)
En forudsætning for, at algoritmen kan anvendes, er, at det skal være muligt at trække

data fra begge betingede fordelinger. For at muliggøre dette skal den bivariate simultane

fordeling være tilgængelig i en lukket form op til en konstant af normalisering.

En attraktiv egenskab ved algoritmen er, at hvis
(
X

(i)
1 , X

(i)
2

)
er udtrukket fra f , s̊a

vil sættet fra næste iteration
(
X

(i+1)
1 , X

(i+1)
2

)
have den samme fordeling. Dette skyldes,

at algoritmens iterationer simuleres fra den sande betingede fordeling. Konvergensen af

den producerede Markovkæde er derfor sikret, medmindre supporten af de betingede

fordelinger ikke er sammenfaldende.

Konkret vil Markovkædens fordeling, som stammer fra sekvensen
(
X

(i)
1 , X

(i)
2

)
for

i = 1, 2, · · · , n, konvergerer mod den simultane fordeling f . Endvidere vil sekvensen

for de to individuelle stokastiske variable konvergere mod deres respektive marginale

fordelinger.

3.2.2 Multi-stage Gibbs Sampling

Til at generalisere 2-stage Gibbs Sampling til en multi-stage Sampler opstilles først

følgende definition, hvor det i’te element frasorteres

X(−i) := (X1, · · · , Xi−1, Xi+1, · · · , Xp) (3.17)

Der lades f(x1, · · · , xp) være tætheden af den simultane fordeling af X1, · · · , Xp. Den

marginale tæthed af X(−i) kan bestemmes ved at integrere over det i’te element

f(−i)
(
x(−i)

)
=

∫
Xi
f (x1, · · · , xi−1, y, xi+1, · · · , xp) dy (3.18)

hvor Xi betegner domænet af Xi. Derved kan der opskrives den betingede tæthed af Xi

givet X(−i) = x(−1) som

fi
(
xi|x(−i)

)
=

f(x)

f(−i)
(
x(−i)

) (3.19)
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Tæthederne f1, · · · , fp kaldes for de fulde betingede. Yderligere udtrykkes de betingede

marginale fordelinger af det ene element Xi givet de øvrige:

Xi|X1, · · · , Xi−1, Xi+1, · · · , Xp ∼ fi (xi|x1, · · · , xi−1, xi+1, · · · , xp) (3.20)

Eller med anden notation:

Xi|X(−i) ∼ fi
(
xi|x(−i)

)
(3.21)

Hovedformålet ved Gibbs er at generere et element ad gangen ud fra de fulde betin-

gede. Ovenst̊aende kan illustreres ved et eksempel, hvor der tages udgangspunkt i tre

stokastiske variable X1, X2, X3. P̊abegyndelsen af algoritmen starter ved at sætte de

stokastiske variable lig med deres indbyrdes initiale værdier x
(0)
1 , x

(0)
2 , x

(0)
3 , som typisk

er samplet fra a priori fordelingen. For iteration i:

Træk X
(i)
1 ∼ f1

(
x1|x(i−1)

2 , x
(i−1)
3

)
Træk X

(i)
2 ∼ f2

(
x2|x(i)

1 , x
(i−1)
3

)
Træk X

(i)
3 ∼ f3

(
x3|x(i)

1 , x
(i)
2

)
Denne proces gentages indtil fordelingen har stationariseret sig. Det betyder, at de sam-

plede værdier har den simultane fordeling, som hvis de var samplede direkte fra den rig-

tige simultane posteriori fordeling. Dette er et resultat af ergodesætingen. Ovenst̊aende

procedure kan opsamles i form af Gibbs Sampling algoritmen:

1. Initialiser startværdierne X0 =
(
x

(0)
1 , · · · , x(0)

p

)
med f (x0) > 0

2. Givet Xi =
(
x

(i)
1 , · · · , x

(i)
p

)
simuleres Xi+1 =

(
X

(i+1)
1 , · · · , X(i+1)

p

)
ved at opdate-

re de enkelte elementer i den stokastiske vektor X(i) et ad gangen.

2.1. X
(i+1)
1 ∼ f1

(
x1|x(i)

2 , x
(i)
3 , · · · , x

(i)
p

)
2.2. X

(i+1)
2 ∼ f2

(
x2|x(i+1)

1 , x
(i)
3 , · · · , x

(i)
p

)
2.3.

...

2.4. X
(i+1)
p ∼ fp

(
xp|x(i+1)

1 , x
(i+1)
2 , · · · , x(i+1)

p−1

)
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Som algoritmen viser, sker samplingen ikke direkte fra posteriori fordelingen. Dette

skyldes, at posteriori fordelingen oftest er vanskelig at sample fra. I stedet simuleres

samples ved at løbe alle de stokastiske variable igennem. Det sker ved at gennemg̊a

alle de individuelle betingede posteriori variable af sættet af p betingede fordelinger.

At simulere en værdi af hver individuel variabel fra disse fordelinger kaldes en cyklus

af Gibbs Sampler.

Ligesom med MH algoritmen genereres den initiale værdi af algoritmen delvist til-

fældigt, og derfor vil de første iterationer ikke nødvendigvis repræsentere den faktiske

posteriori fordeling. Men med hjælp fra generel MCMC teori kan det sikres, at den sta-

tionære fordeling af de genererede samples er ækvivalent med den simultane posteriori

targetfordeling. P̊a baggrund af det anvendes MCMC algoritmer typisk med et stort

antal iterationer i h̊ab om, at denne vil konvergere mod target posteriori fordelingen. I

og med de første iterationer ikke er fra target posteriori fordelingen, er det almindelig

procedure, at disse kasseres. Dette skyldes, at de første iterationer ikke er repræsentati-

ve for den konvergerede fordeling, og derfor slettes disse, indtil konvergensprocessen er

opn̊aet. De kasserede iterationer bliver ligesom i MH betegnet som ”burn-in”perioden.

Gibbs Sampling simulerer en Markovkæde, som adskillige gange opdateres ved me-

toden, som er beskrevet i algoritmen ovenfor. Eksempelvis er X2 fundet ved at betinge

med de øvrige, hvor X0 og X1 er blevet opdateret ved algoritmen, mens de øvrige ikke er

blevet opdateret endnu. Ved at fortsætte denne proces, s̊a vil en sekvens af stokastiske

variable opn̊as, som ender ud i en Markovkæde.

Den skabte Markovkæde vil indbefatte en markant egenskab, nemlig at kædens

stationære fordeling svarer til posteriori fordelingen. Derudover vil kædens fordeling

uafhængigt af begyndelsesværdien konvergere mod den stationære fordeling. Efter at

konvergensen er opn̊aet, vil Markovkæden begynde at sample fra posteriori fordelingen,

idet den stationære fordeling er svarende til posteriori fordelingen. Dette medvirker til,

at det er muligt at udregne posteriori forventningen, ligning 2.21, samt andre karakte-

ristika for posteriori fordelingen, som ellers ikke var mulige at opn̊a.

Generelt for MCMC metoder er, at det er et væsentligt aspekt at f̊a den skabte

Markovkæde til at konvergere s̊a hurtigt som muligt. En af de helt afgørende faktorer
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for konvergens er blandt andet længden af burn-in perioden. Længden af burn-in skal

være tilstrækkelig stor, s̊a Markovkæden konvergerer mod den stationære fordeling ved

slutningen af burn-in. Derudover skal længden n af kæden efter burn-in være tilpas stor,

s̊a eksempelvis momenter og fraktiler udregnet af Gibbs sampler er præcise estimater

for de korresponderende karakteristika af posteriori fordelingen.

Generelt er Markovkæder, som er produceret ved hjælp af MCMC, afhængige se-

kvenser og har derfor typisk en positiv autokorrelation. Denne autokorrelation vil

nødvendigvis p̊avirke estimaterne, og derfor er det nødvendigt at gøre Markovkæden s̊a

lang som muligt for at gøre estimaterne s̊a præcise som muligt.

3.2.3 Konvergens for Gibbs Sampling

Som med MH algoritmen skal der opstilles en række betingelser for, hvorn̊ar det vides,

om den samplede kæde fra Gibbs konvergerer mod den stationære fordeling. Der tages

udgangspunkt i overgangskernen af Gibbs Sampler, som kan opskrives p̊a følgende vis:

p
(
x(i−1), x(i)

)
= f1

(
x

(i)
1 |x

(i−1)
2 , · · · , x(i−1)

p

)
· . . . · fp

(
x(i)
p |x

(i)
1 , · · · , x

(i)
p−1

)
(3.22)

=

p∏
i=1

fi

(
xi|x(i)

1 , · · · , x
(i)
i−1, x

(i−1)
i+1 , · · · , x(i−1)

p

)
(3.23)

Den systematiske scan Gibbs Sampler er konstrueret s̊aledes, at den har den ønskede

targetfordeling som dens stationære fordeling. Det betyder med andre ord, at hvis X0

er fordelt med en tæthed f , vil X1 være fordelt med den samme tæthed.

Sætning 3.4. Den simultane fordeling givet af tætheden f er invariant til kæden (Xn)

produceret af Gibbs Sampling algoritmen

Bevis. Der skal vises, at alle individuelle opdateringer for elementerne i Markovkæden

(X(0), X(1), · · · , X(p)) ikke ændrer den invariante fordeling, det vil sige, at de har den

samme fordeling.

Antag at X ⊂ supp (f), og at X(i−1) ∼ f , s̊a skal der gælde, at P
(
X(i−1) ∈ X

)
=

P
(
X(i) ∈ X

)
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P
(
X(i) ∈ X

) def.
=

∫
X

∫
f
(
x(i−1)

)
p
(
x(i−1), x(i)

)
dx(i−1)dx(i)

=

∫
X

∫
f
(
x(i−1)

) p∏
i=1

fi

(
xi|x(i)

1 , · · · , x
(i)
i−1, x

(i−1)
i+1 , · · · , x(i−1)

p

)
dx(i−1)dx(i)

=

∫
X

∫
· · ·
∫

︸ ︷︷ ︸
p integraler

f
(
x

(i−1)
1 , · · · , x(i−1)

p

)
dx

(i−1)
1 f1

(
x

(i)
1 |x

(i−1)
2 , · · · , x(i−1)

p

)

· . . . · fp

(
x(i)
p |x

(i)
1 , · · · , x

(i)
p−1

)
dx

(i−1)
2 · · · dx(i−1)

p dx(i)

=

∫
X

∫
· · ·
∫

︸ ︷︷ ︸
p−1 integraler

f
(
x

(i−1)
2 , · · · , x(i−1)

p

)
f1

(
x

(i)
1 |x

(i−1)
2 , · · · , x(i−1)

p

)

· . . . · fp

(
x(i)
p |x

(i)
1 , · · · , x

(i)
p−1

)
dx

(i−1)
2 · · · dx(i−1)

p dx(i)

=

∫
X

∫
· · ·
∫

︸ ︷︷ ︸
p−1 integraler

f
(
x

(i)
1 , x

(i−1)
2 , · · · , x(i−1)

p

)
dx

(i−1)
2 f2

(
x

(i)
2 |x

(i)
1 , x

(i−1)
3 , · · · , x(i−1)

p

)

· . . . · fp

(
x(i)
p |x

(i)
1 , · · · , x

(i)
p−1

)
dx

(i−1)
3 · · · dx(i−1)

p dx(i)

=

∫
X

∫
· · ·
∫

︸ ︷︷ ︸
p−2 integraler

f
(
x

(i)
1 , x

(i−1)
3 , · · · , x(i−1)

p

)
f2

(
x

(i)
2 |x

(i)
1 , x

(i−1)
3 , · · · , x(i−1)

p

)

· . . . · fp

(
x(i)
p |x

(i)
1 , · · · , x

(i)
p−1

)
dx

(i−1)
3 · · · dx(i−1)

p dx(i)

=

∫
X

∫
· · ·
∫

︸ ︷︷ ︸
p−2 integraler

f
(
x

(i)
1 , x

(i)
2 , x

(i−1)
3 , · · · , x(i−1)

p

)
dx

(i−1)
3

· f3

(
x

(i)
3 |x

(i)
1 , x

(i)
2 , x

(i−1)
4 , · · · , x(i−1)

p

)
· . . . · fp

(
x(i)
p |x

(i)
1 , · · · , x

(i)
p−1

)
dx

(i−1)
4 · · · dx(i−1)

p dx(i)

=
...

=

∫
X

∫
f
(
x

(i)
1 , · · · , x

(i)
p−1, x

(i−1)
p

)
dx(i−1)

p fp

(
x(i)
p |x

(i)
1 , · · · , x

(i)
p−1

)
dx(i)

=

∫
X
f
(
x

(i)
1 , · · · , x

(i)
p−1

)
fp

(
x(i)
p |x

(i)
1 , · · · , x

(i)
p−1

)
dx(i)

=

∫
X
f
(
x

(i)
1 , · · · , x(i)

p

)
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Dette beviser, at f er tæthed for X(i), hvis f ogs̊a er tæthed for X(i−1). Beviset

bygger p̊a to simple matematiske regneregler for simultane tæthedsfunktioner, som

anvendes i næsten hvert skridt. Den første regneregel er at integrere ud, dvs., for to

stokastiske variable gælder der, at f (x1) =
∫
f (x1,x2) dx2. Den anden regneregel er at

skifte fra produktet mellem en marginal tæthed og en betinget tæthed, til en simultan

tæthed, dvs. f (x1) f (x2|x1) = f (x1,x2)

Ovenst̊aende bevis sl̊ar fast, at fordelingen f er den stationære fordeling af Gibbs

Sampler. Nu mangles der blot at undersøge hvilke betingelser Markovkæden, genereret

ved Gibbs Sampler, skal opfylde før, at den konvergerer mod f . Som tidligere beskrevet

skal Markovkæden opfylde betingelserne irreducibilitet og aperiodicitet, for at kæden

vil konvergere. Den følgende sætning giver en tilstrækkelig betingelse for irreduciblitet

af Markovkæden genereret fra Gibbs Sampler.

Sætning 3.5 (Positivitets betingelsen). En fordeling med simultan tæthed f (x1, · · · , xp)
og marginale tætheder fi opfylder positivitets betingelsen, hvis der for alle (x1, · · · , xp)
gælder

f1 (xi) > 0⇒ f (x1, · · · , xp) > 0 for i = 1, · · · ,p

Sætning 3.6. Hvis targetfordelingen f (x1, · · · , xp) opfylder positivitetsbetingelsen, s̊a

vil den resulterende Markovkæde fra Gibbs Sampling algoritmen være irreducibel og

Harris rekurrent.

Bevis. Lad X ⊂ supp (f) være en mængde hvor∫
X
f
(
x

(i)
1 , · · · , x(i)

p

)
dx

(i)
1 · · · dx(i)

p > 0

Ved at benytte definitionen af kernen (ligning 3.22 og 3.23)∫
X
p
(
x(i−1), x(i)

)
dx(i) =

∫
X

p∏
i=1

fi

(
x

(i)
i |x

(i)
1 , · · · , x

(i)
i−1, x

(i−1)
i+1 , · · · , x(i−1)

p

)
dx(i)

=

∫
X
f1

(
x

(i)
1 |x

(i−1)
2 , · · · , x(i−1)

p

)
︸ ︷︷ ︸

>0

· . . . · fp
(
x(i)
p |x

(i)
1 , · · · , x

(i)
p−1

)
︸ ︷︷ ︸

>0

dx(i) > 0
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Der er nu opstillet en sætning for irreducibilitet samt Harris rekurrens for Marko-

vkæden via Gibbs Sampler. Alle disse elementer kan nu sammenkobles til at opstille

en ”ergodisk sætning for Gibbs Sampleren”. Dette giver en sætning, hvorved der vides,

hvilke krav der skal gælde for, at det ønskede formål med algoritmen kan anvendes

nemlig ligning 3.16 om ergodisk gennemsnit.

Sætning 3.7 (Den ergodiske sætning for Gibbs Sampler). Hvis Markovkæden gene-

reret ved Gibbs Sampling algoritmen er irreducibel og rekurrent, s̊a vil der for enhver

integrabel funktion h gælde

lim
n→∞

1

n

n∑
i=1

h
(
X(i)

)
→ Ef [h (X)]

for næsten alle startende værdier af X(0). Hvis kæden er Harris-rekurrent og ikke blot

rekurrent, s̊a vil ovenst̊aende resultat holde for enhver startente værdi af X(0).

3.2.4 Random Sweep Gibbs Sampler

En ulempe ved brugen af den systematiske scan Gibbs Sampler er, at Markovkæden ikke

bliver reversibel. En måde at opn̊a en reversibel Markovkæde er ved brugen af varianten

Random Sweep Gibbs Sampler. Denne metode adskiller sig fra den klassiske, idet at

opdateringen sker ved at generere en tilfældig ombytning af rækkefølgen af elementer i

den givne mængde X. Denne ombytning formuleres ved et σ (j), som angiver sekvensen

af den enkelte variables opdatering.

1. Initialiser startværdierne X0 =
(
x

(0)
1 , · · · , x(0)

p

)
med f (x0) > 0

2. Givet Xi =
(
x

(i)
1 , · · · , x

(i)
p

)
simuleres Xi+1 =

(
X

(i+1)
1 , · · · , X(i+1)

p

)
ved at opdate-

re de enkelte elementer i den stokastiske vektor X(i) et ad gangen.

2.1. Først indeksereres den tilfældige ombytning σ g̊aende fra 1, · · · , p

2.2. X
(i+1)
σ(1) ∼ fσ(1)

(
xσ(1)|x(i)

σ(2), · · · , x
(i)
σ(p)

)
j 6= σ (1)
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2.3. X
(i+1)
σ(2) ∼ fσ(2)

(
xσ(2)|x(i+1)

σ(1) , x
(i)
σ(3), · · · , x

(i)
σ(p)

)
j /∈ {σ (1) ,σ (2)}

2.4.
...

2.5. X
(i+1)
σ(p) ∼ fσ(p)

(
xσ(p)|x(i+1)

σ(1) , · · · , x
(i+1)
σ(p−1)

)
3.2.5 Eksempel p̊a Gibbs Sampling algoritme

Til at illustrere hvordan Gibbs Sampler i praksis kan implementeres, vil der blive lavet

et eksempel p̊a, hvordan en sampling fra en ønsket targetfordeling kan foretages. Der

tages udgangspunkt i en targetfordeling konstrueret som en bivariat normalfordeling

med to stokastiske variable X og Y med en tilhørende kovarians σXY = σY X . Derved

kan targetfordelingen π (X,Y ) opskrives som en bivariat simultan normalfordeling med

følgende parametre:

(X,Y ) ∼ N (0,Σ)

Hvor

X =


x1

x2

...

xp

 Y =


y1

y2

...

yp


Targetfordelingen bliver

π (X,Y ) = N (µ,Σ)

Hvor det antages, at middelværdien er 0 for at forsimple eksemplet:

µ = [µX , µY ] = [0,0]

og en kovarians matrix:

Σ =

[
1 σY X

σXY 1

]
hvor σXY = σY X = σ

Yderligere antages det, at de marginale varianser er 1. Dette medfører, at kovariansen

og korrelationen bliver den samme, σXY = ρX,Y , jf. nedenst̊aende formel for korrelation.

ρX,Y = corr (X,Y ) =
cov (X,Y )

σXσY
= σXY
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Til at kunne sample fra denne targetfordeling ved brugen af Gibbs skal der først opstilles

de betingede fordelinger for variablene X og Y .

π (Xp|Yp−1)

π (Yp|Xp)

Fra ovenst̊aende ses det, at den første stokastiske variabel X afhænger af den tidligere

tilstand fra den anden stokastiske variabel Y . Ydermere vil en ny tilstand i Y afhænge

af den nye fundne tilstand af X. Ved iteration i vil der først blive samplet en ny tilstand

for variablen X betinget af den senest fundne tilstand af variablen Y , som er fundet fra

iteration (i− 1). Dernæst samples en ny tilstand for variablen Y betinget af den senest

fundne tilstand af variablen X, som kommer fra iteration i. Og s̊a fremdeles.

Ved brug af følgende generelle regneregler for betingede flerdimensionelle normal-

fordelinger kan der opstilles et udtryk for de to betinget fordelinger.

Betingede middelværdi

µX|Y = µx + ΣxyΣ
−1
yy (Y − µy)

Betinget kovarians

ΣX|Y = ΣXX − ΣXY Σ−1
Y Y ΣY X

Ved ovenst̊aende er det muligt at finde to betingede fordelinger for target normalforde-

ling.

π (Xp|Yp−1) = N
(
µX + ρ (Yp−1 − µY ) , 1− ρ2

)
π (Yp|Xp) = N

(
µY + ρ (Xp − µX) , 1− ρ2

)
Ved at benytte ovenst̊aende resultater kan de betingede fordelinger forkortes grundet

antagelserne og udtrykket for de betingede fordelinger. Algoritmen anvendt p̊a dette

eksempel bliver derfor nedenst̊aende, hvor initialværdierne er givet som (x0,y0) = (0,0):

Xi+1 ∼ N
(
ρyi, 1− ρ2

)
Yi+1 ∼ N

(
ρxi+1, 1− ρ2

)
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Ovenst̊aende er foretaget i R, hvor Gibbs Sampler er illustreret. Som tidligere nævnt

tages der udgangspunkt i en targetfordeling, som er en 2-dimensionalt normalfordeling.

Grafisk kan en 2-dimensional normalfordeling præsenteres som en ellipseformet kurve

under antagelse af, at der er blevet introduceret en korrelationsparameter. Dette er

blandt andet illustreret i figur 6.

I figur 6 er lavet fire plots, hvor der sammenlignes to forskellige værdier af korre-

lationskoefficienten hhv. ρ = 0.8 og ρ = 0.3. I den første række tages udgangspunkt i

ρ = 0.8. Det første plot i række 1 viser, hvordan algoritmen fungerer i praksis. Først

og fremmest ses det, at punkterne har en tendens til at ligge p̊a en stigende ret linje,

hvilket er for̊arsaget af korrelationskoefficienten, som er ret kraftig.

Figur 6: Plot af Gibbs diagram samt Contour plot

I plottet er der optegnet den løbende opdaterede Markovkæde markeret med en

sort sti, som undervejs bevæger sig rundt i de forskellige datapunkter. Derudover er

startværdien, som angiver Markovkædens begyndelse, markeret med grøn. Da der tages

udgangspunkt i et 2-dimensionalt rum, vil Markovkæden skiftevis bevæge sig vertikalt

og horisontalt i forhold til X- og Y aksen. I plottet ved siden af er der optegnet et
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contour plot med et 95% konfidensinterval, som understreger, at 95% af punkterne ligger

indenfor cirklen og dermed normalfordelingen. Dette skulle ifølge eksemplet gerne gøre

sig gældende, da der samples fra en targetfordeling, som netop er en normalfordeling.

Derved er der ikke noget overraskende i det, det andet plot i række 1 viser.

I figur 6 række 2 illustreres hvad der sker, n̊ar korrelationskoefficienten ændres til

0.3. Ikke overraskende ses det, at de to stokastiske variable X og Y nu ikke længere

har en lineær sammenhæng men ligger mere spredt og ”tilfældigt”. Yderligere vises der

i første plot i række 2, at Markovkæden bevæger sig mere tilfældigt forst̊aet p̊a den

måde, at linjerne henholdsvis vertikalt og horisontalt bliver længere. Det ses igen, at

Contour plottet for konfidensintervallet indrammer 95% af punkterne.

Det skal yderligere bemærkes, at n̊ar korrelationskoefficienten formindskes, s̊a bliver

konfidensintervallet mere cirkelformet. Tilsvarende modsat n̊ar korrelationskoefficienten

forøges, s̊a skabes en ellipseformet kurve rettet mod højre hjørne, og hvis korrelatio-

nenskoefficienten g̊ar mod 1, vil punkterne ligge p̊a en ret linje. Hvis korrelationskoef-

ficienten bliver 1, vil varianserne for X og Y blive 0, og dermed vil initialpunktet (0,0)

blive samplet hver gang som det eneste punkt.

For at verificere de marginale fordelinger af de to stokastiske variable X og Y er

der i figur 7 og 8 optegnet histogrammer samt tilhørende QQ-plots over Gibbs Sampler

værdierne. Ved at indtegne en normalfordelingskurve over Gibbs Sampler eksperimentet

ses det, at værdierne fra Gibbs algoritmen passer rimelig godt p̊a normalfordelingen.

Ved at sammenholde venstre søjle af plottet ses en sammenligning af X’s marginale

fordeling i forhold til de to værdier af ρ. Det bemærkes, at for ρ = 0.3, tilpasser

normalfordelingskurven sig bedre Gibbs Sampling værdierne.

I højre søjle ses p̊a Y ’s marginale fordeling. Og her f̊as ikke overraskende den samme

konklusion, nemlig at Gibbs Sampler værdierne følger normalfordelingen. Det fremg̊ar

igen, at for ρ = 0.3, tilpasser normalfordelingskurven sig bedre Gibbs Sampler værdi-

erne.
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Figur 7: Plot af histogrammer og tilhørende QQ-plots fra Gibbs sampling med ρ = 0.8

Figur 8: Plot af histogrammer og tilhørende QQ-plots fra Gibbs sampling med ρ = 0.3
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Figur 6, 7 og 8 ligger samlet set i forlængelse af hinanden. I figur 6 blev det illustreret,

at den simultane fordeling var en ellipseformet normalfordeling. I figur 7 og 8 blev det

verificeret, at de marginale fordelinger ogs̊a tilhørte normalfordelingen, og derfor er det

ikke underligt, at den simultane fordeling ogs̊a er normalfordelt.

4 Stokastiske volatilitets modeller

Stokastiske volatilitets (SV) modeller er en modeltype, som er særligt interessant inden-

for analyse af finansielle data. Diskret tids modellerne GARCH introduceret af Bollers-

lev (1986) og stokastiske volatilitets (SV) modeller af Taylor (1986) er særligt brugbare

grundet deres enkelthed og anvendelighed til analyse af finansielle markeder. Deres

egenskaber omfatter blandt andet haletunghed, asymmetri, volatilitetsklynger og serie

afhængighed. I dette afsnit introduceres først den simpleste udgave af SV modeller,

ARCH modellen. Herefter udvidelsen GARCH og til sidst SV modellen.

4.1 ARCH Modellen

4.1.1 ARCH(p)

Den enkleste form af SV modeller er modeltypen ARCH. Den fundamentale idé bag

ARCH (autoregressive conditional heteroscedasticity) modellen er at inkorporere en

sekvens af en parameter ht i modellen udtrykt ved en hierarkisk form til beskrivelse af

et afkast p̊a et vilk̊arligt aktiv til tid t, t = 1, · · · , T

yt =
√
htet et

idd∼ N(0,1) (4.1)

ht er parameteren for volatiliteten og er relateret til den tidligere kvadrerede værdi af

afkastet y2
t−1 ved den underliggende proces, som ifølge modellen er beskrevet ved

ht = a0 +

p∑
i=1

aiy
2
t−i hvor a0 ≥ 0 og ai ≥ 0 (4.2)

Yderligere antages det, at fejlleddet et er en sekvens af uafhængige og identisk fordelte

stokastiske variable med middelværdi 0 og varians 1, en s̊akaldt hvidstøjsproces. I praksis
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antages det typisk, at et følger en standard normalfordeling eller en standardiseret

student-t fordeling. Der vil dog i dette afsnit blive taget udgangspunkt i, at et følger

normalfordelingen. Koefficienterne ai skal opfylde den ovennævnte betingelse for at

sikre, at den ubetingede varians af yt er endelig. P̊a baggrund af strukturen af modellen

kan det ses, at store tidligere kvadrerede værdier af y2
t−i betyder en efterfølgende stor

betinget varians ht for afkastet yt. Konkret vil det i ARCH sammenhæng betyde, at

store udsving i afkastet har tendens til at blive efterfulgt af et andet stort udsving i

volatiliteten.

4.1.2 ARCH(1)

Til at give en bedre forst̊aelse af stationaritet af ARCH modeller tages der udgangspunkt

i en simpel ARCH(1) model. Processen yt skrives som en ARCH(1) proces i henhold til

modellen

yt =
√
a0 + a1y2

t−1et hvor et
idd∼ N(0,1) (4.3)

ht = a0 + a1y
2
t−1 (4.4)

Der gøres de samme antagelser som i ARCH(p) modellen, at koefficienterne opfylder

a0 ≥ 0, og 0 ≤ a1 < 1, da kvadratroden ellers bliver negativ, og derved ikke længere har

en stationær proces. Netop at processen er stationær ved de givne koeffcientbetingelser,

kan p̊avises, og det vil der efterfølgende blive set p̊a.

I modellen antages det, at et er uafhængig af yt−1 og E [e2
t ] = V ar (et) = 1, s̊a haves

at den betingede middelværdi givet de tidligere er givet ved

E [yt|yt−1,yt−2, · · · ] = E
[√

htet|yt−1,yt−2, · · ·
]

=
√
htE [et|yt−1,yt−2, · · · ]

=
√
ht · 0 = 0

Ved at benytte loven om itererede middelværdier E [X] = E [E [X|Y ]], hvor X og Y er

stokastiske variable, kan det fastsættes, at den ubetingede middelværdi af processen er

givet ved
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E [yt] = E [yt|yt−1,yt−2, · · · ] = E [0] = 0 (4.5)

Derved er det illustreret, at ARCH(1) processen har middelværdi 0. Der kan nu opstilles

et udtryk for den ubetingede varians, som findes ved følgende:

V ar [yt] = E
[
y2
t

]
−
[
E
[
y2
t

]]2
= E

[
y2
t

]
= E

[√
ht

2
e2
t

]
= E

[√
ht

2
]
E
[
e2
t

]
= E

[
a0 + a1y

2
t−1

]
= a0 + a1 + E

[
y2
t−1

]
= a0 + a1 + V ar [yt−1]

Grundet stationaritet s̊a gælder der, at V ar [yt] = V ar [yt−1], derfor kan det omskrives

til

V ar [yt] = a0 + a1 + V ar [yt] ⇔

(1− a1)V ar [yt] = a0 ⇔

V ar [yt] =
a0

1− a1

Ved at aflæse udtrykket for variansen understøttes konklusionen om, at en ARCH(1)

process er stationær, hvis a1 < 1, hvilket betyder, at processen ikke eksploderer.

Selvom ARCH modeller er simple og klart anvendelige, s̊a har modellerne en række

begrænsninger. Blandt andet s̊a antager modellen, at positive og negative udsving har

den samme effekt p̊a volatiliteten, da denne afhænger af den kvadrerede tidligere værdi.

Generelt s̊a er det ikke altid realiteten i praksis, da prisen p̊a et finansielt aktiv afhænger

forskelligt alt efter, om der er tale om et positivt eller negativt udsving. Derudover har

ARCH modeller tendens til at overvurdere volatiliteten, da de reagerer langsomt p̊a

store isolerede udsving i afkast.
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4.2 GARCH Modellen

Den generaliserede autoregressive betingede heteroskedasticitets (GARCH(p,q)) proces

er en udvidelse af den tidligere nævnte ARCH(p) proces, da GARCH tager udgangs-

punkt i en anden variant af den underliggende proces for volatiliteten ht

yt =
√
htet hvor et

idd∼ N(0,1) (4.6)

ht = a0 +

p∑
i=1

aiy
2
t−i +

q∑
j=1

bjht−j (4.7)

GARCH modellen har den klare fordel, at den i modsætning til ARCH modellen, gi-

ver mulighed for en mere vedvarende volatilitet. Modellen inddrager tidligere værdier af

volatiliteten ht og bruger dem til at prøve at beskrive processens nutidsværdi af volatili-

teten med en ikke-negativ koefficient bj. Den betingede varians i GARCH processen kan

udvise mere persistente perioder af høj og lav volatilitet i forhold til ARCH processen.

4.2.1 Stationaritet for GARCH(1,1) model

Til at forst̊a stationaritets begrebet i henhold til en GARCH model vil der blive taget

udgangspunkt i en stationær GARCH(1,1) proces samt antage, at koefficienterne op-

fylder betingelsen a1 + b1 < 1. Nu vil der blive vist, at der for en model af den type

gælder, at E [yt] = 0 og V ar [yt] = a0
1−(a1+b1)

Til at vise ovenst̊aende egenskaber for en stationær GARCH(1,1) proces ompara-

meteriseres først parameteren
√
ht = σt. S̊a modellens udtryk nu bliver, hvor et antages

som værende en hvidstøjsproces

yt = σtet et
idd∼ N(0,1) (4.8)

Udtrykket for den betingede middelværdi bliver nu

E
[
y2
t |Ft−1

]
= σ2

t = a0 + a1y
2
t−1 + b1σ

2
t−1 (4.9)

hvor Ft−1 er informationsmængden til tidspunkt t − 1. I tillæg hertil defineres en ny

parameter ηt = y2
t − σ2

t som værende en hvidstøjsproces. Ved brug af simpel algebra
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omskrives processen til

σ2
t−1 = y2

t−1 − η2
t−1 (4.10)

σ2
t = a0 + a1y

2
t−1 + b1

(
y2
t−1 − η2

t−1

)
= a0 + (a1 + b1)y2

t−1 − b1η
2
t−1 (4.11)

Yderligere omskrivning kan foretages

y2
t = σ2

t + η2 = a0 + (a1 + b1)y2
t−1 − b1ηt−1 + ηt (4.12)

Tidligere blev det ansl̊aet, at der gælder var [yt] = E [y2
t ]. Nu mangles der kun at finde

forventningen af ovenst̊aende udtryk for at kunne give et udtryk for den ubetingede

varians.

V ar [yt] = E
[
y2
t

]
= E

[
a0 + (a1 + b1)y2

t−1 − b1ηt−1 + ηt
]

= a0 + (a1 + b1)E
[
y2
t−1

]
− E [b1ηt−1] + η [ηt]

Da ηt som tidligere nævnt er defineret som en hvidstøjsproces, da vil middelværdien af

netop disse være nul, og udtrykket bliver derfor reduceret til.

E
[
y2
t

]
= a0 + (a1 + b1)E

[
y2
t−1

]
(4.13)

Givet stationaritet s̊a gælder der, at V ar [yt] = E [y2
t ] = E

[
y2
t−1

]
dvs., at den ubetingede

varians er den samme over tid t. Ved at omrokere udtrykket kan den ubetingede varians

af GARCH(1,1) processen findes, som vil være givet ved

var [yt] = E
[
y2
t

]
=

a0

1− (a1 + b1)
(4.14)

Af ovenst̊aende udtryk er det muligt at karakterisere, hvorvidt GARCH(1,1) processen

er stationær eller ej. P̊a baggrund af udledningen for variansen af yt skal der for en

stationær proces gælde, at (a1 + b1) < 1, ellers eksploderer variansen.

4.2.2 Estimation af GARCH(p,q)

Til at estimere parametrene i en model type som GARCH er det mest almindeligt at

benytte maksmum likelihood estimation. For at kunne foretage denne estimationsme-

tode s̊a skal den betingede tæthed først defineres. Endvidere samles parametrene i en

parametervektor θ = (a0, a1, b1)
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f (yt|Ft−1) =
1√

2πht (θ)
exp

(
−1

2

y2
t

ht (θ)

)
(4.15)

hvor ht (θ) angiver den underliggende proces som funktion af parametervektor θ. Ved at

sammenfatte alle de betingede fordelinger for hver af parametrene, kan den simultane

fordeling opstilles ved et produkt af de enkelte betingede fordelinger, og derved kan den

samlede likelihoodfunktion formuleres som

L (θ) =
T∏
t=1

1√
2πht (θ)

exp

(
−1

2

y2
t

ht (θ)

)
(4.16)

Yderligere kan log-likelihoodfunktionen bestemmes ved blot at tage logaritmen til like-

lihood’en

l (θ) = −1

2

T∑
t=1

(
log 2π + log ht (θ) +

y2
t

ht (θ)

)
(4.17)

Ved at have opstillet log-likelihoodfunktionen muliggøres det at kunne bestemme esti-

materne for GARCH processen ved at finde den afledte mht. θ samtidig med at sætte

den afledte log-likelihoodfunktion lig 0. Til at gøre dette opsættes et simuleret da-

tasæt vedrørende log-afkastrater i R herefter foretages den førnævnte manøvre. Der

tages udgangspunkt i en tidsrække, som er simuleret ud fra følgende konkrete simple

GARCH(1,1) proces med nedenst̊aende parametre

ht = 0.01 + 0.5y2
t−1 + 0.2ht−1

Den ovenst̊aende proces er simulereret med henholdsvis 1.000 og 10.000 iterationer, som

er illustreret ved følgende to tabeller. Efterfølgende benyttes statistik programmet R til

at bestemme GARCH(1,1) estimaterne for de to p̊agældende simulerede log-afkastrater.

Som tabellerne viser, s̊a ses det ikke overraskende, at jo større antal iterationer, der

benyttes i de simulerede log-afkast data, desto mere tilnærmer GARCH estimaterne sig

de oprindelige sande værdier.
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n = 1.000 Estimat std. afv. t-værdi

â0 0.007036 0.001497 4.69994

â1 0.406176 0.060462 6.71783

b̂1 0.362038 0.083233 4.34971

Tabel 4: GARCH(1,1) parameter estimation ved 1.000 iterationer

n = 10.000 Estimat std. afv. t-værdi

â0 0.00994 0.000482 20.63762

â1 0.502222 0.020476 24.52753

b̂1 0.203124 0.02139 9.49615

Tabel 5: GARCH(1,1) parameter estimation ved 10.000 iterationer

4.3 Den stokastiske volatilitets model

I kontrast til de almindelige anvendte (G)ARCH modeller findes SV modellen, som

indbefatter nogle af de samme idéer men alligevel er forskellig. Som nævnt i det forrige

afsnit s̊a antager man i en klassisk ARCH model, at V ar [ht|Ft−1] = kt, dvs., at vari-

ansen er betinget deterministisk givet de tidligere observerede værdier af processen. kt

er blot en deterministisk konstant til tiden t, som afhænger af informationsmængden

Ft−1 af den samlede proces.

I modsætning til ARCH modellen s̊a kan SV modellen karakteriseres ud fra egen-

skaben om, at den betingede varians V ar [ht|Ft−1] 6= kt, ikke længere er deterministisk.

Derimod s̊a antages det, at volatiliteten er stokastisk og følger en underliggende pro-

ces, som er et led af en overordnet hierarkisk model. I GARCH modellen drives den

betingede varians og den betingede middelværdi af den samme enkelte hvidstøjsproces,

hvorimod de to momenter i SV modellen drives af hver deres hvidstøjsproces.

Den underliggende proces er defineret forskelligt alt efter, om modellen skrives som

en klassisk SV model eller som en GARCH model. En af de store udfordringer ved

SV modellen kontra GARCH modellen er, at den er konstrueret p̊a en s̊adan vis, at
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likelihooden ikke direkte er opn̊aelig, og derved bliver estimationen mere krævende.

For at kunne estimere i en SV model er man derfor nødt til at inddrage forskellige

simulationsteknikker herunder enten ved simuleringen af en maksimum likelihood eller

MCMC teknikker.

4.3.1 Standard SV modellen

Stokastiske volatilitets (SV) modeller er i bred forstand overordnede hierarkiske mo-

deller, som indbefatter flere lag. Derved kan man tolke GARCH modeller som en un-

derklasse af SV modeller. Den konkrete forskel er, at SV modellen inkluderer et ekstra

støjled specificeret i volatilietsprocessen ht. Denne proces er ikke observerbar, hvilket

gør processen latent, og derved besværliggøres viderefærds estimations analyser, da

direkte likelihood metode ikke kan benyttes.

Den basale log-normal SV model (udviklet af Taylor 1986) modellerer ikke obser-

verbar betinget varians af yt som en log-AR(1) serie for t = 1, · · · , T , ved

yt = e(
ht
2 )εt hvor ε ∼ N(0,1) (4.18)

ht = µh + φ (ht−1 − µh) + σηηt hvor ηt ∼ N(0,1) (4.19)

h0 ∼ N

(
µ,
σ2
η

φ2

)
(4.20)

yt angiver et middelværdis korrigeret afkast ved at holde et givet aktiv til tiden t,

t = 1, · · · , T . yt kunne eksempelvis være log-afkastet og ht angiver log-volatiliteten,

mens h0 trækkes ud fra den stationære fordeling af ht.

Som tidligere nævnt antages det, at ht følger en stationær AR(1) proces med

tilhørende betingelse for parameteren |φ| < 1, og at volatiliteten af log-volatilitetes

parameteren ση > 0. Dette medfører, at ”hovedprocessen”, yt, for log-afkastet er sta-

tionær og ergodisk. Fejlledene εt og ηt antages endvidere at være to separate uafhængige

normalfordelte hvidstøjsprocesser. Mens µ refererer til den langsigtede middelværdi for

den uobserverbare ht proces, og indg̊ar som en parameter i processen.

Da hvidstøjsprocesserne ηt og εt antages at være normalfordelt, og derved at ht følger

en normal AR(1) proces, s̊a kan forventningen og variansen af ht samt den ubetingede
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fordeling af ht udtrykkes ved

E [ht] = µh (4.21)

V ar [ht] = σ2
h =

σ2
η

1− φ2
(4.22)

ht ∼ N
(
µh, σ

2
h

)
(4.23)

hvor µh og σ2
h angiver henholdsvis den ubetingede middelværdi og varians for afkastet.

Ved at bruge den generelle egenskab for log-normalfordelingen, samt at antage at ht er

stationær, s̊a vil alle momenter eksisterer, og der vil for et hvert positivt helt tal gælde;

logX ∼ N
(
µ,σ2

)
⇒ X ∼ logN

(
µ, σ2

)

E [Xr] = exp

(
rµ+

r2σ2

2

)
V ar [X] = exp

(
2µ+ σ2

) (
exp

(
σ2
)
− 1
)

og dermed

ht = log σ2
t ∼ N

(
µ,σ2

h

)
⇒ σrt ∼ logN

(
r

2
µ,
r2

8
σ2
h

)
s̊a kan det konkluderes, at hvis ht er stationær, s̊a vil alle momenter eksisterer, og der

vil for ethvert positivt helt tal r gælde:

E [|yt|r] = E
[
(σt|εt|)2] (4.24)

hvor

E [σrt ] = exp

(
r

2
µ+

r2

8
σ2
h

)
E [|εt|r] =

2r/2√
π

Γ

(
r + 1

2

)
hvor Γ (·) angiver gammafunktionen, og r er et positivt helt tal.

Γ (r) = (r − 1)!
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Ved hjælp af ovenst̊aende udtryk kan andet moment, variansen, og fjerde moment,

kurtosis opstilles for hovedprocessen yt

V ar [yt] = E
[
σ2
t ε

2
t

]
= E

[
σ2
t

]
E
[
ε2
t

]
= E

[
σ2
t

]
= exp

(
µh +

σ2
h

2

)
Og udregningen af kurtosisen som følgende

Kur (yt) =
E [y4

t ]

E [σ2
t ]

2 =
3e2µ+2σ2

h

e2µ+2σ2
h

= 3eσ
2
h = 3 · exp

(
σ2
η

1− φ2

)
> 3

P̊a baggrund af ovenst̊aende udtryk kan det konkluderes, at en SV model nødvendigvis

vil have en tungere hale i forhold til en normalfordeling, da kurtosis er 3. Dette skyldes,

at kurtosisen genereret ved SV processer forøges med σ2
η og |φ| < 1.

Yderligere vil det vises, at det kvadrerede log-afkast y2
t er positivt autokorreleret.

For at kunne udregne autokorrelationen noteres først, at der gælder

E
[
y2
t y

2
t−s
]

= E
[
σ2
t σ

2
t−s
]
E
[
ε2
t

]
E
[
ε2
t−s
]

= E
[
σ2
t σ

2
t−s
]

= exp
(
2µ+ σ2

h + σ2
hφ

s
)

(4.25)

Autokovariansen kan derved skrives som

cov
(
y2
t , y

2
t−s
)

= E
[
y2
t y

2
t−s
]
− E

[
y2
t

]
E
[
y2
t−s
]

= exp
(
2µ+ σ2

h + σ2
hφ

s
)
− exp

(
2µ+ σ2

h

)
= exp

(
2µ+ σ2

h

) (
exp

(
σ2
hφ

s
)
− 1
)

Ved at have opskrevet autokovariansen kan autokorrelationsfunktion for SV modellen

af y2
t bestemmes

corr
(
y2
t , y

2
t−s
)

=
cov
(
y2
t , y

2
t−s
)

V ar (y2
t )

=
exp (2µ+ σ2

h) (exp (σ2
hφ

s)− 1)

exp (2µ+ σ2
h) (3 exp (σ2

h)− 1)

=
exp (σ2

hφ
s)− 1

3 exp (σ2
h)− 1

s = 1, 2, · · ·

Fra den ovenst̊aende autokorrelationsfunktion ses det, at for φ ∈ (0,1) er det kvadrerede

afkast positivt autokorreleret. Men for φ < 0 s̊a kan autokorrelationsfunktionen i SV

modellen godt være negativ, hvilket ikke er tilfældet i GARCH modellen.
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4.4 Estimation i SV modellen

4.4.1 Bayes’ teori sammenholdt med MCMC estimation

Da likelihoodfunktionen for SV modellen ikke kan beregnes p̊a lukket form, s̊a er esti-

mationen i SV modellen ikke ligetil, og derfor skal andre estimationsteknikker benyttes

herunder MCMC sammenholdt med Bayesiansk statistisk tilgang. Lad θ være en para-

metervektor, der indeholder modelparametrene for b̊ade latente og ikke-latente variable,

og lad y indeholde alt observeret data. Da θ bl.a. indeholder modelparametre for laten-

te variable, da kan det anskues, at θ er en stokastisk vektor, hvis inferens er beskrevet

ved posteriori fordelingen p (θ|y). Denne betingede fordeling kan ved hjælp af Bayes’

sætning udtrykkes ved

p (θ|y) ∝ p (y|θ) p (θ) (4.26)

Hvilket vil sige, at posteriori fordelingen er kendt op til en konstant af proportiona-

litet. p (y|θ) angiver likelihoodfunktionen som afhængig af modelparametrene samt de

indsamlede data. p (θ) definerer a priori fordelingen som følge af forudg̊aende overbevis-

ninger p̊a fordelingen af θ. I overført betydning s̊a kan p (θ|y) beskrives ud fra objektiv-

og subjektiv information i form af tidligere indsamlet data og overbevisninger. I forhold

til MCMC baseret Bayesiansk inferens, s̊a er princippet, at man ønsker at simulere den

ukendte betingede fordeling p (θ|y) baseret ved en Markovkæde, som kan konstrueres

ud fra forskellige algoritmer bl.a. Gibbs og MH.

4.4.2 Bayes’ teori i SV modellen

I SV modellen lades θ være en vektor, der indeholder alle parametre, dvs., konkret

θ = (µ, φ, ση) og likelihooden defineres som

l (y1, · · · , yT ; θ) =

∫
h1

· · ·
∫
hT

f (y1, · · · , yT |h1, · · · , hT , θ) f (h1, · · · , hT |θ) dh1 · · · dhT
(4.27)

hvor y = (y1, · · · , yT ) beskriver afkastraten i tidsperioden. Vektoren h = (h1, · · · , hT )

angiver den latente volatilitet i de forskellige tilstande. Ovenst̊aende likelihoodfunk-

tion er et analytisk umedgørligt T-dimensionalt integral i henhold til en ukendt latent

79



13184 Cand.merc.(mat) - CBS 2019 Kandidatafhandling

volatiliets vektor. Derfor benyttes andre numeriske estimationsmetoder særligt Gibbs

Sampler og MH for at kunne estimere i SV modellen.

Ved at gøre brug af Bayes’ teori, som kort fortæller, at posteriori fordelingen er

kendt op til en konstant af proportionalitet, s̊a kan følgende udtryk opstilles

p (θ,h|y) ∝ p (y|θ,h) p (h|θ) p (θ) (4.28)

Bayesiansk inferens inkluderer i dette tilfælde modelparametrene θ og de forskellige

volatilitets tilstande h baseret ud fra posteriori fordelingen p (θ,h|y), som er proportional

med produktet af likelihoodfunktionen p (y|θ,h). Den betingede fordeling af volatilitets

tilstandene p (h|θ) er beskrevet ved den underliggende proces, mens p (θ) angiver a

priori fordelingen.

4.4.3 Gibbs og MH estimation i SV modellen

I dette afsnit vil det vises, hvordan single-move Gibbs Sampler kan benyttes til at esti-

mere parametre i en standard SV model. Der anvendes undervejs en MH A-R (accept-

reject) algoritme til at estimere den latente proces h. Modellen, der estimeres i, er

standard SV modellen

yt = e(
ht
2 )εt hvor ε ∼ N(0,1) (4.29)

ht = µ+ φ (ht−1 − µ) + σηt hvor ηt ∼ N(0,1) (4.30)

med t = 1, · · · , T
I modellen haves følgende parameter θ = (µ, φ, σ). For at kunne sample fra posterio-

ri fordelingerne skal a priori fordelinger for θ og h0 først opstilles. I forhold til teorien s̊a

ville disse a priori fordelingerne for φ, µ og h0 antages ud fra tidligere overbevisninger og

informationer. Derfor vil der i det næste antages, at parametrene φ, µ og h0 er normal-

fordelte, da denne fordeling er den simpleste fordeling, som kan antage b̊ade positive og

negative værdier. Derudover lades σ parameteren følge en invers gammafordeling, da

denne parameter er en variansparameter, og derfor kun vil befinde sig p̊a den positive
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akse, dvs. kun kan antage positive værdier.

φ ∼ N
(
aφ, b

2
φ

)
I(−1,+1) (φ) (4.31)

µ ∼ N
(
aµ, b

2
µ

)
(4.32)

σ2 ∼ IG (aσ,bσ) (4.33)

h0 ∼ N
(
0, σ2

)
(4.34)

hvor IG indikerer den inverse gammafordeling. For parameteren φ bruges en trunkeret

normalfordeling i intervallet −1 til 1. Det forekommer, fordi det antages, at |φ| < 1

for at sikre stationaritet. Ved at benytte ovenst̊aende a priori fordelinger samt a priori

fordelingen for h0 ∼ p (h0|θ), s̊a kan de fulde betingede posteriori fordelinger opstilles

for hver af parametrene, som der ønskes at sample fra. Yderligere detaljeret beskrivelser

kan findes i Hautsch & Ou [15] og Kim & Shepard & Chib [33].

Der vil primært gøres brug af Gibbs Sampler samt en inddragelse af en MH A-R til at

estimere i SV modellen. Overordnet s̊a tager selve estimationsproceduren udgangspunkt

i de følgende betingede fordelinger.

φ | µ, σ2, h, y ∝ N
(
ãφ, b̃

2
φ

)
I(−1,+1) (φ) (4.35)

µ | φ, σ2, h, y ∝ N
(
ãµ, b̃

2
µ

)
(4.36)

σ2 | φ, µ, h, y ∝ IG
(
ãσ, b̃σ

)
(4.37)

ht | φ, µ, σ2, h−t, y for t = 1, 2, · · · , T (4.38)

hvor h−t angiver alle elementerne af h = (h1, · · · , hT ) p̊anær ht. Da ht er en ukendt

latent proces, s̊a kan denne ikke findes direkte. Et oplagt metode til at løse denne pro-

blematik er ved at sammenkoble en særudgave af MH algoritmen med Gibbs Sampler.

Ved at benytte specialudgaven haves muligheden for at sample fra den latente variable

h ved en sekvens af uafhængige udtrækninger. Først simulereres skiftevis hver enkelt

parameter ved Gibbs Sampler algoritmen startende med parameteren φ
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Først simuleres parameteren σ2(
σi
)2 | µi−1, φi−1, hi0:T , y1:T ∼ IG

(
ãσ, b̃σ

)
ãσ = aσ +

T

2

b̃σ = bσ +
1

2

(
T−1∑
t=1

(
hit+1 − µi−1 − φi−1

(
hit − µi−1

))2
+
(
hi0 − µi−1

)2
(

1−
(
φi−1

)2
))

Dernæst simuleres φ

φi |
(
σi
)2
, µi−1, hi0:T , y1:T ∼ N

(
ãφ, b̃

2
φ

)
I(−1,+1) (φ)

b̃2
φ =

(∑T−1
t=1 (hit − µi−1)

2 − (hi0 − µi−1)
2

(σi)2 +
1

b2
φ

)−1

ãφ = b̃2
φ

(∑T−1
t=1

(
hit+1 − µi−1

)
(hit − µi−1)

(σi)2 +
aφ
b2
φ

)
Og den sidste parameter µ

µi |
(
σi
)2
,φi, hi0:T , y1:T ∼ N

(
ãµ, b̃

2
µ

)
b̃2
µ =

(
1− (φi)

2
+ (T − 1) (1− φi)2

(σi)2 +
1

b2
µ

)−1

ãµ = b̃2
µ

hi0
(

1− (φi)
2
)

+ (1− φi)
∑T−1

t=1

(
hit+1 − φihit

)
(σi)2 +

aµ
b2
µ


Det mest komplicerede ved estimation af SV modellen er at finde en måde, hvorp̊a

man kan sample tilstandene af den latente proces ht af den fulde betingede posteriori.

Nedenfor vises, hvordan denne samplingsprocedure foretages. I kontekst til Bayes’ teori

kan der netop opstilles et udtryk for denne fordeling

p (ht|y, h−t, θ) ∝ p (yt|ht, θ) p (ht|h−t,θ) (4.39)

=
1√

2π exp (ht)
exp

(
− y2

t

2 exp (ht)

)
p (ht|h−t,θ) (4.40)

= π (yt, ht, θ) p (ht|h−t,θ) (4.41)
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Grundet den Markovske struktur i SV modellen kan de latente tilstande repræsenteres

ud fra følgende betingede fordeling.

p (ht|h−t,θ) = p (ht|ht−1, ht+1,θ) = pN
(
ht|αt, β2

)
(4.42)

hvor pN (ht|αt, β2) angiver tæthedsfunktionen for normalfordelingen med middelværdi

αt og varians β2, som er givet ved

αt = µ+
φ ((ht−1 − µ) + (ht+1 − µ))

1 + φ2
(4.43)

β2 =
σ2

1 + φ2
(4.44)

Da posteriori fordelingen er kendt op til en konstant af proportionalitet, kan et MH

lignende step benyttes. Den foresl̊aede fordeling kan findes ved at anvende en Taylor

udvidelse for exp (−ht) rundt om αt

log π (yt, ht, θ) ≤ − log (2π)

2
− ht

2
− y2

t

2
(exp (−αt) (1 + αt − ht exp (−αt)))(4.45)

def
= log q (yt, ht, θ) (4.46)

Fra formel 4.42, som fremkom p̊a grund af den Markovske struktur haves

p (ht|h−t, θ) π (yt, ht, θ) ≤ pN
(
ht|αt, β2

)
q (yt, ht, θ) (4.47)

Dernæst kan f̊as ved at eliminere konstanten

pN
(
ht|αt, β2

)
q (yt, ht, θ) = k · pN

(
ht|α̃t, β2

)
(4.48)

hvor k ∈ R og

α̃t = αt +
β2

2

(
y2
t exp (−αt)− 1

)
(4.49)

og β2 er som i formel 4.44

Siden targetfordelingen p (ht|h−t, θ)π (yt, ht, θ) er omgrænset af pN (ht|α̃t, β2) op til

en konstant k, s̊a kan accepter/afvis algoritmen benyttes til at sample ht fra p (ht|yt, h−t, θ),
hvor sandsynligheden for at acceptere er givet ved
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P

(
U ≤ p (ht|h−t, θ) π (yt, ht, θ)

k · pN (ht|α̃t, β2)

)
(4.50)

hvor U ∼ U [0,1]

Opsummeringen af hele samplingsproceduren skitseres i følgende algoritme

1. Initialiser startværdierne for h(0), µ(0), φ(0) og σ(0)2

2. For i = 1, · · · , N

2.1. For t = 1, · · · , T

2.1.1. Træk hit fra p
(
ht|y, hi<t, hi−1

>t , µ
i−1, φi−1, (σi−1)

2
)

2.2. Træk (σi)
2

fra p (σ2|y, hi, µi−1, φi−1)

2.3. Træk φi fra p (φ|y, hi, σi, µi−1)

2.4. Træk µi fra p (µ|y, hi, φi, σi)

Algoritmens punkter 2.1 og 2.1.1 er accept/afvis delen for h processen. Denne er en

algoritme for sig selv, som er defineret som

1. For t = 1, · · · , T

1.1. Træk h∗t fra pN (ht|α̃t, β2)

1.2. Træk U fra U [0,1]

1.3. Sæt ht =

h∗t hvis U ≤ π(yt,h∗t ,θ)
q(yt,h∗t ,θ)

ht hvis U >
π(yt,h∗t ,θ)
q(yt,h∗t ,θ)

hvor h∗t angiver den foresl̊aede tilstand for den latente proces, som der samples for.

4.4.4 Algoritmen fra R’s Stochvol pakke

En anden tilgang til at estimere i en standard SV model er ved at benytte statistik pro-

grammet R’s indbyggede MCMC algoritme. R indeholder pakken stochvol, som giver

mulighed for at udtrække samples fra de ønskede posteriori fordelinger for de stokastiske
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variable, som i dette tilfælde er den latente log-varians ht af parametervektoren θ. Da

samples udtrækkes fra betingede fordelinger, s̊a vil der per automatik være afhængig-

hed i de samplede værdier. Markovsk afhængighed mellem nabotilstandene vil generere

en korrelation mellem værdierne fra Gibbs Single Move Sampler, og derved kan der i

nogle tilfælde opst̊a problemer i forhold til, at processen vil konvergere langsomt hen

mod den ønskede posteriori fordelingen.

Algoritmen i pakken stochvol beskrevet i Kastner og Frühwirth-Schnatter [36] be-

nytter en anden fremgangsmåde end den tidligere beskrevne (fra afsnit 4.4.3). Et cen-

tralt element i algoritmen, der anvendes i denne pakke, er, at den foretager en øjeblikke-

lig simultan sampling af alle volatilitetstilstandene ”all without a loop” (AWOL). Ved

at anvende denne algoritme reduceres korrelationen af udtrækkene væsentligt, samt at

algoritmen køres hurtigere. Algoritmen anvender følgende andre a priori fordelinger for

parametrene.

φ0 ∼ Beta (αφ, βφ) (4.51)

µ0 ∼ N
(
αµ, β

2
µ

)
(4.52)

σ2
0 ∼ χ2

(k) (4.53)

Hovedforskellen er, at der bevæges fra noget én-dimensionalt til noget multi-dimensionelt,

idet alle paramtrene, inklusiv den latente proces h, opdateres i et træk, hvor det førhen

var stepvist. Konkret betyder det, at alle værdierne opdateres i de enkelte parameter-

vektorer p̊a en gang. Dette kan illustreres kort ved at skrive standard SV modellen op

p̊a matriceform, se Kastner [37] for yderligere beskrivelse

yt = Λ · ft + Σ
1/2
t εt hvor ε ∼ Nm(0,Im) (4.54)

ft = V
1/2
t · µt hvor µt ∼ Nr(0,Ir) (4.55)

hvor t = 1, · · · , T . Vektoren yt indeholder log-afkast af m observerede tidsserier, Σt =

Diag(exp(h1,t), · · · , exp(hm,t), Vt = Diag(exp(hm+1,t), · · · , exp(hm+r,t), og Λ er en ukendt

mxr faktor loading matrix med elementerne Λij. Herunder er der knyttet to standard-
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antagelser, først at ft, fs, εt og εs er parvis uafhængige for alle t og s. Dernæst, at de

latente faktorer og variable følger forskellige stokastiske volatilitets processer, dvs.

hi,t = µi + φi (hi,t−1 − µi) + σiηi,t hvor ηi,t ∼ N(0,1) (4.56)

En lignende parallelalgoritme med stochvol er multi-move Gibbs Sampler, som løser

korrelationsproblemet ved at gruppere parametrene, samt tilstandene for h for derefter

at simulere dem simultant. Konkret vil det sige, at hvor det før krævede stepvist simu-

lering af tilstandene for h processen, s̊a simuleres her alle h-tilstandene p̊a samme tid.

Hovedideerne fra multi-move Gibbs Sampler er relateret til det, der ogs̊a bliver anvendt

i stochvol, og derfor vil multi-move Gibbs algoritmen kort opskrives (se Casarin [19]).

Givet den simulerede parametervektor θi og hi0:T , generér parameter vektoren. Den

simulerede parametervektor θi bruges til at simulere θi+1

1. For t = 1, · · · , T

1.1. θit ∼ p
(
θt|y1:T , h

i−1
0:T , θ

i
<t, θ

i−1
>t

)
2. Simulerer h ved rekursiv fremgangsmåde

2.1. hiT ∼ p (hT |y1:T , θ
i)

2.2. hiT−1 ∼ p (hT−1|hiT , y1:T−1, θ
i)

2.3.
...

2.4. hit ∼ p
(
ht|hit+1, y1:t, θ

i
)

2.5.
...

2.6. hi1 ∼ p (h1|hi2, y1, θ
i)

4.4.5 Anvendelse p̊a simuleret data

For at undersøge den tidligere beskrevet estimationsmetode samt R’s indbyggede MCMC

algoritme anvendes disse metoder p̊a et simuleret datasæt. Ved at simulere data ud fra
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parametre, vides det præcist, hvilke estimater der er gode, og giver derved mulighed for

at holde metoderne op mod hinanden. Data er simuleret med parametrene µ = −10,

φ = 0.99 og σ2 = 0.15, og disse parametre skal estimationsmetoderne gerne kunne

ramme ved MCMC algoritmerne.

I figur 9 ses plottene af de simulerede data, hvor der vises log-afkastet samt volatili-

tet, som begge har en længde p̊a 2.000 ”observationer”. Det ses netop, at de simulerede

data ogs̊a indeholder volatilitetsklynger, og at høj volatilitet betyder store udsving i

afkastet.

Figur 9: Simuleret data

Resultaterne ved brug at de to estimationsmetoder er samlet i tabel 6 og 7. Her er

metoderne anvendt p̊a de samme data og med samme antal iterationer og burn-in for

bedst muligt at kunne sammenholde resultaterne.

Ved at sammenligne estimaterne ved en burn-in periode p̊a 1.000 iterationer ses det,
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at den indbyggede pakke er rimelig overlegen i forhold til at estimere parametrene. Den

indbyggede pakke rammer alle tre parametre meget mere præcist og med en mindre

standardafvigelse. Gibbs MH A-R algoritmen er lidt længere væk fra de sande værdier,

hvor særligt estimatet for σ2 er meget afvigende.

Parameter Burn-in Sand værdi Estimat Std. Afv. 2.5 % 97.5%

µ 1.000 -10 -10.0545 0.3154 -10.5942 -9.4833

φ 1.000 0.99 0.9866 0.0049 0.9758 0.9954

σ2 1.000 0.15 0.1456 0.0194 0.1075 0.1851

µ 0 -10 -10.0438 0.3064 -10.5857 -9.4403

φ 0 0.99 0.9853 0.0191 0.9722 0.9953

σ2 0 0.15 0.149 0.0295 0.1111 0.2042

Tabel 6: R’s indbyggede MCMC algoritme med 10.000 iterationer

Parameter Burn-in Sand værdi Estimat Std. Afv. 2.5 % 97.5%

µ 1.000 -10 -9.676 0.4165 -10.181 -8.4542

φ 1.000 0.99 0.9757 0.0092 0.9585 0.995

σ2 1.000 0.15 0.054 0.0085 0.0388 0.0718

µ 0 -10 -9.6556 0.4385 -10.1735 -8.3616

φ 0 0.99 0.9751 0.0142 0.9555 0.9954

σ2 0 0.15 0.0551 0.0148 0.0384 0.0795

Tabel 7: Implementeret MCMC algoritme med 10.000 iterationer

Der er udregnet de s̊akaldte posteriori intervaller, som minder om klassiske konfi-

densintervaller. Forskellen er, at her kigges p̊a fordelingen af parametrene givet data,

hvor det er parametrene, som er stokastiske. Intervallet fortolkes som, at med 95%

sandsynligheden ligger parameteren i det angivne interval. Posteriori intervallerne for

den indbyggede algoritme er bedre i den forstand, at den sande værdi er indeholdt i

intervallet, og at intervallerne er smallere og dermed udgør mere præcise estimater.
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Ogs̊a i tilfældet uden burn-in klarer den indbyggede algoritme sig bedre, men dette

er et lidt ubrugeligt sammenligningsgrundlag, da man altid vil benytte en burn-in perio-

de n̊ar parametrene skal estimeres. P̊a den m̊ade undg̊as indflydelse fra d̊arlige/uheldige

startværdier. Selvom disse estimater ikke rigtigt kan bruges som sammenligningsgrund-

lag (idet plottene alle er uden burn-in), er de taget med for at kunne illustrere nogle

egenskaber ved MCMC, som ogs̊a vil blive sammenholdt mellem de to algoritmer.

I figur 10 og 11 er indtegnet traceplots samt løbende gennemsnit for R’s algorit-

me uden burn-in. Ved at plotte uden burn-in kan konvergeringsegenskaben undersøges

nærmere. Det er tydeligt, at alle parametrene konvergerer efter ganske f̊a iterationer.

I venstre søjle i figur 10 ses det nemlig, at φ og σ2 starter med en d̊arlig startværdi

men konvergerer hurtigt og flukturerer herefter omkring den sande værdi. Parameteren

µ starter godt og vil ligeledes flukturere omkring den sande værdi. I højre søjle ses

fluktureringerne tydeligere, da der er zoomet ind og lagt en linje ind, som viser den

sande værdi af parameteren.

I figur 11 er optegnet løbende gennemsnit, som ogs̊a kan bruges til at undersøge

konvergensegenskaben. Det vides, at det løbende gennemsnit skal konvergere mod den

sande værdi, hvilket ogs̊a er illustreret. I venstre søjle er der zoomet ind p̊a de første ite-

rationer for bedre at kunne observere, hvor hurtigt det egentligt g̊ar, før konvergeringen

er indtruffet. For µ og φ tager det cirka 500 iterationer for, at det løbende gennemsnit

nærmer sig den sande værdi. For σ2 tager det cirka 1.000 iterationer, og derfor er en

burn-in p̊a 1000 iterationer et godt valg.

For den implementerede algoritme laves nu samme procedure, hvor det i figur 12

ses at traceplottene konvergerer hvorefter de ogs̊a flukturerer omkring den estimerede

værdi. Problemet er her, at den estimerede værdi ikke passer med den sande værdi som

er brugt til at simulere data med.
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Figur 10: Traceplots for den indbyggede algoritme, hvor grøn linje er den sande værdi

for parametrene

Figur 11: Løbende gennemsnit for R’s indbyggede algoritme
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De værdier, der bruges til at initialisere algoritmen med, dvs., de første værdier der

trækkes, bruger endda værdier som ligger tæt op ad de sande værdier. Der benyttes

aφ = 0.9, b2
φ = 0.25, aµ = −8, b2

µ = 0.25, aσ = 3 og bσ = 1 i formlerne 4.31 - 4.33

Figur 12: Traceplots for implementeret MCMC algoritme

I figur 14 er igen plottet det løbende gennemsnit, hvor det ses, at de løbende gennem-

snit konvergerer hurtigt mod den estimerede værdi. Da den estimerede værdi er langt

fra den sande værdi, er det ikke noget godt resultat. Derimod er det en forventelig

egenskab for algoritmen.

R’s algoritme tager input til a priori tæthederne, som bruges til at estimere med

og finde posteriori tæthederne. I det ovenst̊aende er benyttet default værdierne, som

er veltilpasset finansielle data ifølge Kastner [22]. Default værdierne er µ ∼ N (0,100),
φ+1

2
∼ Beta (5, 1.5) og σ2 ∼ 1 · χ2 (1).
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Figur 13: Posteriori middelværdier af µt fra MCMC algoritmen i R pakken ”Stoch-

vol”(rød) sammenlignet med simulerede data (sort)

Figur 14: Løbende gennemsnit for implementeret MCMC algoritme. Rød linje er esti-

matet for metoden, grøn linje er den sande værdi

92



13184 Cand.merc.(mat) - CBS 2019 Kandidatafhandling

Derudover benyttes en thinning p̊a 1. Thinning er en måde at opn̊a tilfældige re-

sultater p̊a ved kun at vælge en andel af de samples, der trækkes. En thinning p̊a 2

betyder, at hver anden sample accepteres, og en thinning p̊a 10 betyder, at hver tiende

sample accepteres. S̊a ved værdien 1 betyder det, at alle samples beholdes.

Ved at lave analyse p̊a simuleret data vides, hvilke resultater der skal opn̊as, og

dermed er det nemmere at afgøre, hvad der er et godt eller d̊arligt resultat. Ved at

ændre p̊a inputs vil forskellige resultater blive opn̊aet, og det kan ses, at a priori åbenlyst

spiller en stor rolle her.

I tabel 8, 9 og 10 ændres først fordelingen for µ til at være normalfordelt omkring

den sande værdi og med en lille varians, µ ∼ N (−10, 0.2), og a priori tætheden for σ2

er uændret. Disse holdes fast, mens der ændres p̊a fordelingen af φ. I tabel 8 er φ+1
2
∼

Beta (2, 2), i tabel 9 er φ+1
2
∼ Beta (2.500, 100), og i tabel 10 er φ+1

2
∼ Beta (10, 100).

Disse tætheder for betafordelingen er tegnet i figur 15.

Figur 15: Tæthedsfunktioner for betafordelingen
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Ved at sammenholde tabellerne med tæthederne for betafordelingen kan det ses i

tabel 8, hvor φ+1
2
∼ Beta (2, 2), at der opn̊as gode estimater, som er tæt p̊a de sande

værdier og indeholdt i 95% posteriori intervallet. I figur 15 ses det, at a priori tætheden

har noget masse omkring den sande værdi p̊a 0.99, men selvom der ikke er meget masse,

bliver estimaterne gode.

Parameter Iterationer Burn-in Estimat Std. Afv. 2.5 % 97.5%

µ 10.000 1.000 -10.0289 0.1507 -10.3241 -9.7256

φ 10.000 1.000 0.9849 0.0049 0.9741 0.9934

σ2 10.000 1.000 0.1486 0.0191 0.1128 0.1869

Tabel 8: prior µ ∼ N (−10, 0.2) ; prior φ ∼ Beta (2,2) ; prior σ2 ∼ 1 · χ2 (1)

Parameter Iterationer Burn-in Estimat Std. Afv. 2.5 % 97.5%

µ 10.000 1.000 -10.111 0.0961 -10.2972 -9.9229

φ 10.000 1.000 0.9407 0.0054 0.9297 0.9508

σ2 10.000 1.000 0.2659 0.0223 0.2238 0.3123

Tabel 9: prior µ ∼ N (−10, 0.2) ; prior φ ∼ Beta (2500,100) ; prior σ2 ∼ 1 · χ2 (1)

Parameter Iterationer Burn-in Estimat Std. Afv. 2.5 % 97.5%

µ 100.000 10.000 -10.0794 0.0543 -10.1842 -9.9696

φ 100.000 10.000 -0.0409 0.1314 -0.31102 0.2158

σ2 100.000 10.000 0.7877 0.0739 0.6249 0.9189

Tabel 10: prior µ ∼ N (−10, 0.2) ; prior φ ∼ Beta (10,100) ; prior σ2 ∼ 1 · χ2 (1)

For tabel 9 og 10 er de tilhørende a priori tætheder langt d̊arligere, da der nærmest

intet masse er omkring 0.99. I tabel 9 ligger der meget sandsynlighedsmasse tæt p̊a den

sande værdi, men det giver stadig d̊arlige estimater.

I tabel 10 er antallet af iterationer og burn-in perioden øget, og estimaterne er stadig

d̊arlige, da der netop samples direkte fra a priori fordelingerne. Dermed kommer man
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ikke i nærheden af et godt estimat. Det skal endvidere bemærkes, at de andre estimater,

særligt for σ2, ogs̊a p̊avirkes. Estimatet for σ2 er nu meget d̊arligt, men for µ er det

stadig godt, fordi der er a priori tætheden korrekt.

S̊a selv om der er lidt masse omkring den sande værdi, er det åbenlyst vigtigt, at

der er noget masse. Det ses ogs̊a, at fordelingen ikke nødvendigvis skal være centreret

omkring den værdi, men at selv n̊ar der er lidt masse, vil estimaterne stadig blive gode.

4.5 Udvidelser til standard SV modellen

B̊ade standard SV modellen og GARCH modellen er i stand til at indfange volatilitets

klyngedannelser fremvist især i finansielle og økonomiske tidsserier. Dog medfører det,

at modellens kurtosis oftest er for lille til at matche samplingens observerede kurtosis i

de fleste afkasts tidsrækker.

En af grundene til dét er, at standard SV modellen ikke er fleksibel nok til at indfange

”haletungheden”, som almindeligvis ses i finansielle afkastfordelinger. En anden grund

til at den teoretiske kurtosis ikke stemmer overens med observerede er, at standard SV

modellen ikke tager højde for potentielle spring i afkastprocessen. Nedenfor introduceres

derfor en række udvidelser til modellen, som kan imødekomme denne problemstilling.

4.5.1 SVt modellen

Denne udvidelse af den basale SV model tager højde for, at fejlleddet ikke nødvendigvis

behøver at være normalfordelt. I denne model antages det, at fejlledet µt følger en

student-t fordeling, hvilket navnet ogs̊a henviser til. Modellen er specificeret p̊a samme

måde som før, dog med den ændring, at µt følger en standardiseret t-fordeling med

ν > 2 frihedsgrader

yt = exp

(
ht
2

)
µt ut ∼ tν (4.57)

ht = µ+ φ (ht−1 − µ) + σηt ηt ∼ N (0,1) (4.58)

Ved at lade fordelingen af log-afkastet være student-t fordelt s̊a sker der naturlige æn-

dringer i den stokastiske volatilitets proces. I standard SV modellen vil store værdier
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af |yt| for̊arsage store værdier af den underliggende proces ht. Ved at repræsentere

ovenst̊aende model med et skaleret mix af normalfordelinger kan den føromtalte sam-

menhæng reduceres. Lad λt være en identisk uafhængig fordelt stokastisk variabel,

som følger en inverse gammafordeling. Derved kan SVt modellen nu omformuleres til

følgende, hvor λt er en latent variabel

yt = exp

(
ht
2

)√
λtµt ut ∼ N (0,1) (4.59)

ht = µ+ φ (ht−1 − µ) + σηt ηt ∼ N (0,1) (4.60)

λt ∼ IG
(ν

2
,
ν

2

)
ν > 2 (4.61)

Denne repræsentation af modellen tilføjer en ny parameter λt, som er med til at gøre

modellen mere fleksibel, s̊aledes at modellen kan indfange store værdier af |yt| uden

nødvendigvis at forøge ht. En relevant konsekvens af SVt modellen er dog, at den

indebærer en højere vedvarende volatilitet i forhold til den basale SV model. Denne

omskrivning af modellen er særlig brugbar i MCMC simulation, da denne har mulighed

for at konvertere et ikke-log-konkav sampling problem til et log-konkavt problem.

4.5.2 SVj modellen

En grundlæggende antagelse, som b̊ade gør sig gældende i GARCH og den basale SV

model er, at kursudviklingen for et aktiv er kontinuert. Dette betyder, at eventuelle

spring i afkastraten derfor ikke kan inddrages i netop disse typer af modeller. SVj mo-

dellen er, som navnet antyder, en udvidelse af den klassiske SV model. Denne udvidelse

er særlig fordelagtig i et scenarie, hvor afkastraten eksempelvis laver spring, s̊aledes at

processen ikke længere forbliver kontinuert. Denne model er anvendelig i perioder, hvor

eksterne faktorer kan spille ind p̊a kursens udvikling.

I det følgende opstilles SVj modellen
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yt = ktqt + exp

(
ht
2

)
µt µt ∼ N (0,1) (4.62)

ht = µ+ φ (ht−1 − µ) + σηt ηt ∼ N (0,1) (4.63)

kt ∼ N (αk, βk) (4.64)

qt ∼ B (κ) (4.65)

hvor qt er en Bernoulli stokastisk variabel, der antager værdien ét, n̊ar et spring fo-

retages med sandsynlighed κ ellers antages værdien nul. Størrelsen af springet styres

af den tids-varierende stokastiske variabel kt, som antages at følge en normalfordeling

med middelværdi αk og varians βk. Foruden den i forvejen latente variable ht s̊a ind-

drager denne udvidelse to nye latente variable hhv. qt og kt. Ligesom i SVt modellen

s̊a p̊avirker inddragelsen af det nye ”springled”(ktqt) egenskaberne af den stokastiske

volatilitetsproces. Store værdier af |yt| skyldes nu i liges̊a høj grad springleddet som

den underliggende volatilitetsproces. Som det ogs̊a blev beskrevet i SVt modellen, s̊a

fremkalder dette typisk en højere persistens i volatilitetsprocessen.

5 Analyse

For at illustrere den mulige brug af de præsenterede teorier i MCMC estimation, vil der

blive foretaget estimation af paramtrene i en SV model udfra finansielle data. Analysen

vil tage udgangspunkt i tre forskellige datasæt, hvoraf to er valutakurser, USD / EUR

og DKK / SEK og et akiteindex, OMX Nordic 40, disse vil yderligere blive beskrevet

i sektion 5.1. Analysen vil best̊a af R’s indbyggede MCMC algoritme, da denne per-

formede bedst ud fra det simulerede data sammenholdt med den beskrevne Gibbs MH

A-R algoritme.

5.1 Beskrivelse af data

De data, som bruges til analysen, er lukkekurser fra henholdsvis valutakursen for DKK

/ SEK og USD / EUR samt indexet OMX Nordic 40 for perioden 03-01-2005 til 17-04-

2019. OMX Nordic 40 eller OMXN40 er Nasdaqs nordiske aktieindeks, som omfatter de
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40 største selskaber i Island, Sverige, Danmark og Finland. Dette giver samlet set 3650

observationer for indexet, mens der er henholdsvis 3750 observationer for den dansk

/ svenske valutakurs og 3659 for USD / EUR. Variationer i antallet af observationer

skyldes de forskellige helligdage, som de repræsentaterede lande har.

Et plot af de 3 datasæt som en tidsserie ses i figur 16 med tilhørende log-afkaster.

I resten af opgaven vil det ovenfor beskrevne dataudtræk af lukkekurser for valutakur-

serne og OMXN40 blive beskrevet ved en tidsserie som betegnes yt.

For at beskrive data udregnes momenterne, som er opsamlet i tabel 11. Det ses fra

denne tabel, at standardafvigelsen er større for aktieindexet end for valutakurserne.

Derudover har de alle fælles træk med en negativ skewness og overkurtosis, som er

forventeligt for finansielle data.

Figur 16: Kursudvikling og log-afkast for USD / EUR, DKK / SEK samt Nordic40
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Middelværdi Std. Afv Skewness Kurtosis

USD/EUR -0.0000487 0.006 -0.1606 6.8062

DKK/SEK -0.0000412 0.0042 -0.2771 5.9995

OMXN40 0.00018 0.0137 -0.1104 8.3463

Tabel 11: Overblik over momenterne for daglige log-afkast

I forhold til at bedømme fordelingen af data benyttes histogrammer og QQ-plots. I

appendixet A2 opstilles histogrammer over de 3 forskellige kursforløb optegnet med en

kerneudglatning. Det ses, at det umiddelbart er svært at konkretisere, hvilken fordeling

data har. Derfor understøttes histogrammerne med QQ-plots til at give en bedre indi-

kation af, hvilken fordeling data tilhører. I figur 17 sammenlignes data kvartiler kontra

teoretiske normalfordelte kvartiler. I appendix A3 ses en sammenligning af data kontra

simulerede normalfordelt data i forhold til QQ-plots. P̊a baggrund af figur 17 herunder

sammenholdt med appendix A3 ses det ikke overraskende, at data ikke er i nærheden

af at være normalfordelt, hvilket er et åbenlyst resultat fordi finansielle data oftest ikke

følger denne fordeling. Derudover kan det ud fra QQ-plottet, baseret p̊a normalforde-

lingen konstateres, at det aktuelle data har tungere haler end normalfordelingen.

Figur 17: QQ-plots Normalfordelingen vs. Data

Da data konkluderet p̊a baggrund af figur 17 ikke tilnærmelsesvis følger normal-
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fordelingen, er det oplagt at tjekke om t-fordelingen passer bedre. Der opstilles derfor

tilsvarende QQ-plot dog med den ændring, at der nu sammenlignes data kvartiler med

t-fordelings teoretiske kvartiler.

P̊a baggrund af figur 18 kan det hurtigt ses, at t-fordelingen med tilpassede friheds-

grader passer langt bedre p̊a data. I appendix A4 og A5 er de empiriske QQ-plots,

som kan ses nedenfor sammenlignet med teoretiske QQ-plots, for at vise at de angivne

fordelinger godt kan benyttes. Her er de teoretiske kvartiler valgt med samme antal

frihedsgrader som det p̊agældende datasæt, dvs. 5 frihedsgrader for valutakurserne og

3 frihedsgrader for aktieindexet.

Figur 18: QQ-plots for t-fordelingen for datasættene
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Da t-fordelingen bruger frihedsgrader som input, s̊a afhænger fordelingens kurtosis

netop af denne værdi. Til at konkretisere hvor tunge haler fordelingen har, s̊a skal dette

input bestemmes. For at gøre dette optegnes et nyt QQ-plot for data med forskellige

frihedsgrader, og derefter vælges den, som fitter data bedst. I figur 19 er det gjort for

USD/EUR, hvor det er t-fordelingen med 5 frihedsgrader, som passer bedst p̊a data.

I appendix A6 og A7 er gjort det samme for at finde det respektive antal friheds-

grader for de to resterende datasæt.

Figur 19: QQ-plot for USD / EUR med forskellige frihedsgrader fra 1 til 9
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5.1.1 Stationaritet af data

Med den fremviste teori vedrørende SV modeller, skal der først tjekkes om, hvorvidt

data er stationært, s̊aledes at standard SV modellen kan fittes til processen. Der findes

forskellige metoder til at undersøge spørgsmålet om stationaritet.

En af de mere simple metoder er at plotte de tre serier kronologisk. Den venstre

søjle af figur 16 viser de tre kursers forløb over perioden fra 2005 til 2019, mens højre

søjle viser daglige log-afkast. For valutakurserne virker det umiddelbart til, at disse

er stationære, idet data f.eks. flukturerer omkring en fast værdi uden nogen form for

opadg̊aende- eller nedadg̊aende tendens. For OMXN40 indexet ser det lidt anderledes

ud, da data ikke varierer omkring en fast værdi men viser tendens til at bevæge sig i

en længerevarende opadg̊aende trend.

Figur 20: Periodigram samt ACF plot for kurserne
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Oftest er øjekast ikke just det bedste redskab til at vurdere stationaritet, og derfor

skal andre metoder inddrages til vurderingen. Der findes særligt to metoder, som kan

hjælpe med at bekræfte eller afkræfte stationaritet af kurser og herunder særligt log-

afkast, der har den primære interesse. N̊ar der analyseres p̊a stationaritet af data, er det

vigtigt at p̊apege, at det skal være afkast eller log-afkast, som skal opfylde stationaritet

og ikke kurser. Kurser vil nærmest aldrig være stationære, da de åbenlyst afhænger

af værdien af tidligere kurser. P̊a den anden side er det åbenlyst at afkast, og dermed

log-afkast, ikke bør afhænge af tidligere værdier for afkast.

Ved at bruge statistiske redskaber startes der først med at analyseres p̊a selve log-

kurserne for de forskellige aktiver for at se, om disse skulle opføre sig stationært. I

den første række af figur 20 er plottet et periodogram. Et periodogram kan blandt

andet bruges til at identificere de dominerende frekvenser i en tidsserie. Dette kan

være et nyttigt værktøj til at identificere de dominerede cykliske adfærd i en serie.

Fra periodogrammerne for hvert af kurserne ses det, at al varians tilskrives meget lave

frekvenser, hvilket er en følge af, at data viser tendens til at indeholde lokale op- og

nedg̊aende trends. I den anden række er illustreret autokorrelationsfunktioner. Hvis data

ikke er stationært, bør der være en tendens til, at autokorrelationen ikke afhænger af

tidligere værdier. Dette er umiddelbart det, der kan registreres fra plottet, og derved må

konklusionen nødvendigvis være, at de tre kursers forløb ikke umiddelbart kan betegnes

som stationært, hvilket de heller ikke skulle være.

Som tidligere nævnt er den primære interesse log-afkastet, da det er det, som SV mo-

dellen kan kobles op p̊a. Som figur 21 viser, s̊a ses det, at autokorrelationsfunktionen for

de tre log-afkast er ganske stabile og holder sig indenfor intervallet. Det ses, i denne il-

lustration at autokorrelationen aftager rimelig hurtig og holder sig indenfor den stiplede

linje. Dette kunne derfor godt tyde p̊a, at dette data opfører sig stationært. Autokorre-

lationsfunktionen er som beskrevet tidligere et værktøj til at undersøge en tidsserie for

vedvarenhed, dvs. om værdierne i en tidsserie er afhængige af de foreg̊aende værdier.

Det ses p̊a plottet, at det ser nogenlunde konsistent ud dog med enkelte udstikkere,

og derved tillægges en Ljung-Box test for at undersøge stationariteten til fulde. Ved

at foretage en Ljung-Box test f̊as forskellige resultater alt efter, hvilket datasæt der
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analyseres.

For USD / EUR f̊as en p-værdi p̊a 0.1508, og derfor kan nulhypotesen ikke for-

kastes, om at autokorrelations koeffcienter er nul, og derfor tyder det p̊a, at data er

stationært. For log-afkast for DKK / SEK f̊as samme svar, nemlig at processen opfører

sig stationært, hvilket understøttes af ACF-plottet. Til sidst vurderes log-afkastet for

aktieindexet OMXN40, og her bliver konklusionen en anden. For dette index er p-

værdien 0.00089, hvilket betyder, at nulhypotesen forkastes, og data tyder ikke p̊a at

være stationært. Dette kan ogs̊a anskues ud fra ACF- plottet, da det kunne tyde p̊a, at

der er afhængighed i det laggede data, og dermed afhænger af tidligere værdier. Dette

kunne bl.a. ogs̊a indikeres fra den opadg̊aende tendens, som blev illustreret i figur 16.

Figur 21: ACF-plots for log-afkast for de tre kurser
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5.2 Analyse p̊a finansielle data

Som det fremgik i afsnittet omkring estimation p̊a simuleret data klarede R’s indbyg-

gede pakke sig bedst, og derfor benyttes den algoritme til analysen af de beskrevne

datasæt. Først anvendes algoritmen til at estimere parametrene for de tre datasæt, som

er opsamlet i tabel 12, 13 og 14.

Outputtet giver estimater og standardafvigelser som et 95% posteriori interval for

alle estimaterne. Fælles for de tre datasæt er, at alle har en høj værdi af φ, mens

estimaterne for µ og σ2 varierer mere mellem de forskellige datasæt. Det kan bemærkes,

at OMXN40 har den største værdi for σ2, og samtidigt er det den kurs, som har haft

de største udsving og udviklet sig mest, se evt. figur 16.

Parameter iterationer Burn-in Estimat Std. Afv. 2.5 % 97.5%

µ 10.000 1.000 -10.4785 0.2426 -10.943 -10.0476

φ 10.000 1.000 0.9935 0.0026 0.9876 0.9979

σ2 10.000 1.000 0.0718 0.0099 0.0543 0.0939

µ 10.000 0 -10.4975 0.2487 -10.9408 -10.0768

φ 10.000 0 0.9933 0.004 0.9873 0.9979

σ2 10.000 0 0.0726 0.0132 0.0546 0.0956

Tabel 12: MCMC output for USD / EUR

Parameter iterationer Burn-in Estimat Std. Afv. 2.5 % 97.5%

µ 10.000 1.000 -11.2251 0.1608 -11.5486 -10.9134

φ 10.000 1.000 0.9865 0.0042 0.9773 0.9934

σ2 10.000 1.000 0.1166 0.0145 0.0929 0.1486

µ 10.000 0 -11.2255 0.1637 -11.5659 -10.9077

φ 10.000 0 0.9849 0.0257 0.9756 0.9942

σ2 10.000 0 0.1184 0.0298 0.0844 0.1541

Tabel 13: MCMC output for DKK / SEK
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Parameter iterationer Burn-in Estimat Std. Afv. 2.5 % 97.5%

µ 10.000 1.000 -9.109 0.2077 -9.53 -8.7096

φ 10.000 1.000 0.987 0.0036 0.9797 0.9938

σ2 10.000 1.000 0.146 0.0149 0.1183 0.1769

µ 10.000 0 -9.107 0.2296 -9.5398 -8.7052

φ 10.000 0 0.987 0.0063 0.9795 0.9938

σ2 10.000 0 0.146 0.0186 0.1186 0.1765

Tabel 14: MCMC output for OMXN40

I figur 22 er tegnet traceplots, hvor det sædvanlige kan observeres, nemlig at pa-

rametreestimaterne konvergerer rimelig hurtigt, hvorefter de flukturerer omkring den

estimerede værdi.

Figur 22: Traceplots for USD/EUR, DKK/SEK og OMXN40
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Dette kan ogs̊a anvendes til at vælge en passende værdi for burn-in, da den del af

kæden, hvor estimaterne ikke har konvergeret, skal kasseres. I analysen er valgt en burn-

in periode p̊a 1.000 iterationer, hvilket er lidt p̊apasseligt, da algoritmen konvergerer

meget hurtigt dømt ud fra traceplottet. Dette kan ogs̊a ses i tabellerne, da estimaterne

med og uden burn-in, ligger tæt op af hinanden.

I figur 23 er tegnet de løbende gennemsnit for USD / EUR for at kunne give et

bedre bud p̊a burn-in perioden. De tre datasæt minder meget om hinanden, og derfor

kan de løbende gennemsnit for DKK / SEK og OMXN40 findes i appendix A8 og A9.

Det ses, at µ konvergerer meget hurtigt, mens φ og særligt σ2 er lidt længere tid om

det. En burn-in p̊a 1.000 iterationer kunne godt virke lidt konservativt, men det ses,

at efter ca. 1.000 iterationer er alle løbende gennemsnit konvergeret nogenlunde mod

estimatet. S̊a 1.000 iterationer i burn-in er et udmærket valg.

Figur 23: Løbende gennemsnit for USD/EUR
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I den gennemførte analyse er benyttet standard værdierne for a priori tæthederne,

og i figur 24 og 25 er posteriori tæthederne plottet. Af posteriori tæthederne ses det

først og fremmest, at de ikke minder om a priori tæthederne og de svarer til traceplot-

tene, da der fluktureres omkring en central værdi. Ved at sammenligne figur 24 og 25

illustreres endnu en fordel ved burn-in, nemlig at posteriori tæthederne bliver langt

mere retvisende. Dette sker, fordi potentielt d̊arlige startværdier bliver kasseret, og kun

den konvergerede del af kæden plottes.

Figur 24: Posteriori tætheder med burn-in, 1. række er for USD/EUR, 2. række er for

DKK/SEK, 3. række er for OMXN40

Det ses, særligt fra plottet med burn-in, at tætheden for µ ligner en normalfordeling
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omkring estimatet for de 3 datasæt. Tæthederne for φ er skævere og begrænset til at

være mindre end 1, hvilket ogs̊a fremg̊ar af tæthedsplottene, da det er en betingelse

i SV modellen. σ2 er lidt mere forskellig, n̊ar man sammenligner p̊a tværs af data-

sættene. For Nordic40 er den væsentligt mere symmetrisk, mens for aktiekurserne er

tæthedsfunktionen mere skæv.

Figur 25: Posteriori tætheder uden burn-in, 1. række er for USD/EUR, 2. række er for

DKK/SEK, 3. række er for OMXN40

Ved at have estimeret parametrene kan volatiliteten nu ogs̊a findes og er plottet i

figur 26 sammen med kursudvklingen for datasættene. Det ses, at ved store udsving i

kursen vil volatiliteten være tilsvarende høj. Dette skyldes den simple AR(1) struktur
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som standard volatilitetsmodellen er bygget op omkring.

Volatilitetsplottet er medianen, 50% fraktilen, af den latente h proces, det vil sige,

at den empiriske fraktil af posteriori fordelingen er 100 exp (ht/2) og er plottet over

tiden.

Figur 26: Venstre søjle er kursudvikling og højre søjle er estimeret volatilitet

6 Konklusion

I projektet er der blevet gjort rede for den nødvendige statistiske teori for at kunne

foretage MCMC estimation i den standardiseret SV model. Vi har igennem projektet

fundet frem til forskellige parameterestimater for SV modellen tilpasset til de enkelte

finansielle datasæt, som er blevet præsenteret.

Vi har i projektet fokuseret p̊a MCMC algortimerne, Gibbs Sampler og Metropolis-

Hastings, samt set p̊a hvordan disse kan forbindes til estimation i SV modeller. Under-

vejs har vi bevist forskellige sætninger i relation til konvergens af Markovkæder kreeret

af Gibbs Sampler og Metropolis-Hastings, samt illustreret hvordan de to algoritmer

fungerer i praksis ved brugen af teoretiske eksempler. Sideløbende er der i løbet af pro-
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jektet blevet opstillet en række kriterier for, at algoritmerne virker. Hovedbetingelserne

er, at Markovkæden skal opfylde aperiodicitet, rekurrent og irreducibilitet.

MH algoritmen er attraktiv til MCMC estimation, da bl.a. lemma 3.2 sikrer, at den

producerede Markovkæde bliver irreducibel og aperodisk, hvilket er betingelserne for,

at Markovkæden opn̊ar en stationær fordeling, n̊ar iterationerne øges. Yderligere er den

interessant i og med, at man kun behøver at kende sin targettæthed op til en konstant

af proportionalitet. Derimod har MH algoritmen ogs̊a sine begrænsninger, da den kan

have svært ved at h̊andtere højdimensionale fordelinger indenfor korte simulationstider.

Til dette formål kan Gibbs Sampler algoritmen dog benyttes, da denne benytter sig af

en lidt anden teknik, hvor den undg̊ar højdimensionale problemstillinger. Gibbs Sampler

arbejder skiftevis indbyrdes med de betingede fordelinger af parametrene og benytter

sig i dette omfang ikke af en forslagsfordeling. Ulempen ved Gibbs Sampler er, at det

ikke altid er muligt at udlede de enkelte betingede fordelinger.

SV modellen og dens udvidelser er i løbet af opgaven blevet præsenteret og sam-

menlignet og er blevet opkoblet til virkelighedsdata. De essentielle estimationsformler

for SV modellen er undervejs blevet opstillet, og p̊a baggrund af disse er de nødvendige

numeriske analyser blevet foretaget.

Vi har identificeret muligheden ved at benytte MCMC estimation p̊a SV modellen.

Ved at simulere data har vi haft mulighed for at kunne verificere nøjagtigheden af

MCMC estimationsteknikkerne. I mod alle forventninger blev det illustreret, at den

gennemg̊aet algoritme i projektet havde nogle udfordringer i forhold til at ramme de

korrekte estimater. En problematik ved Bayesiansk statistik er, at denne afhænger

af tidligere overbevisninger inkorporeret i a priori fordelinger. Denne udfordring var

udslagsgivende for algoritmen, da hyperparametrene som bruges i a priori fordelingerne

skulle være præcise for at kunne f̊a algoritmen til at køre nogenlunde stabilt.

Derfor valgte vi i stedet for at inddrage en indbygget MCMC algoritme i R pakken

Stochvol for at se, om denne kunne give os nogle bedre estimater. Konkret sammenlig-

nede vi de to forskellige MCMC algoritmer henholdsvis en mixet Gibbs/MH algoritme

og den indbyggede i R. Ved at sammenligne de to algoritmer p̊a simulerede data fandt

vi frem til, at den indbyggede MCMC algoritme fungerede bedst i forhold til at give
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de mest præcise estimater. Derudover n̊aede vi frem til delkonklusionen, at den mixede

Gibbs/MH algoritme ikke fungerede i alle tilfælde, og den havde sine begrænsninger i

forhold til at estimere korrekt.

Grundet de delkonklusioner vedrørende simulerede data, som vi løbende gjorde os,

valgte vi at g̊a videre med den indbyggede MCMC algoritme til at foretage vores analyse.

Dette gav os nogle resultater, som var anvendelige i henhold til analyse af finansielle

data. Derved m̊a den endegyldige konklusion være, at det er muligt at estimere i en SV

model ved hjælp af nogle MCMC metoder.

7 Perspektivering

Der er blevet udviklet forskellige teknikker til at estimere i en stokastisk volatilitets

model. Vi har igennem opgaven fokuseret p̊a MCMC, men andre alternative teknikker

kunne ogs̊a være benyttet heriblandt Quasi Maksimum Likelihood og den Generalisere-

de Momenters Metode. Disse metoder benytter en anderledes fremgangsmåde i forhold

til estimation i SV modellen, og nedenfor gennemg̊aes de basale ideér bag disse.

7.1 Quasi Maksimum Likelihood

Harvey, Ruiz og Shephard (1994) inddrog en anden vinkel p̊a estimationsproceduren,

idet de tog udgangspunkt i quasi maksimum likelihood og en omparameterising af SV

modellen, nemlig yt = σt·εt, hvor de definerede log(σ2
t ) = ht. Dertil valgte de at kvadrere

og benytte logaritme p̊a den omparameteriserede SV model, s̊aledes at modellen for

afkast er givet ved:

log(y2
t ) = ht + log(ε2t ) + ξt = E[log(ε2t )] + ht + ξt (7.1)

hvor ξt = log (ε2t )−E[logε2t ] og er defineret som en ikke-normal hvidstøjsproces med en

ukendt ikke-nul middelværdi. Da det i modellen er antaget, at εt ∼ N(0,1), s̊a viser et

resultat, at log(ε2t ) ∼ log(χ2
1) med tæthed (se Omori [38])
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f
(
log
(
ε2t
))

=
1√
2π
· exp

(
log(ε2t )− elog(ε

2
t )

2

)
, log

(
ε2t
)
∈ R (7.2)

med E[log(ε2t )] ≈ −1.27036, og V ar[log(ε2t )] = π2

2
. Derved kan den tidligere beskrevet

SV model omskrives til

log(y2
t ) = −1.27036 + ht + log(ε2t ) , ξt

i.i.d∼ N (0,1) (7.3)

ht = µ+ φ (ht−1 − µ) + σηt , ηt
i.i.d∼ N (0,1) (7.4)

Ved at bruge ovenst̊aende tilstandsform for SV modellen og approximeringen af ξt ∼
N
(

0,π
2

2

)
, s̊a kan parametrene θ = (µ,φ,σ2) ∈ R× (−1,1)×R+ estimeres ved at maksi-

mere quasi log-likelihoodfunktionen. Vi betegner log-likelihoodfunktionen som værende

quasi, idet ξt ikke rigtigt er normalfordelt, men approximativt er det, og derfor er l(y|θ)
ikke en log-likelihood funktion

l(y|θ) = −T
2
· log(2π)− 1

2

T∑
t=1

(
log(Ft) +

γ2
t

Ft

)
(7.5)

hvor γt = log(y2
t )−ht−1.27036 angiver næste-skridts prædiktionsfejlen og Ft = V ar(γt)

er den tilhørende varians.

7.2 Den Generaliserede Momenters Metode (GMM)

Et andet forslag til at estimere en SV model er ved hjælp af den generaliserede momen-

ters metode (GMM), som blev udviklet af Hansen i 1982. GMM adskiller sig væsentligt

fra de andre teknikker, da hovedtemaet i denne er at kigge p̊a momenter. Fordelen ved

den moment genererende metode er ligesom med MCMC, at integrationsproblemet med

hensyn til, at likelihoodenfunktionen kan undg̊as. Dog vil et endeligt antal momenter

indeholde mindre information end selve tætheden, s̊a estimationen i SV modeller vil

blive mindre efficient i forhold til likelihood baseret metoder, da scorefunktionen ikke

kan beregnes, og derfor ikke kan angive hvilke momenter, der skal bruges til GMM

estimation (se Jacquier [35]).
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En anden ulempe er, at GMM kan forventes at virke d̊arligt, n̊ar φ = 1, da den

kun virker, n̊ar ht antages at være en stationærproces (se Shephard [39]). Ydermere

kan GMM kun bestemme estimaterne for vores parametervektor θ men ikke værdierne

for vores latente volatilitets proces ht. Til at understøtte problemet skal andre metoder

inddrages (evt. Kalman filter (se Bouter [40]) til at filtrere estimaterne for volatiliteten.

Konkret s̊a lades m(θ) være en vektor af analytiske momenter, mT (θ) være en vek-

tor af samplede momenter, mens gT (θ) defineres ved gT (θ) = mT (θ) − mT (θ). GMM

estimationen af θ kan anskues som θ̂T , som minimerer afstanden mellem de samplede

momenter og de analytiske momenter over et parameterrum Θ.

θ̂T = argθ∈Θ min
(
gT (θ)T ·W · gT (θ)

)
(7.6)

hvor W antages at være en vægtet matrix. Den optimale vægtede matrix (se Hall [41])

kan defineres som

W ∗ =
(

lim
T→∞

V ar
(√

TgT (θ0)
)
≡ Ω (θ0)

)−1

(7.7)

som kan estimeres ved en heteroskedasticitet og autokorrelation konsistent (HAC) ma-

trix

Ω̂(θ) =
n−1∑

s=−(n−1

(
kb (s) Γ̂s (θ∗)

)
(7.8)

hvor kb(s) er en kerneudglatning med tilhørende b̊andbredde b, som kan bestemmes ved

en procedure fremført af Andrew 1991 [42], og derved sikrer, at θ∗ bliver et konvergent

estimat af θ0.

Γ̂s(θ
∗) =

1

T

T∑
t=1

(
gT (θ∗) gT (θ∗)T

)
(7.9)

Grundet projektets fokus er de to estimationsprocedure ikke blevet inddraget, da disse

ikke direkte samspiller med de klassiske MCMC metoder og teorier. Dog kan de stadig

være relevante i forbindelse med analyser af finansielle data og estimation i SV model-

len. Ligeledes er disse to metoder meget omfattende, hvilket betyder, at disse kun er

introduceret kort.
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Appendices

A Ekstra plots

A.1 Plot A1

Figur 27: Venstre søjle er Markovkæden med startværdi i hhv. 100, -100 og 700. Mid-

tersøjlen er et plot af N (100,16) tæthed i den stiplede linje, mens den fuldoptrukne er

tætheden for Markovkæden med en givet ”b̊andbredde i kerneudglatningen”. I søjlen til

højre er den stiplede linje tætheden for N (100,16), mens den optrukne er tætheden for

Markovkæden, hvor de første 20% er fjernet. Antal af iterationer er 100.000
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A.2 Plot A2

Figur 28: Histogrammer for datasæts med kerneudglatning
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A.3 Plot A3

Figur 29: Sammenlingning af empiriske QQ-plots med teoretiske, for normalfordelingen
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A.4 Plot A4

Figur 30: Sammenligning af USD / EUR og DKK / SEK QQ-plots med teoretiske QQ

plots, for t-fordelingen med 5 frihedsgrader
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A.5 Plot A5

Figur 31: Sammenligning af Nordic40 QQ-plots med teoretiske QQ plots, for t-

fordelingen med 3 frihedsgrader
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A.6 Plot A6

Figur 32: QQ-plots for DKK / SEK, for t-fordelingen med frihedsgrader fra 1 til 9
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A.7 Plot A7

Figur 33: QQ-plots for Nordic40, for t-fordelingen med frihedsgrader fra 1 til 9
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A.8 Plot A8

Figur 34: Løbende gennemsnit for DKK / SEK
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A.9 Plot A9

Figur 35: Løbende gennemsnit for Nordic 40
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B R-kode til figurer

B.1 R-kode til figur 1

1 n <− 5000

2 set.seed(1)

3 #Opstiller transaktionsmatrix

4 P <− rbind(c(.5, .25, .25) ,

5 c (.2, .1, .7) ,

6 c (.25, .25, .5) )

7 #Det noteres at rækkesummen summer til en.

8 P

9 rowSums(P)

10

11 #Bruger R−funktionen eigen til at udtrække den førende egenvektor.

12 #Transponerer matrix, s̊aledes at venstre egenvektor f̊as

13 v <− eigen(t(P), FALSE)$vectors[,1]

14 v <− v/sum(v) # normalise eigenvector

15 drop(v %∗% P) − v

16 sum(v)

17 ###Kører 3 forskellige muligheder###.

18 run <− function(i, P, n) {
19 res <− integer(n)

20 for (t in seq len(n))

21 res [[ t ]] <− i <− sample(nrow(P), 1, pr=P[i,])

22 res

23 }
24

25 n <− 5000

26 set.seed(5)
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27 samples <− run(1, P, n)

28 plot(cummean(samples == 1), type=”l”, ylim=c(0, 1), log=”x”,xlab=”Step”,

ylab=”y”, las=1)

29 lines(cummean(samples == 2), col=2)

30 lines(cummean(samples == 3), col=3)

31 abline(h=v, lty=2, col=1:3)

B.2 R-kode til MH eksemplet

1 #Figur2

2 par(mfrow=c(3,3)) #Deler vinduet op i 3x3

3 set.seed(12345) #For at kunne genskabe resultaterne

4 Nsim = 1000 #Antal simulationer

5 #Kører algoritmen 3 gange med forskellige startværdier

6 for(j in 1:3){
7 x=rep(0,Nsim)

8 if (j==1){x[1]=100} #Startværdi

9 if (j==2){x[1]=−100} #Startværdi

10 if (j==3){x[1]=700} #Startværdi

11

12 #Algoritmen

13 for(i in 1:(Nsim−1)){
14 y = x[i]+rnorm(1,0,4) #Foresl̊aet værdi

15 U = runif(1) #Simuleret U˜U[0,1]

16 if (U < dnorm(y,100,16)/dnorm(x[i],100,16))

17 {
18 x[ i+1] = y #Accepter

19 }
20 else x[ i+1] = x[i] #Afvis

21 }
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22

23 #”Konvergensgraf”

24 plot(x, type = ”l”, ylab = ”Sampled værdier”,xlab = ”Iterationer”)

25

26 #kernel tætheds plot sammen med normalfordeling

27 d <− density(x) #returnere tæthedsdata

28 plot(d, ylim=c(0,0.032), main = ”Uden burn−in”) #plotter

29 xfit <− seq(0, 1000, length=1000)

30 yfit <− dnorm(xfit, mean=100, sd=16)

31 lines( xfit , yfit ,type=”l”, lwd=1, lty=2)

32

33 #kernel tætheds plot sammen med normalfordeling,

34 #med burn−in p̊a 20% første

35 d <− density(x[(Nsim∗0.2+1):Nsim]) #returnere tæthedsdata

36 plot(d, ylim=c(0,0.032), main = ”20% burn−in”) #plotter

37 xfit <− seq(0, 1000, length=1000)

38 yfit <− dnorm(xfit, mean=100, sd=16)

39 lines( xfit , yfit ,type=”l”, lwd=1, lty=2)

40 }
41

42 #Figur 3

43 set.seed(12345) #For at kunne genskabe resultaterne

44 Nsim = 100000

45 for(j in 1:3){
46 x=rep(0,Nsim)

47 if (j==1){x[1]=100} #Startværdi

48 if (j==2){x[1]=−100} #Startværdi

49 if (j==3){x[1]=700} #Startværdi

50

51 #Algoritmen
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52 for(i in 1:(Nsim−1)){
53 y = x[i]+rnorm(1,0,4) #Foresl̊aet værdi

54 U = runif(1) #Simuleret U˜U[0,1]

55 if (U < dnorm(y,100,16)/dnorm(x[i],100,16))

56 {
57 x[ i+1] = y #Accepter

58 }
59 else x[ i+1] = x[i] #Afvis

60 }
61 #Plot med 100.000 iterationer

62 A=rep(0,Nsim)

63 for(i in 1:(Nsim)){
64 if ( i==1){A[1]=x[1]}
65 if ( i>1){A[i]=(A[i−1]+x[i])}
66 }
67 B <− seq(from=1, to =Nsim)

68 C <− A/B

69 plot(C, type = ”l”, ylab = ”Sampled værdier”, xlab = ”Iterationer”)

70 abline(h=100, col = ”red”)

71

72 #Første 10.000

73 AC <− C[1:10000]

74 plot(AC, type = ”l”, ylab = ”Sampled værdier”, xlab = ”Iterationer”)

75 abline(h=100, col = ”red”)

76 }
77

78 #Figur4

79 genY = function(x){ #Genererer Y ud fra den foresl̊aede værdi fra q

80 rnorm(1, mean=x+0.25, sd=0.5)

81 }
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82 q = function(x, y) {#q’s tæthedsfunktion

83 dnorm(y, mean=x+0.25, sd=0.5)

84 }
85 pi = function(x){ #Tætheden for target−funktionen

86 dbeta(x, 1.7, 3.9)

87 }
88

89 set.seed(12345) #For at kunne genskabe resultaterne

90 Nsim = 1000 #Antal simulationer

91 #Kører algoritmen 3 gange

92 for (j in 1:3){
93 if (j==1){x1=rep(0,Nsim)}
94 if (j==2){x2=rep(0,Nsim)}
95 if (j==3){x3=rep(0,Nsim)}
96

97 if (j==1){
98 #Algoritmen

99 x1[1]=0.5 #Startværdi

100 for(i in 1:(Nsim−1)){
101 y = genY(x1[i]) #Foresl̊aet værdi

102 U = runif(1) #Simuleret U˜U[0,1]

103 if (U < min(1, pi(y)∗q(y,x1[i])/(pi(x1[i ])∗q(x1[i ], y))))

104 {
105 x1[ i+1] = y #Accepter

106 }
107 else x1[ i+1] = x1[i] #Afvis

108 }
109 }
110 if (j==2){
111 #Algoritmen
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112 x2[1]=0.5 #Startværdi

113 for(i in 1:(Nsim−1)){
114 y = genY(x2[i]) #Foresl̊aet værdi

115 U = runif(1) #Simuleret U˜U[0,1]

116 if (U < min(1, pi(y)∗q(y,x2[i])/(pi(x2[i ])∗q(x2[i ], y))))

117 {
118 x2[ i+1] = y #Accepter

119 }
120 else x2[ i+1] = x2[i] #Afvis

121 }
122 }
123

124 if (j==3){
125 #Algoritmen

126 x3[1]=0.5 #Startværdi

127 for(i in 1:(Nsim−1)){
128 y = genY(x3[i]) #Foresl̊aet værdi

129 U = runif(1) #Simuleret U ˜ U[0,1]

130 if (U < min(1, pi(y)∗q(y,x3[i])/(pi(x3[i ])∗q(x3[i ], y))))

131 {
132 x3[ i+1] = y #Accepter

133 }
134 else x3[ i+1] = x3[i] #Afvis

135 }
136 }
137 }
138 #attach(mtcars)

139 layout(matrix(c(1,1,1,2,2,2,3,4,5) , 3, 3, byrow = TRUE))

140 #detach(mtcars)

141
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142 #Plotter samplede værdier for 3 simulationer

143 plot(x1,type = ”l”, ylab = ”Samplede værdier”, xlab=”Iterationer”,ylim = c(0,1),

main = ”3 MH simulationer − første 1000 iterationer”)

144 lines(x2,col=2) #2. simulation er rød

145 lines(x3,col=3) #3. simulation er grøn

146

147 #Plotter første 100 samplede værdier fra 3 simulationer

148 plot(x1 [1:100], type = ”l”, ylab = ”Samplede værdier”, xlab=”Iterationer”, ylim =

c(0,1), main = ”3 MH simulationer − første 100 iterationer”)

149 lines(x2 [1:100], col=2)

150 lines(x3 [1:100], col=3)

151

152 #Histogrammer

153 hist(x1,breaks = 10, main = ”Histogram af 1. MH simulation (Sort)”, xlab =

”Samplede værdier”, ylab = ”Frekvens”)

154 hist(x2,breaks = 10, main = ”Histogram af 2. MH simulation (Rød)”, xlab =

”Samplede værdier”, ylab = ”Frekvens”)

155 hist(x3,breaks = 10, main = ”Histogram af 3. MH simulation (Grøn)”, xlab =

”Samplede værdier”, ylab = ”Frekvens”)

156

157 #Figur5

158 par(mfrow=c(3,2))

159 set.seed(12345) #For at kunne genskabe resultaterne

160 for (j in 1:3){
161 if (j==1){Nsim=1000}
162 if (j==1){x=rep(0,Nsim)}
163 if (j==2){Nsim=10000}
164 if (j==2){x=rep(0,Nsim)}
165 if (j==3){Nsim=100000}
166 if (j==3){x=rep(0,Nsim)}
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167 x[1]=0.5 #Startvætdi x0 skal være mellem 0 og 1

168 #algoritmen

169 for(i in 1:(Nsim−1)){
170 y = genY(x[i]) #Foresl̊aet værdi

171 U = runif(1) #Simuleret U ˜ U[0,1]

172 if (U < min(1, pi(y)∗q(y,x[i])/(pi(x[i ])∗q(x[i ], y))))

173 {
174 x[ i+1] = y #Accepter

175 }
176 else x[ i+1] = x[i] #Afvis

177 }
178 #Teoretisk histogram

179 hist(rbeta(Nsim, 1.7, 3.9), breaks=100, freq=FALSE, main = ’Histogram af

Beta(1.7, 3.9)’, xlim=c(0,1),

180 ylab = ”Tæthed”)

181 p = seq(0,1, length=100) #Length afgør hvor ”smooth” tætheden skal være

182 lines(p, dbeta(p, 1.7, 3.9) , type =”l”, col=3)

183 #plot histgram

184 hist(x, freq=FALSE, breaks = 100, xlab = ”Samplede værdier”, ylab =

”Tæthed”, main = ”MH approx af Beta(1.7,3.9)”, xlim = c(0,1))

185 lines(p, dbeta(p, 1.7, 3.9) ,type = ”l”, col = ’blue’) #Med sand beta tæthed

186 }

B.3 R-kode til Gibbs eksemplet

1 #Figur 6

2 # Initialisere data

3 set.seed(12345)

4 NSim=10000

5 x <− rep(0, NSim)
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6 y <− rep(0, NSim)

7 x[1]=0

8 y[1]=0

9 rho <− 0.3

10

11 par(mfrow=c(2,2))

12

13 #Gibbs

14 for(i in 2:NSim) {
15 x[ i ] <− rnorm(1, rho∗y[i−1], sqrt(1−rhoˆ2))

16 y[ i ] <− rnorm(1, rho∗x[i], sqrt(1−rhoˆ2))

17 }
18

19 plot(x,y, col = ’red’ , xlim = c(−3.5,3.5), ylim = c(−3.5,3.5), main=paste(”Gibbs

diagram med rho = ”, rho,””))

20

21 #Streger

22 for(j in 1:10) {
23 if (j==1) points(x[j], y[j ], col=”green”, pch = 19, lwd=5)

24 points(x[j+1], y[ j ], col=”black”,pch = 19)

25 points(x[j+1], y[ j+1],col=”black”, pch = 19)

26 lines(c(x[ j+1], x[ j ]) , c(y[ j ], y[ j ]) , lwd=3)

27 lines(c(x[ j+1], x[ j+1]), c(y[ j ], y[ j+1]),lwd=3)

28 }
29

30 #require(car)

31 dataEllipse(x,y,levels=0.95,main=”Contour plot med 95% konf. int.”)

32

33 #Figur 7 og 8

34 #Plot2

132



13184 Cand.merc.(mat) - CBS 2019 Kandidatafhandling

35 par(mfrow=c(2,2))

36 h <− hist(x, breaks = 10, main = paste(”Histogram for X med rho = ”, rho,””),

xlim = c(−4,4))

37 xfit <− seq(min(x),max(x),length = 40)

38 yfit <− dnorm(xfit, mean=mean(x),sd=sd(x))

39 yfit <− yfit∗diff(h$mids[1:2])∗length(x)

40 lines( xfit , yfit ,col=”blue”,lwd=2)

41

42 h <− hist(y, breaks = 10, main = paste(”Historgram af Y med rho = ”,rho,””),

xlim = c(−4,4))

43 xfit <− seq(min(y),max(y),length = 40)

44 yfit <− dnorm(xfit, mean=mean(y),sd=sd(y))

45 yfit <− yfit∗diff(h$mids[1:2])∗length(y)

46 lines( xfit , yfit ,col=”blue”,lwd=2)

47

48 #QQPlot

49 qqnorm(x)

50 qqline(x, col = ’red’)

51 qqnorm(y)

52 qqline(y, col = ’red’)

B.4 R-kode til data præsentation

1 #####Daglig LogAfkast og kursudvikling

2 par(mfrow=c(3,2))

3 year1 <− seq(2005, 2019.29, length.out = 3659)

4 plot(year1, USDEUR$Kurs, type=”l”, xlab = ”År”, ylab=”Kurs”, main =

”Valutakurs for USD/EUR”)

5 plot(year1, USDEUR$LogAfkast, type=”l”, xlab = ”År”, ylab=”LogAfkast”, main

= ”LogAfkast for USD/EUR”)
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6

7 year2 <− seq(2005, 2019.29, length.out = 3575)

8 plot(year2, DKKSEK$Kurs, type=”l”, xlab = ”År”, ylab=”Kurs”, main =

”Valutakurs for DKK/SEK”)

9 plot(year2, DKKSEK$LogAfkast, type=”l”, xlab = ”År”, ylab=”LogAfkast”, main

= ”LogAfkast for DKK/SEK”)

10

11 year3 <− seq(2005, 2019.29, length.out = 3650)

12 plot(year3, Nordic40$Kurs, type=”l”, xlab = ”År”, ylab=”Kurs”, main = ”Kurs for

OMX Nordic 40”)

13 plot(year3, Nordic40$LogAfkast, type=”l”, xlab = ”År”, ylab=”LogAfkast”, main

= ”LogAfkast for OMX Nordic 40”)

14

15 #####Histrogrammer

16 par(mfrow=c(1,3))

17 hist(USDEUR$LogAfkast, freq = FALSE, ylim = c(0,90), xlim=c(−0.05,0.05)

,breaks = 50, main = ”Histogram med kerneudglatning, USD/EUR”, xlab =

”LogAfkast”, ylab = ”Tæthed”)

18 lines(density(USDEUR$LogAfkast[−1]),col=”red”, lwd=2.5)

19 hist(DKKSEK$LogAfkast, freq = FALSE, ylim = c(0,130), xlim=c(−0.03,0.03)

,breaks = 50, main = ”Histogram med kerneudglatning, DKK/SEK”, xlab =

”LogAfkast”, ylab = ”Tæthed”)

20 lines(density(DKKSEK$LogAfkast[−1]),col=”red”, lwd=2.5)

21 hist(Nordic40$LogAfkast, freq = FALSE, ylim = c(0,50), xlim=c(−0.1,0.1) ,breaks

= 50, main = ”Histogram med kerneudglatning, OMX Nordic 40”, xlab =

”LogAfkast”, ylab = ”Tæthed”)

22 lines(density(Nordic40$LogAfkast[−1]),col=”red”, lwd=2.5)

23

24 #####QQ−plot

25 par(mfrow=c(1,3))
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26 qqnorm(USDEUR$LogAfkast, main = ”QQ plot for USD/EUR”, xlab =

”Teoretiske kvartiler”, ylab = ”Samplede kvartiler”)

27 qqline(USDEUR$LogAfkast, col = ’red’, lwd=2)

28 qqnorm(DKKSEK$LogAfkast, main = ”QQ plot for DKK/SEK”, xlab =

”Teoretiske kvartiler”, ylab = ”Samplede kvartiler”)

29 qqline(DKKSEK$LogAfkast, col = ’red’, lwd=2)

30 qqnorm(Nordic40$LogAfkast, main = ”QQ plot for OMX Nordic 40”, xlab =

”Teoretiske kvartiler”, ylab = ”Samplede kvartiler”)

31 qqline(Nordic40$LogAfkast, col = ’red’, lwd=2)

32

33 #####Sammenligning af QQ med teoretiske

34 par(mfrow=c(3,3))

35 #Først køres de empiriske

36 qqnorm(USDEUR$LogAfkast, main = ”QQ plot for USD/EUR”, xlab =

”Teoretiske kvartiler”, ylab = ”Samplede kvartiler”)

37 qqline(USDEUR$LogAfkast, col = ’red’, lwd=2)

38 qqnorm(DKKSEK$LogAfkast, main = ”QQ plot for DKK/SEK”, xlab =

”Teoretiske kvartiler”, ylab = ”Samplede kvartiler”)

39 qqline(DKKSEK$LogAfkast, col = ’red’, lwd=2)

40 qqnorm(Nordic40$LogAfkast, main = ”QQ plot for OMX Nordic 40”, xlab =

”Teoretiske kvartiler”, ylab = ”Samplede kvartiler”)

41 qqline(Nordic40$LogAfkast, col = ’red’, lwd=2)

42 #S̊a de teoretiske

43 set.seed(12345)

44 for ( i in 1:6){
45 x <− rnorm(3600)

46 qqnorm(x, main=’Simuleret QQ plot’, xlab = ”Teoretiske kvartiler”, ylab =

”Samplede kvartiler”)

47 qqline(x, col = ’red’ , lwd=2)

48 }
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49

50 #####QQ plot for t−fordeling

51 library(car)

52 #Finder antal frihedsgrader for USDEUR −> df = 5

53 for ( i in 1:9){
54 qqPlot(USDEUR$LogAfkast, distribution=”t”, df=i, grid = FALSE, envelope =

0, id=FALSE, col.lines = ”red”, cex = 1, main = paste(”QQ plot for

USD/EUR med df = ”, i,””), xlab = ”Teoretiske kvartiler”, ylab = ”Samplede

kvartiler”)

55 }
56 #Finder antal frihedsgrader for DKKSEK −> df = 4 eller 5 (nok 5)

57 for ( i in 1:9){
58 qqPlot(DKKSEK$LogAfkast, distribution=”t”, df=i, grid = FALSE, envelope =

0, id=FALSE, col.lines = ”red”, cex = 1, main = paste(”QQ plot for

DKK/SEK med df = ”, i,””), xlab = ”Teoretiske kvartiler”, ylab = ”Samplede

kvartiler”)

59 }
60 #Finder antal frihedsgrader for Nordic40 −> df = 3

61 for ( i in 1:9){
62 qqPlot(Nordic40$LogAfkast, distribution=”t”, df=i, grid = FALSE, envelope =

0, id=FALSE, col.lines = ”red”, cex = 1, main = paste(”QQ plot for

Nordic40 med df = ”, i,””), xlab = ”Teoretiske kvartiler”, ylab = ”Samplede

kvartiler”)

63 }
64

65 #Sammenligner USD/EUR samt DKK/SEK med simuleret data

66 par(mfrow=c(3,3))

67 qqPlot(USDEUR$LogAfkast, distribution=”t”, df=5, grid = FALSE, envelope = 0,

id=FALSE, col.lines = ”red”, cex = 1, main = ”QQ plot for USD/EUR”, xlab

= ”Teoretiske kvartiler”, ylab = ”Samplede kvartiler”)
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68 qqPlot(DKKSEK$LogAfkast, distribution=”t”, df=5, grid = FALSE, envelope = 0,

id=FALSE, col.lines = ”red”, cex = 1, main = ”QQ plot for DKK/SEK”, xlab

= ”Teoretiske kvartiler”, ylab = ”Samplede kvartiler”)

69 set.seed(12345)

70 for ( i in 1:7){
71 x <− rt(3600, df=5)

72 qqPlot(x, distribution =”t”, df=5, grid = FALSE, envelope = 0, id=FALSE,

col.lines = ”red”, cex = 1, main=’Simuleret QQ plot for t(5)’, xlab =

”Teoretiske kvartiler”, ylab = ”Samplede kvartiler”)

73 }
74

75 #Sammenligner Nordic 40 med simuleret data

76 par(mfrow=c(3,3))

77 qqPlot(Nordic40$LogAfkast, distribution=”t”, df=3, grid = FALSE, envelope = 0,

id=FALSE, col.lines = ”red”, cex = 1, main = ”QQ plot for t(3)fordelingen for

OMX Nordic 40”, xlab = ”Teoretiske kvartiler”, ylab = ”Samplede kvartiler”)

78 set.seed(12345)

79 for ( i in 1:8){
80 x <− rt(3650, df=3)

81 qqPlot(x, distribution =”t”, df=3, grid = FALSE, envelope = 0, id=FALSE,

col.lines = ”red”, cex = 1, main=’Simuleret QQ plot for t(3)’, xlab =

”Teoretiske kvartiler”, ylab = ”Samplede kvartiler”)

82 }
83

84 #QQt plots for de 3 datasæts med tilpassede frihedsgrader

85 par(mfrow=c(1,3))

86 qqPlot(USDEUR$LogAfkast, distribution=”t”, df=5, grid = FALSE, envelope = 0,

id=FALSE, col.lines = ”red”, cex = 1, main = ”QQ plot for t(5) fordelingen for

USD/EUR”, xlab = ”Teoretiske kvartiler”, ylab = ”Samplede kvartiler”)

87 qqPlot(DKKSEK$LogAfkast, distribution=”t”, df=5, grid = FALSE, envelope = 0,
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id=FALSE, col.lines = ”red”, cex = 1, main = ”QQ plot for t(5) fordelingen for

DKK/SEK”, xlab = ”Teoretiske kvartiler”, ylab = ”Samplede kvartiler”)

88 qqPlot(Nordic40$LogAfkast, distribution=”t”, df=3, grid = FALSE, envelope = 0,

id=FALSE, col.lines = ”red”, cex = 1, main = ”QQ plot for t(3)fordelingen for

OMX Nordic 40”, xlab = ”Teoretiske kvartiler”, ylab = ”Samplede kvartiler”)

89

90 ####periodiagram###

91 par(mfrow=c(2,3))

92 spectrum(log(USDEUR$Kurs[−1]),spans=50,main=’USDEUR\n Smoothed

Periodogram’)

93 spectrum(log(DKKSEK$Kurs[−1]),spans=50,main=’DKKSEK\n Smoothed

Periodogram’)

94 spectrum(log(Nordic40$Kurs[−1]),spans=50,main=’OMXNordic40\n Smoothed

Periodogram’)

95

96 acf(USDEUR$Kurs[−1], main = ’USDEUR Kurs’)

97 acf(DKKSEK$Kurs[−1], main = ’DKKSEK Kurs’)

98 acf(Nordic40$Kurs[−1], main = ’Nordic40 Kurs’)

99

100 #####ACF

101 par(mfrow=c(1,3))

102 acf(USDEUR$LogAfkast[−1], main = ’USDEUR Log Afkast’)

103 acf(DKKSEK$LogAfkast[−1], main = ’DKKSEK Log Afkast’)

104 acf(Nordic40$LogAfkast[−1], main = ’Nordic40 Log Afkast’)

105

106 Box.test(USDEUR$LogAfkast[−1],lag=10, type=”Ljung−Box”)

107 Box.test(DKKSEK$LogAfkast[−1],lag=10, type=”Ljung−Box”)

108 Box.test(Nordic40$LogAfkast[−1],lag=10, type=”Ljung−Box”)

B.5 R-kode til stok. vol. simulation
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1 library(stochvol)

2 library(truncnorm)

3 library(invgamma)

4

5 ####Kode er for en stok. vol p̊a et simuleret datasæt

6 set.seed(12345)

7 sim <− svsim(2000, mu = −10, phi = 0.99, sigma = 0.15)

8 simdata <− sim$y

9 vol <− sim$vol

10 #Plot af data

11 plot(sim,type=’l’)

12

13 SimFit <− svsample(simdata, priormu = c(0, 100), priorphi = c(5, 1.5), priorsigma

= 1,draws = 10000, burnin = 1000)

14 summary(SimFit, showlatent = FALSE)

15

16 SimFit1 <− svsample(simdata, priormu = c(0, 100), priorphi = c(5, 1.5),

priorsigma = 1,draws = 10000, burnin = 0)

17 summary(SimFit1, showlatent = FALSE)

18

19 #Med burn−in

20 a <− SimFit$para

21 muVal <− a[1:10000,1]

22 phiVal <− a[1:10000,2]

23 sigmaVal <− a[1:10000,3]

24 #”konfidens intervaller”

25 quantile(muVal,probs=c(0.025,0.975))

26 quantile(phiVal,probs=c(0.025,0.975))

27 quantile(sigmaVal,probs=c(0.025,0.975))

28
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29 #Uden burn−in

30 a <− SimFit1$para

31 muVal <− a[1:10000,1]

32 phiVal <− a[1:10000,2]

33 sigmaVal <− a[1:10000,3]

34 #”konfidens intervaller”

35 quantile(muVal,probs=c(0.025,0.975))

36 quantile(phiVal,probs=c(0.025,0.975))

37 quantile(sigmaVal,probs=c(0.025,0.975))

38

39 #traceplots

40 par(mfrow = c(3, 2))

41 plot(muVal, type =”l”, main = ”Traceplot for mu”)

42 plot(muVal, type =”l”, ylim = c(−12,−8), main = ”Traceplot for mu”)

43 abline(h=−10, col = ”green”, lwd=2)

44 plot(phiVal, type=”l”, main = ”Traceplot for phi”)

45 plot(phiVal, type=”l”, ylim=c(0.95,1), main = ”Traceplot for phi”)

46 abline(h=0.99, col = ”green”, lwd=2)

47 plot(sigmaVal, type=”l”, main = ”Traceplot for sigma”)

48 plot(sigmaVal, type=”l”, ylim=c(0.05,0.25), main = ”Traceplot for sigma”)

49 abline(h=0.15, col = ”green”, lwd=2)

50

51 #Løbende gennemsnit

52 A <− seq(1, 10000)

53

54 muTotal=rep(0,10000)

55 for ( i in 1:10000){
56 if ( i==1){muTotal[i] = muVal[1]}
57 if ( i>1){muTotal[i] = (muTotal[i−1] + muVal[i])}
58 }
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59

60 phiTotal=rep(0,10000)

61 for ( i in 1:10000){
62 if ( i==1){phiTotal[i] = phiVal[1]}
63 if ( i>1){phiTotal[i] = (phiTotal[i−1] + phiVal[ i ])}
64 }
65

66 sigmaTotal=rep(0,10000)

67 for ( i in 1:10000){
68 if ( i==1){sigmaTotal[i] = sigmaVal[1]}
69 if ( i>1){sigmaTotal[i] = (sigmaTotal[i−1] + sigmaVal[i])}
70 }
71

72 par(mfrow = c(3,2))

73 ErgodeMu <− muTotal / A

74 ErgodePhi <− phiTotal / A

75 ErgodeSigma <− sigmaTotal / A

76 plot(ErgodeMu, type = ”l” , main = ”Løbende gennemsnit for mu”)

77 abline(h=−10.0458, col = ”red”)

78 plot(ErgodeMu[1:500], type = ”l”, main = ”Løbende gennemsnit for mu”)

79 abline(h=−10.0458, col = ”red”)

80 plot(ErgodePhi, type = ”l”, main = ”Løbende gennemsnit for phi”)

81 abline(h=0.9853, col = ”red”)

82 plot(ErgodePhi[1:500], type = ”l”, ylim = c(0.3,1) , main = ”Løbende gennemsnit

for phi”)

83 abline(h=0.9853, col = ”red”)

84 plot(ErgodeSigma, type = ”l”, main = ”Løbende gennemsnit for sigma”)

85 abline(h=0.149, col = ”red”)

86 plot(ErgodeSigma[1:1000], type = ”l”,ylim = c(0.1,0.5), main = ”Løbende

gennemsnit for sigma”)
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87 abline(h=0.149, col = ”red”)

88

89 ##### Betydning af parametre

90 par(mfrow=c(3,1))

91 SimFit100a <− svsample(simdata, priormu = c(−10, 0.2), priorphi = c(2, 2),

priorsigma = 1,draws = 10000, burnin = 1000)

92 summary(SimFit100a, showlatent = FALSE)

93

94 SimFit101a <− svsample(simdata, priormu = c(−10, 0.2), priorphi = c(2500, 100),

priorsigma = 1,draws = 10000, burnin = 1000)

95 summary(SimFit101a, showlatent = FALSE)

96

97 SimFit102a <− svsample(simdata, priormu = c(−10, 0.2), priorphi = c(10, 100),

priorsigma = 1,draws = 100000, burnin = 10000)

98 summary(SimFit102a, showlatent = FALSE)

99

100 par(mfrow=c(3,1))

101 p1 = seq(0,1, length=1000)

102 plot(p1, dbeta(p1, 2,2), ylab = ”tæthed”, main=”beta(2,2) tæthed ”, type =”l”,

col=4)

103

104 p2 = seq(0,1, length=1000)

105 plot(p2, dbeta(p2, 2500,100),ylab = ”tæthed”, main=”beta(2500,100) tæthed ”,

type =”l”, col=4, xlim = c(0.9,1))

106

107 p3 = seq(0,1, length=1000)

108 plot(p3, dbeta(p3, 10,100), ylab = ”tæthed”,main=”beta(10,100) tæthed ”, type

=”l”, col=4, xlim = c(0,0.4))

109

110 #####Laver Implementeret MCMC algoritme p̊a simuleret data
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111 set.seed(12345)

112 NNSim<−11000

113

114 T<−2000

115

116 asigma <− 3

117 bsigma <− 1

118 aphi <− 0.9

119 bphi <− 0.25

120 amu <− −8

121 bmu <− 0.25

122

123 #laver første værdi

124 Sigma <− rinvgamma(1, shape = asigma, rate = bsigma)

125 phi <− rtruncnorm(1, −1, 1, mean = aphi, sd = sqrt(bphi))

126 mu <− rnorm(1,amu,sqrt(bmu))

127

128 h <− rep(0,T)

129 h[1] <− rnorm(1,mu,sqrt(Sigma/(1−phiˆ2)))

130

131 for ( i in 1:(T−1)){
132 h[ i+1]<−mu+phi∗(h[i]−mu)+sqrt(Sigma)∗rnorm(1,0,1)

133 }
134

135 #Laver tomme vektorer

136 phi vec<−rep(0,NNSim)

137 mu vec<−rep(0,NNSim)

138 Sigma vec<−rep(0,NNSim)

139 h matrix<−matrix(rep(0,NNSim∗T),ncol=T)

140
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141 #algortimen

142 for ( i in 1:NNSim){
143 alpha temp<−mu+phi∗(h[2]−mu)

144 alpha<−alpha temp+Sigma/2∗(simdata[1]ˆ2∗exp(−alpha temp)−1)

145

146 U<−runif(1)

147 h prop<−rnorm(1,alpha,sqrt(Sigma))

148 counter<−0

149 while (counter<10000 && U>exp(−h prop/2−simdata[1]ˆ2/2∗exp(−h prop))

/exp(−h prop/2−simdata[1]ˆ2/2∗(exp(−alpha temp) ∗
(1+alpha temp)−h prop∗exp(−alpha temp)))){

150 h prop<−rnorm(1,alpha,sqrt(Sigma))

151 U<−runif(1)

152 counter<−counter+1

153 }
154 h[1]<−h prop

155

156 beta<−Sigma/(1+phiˆ2)

157

158 for (j in 2:(T−1)){
159 alpha temp<−mu+(phi∗((h[j−1]−mu)+h[j+1]−mu))/(1+phiˆ2)

160 alpha<−alpha temp+beta/2∗(simdata[j]ˆ2∗exp(−alpha temp)−1)

161 U<−runif(1)

162 h prop<−rnorm(1,alpha,sqrt(beta))

163

164 counter<−0

165 while (counter<10000 && U>exp(−h prop/2−simdata[j]ˆ2 /

2∗exp(−h prop)) / exp(−h prop/2−simdata[j]ˆ2 / 2∗(exp(−alpha temp)

∗ (1+alpha temp)−h prop ∗ exp(−alpha temp)))){
166 h prop<−rnorm(1,alpha,sqrt(beta))
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167 U<−runif(1)

168 counter<−counter+1

169 }
170 h[j ]<−h prop

171 }
172

173 alpha temp<−mu+phi∗(h[T−1]−mu)

174 alpha<−alpha temp+Sigma/2∗(simdata[T]ˆ2∗exp(−alpha temp)−1)

175

176 U<−runif(1)

177 h prop<−rnorm(1,alpha,sqrt(Sigma))

178

179 counter<−0

180 while (counter<10000 && U>exp(−h prop/2−simdata[T]ˆ2 /

2∗exp(−h prop))/ exp(−h prop/2−simdata[T]ˆ2 / 2∗(exp(−alpha temp)

∗ (1+alpha temp)−h prop ∗ exp(−alpha temp)))){
181 h prop<−rnorm(1,alpha,sqrt(Sigma))

182 U<−runif(1)

183 counter<−counter+1

184 }
185 h[T]<−h prop

186

187 #Opdatere hyperparamtre

188 asigmaTilde <− asigma + (T/2)

189 bsigmaTilde <− bsigma+1/2∗(sum((h[2:T]−mu−phi∗(h[1:(T−1)]−mu))ˆ2) +

(h[1]−mu)ˆ2∗(1−phiˆ2))

190 Sigma<−rinvgamma(1, shape = asigmaTilde, rate = bsigmaTilde)

191

192 bphiTilde<−((sum((h[1:(T−1)]−mu)ˆ2)−(h[1]−mu)ˆ2)/Sigma+1/bphi)ˆ(−1)

193 aphiTilde<− bphiTilde∗(sum((h[2:T]−mu)∗(h[1:(T−1)]−mu))/Sigma+aphi/bphi)
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194 phi <− rtruncnorm(1,−1,1,aphiTilde,sqrt(bphiTilde))

195

196 bmuTilde<−((1−phiˆ2+(T−1)∗(1−phi)ˆ2)/Sigma+1/bmu)ˆ(−1)

197 amuTilde <−
bmuTilde∗((h[1]∗(1−phiˆ2)+(1−phi)∗sum(h[2:T]−phi∗h[1:(T−1)]))

/Sigma+amu/bmu)

198 mu<− rnorm(1,amuTilde,sqrt(bmuTilde))

199

200 #gemmer paramterværdierne

201 phi vec[ i ]<−phi

202 mu vec[i]<−mu

203 Sigma vec[i]<−Sigma

204 h matrix[i,]<−h

205 }
206

207 #Følgende bruges for Nnsim=10000 (dvs. ingen burn in)

208 #estimaterne

209 phiEst <− mean(phi vec)

210 muEst <− mean(mu vec)

211 sigmaEst <− mean(Sigma vec)

212 sd(phi vec)

213 sd(mu vec)

214 sd(Sigma vec)

215 quantile(phi vec,probs=c(0.025,0.975))

216 quantile(mu vec,probs=c(0.025,0.975))

217 quantile(Sigma vec,probs=c(0.025,0.975))

218

219 #estimaterne med burn−in (først ændres Nnsim til 11000)

220 phiEstBI <− mean(phi vec[1001:11000])

221 muEstBI <− mean(mu vec[1001:11000])
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222 sigmaEstBI <− mean(Sigma vec[1001:11000])

223 sd(phi vec[1001:11000])

224 sd(mu vec[1001:11000])

225 sd(Sigma vec[1001:11000])

226 quantile(phi vec[1001:11000],probs=c(0.025,0.975))

227 quantile(mu vec[1001:11000],probs=c(0.025,0.975))

228 quantile(Sigma vec[1001:11000],probs=c(0.025,0.975))

229

230 #Traceplots

231 par(mfrow=c(3,1))

232 plot(mu vec,type=’l’, main = ”Traceplot for mu”)

233 abline(h=muEst, col = ”red”, lwd=2)

234 plot(phi vec,type=’l’ , main = ”Traceplot for phi”)

235 abline(h=phiEst, col = ”red”, lwd =2)

236 plot(Sigma vec,type=’l’, main = ”Traceplot for sigma”)

237 abline(h=sigmaEst, col = ”red”, lwd=2)

238

239 # Løbende gennemsnit

240 A <− seq(1, 11000)

241

242 muTotal1=rep(0,11000)

243 for ( i in 1:11000){
244 if ( i==1){muTotal1[i] = mu vec[1]}
245 if ( i>1){muTotal1[i] = (muTotal1[i−1] + mu vec[i])}
246 }
247

248 phiTotal1=rep(0,11000)

249 for ( i in 1:11000){
250 if ( i==1){phiTotal1[i] = phi vec[1]}
251 if ( i>1){phiTotal1[i] = (phiTotal1[i−1] + phi vec[ i ])}
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252 }
253

254 sigmaTotal1=rep(0,11000)

255 for ( i in 1:11000){
256 if ( i==1){sigmaTotal1[i] = Sigma vec[1]}
257 if ( i>1){sigmaTotal1[i] = (sigmaTotal1[i−1] + Sigma vec[i])}
258 }
259

260 par(mfrow = c(3,1))

261 ErgodeMu1 <− muTotal1 / A

262 ErgodePhi1 <− phiTotal1 / A

263 ErgodeSigma1 <− sigmaTotal1 / A

264 plot(ErgodeMu1, type = ”l”, ylim = c(−10,−8), main = ”Løbende gennemsnit for

mu”)

265 abline(h=muEst, col = ”red”)

266 abline(h=−10, col = ”green”)

267 plot(ErgodePhi1, type = ”l”, ylim = c(0.85,1), main = ”Løbende gennemsnit for

phi”)

268 abline(h=phiEst, col = ”red”)

269 abline(h=0.99, col = ”green”)

270 plot(ErgodeSigma1, type = ”l”, main = ”Løbende gennemsnit for sigma”)

271 abline(h=sigmaEst, col = ”red”)

272 abline(h=0.15, col = ”green”)

B.6 R-kode til analysen

1 library(stochvol)

2

3 ##### MCMC for USDEUR (samme kode for DKKSEK og Nordic40)

4 set.seed(12345)
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5 USDEURLogAfkast <− USDEUR$LogAfkast[−1]

6 SimFit1 <− svsample(USDEURLogAfkast, priormu = c(0, 100), priorphi = c(5,

1.5), priorsigma = 1,draws = 10000, burnin = 1000)

7 summary(SimFit1, showlatent = FALSE)

8 SimFit1a <− svsample(USDEURLogAfkast, priormu = c(0, 100), priorphi = c(5,

1.5), priorsigma = 1,draws = 10000, burnin = 0)

9 summary(SimFit1a, showlatent = FALSE)

10

11 #Hiver paramtre ud

12 a <− SimFit1$para

13 muVal <− a[1:10000,1]

14 phiVal <− a[1:10000,2]

15 sigmaVal <− a[1:10000,3]

16 #”konfidens intervaller”

17 quantile(muVal,probs=c(0.025,0.975))

18 quantile(phiVal,probs=c(0.025,0.975))

19 quantile(sigmaVal,probs=c(0.025,0.975))

20

21 a <− SimFit1a$para

22 muVal <− a[1:10000,1]

23 phiVal <− a[1:10000,2]

24 sigmaVal <− a[1:10000,3]

25 #”konfidens intervaller”

26 quantile(muVal,probs=c(0.025,0.975))

27 quantile(phiVal,probs=c(0.025,0.975))

28 quantile(sigmaVal,probs=c(0.025,0.975))

29

30 #Løbende gennemsnit (uden burn in)

31 A <− seq(1, 10000)

32
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33 muTotal=rep(0,10000)

34 for ( i in 1:10000){
35 if ( i==1){muTotal[i] = muVal[1]}
36 if ( i>1){muTotal[i] = (muTotal[i−1] + muVal[i])}
37 }
38

39 phiTotal=rep(0,10000)

40 for ( i in 1:10000){
41 if ( i==1){phiTotal[i] = phiVal[1]}
42 if ( i>1){phiTotal[i] = (phiTotal[i−1] + phiVal[ i ])}
43 }
44

45 sigmaTotal=rep(0,10000)

46 for ( i in 1:10000){
47 if ( i==1){sigmaTotal[i] = sigmaVal[1]}
48 if ( i>1){sigmaTotal[i] = (sigmaTotal[i−1] + sigmaVal[i])}
49 }
50

51 par(mfrow = c(3,2))

52 ErgodeMu <− muTotal / A

53 ErgodePhi <− phiTotal / A

54 ErgodeSigma <− sigmaTotal / A

55 plot(ErgodeMu, type = ”l” , main = ”Løbende gennemsnit for mu”)

56 abline(h=−10.4795, col = ”red”)

57 plot(ErgodeMu[1:500], type = ”l”, main = ”Løbende gennemsnit for mu”)

58 abline(h=−10.4795, col = ”red”)

59 plot(ErgodePhi, type = ”l”, main = ”Løbende gennemsnit for phi”)

60 abline(h=0.9933, col = ”red”)

61 plot(ErgodePhi[1:1000], type = ”l”, ylim = c(0.9,1) , main = ”Løbende gennemsnit

for phi”)
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62 abline(h=0.9933, col = ”red”)

63 plot(ErgodeSigma, type = ”l”, main = ”Løbende gennemsnit for sigma”)

64 abline(h=0.0726, col = ”red”)

65 plot(ErgodeSigma[1:1000], type = ”l”,ylim = c(0,0.5), main = ”Løbende gennemsnit

for sigma”)

66 abline(h=0.0726, col = ”red”)

67

68 ##### Tæthedsplot for paramtre

69 par(mfrow=c(3,3))

70 paradensplot(SimFit1, showobs = FALSE, showxlab = FALSE, showprior = TRUE)

71 paradensplot(SimFit2, showobs = FALSE, showxlab = FALSE, showprior = TRUE)

72 paradensplot(SimFit3, showobs = FALSE, showxlab = FALSE, showprior = TRUE)

73 paradensplot(SimFit1a, showobs = FALSE, showxlab = FALSE, showprior = TRUE)

74 paradensplot(SimFit2a, showobs = FALSE, showxlab = FALSE, showprior = TRUE)

75 paradensplot(SimFit3a, showobs = FALSE, showxlab = FALSE, showprior = TRUE)

76

77 ##### Traceplots for paramtre

78 par(mfrow=c(3,3))

79 paratraceplot(SimFit1a)

80 paratraceplot(SimFit2a)

81 paratraceplot(SimFit3a)

82

83 #Volplots

84 par(mfrow=c(3,2))

85 year1 <− seq(2005, 2019.29, length.out = 3659)

86 plot(year1, USDEUR$Kurs, type=”l”, xlab = ”År”, ylab=”Kurs”, main =

”Valutakurs for USD/EUR”)

87 volplot(SimFit1, forecast = 100)

88

89 year2 <− seq(2005, 2019.29, length.out = 3575)
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90 plot(year2, DKKSEK$Kurs, type=”l”, xlab = ”År”, ylab=”Kurs”, main =

”Valutakurs for DKK/SEK”)

91 volplot(SimFit2, forecast = 100)

92

93 year3 <− seq(2005, 2019.29, length.out = 3650)

94 plot(year3, Nordic40$Kurs, type=”l”, xlab = ”År”, ylab=”Kurs”, main = ”Kurs for

OMX Nordic 40”)

95 volplot(SimFit3, forecast = 100)

96

97 #Manuelle volplots

98 AA <− SimFit1$latent

99 Volatilitet = rep(0,3659)

100 Volatilitet [1] <− 100∗exp(mean(SimFit1$latent0)/2)

101

102 for(i in 2:3659){
103 Volatilitet [ i ] <− 100∗exp(mean(AA[1:10000,i−1]/2))

104 }
105 plot(year1, Volatilitet , type=”l”, xlab=”År”, main = ”Vol plot for USD/EUR”)

106

107 AB <− SimFit2$latent

108 Volatilitet = rep(0,3575)

109 Volatilitet [1] <− 100∗exp(mean(SimFit2$latent0)/2)

110

111 for(i in 2:3575){
112 Volatilitet [ i ] <− 100∗exp(mean(AB[1:10000,i−1]/2))

113 }
114 plot(year2, Volatilitet , type=”l”, xlab=”År”, main = ”Vol plot for DKK/SEK”)

115

116 AC <− SimFit3$latent

117 Volatilitet = rep(0,3650)
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118 Volatilitet [1] <− 100∗exp(mean(SimFit3$latent0)/2)

119

120 for(i in 2:3650){
121 Volatilitet [ i ] <− 100∗exp(mean(AC[1:10000,i−1]/2))

122 }
123 plot(year3, Volatilitet , type=”l”, xlab=”År”, main = ”Vol plot for Nordic40”)
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University of Warwick, and CREST, 27.jan 2016

[18] Charles J.Geyer ”Practical Markov Chain Monte Carlo ” ,Statistical Science, 1992,

Vol.7, No. 4

[19] Roberto Casarin ”Bayesian Monte Carlo Filtering for Stochastic Volatility Mo-

dels” CEREMADE, University Paris IX (Dauphine) & Department of Economics,

University Ca’ Foscari, Venice

[20] John Parnell Collins ”Comparison of Methods for Estimating Stochastic Volatili-

ty” ,University Tennessee, USA, 2013

[21] Petra Posedel ”Properties and Estimation of GARCH(1,1) Model” , Metodoloski

zvezki, Vol. 2, No. 2, 2005, 243-257

[22] Gregor Kastner ”Dealing with Stochastic Volatility in Time Series Using the R

Package stochvol” WU Vienna University, Wien, Østrig, 2007

[23] Eva B. Vedel Jensen ”Stochastic Simulation” 2005

155



13184 Cand.merc.(mat) - CBS 2019 Kandidatafhandling

[24] Galin L. Jones & James P. Hobert ”Markov Chain Monte Carlo A Contribution

to the Encyclopedia of Environmetrics” University of Florida, USA, 2000

[25] Ute Hahn ”Markov Chain Monte Carlo Methods, Course Notes” 2013/14

[26] S. Chib & F. Nardari & N. Shepard ”Markov chain Monte Carlo Methods for

stochastic volatility models” Journal of Ecometrics side 281-316 (2002), Washington

Unversity & Arizone State University & Nuffield College, USA & USA & UK, 2002

[27] Stephen P. Brooks ”Markov Chain Monte Carlo Methods and Its Application”

Journal of the Royal Statistical Society Vol. 47 No. 1 side 69-100 (1998), University

of Bristol, UK, 1998

[28] Nando de Freitas ”Monte Carlo Methods in machine learning” University of Bri-

tish Columbia, Canada, 2008

[29] Steve L. ”Markov Chain on Continuous state space, lecture notes” University of

Idaho, USA

[30] Don van R. & P. Cassey & S. D. Brown ”A simple introduction to Markov Chain

Monte Carlo sampling” University of Groningen & University of Newcastle, Holland

& Australien, 2016

[31] H. Boscher & E. M. Fronk & I. Pigeot ”Estimation of the Stochastic Volatility by

Markov Chain Monte Carlo” Tyskland, 1998

[32] S. Chib & E. Greenberg ”Understanding the Metropolis-Hastings Algorithm” The

American Statistician Vol. 49 No. 4 side 327-335, 1995

[33] S. Kim & N. Shepard & S. Chib ”Stochastic volatility: Likelihood Inference and

Comparison with ARCH Models” The Review of Economic Studies Vol. 65 No. 3

side 361-393, 1998

[34] Matthew Stephens ”Simple Examples of Metropolis-Hastings Algorithm” 2007

156



13184 Cand.merc.(mat) - CBS 2019 Kandidatafhandling

[35] E. Jacquier & N. G. Polson & P. E. Rossi ”Bayesian Analysis of Stochastic Volati-

lity Models , Journal of Business and Economic Statistics Vol. 12 No. 4 side 371-389,

1994
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