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0.1 Abstract

This thesis presents the LPPLS-model for identification of financial bubbles. The objective of the model

is to estimate the most probable time of a crash. A bubble is defined by a log-periodic power law

(LPPL) process and estimation of the most probable time of a crash relies on the existence of a critical

time defined by an LPPL singularity. The thesis lays the theoretical foundation for implementing and

calibrating the model as well as interpreting its output. Parametrization and inference is discussed with

a focus on the parametrization proposed by Filimonov and Sornette in 2013. Diagnostics of the model

and its results are discussed through simulation-based examples. Finally I demonstrate application of

the model on a time series of the S&P 500 Composite Index in a period leading up to the 2020 crash.

0.2 Keywords

Financial bubbles, financial crashes, log-periodic power law singularity, complex systems, systemic risk.

1 Indledning

Finansielle bobler udgør en systemisk risiko i mere end én forstand. En boble, der brister i et enkelt

aktiv, kan igangsætte en kædereaktion, der spreder sig i den finansielle sektor og har destruktive

konsekvenser for samfundet som helhed. Emnet for dette speciale er en model af finansielle bobler, der

opstår spontant i et komplekst system. Sådanne finansbobler udgør ikke kun en systemisk risiko. De

opstår som konsekvens af en risiko, som er systemisk. Boblen er en selvforstærkende prisproces, som

drives af risikoen for et kollaps. Prisen stiger, fordi investorerne forventer, at prisen stiger. LPPLS-

modellen er et forsøg på at modellere prisbobler med teknikker fra statistisk fysik. Ambitionen med

LPPLS-modellen, som jeg præsenterer på de følgende sider, er at estimere det tidspunkt, hvor en

spontan prisboble har størst risiko for at briste. Jeg giver et teoretisk fundament for implementering

og diagnosticering af modellen og demonstrerer modellens anvendelse med et empirisk eksempel.

Specialet er strukturet som følger. I afsnit 3 præsenterer jeg det overordnede problemfelt, som LPPLS-

modellen adresserer. I afsnit 4 gør jeg rede for de metoder i LPPLS-modelrammen, jeg præsenterer i

specialet, og de metoder jeg anvender til at evaluere modelrammens metoder. I afsnit 5 præsenterer jeg

den teoretiske baggrundsviden, som er nødvendig, for at en læser uden særligt kendskab til statistisk
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fysik kan få udbytte af de følgende afsnit. I afsnit 6 gør jeg rede for den teoretiske ramme, som ligger

til grund for LPPLS-modellen, herunder hvordan modellen er opbygget. I afsnit 7 gør jeg rede for

en modelramme baseret på den præsenterede teori med henblik på implementering, kalibrering og

anvendelse af modellen. I afsnit 8 giver jeg eksempler på diagnosticering af modellen med henblik på at

vurdere modellens resultater. I afsnit 9 giver jeg et eksempel på konkret anvendelse af modellen, hvor

jeg modellerer forløbet op til kollapset i S&P 500-indekset i februar/marts 2020.

Alle illustrationer og tabeller i denne opgave er af egen tilvirkning med anvendelse af diverse R-pakker,

Tex og Mathematica (se appendiks 14.5). Over alt i specialet anvendes amerikansk talformat. Dvs at

der anvendes punktum som decimalseparator og komma som tusindseparator.
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2 Problemformulering og afgrænsning

2.1 Problemformulering

Emnet for specialet er modellering af finansielle bobler med henblik på at estimere det mest sand-

synlige tidspunkt for et kollaps. En finansiel boble defineres i denne sammenhæng som en spontan,

selvforstærkende prismekanisme i et komplekst system, som er karakteriseret ved en log-periodisk

potenslov-relation mellem log-priser og den løbende tid. Den anvendte model til dette formål er

LPPLS-modellen, hvor LPPLS står for Log-Periodic Power Law Singularity. Det, der modelleres, er

forløbet af en enkelt boble. Jeg behandler to overordnede spørgsmål. Hvad er det teoretiske fundament,

der er nødvendigt for at implementere, kalibrere og anvende modellen? Og hvordan vurderer man

modellens resultater? Disse spørgsmål søger jeg at besvare, dels gennem en teoretisk redegørelse for

LPPLS-modellen og dels gennem en afprøvning af modellen.

I den teoretiske redegørelse gennemgår jeg modellens grundlæggende opbygning efter at have givet

læseren den nødvendige baggrundsviden. Jeg gør desuden rede for, hvordan modellen bedst kan

parameteriseres med henblik på implementering. Efterfølgende gør jeg rede for teorien bag inferens i

modellen og kalibrering af parametrene. Jeg afprøver derefter modellen og dens teoretiske antagelser

med praktiske eksempler. Afprøvning sker dels ved kalibrering og diagnosticering af modellen ved

anvendelse på simulerede data, og dels ved anvendelse i et empirisk eksempel.

Jeg evaluerer de metoder, der er knyttet til modelrammen, herunder inferensmetoder og diagnostik.

2.2 Afgrænsning

Litteraturen om LPPLS-modellen er ganske omfattende og spænder over 25 år. Det er ikke min hensigt

at give en historisk oversigt over forskningsfeltet. Hensigten er at give et teoretisk fundament for

anvendelse af modellen, med den viden der er tilgængelig i skrivende stund. Derfor vælger jeg at

fokusere på én variant af modellen, nemlig den som præsenteres af Filimonov og Sornette (2013).

Dette valg motiveres med en kort præsentation af alternative varianter i afsnit 6.2, idet målet er at

opnå en parameterisering og kalibreringsmetode, som adresserer eksisterende problemer med inferens

i modelrammen. Under redegørelsen for modellens opbygning inddrager jeg kilder fra flere faser og
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forgreninger af modellens udvikling.

Man kan godt implementere modellen uden at vide, hvordan modellen er opbygget, hvis man med

implementere mener at kode modellens ligninger. Relevanskriteriet for den teoretiske redegørelse er

imidlertid at give et teoretisk fundament for 1) en kvalificeret implementering og anvendelse, og

2) at kunne navigere i de problemer, der måtte være forbundet med modellens output. Et sådant

fundament forudsætter en indgående forståese af, hvilke mekanismer der styrer parametrene, og hvordan

parametrene fortolkes. Således giver jeg i afsnit 5 en indføring i fire teoretiske elementer fra statistisk

fysik, som ligger til grund for modellen. Hvis man har en basal forståelse af disse fire elementer, har

man en langt bedre forståelse af, hvorfor modellen er parameteriseret, som den er. Jeg forventer ikke,

at læseren nødvendigvis har kendskab til denne baggrundsteori i forvejen.

Forskningsfeltet og anvendelsen af modellens varianter er ganske omfattende og inkluderer bl. a.

modellering af negative så vel som positive bobler, forskellige regimer i opbygningen af en boble,

kalibrering af modellen over forskellige tidsvinduer, statistisk modellering af et større antal bobler, mm.

Som det fremgår af problemformuleringen, begrænser jeg mig i dette speciale til at beskæftige mig

med modellering af den enkelte positive boble i den fase, der ligger umiddelbart før et kollaps. Dermed

fokuserer jeg på selve LPPLS-processen og kalibrering af denne.

Anvendelse af modellen er meget afhængig af computerimplementering. Da computerkapacitet er en

begrænsende faktor i forhold til hvilke undersøgelser, der er mulige, slipper man ikke for at gøre sig

datalogiske overvejelser, når man vurderer en given variant af modellen. Jeg vil dog ikke her gå i

detaljer med datalogiske emner. Jeg har dimensioneret eksemplerne, så de er praktisk mulige med den

kapacitet, jeg har til rådighed. Problemfeltet lægger op til analyser, der er langt mere omfattende.

Jeg beskæftiger mig her ikke specifikt med kodning af modellen. Min kode er tilgængelig på GitHub

via et link, som findes i appendiks 14.5. Min implementering er kodet i programmeringssproget R.
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3 Baggrund og motivation

LPPLS-modellen til modellering af finansielle bobler blev introduceret i årene fra 1996 til 1999 af to

fysikere med baggrund i modellering af jordskælv, franske Didier Sornette og danske Anders Johansen,

som publicerede teorien med skiftende medforfattere i en række kortere artikler i fysikteoretiske

tidsskrifter. I 2000 publicerede Johansen, Ledoit, og Sornette (2000) en mere sammenhængende

præsentation af modellen i International Journal of Theoretical and Applied Finance. Siden er der

publiceret en lang række artikler om modellen i fysikteoretiske og finansielle tidsskrifter, mange af dem

med Sornette som medforfatter. Ikke alle disse artikler er peer reviewed. De centrale referencer i dette

speciale (Filimonov & Sornette, 2013; Filimonov, Demos, & Sornette, 2017; Demos & Sornette, 2019),

som er publiceret i hhv Physica A: Statistical Mechanics and its Applications og Quantitative Finance,

er imidlertid peer reviewed.

Modellen er udviklet til identifikation af det, der i daglig tale er kendt som prisbobler. Når jeg i

denne tekst nævner bobler, er det en forkortelse for den mere tekniske betegnelse log-periodiske

potenslov-dynamikker, som beskriver spontane, selvforstærkende prismekanismer i et komplekst system.

Modellen er baseret på teknikker fra statistisk fysik. Sornette et al motiverer (fx i Sornette, Simonetti,

& Andersen, 2000) sammenhængen mellem prisdata og de anvendte teknikker med fundamentale

økonomiske sammenhænge, idet de refererer til den økonomiske litteratur. Modellens opbygning tager

således udgangspunkt i Merton’s springproces (Merton, 1976), og under udledningen af modellen

refererer Sornette et al. bl. a. til Blanchards korte papir om spekulative bobler (Blanchard, 1979), hvori

det hedder, at spekulative bobler efterfulgt af markedskrak er konsistente med antagelsen om rationelle

forventninger. Blanchard skriver i samme papir, at eksistensen af spekulative bobler kan vise sig meget

svære at bevise. LPPLS-modellen tager denne udfordring op.

Chang og Feigenbaum (2006) skriver: “(...) classical estimation of this log-periodic model is complicated

because the likelihood function has an infinity of local maxima, and no one maximum totally overshadows

all the others. The small-sample properties of nonlinear least squares estimation in such a context

are not well-understood, so it is difficult to assess the statistical significance of a nonzero log-periodic

component in the largest peak.” Eventuelle problemer med at kvantificere statistisk signifikans i

modellen, er et alvorligt kritikpunkt. Derfor er det væsentligt at undersøge disse udfordringer og prøve
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at forstå dem, samt ideelt set finde en løsning på dem. Jeg præsenterer ikke en løsning her, men gør

rede for væsentlige aspekter af problematikken og illustrerer nogle af problemerne med eksempler.

Ifølge Johansen og Sornette (1999) anskues LPPLS-dynamikker som iboende systemisk ustabilitet i

finansielle markeder, der udspringer af fundamentale egenskaber ved den menneskelige natur. Præmissen

for modellen er, at finansielle markeder udgør komplekse systemer af et stort antal autonome agenter, og

at det er muligt at modellere sådanne systemer statistisk. Det har givet anledning til at udvikle modeller,

der er baseret på modeller for komplekse systemer indenfor fysikken – et forskningsfelt der går under

betegnelsen Complex Systems Theory (Fieguth, 2017). Den model, jeg behandler her i specialet, har en

naturvidenskabelig tilgang til markedet. Sornette (2017) opsummerer den naturvidenskabelige metode,

som anvendes til at udvikle modellen, således: 1) Data observeres. 2) En hypotese, som er konsistent

med de observerede data formuleres. 3) Forudsigelser formuleres ud fra hypotesen. 4) Forudsigelserne

testes med eksperimenter. 5) Trin 3 og 4 gentages til der kun er få eller ingen uoverensstemmelser

mellem hypotese og observationer.

Her skal det ikke handle om etablering af en teori i den forstand, som der findes teorier for fysiske

kræfter såsom termodynamikken. Her skal det derimod handle om anvendelse af den teori, som Sornette

og medforfattere har udviklet, i en modelramme, som kan anvendes til at identificere og beskrive

bobler i en prisproces. Til dette formål anvendes – så vidt muligt – statistiske metoder og værktøjer.

Filimonov et al. (2017) konstaterer dog: “(C)alibration of the LPPLS model remains a bottleneck

towards achieving robust forecasts and a matter of contention (...)” Inferens i modellen er stadig et

aktuelt problem indenfor dette forskningsfelt, og derfor er det relevant at fokusere på parameterisering

og kalibrering af modellen.
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4 Metode

Det, som vi overordnet kan kalde LPPLS-modellen, består dels af en teoretisk ramme i naturvidenska-

belig forstand, dels af en modelramme i statistisk-økonomisk forstand. Den teoretiske ramme beskriver

visse fundamentale datagenererende processer, der påvirker prismekanismerne. Modelrammen beskriver,

hvordan prisdata modelleres med henblik på at konstatere, om disse særlige processer er til stede.

Som nævnt i problemformuleringen er det forløbet af den enkelte boble, der modelleres, og modellen

leverer et estimat af det mest sandsynlige tidspunkt for boblens kollaps. Ved udformning af en konkret

implementering af modellen er mit mål så vidt muligt at understøtte modellering og analyse med solide

statistiske metoder frem for heuristiske metoder. Dette er imidlertid en udfordring, når man ser på

en enkelt boble. Giver det mening at gøre antagelser om fordelingen af en statistisk teststørrelse for

noget så komplekst som det tidspunkt, hvor en finansboble kollapser? Kan man på basis af et stort

antal tidligere observerede finansbobler sige noget generelt om en given boble? En diskussion af disse

fænomenologiske overvejelser ligger udenfor problemformuleringen, men manglen på solide statistiske

metoder slår igennem i den tilgængelige litteratur.

Feigenbaum (2001) skriver: “While the evidence of log-periodic precursors to financial crashes has

spawned a minor industry in the physics community, it is apparent that a more rigorous investigation

of this phenomenon must be conducted before we can come to a firm conclusion that log-periodic

oscillations reflect an underlying structure such as a discrete scale invariance in the economy. We must

emphasize that a physicist who endeavours to successfully carry out this goal will have to employ and

perhaps even invent advanced statistical methods of a nature that may be unfamiliar to him because

they are simply unnecessary in more customary physics settings.”

Det er ikke min ambition her at opfinde nye avancerede statistiske metoder. Jeg begrænser mig til at

gøre rede for de vigtigste metoder, som er beskrevet i LPPLS-litteraturen.

Jeg anvender to typer statistiske værktøjer i dette speciale. Ising-modellen tilhører den ene type. Det

er en statistisk model i den forstand, at den beskriver nogle statistiske egenskaber ved et komplekst

system. Denne type statistiske modeller er altså ikke som udgangspunkt baseret på observationer,

men antagelser om det system, der observeres. Ising-modellen indgår sammen med antagelser om

hazard rate i konstruktionen af den teoretiske model. Til den anden type statistiske værktøjer hører de
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inferensmetoder, jeg anvender, herunder OLS, profile likelihood, modified profile likelihood og Lagrange-

regularisering, som jeg gør rede for i det omfang, det har særlig relevans for LPPLS-modellen. Jeg

forudsætter, at læseren har kendskab til gængse diagnostiske teknikker til analyse af residualfordelinger,

autokorrelation, unit-root og periodiske svingninger og gør ikke rede for teorien bag disse.

I forhold til inferens ligger fokus på parameterisering af modellen. Jeg redegør for og anvender den

inferensmetode, som er blevet foreslået af Filimonov og Sornette (2013). Her beregnes OLS-estimatet

ikke eksplicit, hvilket forsimpler modellen i teorien, men indebærer komplikationer ved implementering.

Jeg har søgt i litteraturen efter bud på, hvordan man overkommer den begrænsning, at modellen kun

leverer punktestimater. Det eneste bud, jeg kan finde, er Filimonov et al. (2017), som foreslår anvendelse

af modified profile likelihood. Jeg redegør for, anvender og evaluerer modified profile likelihood-metoden.

Jeg har ligeledes søgt efter bud på, hvordan man vurderer goodness-of-fit i modellen. Også her er

litteraturen meget sparsom, så vidt angår modellering af enkeltstående bobler. Det eneste bud, jeg kan

finde, er Demos og Sornette (2017b, 2019), som introducerer Lagrange-regulariseringsmetoden. Jeg

redegør for, anvender og evaluerer Lagrange-regulariseringsmetoden.

Statistiske analysemetoder baseret på et større antal finansielle bobler vil føre for vidt at gøre rede for

og afprøve i dette speciale.

4.1 Tid

I LPPLS-modelrammen – som ofte i analyse af finansielle data – er det til en vis grad bekvemmelighed i

den givne situation, der afgør, om tiden betragtes som diskret eller kontinuert. I LPPLS-modellen spiller

det fx en vigtig rolle, at en potenslov-relation er kontinuert skalainvariant. Jeg observerer imidlertid i

afsnit 5.5, at for tilpas store diskrete skridt i tid, kan den karakteristiske eksplosive divergens ligge

i tidsrummet efter det sidste skridt før det kritiske tidspunkt. Ikke desto mindre anvendes diskret

indekseret tid i de inferensmetoder, som behandles i dette speciale. Fx er det en udbredt teknik at

sammenligne et antal fits over hvert af de observerede tidspunkter, fx med en observation pr dag. Jeg

undersøger ikke nærmere konsekvenserne af de implicitte valg af kontinuert kontra diskret tid, men er

opmærksom på at have spørgsmålet in mente ved de konklusioner jeg drager. Argumentet for overordnet

at arbejde i kontinuert tid, selvom fysisk handel sker i diskret tid – en varighed på et nanosekund er

stadig meget langt fra kontinuert i matematisk forstand – er at der ikke er nogen principiel grænse

for, hvor små tidsintervallerne kan blive. Begrænsningerne er teknologiske. Da analyser af LPPLS dog

typisk er baseret på daglige tidsserier, er disse overvejelser på sin plads.
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Det er blevet anført i litteraturen (fx. Feigenbaum, 2001), at det kan have afgørende betydning for

kalibrering af LPPLS-modellen, om man angiver tiden i kalenderdage eller handelsdage. I dette speciale

anvender jeg handelsdage ud fra den betragtning, at alle effekter der måtte være af weekender, højtider,

osv, er latente variable som alle bidrager til de systemiske mekanismer, der modelleres. Det betyder

ikke, at det ikke kan være relevant fx at korrigere for mulige sæsoneffekter mm. At det er en Pandoras

æske at åbne modellen for eksogene variable, betyder ikke at det ikke kan være relevant. I dette

speciale går jeg dog ind på den præmis, at prisudviklingen i tid er den relevante proces at observere

(Johansen, Sornette, & Ledoit, 1999). Hvis måden at angive tiden gør en forskel, anser jeg det i denne

sammenhæng overordnet som én blandt mange latente eksogene variable, der påvirker prisen. Dog

diskuterer jeg i afsnit 8.3 en mulig effekt af valget af samplingintervaller.

Jeg angiver primært tiden i indeks frem for i datoer, da det i denne sammenhæng er mere informativt at

kunne se direkte, hvor mange handelsdage der fx er i en periode, osv. Hvor det er relevant, angiver jeg

datoer på grafer, men kalibrering af modellerne sker på indeks. Jeg udfylder ikke feriedage med prisen

fra sidste handelsdag før ferien, sådan som Filimonov et al. (2017) gør. Dette kunne give anledning til en

længere metodisk diskussion, som ligger udenfor problemformuleringen. Man skal dog være opmærksom

på, at dette valg kan have væsentlig betydning, da det netop drejer sig om cykliske processer. Fx kan

valg af tid påvirke de randbetingelser, der anvendes ved kalibrering af parametrene.

5 Baggrundsteori

I de følgende afsnit gør jeg rede for, hvad centrale dele af modelrammen konkret består af. Det kræver

en grundlæggende forståelse af, hvad det er for nogle processer, vi søger at identificere. Inden jeg giver

en fremstilling af LPPLS-modellen i afsnit 7, vil jeg derfor i afsnit 6 give læseren en passende indføring

i den teoretiske ramme, som trækker på ganske mange komponenter fra statistisk fysik. Da dette

speciale ikke primært henvender sig til læsere med baggrund i teoretisk fysik, vil jeg her introducere

de vigtigste af disse komponenter for at give det fundament, der er nødvendigt for, at en læser med

matematisk-økonomisk-statistisk baggrund kan få udbytte af de efterfølgende afsnit. Målet er ikke at

udlede teoriens komponenter stringent, men at give en overordnet forståelse af de sammenhænge som

motiverer modelrammen.

Ising-modellen er velegnet til at illustrere, hvordan tilfældig interaktion mellem investorer kan resultere

i forskellige typer af prisprocesser med bestemte karakteristika. Samtidig er LPPLS-modellen direkte
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baseret på en Ising-model. Derfor er et basalt kendskab til Ising-modellen vigtigt for at få både en analy-

tisk og intuitiv forståelse af LPPLS-modellen. Ising-modellen præsenteres i afsnit 5.2. Et diamantgitter

er en model af et netværk. I det aktuelle tilfælde er netværket et finansielt marked. Med et diamantgitter

modelleres markedet som et hierarki, alt efter hvor mange direkte kontakter markedsdeltagerne har.

Diamantgitre introduceres i afsnit 5.3. En Ising-model baseret på et diamantgitter har en ganske bestemt

egenskab, som er definerende for LPPLS-modellen. Denne egenskab er, at den fraktale dimension kan

være et komplekst tal, hvilket er ens betydende med, at modellen er diskret skalainvariant. I afsnit 8

forklarer jeg, hvad fraktale dimensioner og skalainvarians er, og hvorfor det er relevant i denne sammen-

hæng. Den fraktale dimension optræder i diamantgitter-Ising-modellen i form af en kritisk eksponent

til en følsomhedsparameter. Af denne følsomhedsparameter med kompleks kritisk eksponent udledes

ved Taylor-udvikling et udtryk, som består af en log-periodisk komponent og en potenslov-komponent.

Log-periodiske funktioner og potenslov-relationer er tæt relaterede, og har en naturlig afslutning i tid,

som kaldes singularitet. I afsnit 5.5 introduceres log-periodisk potenslov-singularitet.

5.1 Terminologi

Her følger en liste over begreber i modelrammen, som er lånt fra statistisk fysik. Ordforklaringerne er

baseret på kilder som angivet, men formuleret med henblik på at give læsere primært med økonomisk

baggrund en intuitiv forståelse af begrebernes relevans i forhold til modellering af prisprocesser.

Komplekse systemer. Et komplekst system er en specifik teknisk betegnelse for et system med et

stort antal dele, som interagerer med hinanden på en nonlineær måde. Systemet er ofte åbent i forhold

til sit omgivende miljø og er karakteriseret ved, at det selvorganiserer sin indre struktur og sine indre

dynamikker, der kan have emergente makroskopiske egenskaber. (Se bl. a. Sornette, 2012).

Emergente fænomener. I denne sammenhæng betegner et emergent fænomen en situation, hvor

der på makroskopisk skala opstår korreleret adfærd, som agenterne på mikroskopisk skala ikke har

kendskab til. (Se bl. a. Sornette & Johansen, 1997; Fieguth, 2016). En flok af tusindvis af stære,

der tilsammen danner den formation, der kaldes sort sol, kan give et mentalt billede af et emergent

fænomen.

Korrelationslængde. Korrelationslængden for et punkt P i et fysisk system er defineret ved, at

intet punkt med en større afstand til P end korrelationsafstanden har nogen fysiske egenskaber, der

korrelerer med P . I den aktuelle sammenhæng kunne korrelationsafstanden fra investor ai (punkt P )

være karakteriseret ved alle de investorer, der hverken påvirker eller påvirkes af ai’s prisopfattelse. (Se
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fx Deza & Deza, 2009, s. 431).

Ordensparameter. Ordensparameteren benævnes i denne tekst M og er udtryk for, hvor mange

agenter på markedet der handler ens på samme tid. I den Ising-model, som præsenteres i afsnit

5.2, er ordensparameteren defineret som et gennemsnit for hele netværket af en beslutningsvariabel

si ∈ {−1, 1}, som indikerer, om hver agent ai køber eller sælger.

Kritikalitet. Ved kritikalitet forstås en tilstand i hvilken spontane fluktuationer af ordensparameteren

forekommer på alle skalaer. Dette fører til divergerende korrelationslængde og følsomhed overfor eksterne

påvirkninger. (Se fx Sornette, 2012). I en kritisk tilstand skifter systemets egenskaber fundamentalt. Man

taler om en faseovergang. Et eksempel er det punkt, hvor et givet metal bliver magnetisk. Eksemplet er

direkte relevant for LPPLS-modellen, som er baseret på Ising-modellen, der blev udviklet til at beskrive

magnetisering af metaller. I en model af et marked indebærer fluktuationer af ordensparameteren

på alle skalaer, at der opstår tendens til, at markedsdeltagerne handler synkront på alle niveauer i

netværket af kontakter på markedet. En divergerende korrelationslængde betyder, at markedsdeltagere

har tendens til at handle synkront med andre, der er fjernt placeret i netværket. Når store dele af

markedet agerer synkront, er det meget følsomt overfor eksterne påvirkninger.

Regime. Ved et regime forstår jeg her de karakteristika, som definerer en given datagenererende

proces. I den aktuelle sammenhæng udgør LPPL et regime, der er karakteriseret ved potenslov-vækst

og log-periodiske svingninger. Et andet regime kunne fx være karakteriseret ved en Brownsk bevægelse,

som ikke kan producere de udsving der forekommer i et LPPL-regime. (Se bl. a. Sornette, 2012, hvor

begrebet ikke er defineret eksplicit, men anvendt i den forstand som jeg sigter til.)

Regimeskifte. Overgang til en proces med statistiske egenskaber og struktur, som er fundamentalt

forskellige fra den process, som går forud. Sådan et skift beskrives fx hos Demos og Sornette (2019) (se

afsnit 7.2.3).

5.2 Ising-modellen

Ising-modellen er udviklet indenfor statistisk mekanik til at beskrive magnetisering af metaller, men

anvendes også som statistisk model indenfor termodynamik og modellering af neuroner i hjernen, mm.

Det viser sig imidlertid at være en nyttig model til at illustrere, hvordan selvforstærkende prisprocesser

kan opstå spontant på et marked bestående af markedsdeltagere, der handler uden bevidst koordination.

Det er netop fundamentet for LPPLS-modellen. Antagelsen er, at prisprocessen i en prisboble kan

forklares alene ud fra endogene faktorer. Der er ingen eksogene parametre i modellen. Ising-modellen
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er vigtig som motivation for, at man i LPPLS-modellen kun observerer priser.

For at illustrere mekanismerne under en prisboble, har jeg implementeret en Ising-simulation, som

tager udgangspunkt i specifikationer fra Sornette og Zhou (2006). I dette eksempel lader vi markedet

repræsentere af et kvadratisk gitter, som opdateres rekursivt under en simpel opdateringsregel. Hvert

punkt i gitteret repræsenterer en markedsdeltager, som vi kalder en agent. Hver agent er direkte

forbundet til de fire nærmeste naboer – over, under, til venstre og til højre. Vi definerer agent ai,j
som den agent der befinder sig i række i, søjle j i gitteret. Så er agent ai,j direkte forbundet til ai−1,j ,

ai+1,j , ai,j−1 og ai,j+1. For hvert tidspunkt, t, placerer hver agent en ordre i markedet, hvor si,j(t) = 1

angiver at ai,j placerer en købsordre, og si,j(t) = −1 angiver at ai,j placerer en salgsordre til tid t. Så

er si,j(t) en proces af beslutninger, og opdateringsreglen er

si,j(t) = sign

 ∑
{s̃i,j :s̃i,j∈Si,j}

Kij(t)s̃i,j(t− 1) + σi,j(t)G(t) + εi(t)

 (1)

hvor Si,j er et netværk bestående af de fire nærmeste naboer til ai,j . s̃i,j er en af de fire nærmeste

naboer til si,j . Ki,j(t) er koblingskoefficienten, som angiver hvor tilbøjelige naboagenter er til at

imitere hinanden. σi,j(t)G(t) er en global støjkilde, der repræsenterer effekten af globale nyheder, som

er kommet til alle agenter i markedets kendskab siden tid t − 1. Agenterne inddrager G(t) i deres

beslutning umiddelbart før tid t, når de danner deres opfattelse af markedsprisen p(t). Sornette og

Zhou lader G(t) være −1 når I(t) ≤ 0, og +1 når I(t) > 0. Dvs at G(t) kan tolkes som en global

opfattelse af, om nyhedsstrømmen er positiv eller negativ for markedet. Her er I(t) ∼ N (0, 1), og

σi,j(t) ∼ unif(0, σmax). Konstruktionen af det globale støjled betyder, at opfattelsen af, om en nyhed er

god eller dårlig for markedet, er global, mens størrelsen af nyhedens effekt på den enkelte agent er

individuel. εi,j(t) angiver ai,j ’s idiosynkratiske information, dvs det element af ai,j ’s beslutning, som

hverken er påvirket af eksterne nyheder eller naboer.

En tidsserie af log-afkast kan nu beregnes som et gennemsnit af alle agenternes beslutninger divideret

med likviditeten i markedet, så

r(t) =
∑
i∈S si,j(t)
λN

(2)

hvor S er hele gitteret, dvs hele markedet, og N er antal agenter i markedet. λ er en konstant der

repræsenterer likviditeten i markedet.

En klynge betegner en sammenhængende gruppe af agenter i gitteret. Ved Ising-simulering er der tre

typer klynger, man kan observere (se figur 1): 1) Lyse/blå områder, som indikerer klynger af agenter,

som er positive, dvs enige om at købe. 2) Mørke/violette områder, som indikerer klynger af agenter,

som er negtive, dvs enige om at sælge. 3) Skakternede områder, som indikerer klynger af agenter,
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som agerer modsat af deres nærmeste naboer. Når en klynge eksisterer over flere iterationer er de

pågældende agenters beslutninger korrelerede over tid, da de er konstante. Man kunne også forestille

sig korrelation mellem grupper af agenter, der reagerer ens på nyheder. En positiv klynge vil påvirke

log-afkastet positivt og dermed bidrage til at drive prisen op. Vice versa for en negativ klynge. Et

skakternet område er en prisneutral klynge, da ca lige mange agenter er hhv positive og negative, men

der er ikke desto mindre korrelation mellem agenterne, så længe klyngen består. Grænserne for en

klynge kan bevæge sig, så nye agenter inkluderes eller nogen ryger ud.

I specifikationen fra Sornette og Zhou (2006) påvirkes ai,j ’s koblingskoefficient Ki,j dynamisk af

naboernes koblingskoefficienter, eksogene nyheder og tidligere afkastniveauer. I dette eksempel lader jeg

K være konstant over tid og ens for alle agenter for at illustrere karakteristiske formationer i gitteret

for forskellige niveauer af K. Jeg simulerer et forløb på 10,000 iterationer for tre forskellige værdier af

K: 1) Et positivt K tæt ved nul, 2) K lige under den kritiske værdi og 3) K = Kc, dvs at K er den

kritiske værdi. I denne specifikation af modellen observerer jeg tegn på kritikalitet ved K = 0.4.

Figur 1 til 5 udgør til sammen tre søjler, (a), (b) og (c), med plots for hver af de tre simuleringer, hvor

rækkerne viser et gitterplot af modellen, tidsserier af log-afkast og log-priser, normalfraktilplots og

autokorrelationsplots. Når man kører simulationen, vil systemet bevæge sig fra initialtilstanden til

en dynamik, som er karakteristisk for den pågældende værdi af K. Det er mest informativt at se en

animation af et stort antal gitre over tid. Her vælger jeg at gengive gitteret for t = 1000, som giver en

ide om, hvad der er karakteristisk for hver af de tre K-værdier.

I figur 1 til 5, søjle (a), ses resultaterne af simulationen ved K = 0.01. Gitterplottet i figur 1(a) viser

systemets tilstand til tid t = 1000. Når jeg genererer et plot for hver af de 10,000 iterationer og

animerer billederne, observerer jeg, at fragmenterede klynger opstår spontant og forsvinder igen. Der

er kun kortvarrig korrelation mellem agenter i små klynger over tid. Systemet er præget af uorden.

Normalfraktil-plot af log-afkast i figur 4(a) viser, at log-afkast er næsten normalfordelte, med lille

variation og en lille tendens til lette haler. En positiv koblingseffekt gør, at der er en tendens til at

log-afkast løber i samme retning over en periode. Ved K = 0 ville nabopåvirkning ikke have nogen

effekt, og agenternes beslutninger ville udelukkende være bestemt af idiosynkratisk information og

påvirkning fra nyheder, dvs at log-afkast ville være normalfordelte i eksemplet. Autokorrelationsplottet

af log-afkast i figur 5(a) viser, at der er ganske meget autokorrelation i systemet over lange perioder.

Tidsserierne af log-afkast og log-priser i figur 2(a) og 3(a) kunne ved første øjekast godt forveksles

med tidsserierne for en aktie. At log-prisen her har en overordnet positiv trend, er en tilfældighed, som

ville fx afsløre sig ved en Ising Monte Carlo-simulation, hvor man genererede et stort antal simulerede
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tidsserier.

Ved K = 0.3 i figur 1 til 5, søjle (b), befinder systemet sig tæt på den kritiske tilstand. Der opstår

større klynger og klyngegrænserne udvikler sig langsomt. Dette er analogt til et marked under en

prisboble, hvor markedsdeltagere er tilbøjelige til at agere på samme måde. Logpris-processen i figur

3(b) bevæger sig i jævne kurver, fordi klyngerne bliver mere stabile.

Når K antager den kritiske værdi Kc, som i eksemplet er 0.4, ændrer systemets egenskaber sig

fundamentalt. Global koordination mellem agenterne opstår som et emergent fænomen, dvs at den

globale korrelation opstår spontant, uden at agenterne selv er klar over det. At agenterne ikke er klar

over den makroskopiske adfærd, er i modellen udtryk for, at agenterne kun kan udveksle informationer

med deres fire nærmeste naboer. På trods af, at hver agent kun er påvirket direkte af sine fire nærmeste

naboer, er et stort antal agenter korrelerede med agenter, der befinder sig langt væk i gitteret. Man

siger, at korrelationslængden er stor. I den kritiske tilstand er korrelationslængden kun begrænset

af gitterets størrelse. Her kan et stort antal investorer reagere synkront, og en tilfældig nyhed kan

fx igangsætte en lavine i priserne. I en gitteranimation ses store klynger af alle tre typer bevæge sig

langsomt rundt og skifte form. Små prikker kan opstå og bevæge sig rundt i de større formationer.

Forholdet mellem orden og uorden er skalainvariant, og formerne af klyngegrænserne er fraktale. Dvs at

hvis man ændrer størrelsen af gitteret ved renormalisering, hvor fx 9 agenter i gitteret reduceres til én

(ud fra en given regel), vil de statistiske egenskaber ved gitteret være uændrede (Sornette, 2006, s. 286).

Denne egenskab ved systemet anvendes direkte ved inferens i LPPLS-modellen. Her håndterer man

spuriøse fit ved at fitte tidsserier med forskellige begyndelsestidspunkter og fælles sluttidspunkt. Ideen

er, at da processen er i et skalainvariant regime, skal man gerne kunne identificere regimet på flere

skalaer. Det vender jeg tilbage til i underafsnit 8.4. Logpriserne i figur 3(c) bevæger sig ekstremt langt

uden at skifte retning. Det afspejler, at en stor klynge over lang tid er enige om, hvilken vej markedet

bevæger sig. Autokorrelationen i log-afkast (figur 5(c)) er ekstrem, da store klynger er stabile over lang

tid. Normalfraktilplottet i figur 4(c) viser endnu større variation end i de to forgående eksempler, men

halerne er endnu lettere. At variansen er større kan forklares af, at store, homogene klynger giver store

bevægelser i prisen, når det ikke er prisneutrale klynger. Det kan virke kontrainuitivt, at variansen

bliver større mens halerne bliver lettere. Denne sammenhæng kan forklares af, at klyngerne er stabile,

og derfor er der mindre tendens til at innovationerne i prisprocessen varierer i størrelse.

Jeg har her anvendt en meget simpelt specificeret Ising model. Med tilføjelse af simpel dynamik i

udviklingen af K er det muligt at producere serier med volatility clustering så vel som potenslov-

fordelte serier (Sornette & Zhou, 2006). Eksemplet kan ikke én til én overføres til LPPLS-modellen,
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men illustrerer en vigtig mekanisme i modellen: Forekomsten af spontane selvforstærkende endogene

processer omkring en kritisk tilstand. Ganske vist udgør effekten af nyheder en eksogen påvirkning. Af

ligning 1 kan man dog se, at effekten af nyheder og idiosynkratisk information til sammen simpelthen

er en normalfordelt innovation. Min udlægning er, at leddene σi,j(t)G(t) +εi(t) kan samles til ét støjled,

som pr definition af et støjled ikke kan forklares af modellen, og som derfor ikke indgår som parameter i

LPPLS-modellen. Jeg introducerer notationen H(t) := σi,j(t)G(t), som jeg vil anvende i afsnit 6.1. I det

kritiske punkt er systemet ekstremt følsomt overfor små, tilfældige perturbationer i støjleddet (Johansen

et al., 2000). Hvor vi i eksemplet her har ladet systemet udvikle sig i tid, mens koblingskoefficienten

holdes fast, bevæger (log)prisprocessen i LPPLS-modellen sig imod et kritisk tidspunkt, tc. Antagelsen

er, at K bevæger sig gradvist i tid, og at tc er det tidspunkt, hvor K rammer Kc, så K(tc) = Kc.

Eksempelvis kunne man lade observerede afkast r(t − 1) påvirke tendensen til imitation, K(t), så

stigende priser medfører stigende tendens til imitation. Dermed opstår en selvforstærkende dynamik,

som kulminerer i tc. Det er tc, vi ønsker at forudsige.

(a) K = 0.01, t = 1000 (b) K = 0.3, t = 1000 (c) K = Kc = 0.4, t = 1000

Figur 1: Ising-simulation for forskellige værdier af koblingskoefficienten K. Tilhørende pristidsserier, samt
normalfraktil-plots og og autokorrelationsplots for log-afkast er gengivet nedenfor.

(a) K = 0.01, t = 1000 (b) K = 0.3, t = 1000 (c) K = Kc = 0.4, t = 1000

Figur 2: Logafkast over 10000 iterationer.
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(a) K = 0.01 (b) K = 0.3 (c) K = Kc = 0.4

Figur 3: Logpriser over 10, 000 iterationer. Logpriserne har større tendens til at bevæge sig i samme retning over
lange perioder, når K er tæt ved Kc. Ved K = Kc er denne tendens ekstrem.

(a) K = 0.01 (b) K = 0.3 (c) Kc = 0.4

Figur 4: Normalfraktil-plot af log-afkast. Teoretiske fraktiler på 1.-aksen, observerede fraktiler på 2.-aksen. De
røde linjer går gennem 10%- og 90%-fraktilerne (markeret med grønne streger).

(a) K = 0.01 (b) K = 0.3 (c) Kc = 0.4

Figur 5: Autokorrelationsplot for log-afkast. I det kritiske punkt er autokorrelationen ekstrem.

5.3 Diamantgitter

I den Ising-model jeg har præsenteret i forrige afsnit, er alle agenter lige i den forstand, at de har samme

forventede indflydelse på systemet. I LPPLS-modellen inddrager man, at virkelighedens finansmarkeder

snarere er hieararkiske. Betragtet som et netværk har nogle agenter mange direkte forbindelser til

andre agenter, mens andre agenter har få forbindelser. En pensionskasse vil ligge et sted tæt på toppen

af sådan et hierarki, mens en privat aktieinvestor, som ikke har et stort netværk på sociale medier

og internet fora, vil ligge i bunden. I LPPLS-modellen repræsenteres hieararkiet i markedet ved et

todimensionelt diamantgitter.
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Diamantgitteret konstrueres iterativt. Udgangspunktet er to agenter, A og B, der er direkte forbundet

med en lige linje og udgør det øverste niveau i hierarkiet. I første iteration forbindes A og B – ud over

den direkte forbindelse – via agenterne c og d, så c er forbundet til A og B, og d er forbundet til A

og B. Det giver et diamantformet netværk omkring den direkte forbindelse mellem A og B. I første

iteration dannes altså fire nye forbindelseslinjer. For hver iteration underdeles alle forbindelseslinjer

efter samme princip. Se figur 6. Efter n iterationer er der 2
3(2 + 4n) agenter med 4n forbindelseslinjer.

Der er stor forskel på, hvor mange forbindelser en enkelt agent har. De fleste vil kun have to, mens A

og B har 2n umiddelbare naboer (Johansen et al., 2000). Et diamantgitter er diskret skalainvariant.

At det er skalainvariant betyder, at det har samme egenskaber på alle niveauer af hierarkiet op til

korrelationslængden. At diamantgitteret er diskret skalainvariant skyldes, at det jo netop er konstrueret,

så hver direkte forbindelse underdeles i præcis fire nye forbindelse for hver iteration.

Man kan nu basere en Ising-model på et diamantgitter i stedet for et kvadratisk gitter. Også her kan

vi antage, at hver agent kun påvirkes af sine nærmeste naboer. Når agenter har tendens til at kopiere

deres nærmeste naboer, kan der opstå kaskade-effekter igennem hierarkiets niveauer, så klynger på

et lavere niveau i diamantgitteret fører til klynger på et højere niveau osv. Som for det kvadratiske

gitter gælder, at når koblingskoefficienten K er tæt på den kritiske værdi Kc, bliver systemet ekstremt

følsomt overfor globale perturbationer, hvor agenter i samme tilstand danner store klynger. Denne

tilstand kaldes kritisk. Ligeledes analogt med det kvadratiske gitter nærmer systemet sig hvid støj,

når K nærmer sig nul, og agenter i samme tilstand har ikke tendens til at klumpe sig sammen. Et

regime der på én gang er karakteriseret ved uorden og balance. Følsomheden overfor globale nyheder

benævnes χ. χ er lille når K < Kc. Dvs at nyheder ikke er tilbøjelige til at påvirke systemet, når χ er

lille. χ vokser efter en potenslov:

χ ≈ α(Kc −K)−γ , (3)

hvor α er en positiv konstant, og γ kaldes den kritiske eksponent (Sornette, 2006, s. 245, 286). En

Ising-model baseret på et diamantgitter frem for et kvadratisk gitter er karakteriseret ved, at den

kritiske eksponent kan antage komplekse værdier. Det uddybes i næste afsnit.
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Figur 6: Diamantgitter, 5 niveauer. Knudepunkterne

A og B er direkte forbundet på det øverste niveau af

den blå linje. Samtidig er A og B forbundet via c og

d af de violette linjer. Forbindelsen mellem A og c er

underdelt på samme måde som forbindelsen mellem

A og B. Alle direkte forbindelser mellem to punkter i

gitteret er underdelt på samme måde, ned til det laveste

niveau.

5.4 Komplekse fraktaldimensioner og skalainvarians

En prisproces kan observeres på mange tidsskalaer. Fx kan en tidsserie af observerede priser være

inddelt i intervaller på et nanosekund, en dag eller et kvartal. Hvis det er priserne på det samme aktiv,

man observerer, rejser spørgsmålet sig: Hvordan påvirkes tidsseriens egenskaber af, hvilken skala man

observerer prisprocessen på? Hvis egenskaberne er uændrede uanset skala, kaldes prisprocessen for

skalainvariant. Det kan vi udtrykke mere præcist. Sornette (2006, s. 148) beskriver sammenhængen med

følgende notation. Hvis O er en observeret variabel, som afhænger af en enkelt kontrolparameter, x, så

er O skalainvariant under en vilkårlig skalering x→ λx med skaleringsfaktoren λ, hvis der eksisterer

et tal µ(λ), således at O(x) er en homogen funktion:

O(λx) = µO(x). (4)

(λ er ikke relateret til likviditetsparameteren i Ising-modellen.) Den funktion O(x), som opfylder ligning

4, er præcis

O(x) = Cxα, α = log(µ)
log(λ) . (5)

Dette ses ved at indsætte (5) i (4):

C(λx)α = µCxα ⇐⇒ λα = µ⇐⇒ λlog(µ−λ) = µ⇐⇒ log(µ− λ) = log(µ− λ) (6)

Vi ser altså, at relationen er skalainvariant ved at forholdet mellem O(x) og O(λx) er

O(λx)
O(x) = C(λx)α

Cxα
= λα, (7)
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som ikke afhænger af x, kun af skaleringsfaktoren. En potenslov-relation mellem O(x) og x er netop

defineret ved O(x) = Cxα. Hermed har vi etableret sammenhængen mellem skalainvarians og potenslov-

relationen, som er fundamental for konstruktionen af LPPLS-modellen i afsnit 6.1.

Geometriske dimensioner, som ikke er begrænset til hele tal, men som kan antage værdier blandt

alle reelle tal, kaldes fraktaler. Lad os sige, at de observerede priser er forbundet af linjestykker i et

almindeligt scatterplot af en log-pris-tidsserie. Og lad os så sige, at vi ønsker at måle længden af den

graf, som linjestykkerne danner. Det er nemt at indse, at længden af hele grafen afhænger af, hvilken

tidsskala vi observerer priserne på. Hvis der kun er to observationer, er grafen en ret linje. Hvis der er

flere observationer mellem de to, vil længden af grafen nødvendigvis blive længere (forudsat at alle

observationerne ikke ligger på en ret linje). En anden måde at se det er: Lad os sige at antallet af

observationer er fast, men at vi skal måle længden af grafen med et lille linjestykke af fast længde, som

en slags lineal. Vi måler altså graflængden i antal lineallængder. Det er oplagt, at den målte længde af

grafen så afhænger af længden af linealen. Hvis vi udtrykker den målte længde af grafen som funktion

af længden af linealen, så kan vi give en vigtig karakteristik af prisprocessen. Det kan vi også udtrykke

mere præcist. Lad L betegne længden af hele grafen. Og lad ε betegne længden af linealen. Så er den

fraktale dimension, D, givet af

L(ε) = Cε1−D (8)

(Sornette, 2006, ligning 5.2, s. 126). Hvis man tillader den fraktale dimension at antage komplekse vær-

dier, får man en log-periodisk funktion. Komplekse fraktaldimensioner indebærer diskret skalainvarians.

Med andre ord er log-periodiske funktioner diskret skalainvariante – i modsætning til potenslove, som

er kontinuert skalainvariante. For potenslov-processen vil man se samme mønster, uanset skala. Hvis

grafen i eksemplet ovenfor i virkeligheden er en log-periodisk prisproces, betyder diskret skalainvarians,

at man for visse skaleringer af tidsskalaen – men ikke alle – vil se det samme mønster. Noget tilsvarende

har vi også set i eksemplet med diamantgitteret, hvor man præcis får den samme struktur, når man

underdeler hver forbindelse med fire forbindelser (via to nye knudepunkter). Der er netop en direkte

sammenhæng mellem diamantegitteret og log-periodiciteten, idet den kritiske eksponent fungerer som

fraktal dimension i diamantgitteret. Den log-periodiske komponent i LPPLS-modellen er netop en

konsekvens af, at den kritiske eksponent i en diamantgitter-Ising-model antager komplekse værdier.

Denne sammenhæng anvender vi under konstruktionen af LPPLS-modellen i afsnit 6.1.
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5.5 Introduktion til log-periodisk potenslov-singularitet

LPPLS-modellen består af to fundamentale komponenter. Den primære komponent er potenslov-

komponenten. Potenslov-komponenten drives af spekulative investorer (også kaldet noise traders eller

trend followers. De spekulative investorer køber, når prisen vokser og driver dermed prisen yderligere op.

Det giver en selvforstærkende effekt, hvor højere priser giver større efterspørgsel – modsat et marked i

ligevægt (Sornette, 2017, s. 218ff). En variabel, der følger en potenslov med negativ eksponent som

funktion af en variabel, der nærmer sig nul oppefra, beskriver en supereksponentiel proces, dvs en

proces der vokser hurtigere end en eksponentiel udvikling. Sådanne supereksponentielle funktioner

har den egenskab, at gradienten går mod ∞ i endelig tid. Punktet, hvor gradienten bliver uendelig,

kaldes singularitetspunktet. For visse parameterværdier divergerer funktionsværdien på samme måde.

Tidspunktet, hvor singularitet indtræder, kaldes det kritiske tidspunkt. Umiddelbart før det kritiske

tidspunkt, divergerer processen meget voldsomt. Det er oplagt, at et potenslov-regime i en prisproces

med stor sandsynlighed ophører i nærheden af det kritiske tidspunkt, enten ved et pludseligt kollaps af

processen eller en form for gradvis overgang til et andet regime, med en ændring i den gennemsnitlige

vækstrate (se fx Filimonov og Sornette (2013)). Et voksende potenslov-regime kaldes en positiv boble.

Den risiko for et pludseligt fald, som er bygget ind i potenslov-processen, gør processen interessant

at studere, da pludselige, store fald i markedet kan have vidt rækkende og destruktive konsekvenser.

Negative bobler forekommer også, men jeg fokuserer i det følgende på voksende potenslov-regimer.

Vi ønsker at modellere potenslov-relationens forløb i tid, så vi så vidt muligt kan danne en forventning

om, hvornår den ophører. Det kan være svært at afgøre, hvor man befinder sig i potenslov-forløbet,

fordi denne familie af funktioner er selvsimilære og kontinuert skalainvariante (Ide og Sornette (2002).

At en funktion er selvsimilær betyder, at den opfører sig ens på forskellige skalaer. At en funktion

er kontinuert skalainvariant betyder, at den opfører sig ens på alle skalaer. Potenslov-relationen er

selvsimilær og kontinuert skalainvariant, indtil den rammer en naturlig begrænsning af systemets vækst,

fx antallet af markedsdeltagere. Den begrænsende størrelse kaldes korrelationslængden (se afsnit 5.1).

Potenslov-komponenten i LPPLS-modellen har formen

χ = α(Kc −K)−γ (9)

som vi genkender fra ligning (3) i afsnittet om diamantgitre.

Figur 7 illustrerer væksten i en positiv potenslov-relation mellem en variabel {K}0<K<Kc og en variabel

χ. Som i afsnittet om Ising-modellen angiver koblingskoefficienten K, hvor nemt markedsdeltagere

bliver påvirket af hinanden. Kc er den kritiske værdi af K. χ er systemets følsomhed overfor globale
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nyheder. Dvs at der er en direkte sammenhæng mellem Kc og det kritiske tidspunkt tc, ligesom der er

en direkte sammenhæng mellem prisen og χ.

(a) Kc −K ≥ 1 (b) 0 < Kc −K < 0.0001

Figur 7: χ = α(Kc −K)−γ , α = 0.025, Kc = 100, γ = 7/4
Skalainvarians og supereksponentiel vækst: Graferne er ens, men skalaen vidt forskellig.
For K = 99 er χ = 0.025. For K = 100 er χ =∞.

For bedre at kunne bestemme, hvor i et potenslov-forløb, man befinder sig, inkluderer LPPLS-modellen

en log-periodisk komponent, som er karakteristisk for prisprocesser i et potenslov-regime (Johansen

et al., 2000). Den log-periodiske komponent består af accellererende svingninger omkring potenslov-

trenden. Man kan sige, at man synkroniserer modellen til observeret data ved at fitte log-periodiske

svingninger til data. Log-periodiske svingninger har den egenskab, at perioden af svingningerne er

konstant i logaritmisk tid, så svingningerne som funktion af log(tc − t) har konstant periode. Der er

desuden en direkte sammenhæng mellem accellererende svingninger og størrelsen af udsvingene (Ide &

Sornette, 2002).

I det følgende betegner jeg log-periodisk potenslov med LPPL. Dvs at jeg skelner mellem LPPL, som

er processen op til det kritiske tidspunkt, og LPPLS som er singularitetspunktet i LPPL-processen.

Modellen hedder LPPLS-modellen, fordi det er det kritiske tidspunkt – singularitetspunktet – vi er

interesserede i. Singularitetspunktet er det mest sandsynlige tidspunkt for et kollaps.

I LPPLS-modellen skal man forestille sig, at der eksisterer en korrelationsafstand, som sikrer, at priserne

ikke kan være uendelige i det kritiske punkt, hvor gradienten er uendelig. Et konkret eksempel: Antag

for eksemplets skyld, at prisen på en aktie kun afhænger af antallet af investorer, der køber aktien (vi

forestiller os, at mængden af investorer er konstant, og at hver investor kun kan købe 1 aktieandel). Når

alle investorer i markedet har købt en andel, vil der ikke være nogen efterspørgsel tilbage i markedet

til at drive prisen op. Antallet af investorer definerer altså en øvre grænse for prisen. I en verden hvor

hver investor kan købe flere aktier, vil antallet af investorer måske ikke definere en skarp grænse, men i

hvert fald kan vi antage, at den samlede mængde penge, der kan investeres, ikke er uendelig. Det var



5 Baggrundsteori 25

netop derfor likviditetsparameteren λ indgik i ligning 2 i afsnittet om Ising-modellen. I praksis er det

oplagt, at aktiepriser topper på et niveau langt under uendelig, selv under den mest ekstreme boble.

Jeg går ikke her nærmere ind i eventuelle begrænsende faktorer, som man fx kunne studere nærmere

med Ising Monte Carlo-simulationer. Det væsentlige i denne sammenhæng er, at aktivets maksimale

værdi i det kritiske punkt indgår som en parameter i modellen.

I et komplekst system er det ikke muligt at bestemme en præcis årsagssammenhæng omkring det

kritiske punkt, hvor der sker det, der i fysikken kaldes en faseovergang. Et billede på dette kan være,

at man med rimelig sandsynlighed kan forudsige, at et korthus vil vælte inden aftenen er omme, uden

at man præcis kan sige, hvad der vil forårsage det. Er det vinden? Eller rystelser i bordet? Eller

mikroskopiske bevægelser i spillekortenes papirmasse? Eller en festabe der danser på bordet? Den

ordnede tilstand (korthuset) er snævert defineret, mens overgangsfasen har et stort udfaldsrum (alle

mulige tilfældige bunker af kort). Som beskrevet i afsnit 5.2 er den stabile tilstand på markedet enten

domineret af uorden, hvor der er minimal korrelation mellem markedsdeltagerne, eller orden, hvor der

er stor korrelation mellem markedsdeltagerne. Ideen med LPPLS-modellen er at identificere en LPPL-

proces, som forvarsler et singularitetspunkt. Det ligger latent i processen, at boblen risikerer at sprænge,

men at forudsige præcist, hvad der vil være den udløsende faktor, kan man næppe (er det vinden

eller rystelser i bordet, der vil vælte korthuset?). Det, vi kan håbe at modellere, er sandsynligheden

for, at singulariteten indtræder på et bestem tidspunkt, samt hvad prisen vil være på det tidspunkt.

Jeg bemærker dog, at man generelt i litteraturen har modelleret det kritiske tidspunkt (eksempelvis i

centrale tekster som Johansen et al., 2000 og Filimonov & Sornette, 2013), ikke prisen i det kritiske

tidspunkt, som dog indgår eksplicit i modellen som en parameter. Som jeg skal komme ind på i det

følgende, er der i litteraturen tendens til at modellere punktestimater af det kritiske tidspunkt – og

netop ikke sandsynligheder for at det kritiske tidspunkt ligger i et bestemt tidsinterval. Problemet med

at man kun søger punktestimater motiverer anvendelsen af modified profile likelihood, som introduceres i

afsnit 7.2.2. At man modellerer det kritiske tidspunkt og ikke sandsynligheden for at det forekommer på

et bestemt tidspunkt er blot et udslag af, at det kritiske tidspunkt er defineret ud fra sandsynligheden

for at ramme et kritisk tidspunkt i det kommende tidsinterval, dt, som vi skal se i afsnit 6.1.

Som nævnt i begyndelsen af dette afsnit, består LPPLS-processen af to komponenter, hvor potenslov-

komponenten drives af spekulative investorer. Den anden komponent er log-lineær og drives af samspillet

mellem såkaldt fundamentale eller rationelle investorer og spekulative investorer (Ide & Sornette, 2002,

s. 67ff). Fundamentale investorer disponerer ud fra fundamentale faktorer, så som værdien af en

aktieudstedende virksomheds aktiver og forventede indtjening. Hvis trend following driver prisen væk
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fra det, som fundamentale investorer opfatter som den fundamentale værdi, vil fundamentale investorer

trække i den modsatte retning. Jo mere kraftigt stigende trenden er, jo mere vil den fundamentale

korrektion have tendens til at “overkompensere” – eller nærmere bestemt trække niveauet ned under

potenslov-trenden. Dermed bliver svingningerne større og større, jo mere trenden accellererer (se

figur 8(c)). Større udsving – dvs amplitude af svingningerne – giver hurtigere frekvens, da investorer

har tendens til at reagere voldsomere på store udsving. Denne dynamik giver den karakteristiske

kombination af supereksponentiel trend og accellererende svingninger. Dog operer LPPLS-rammen

med en dæmpning af svingningerne, efterhånden som processen nærmer sig det kritiske tidspunkt (se

figur 8).

(a) m = 0 (b) m = 0.5 (c) m = −0.5

Figur 8: Log-periodisk komponent (her indekserede priser med begyndelsesværdi p = 1).
Eksempel: log p = (4− t)m(0.9 cos(13 log(4− t)) + 0.9 sin(13 log(4− t))).
Panel 8(a) viser en log-periodisk komponent.
Panel 8(b) og 8(c) viser en ren log-periodisk komponent med amplitude der følger en potenslov-relation for hhv
negativ og positiv potenslov-eksponent.

Figur 9: Log-periodisk led plus potenslov-led B(tc − t)m. Eksempel:

log p = (4− t)0.5(−5 + 0.9(cos(13 log(4− t)) + sin(13 log(4− t))).

For empiriske log-priser i et LPPLS regime, antager m typisk værdier i

[0.1, 0.9]. Divergens i log-priser beskrives ikke af numerisk store negative

potenslov-eksponenter som i figur 8(c), men af et selvstændigt potenslov-

led, som er koblet til amplituden i det log-periodiske led, så amplituden

dæmpes mere over tid jo større potenslov-eksponenten er. I eksemplet

er faktoren (tc − t)m = (4 − t)0.5 fælles for potenslov-leddet og det log-

periodiske led, ligesom i LPPLS-modellen.

Præcis på det kritiske tidspunkt tc er det log-periodiske led singulært, idet log(tc−t) så er log(0) = −∞.

cos(x) og sin(x) har ingen grænseværdi for x→ −∞, som illustreret i figur 8(a). I figur 8(b), derimod

sikrer den positive eksponent, at amplituden går mod 0 for t→ tc. Hvis vi tillod m at antage værdien

0, ville (tc − t)m ikke være defineret i t = tc. For negative værdier af m, ville amplituden (tc − t)m

divergere, som i figur 8(c), og blive ∞ i t = tc, samtidig med at cos(ω log(tc − t)) og sin(ω log(tc − t))
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ville være singulære. Dvs at log-prisen for m < 0 ville antage alle værdier i [−∞,∞] på det kritiske

tidspunkt. Derfor er det nødvendigt at gøre nogle antagelser om parameterrummet i modellen. Det

vender jeg tilbage til i afsnit 7.1, når jeg har gennemgået modellens opbygning.
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6 Teoretisk ramme

6.1 LPPLS-modellens opbygning

Den variant af LPPLS-ligningen, som er fokus i dette speciale, blev introduceret af Filimonov og

Sornette (2013). Denne variant består af et konstantled, et potenslov-led og to log-periodiske led.

Der indgår 4 lineære parametre og 3 nonlineære parametre i ligningen. De nonlineære parametre er

potenslov-koefficienten, frekvensen af de log-periodiske svingninger og det kritiske tidspunkt. Denne

struktur viser sig at være afgørende for kalibrering af parametrene.

I LPPLS-litteraturen angives de lineære koefficienter i modellen ofte med store bogstaver. Jeg viderefører

denne praksis, idet jeg dog betegner vektoren af lineære koefficienter med β := (A,B,C1, C2)T . Jeg

lader desuden ξ(t) betegne en variant af LPPLS-modellen. Filimonov & Sornette-varianten er udtrykt

ved

E[log p(t)] = ξ(t) := A+ (tc − t)m [B + C1 cos(ω ln(tc − t)) + C2 sin(ω ln(tc − t))] , (10)

Bemærk, vi ser på log-priser. Dvs ikke lineære priser eller log-afkast, som man ofte gør ved finansiel

tidsserieanalyse.

Jeg vil nu gennemgå, hvordan ligning (10) er udledt. Den proces, vi ønsker at beskrive, er karakteriseret

ved en fase med accelererende priser, som ender med et brat fald – et nedadgående spring. Antag derfor

som udgangspunkt, at prisprocessen følger denne springproces (Merton (1976)):

dp(t)
p(t) = µ(t)dt+ σ(t)dW − κdj (11)

hvor µ(s) er drift, σ(t) er volatilitet og W er en standard Brownsk bevægelse. dj er 0 før et spring og

1 efter et spring. κ angiver springstørrelsen. Prisprocessen antages at opfylde martingalbetingelsen:

E[p(t2)|Ft1 ] = p(t1), ∀t2 > t1, hvor Ft1 er mængden af information, der er kendt til tidspunkt t1.

Martingalbetingelsen indebærer, at man i dag må forvente, at prisen i morgen er den samme, som

den er i dag. Derfor strider en proces med accelererende priser umiddelbart imod intuitionen omkring

martingalbetingelsen. Johansen et al. (2000) argumenterer imidlertid for, at dette ikke er tilfældet

under betingelse af forventningen om et spring i fremtiden. Lad nu h(t)dt betegne sandsynligheden for

et spring i tidsintervallet [t, t+ dt], givet at der endnu ikke er forekommet et spring i processen. Så er

sandsynligheden for, at der ikke forekommer et spring i samme tidsrum, lig med 1− h(t)dt. Dermed er
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den forventede værdi af dj lig med hazard rate gange dt:

E[dj] = 1 · h(t)dt+ 0 · (1− h(t)dt) = h(t)dt (12)

Under antagelse af, at prisprocessen opfylder martingalbetingelsen, er E[dp(t)] = 0. Da W er en

standard Brownsk bevægelse, er E[µ(t)p(t)dt+ σ(t)p(t)dW ] = µ(t)p(t)dt. Vi kan nu tage forventning

på begge sider i (11):

E[dp] = E[µ(t)p(t)dt+ σ(t)p(t)dW ]− E[κp(t)dj]⇐⇒ 0 = µ(t)− κh(t) (13)

Heraf følger, at µ(t) er proportionel med crash hazard rate: µ(t) = κh(t). Med andre ord er driften i

prisprocessen til tid t givet ved risikoen for et spring i tidsrummet [t, t+ dt] gange springstørrelsen.

Dvs at jo større sandsynligheden for et kollaps af prisprocessen er, jo mere skal prisen vokse for at

martingalbetingelsen er opfyldt. Dette kan synes at stride imod selve definitionen af martingalbetingelsen.

Når der ikke er tale om en modstrid, skyldes det at processen beskriver et regime, hvor et spring

endnu ikke er indtruffet (Johansen et al., 1999). Intuitionen er her, at i forventningen om et kommende

kollaps, vil martingalbetingelsen betyde en forventning om voksende afkast, µ(t), og dermed voksende

priser i fremtiden. Man kan sige, at hvis der forventes et kollaps i fremtiden, og martingalbetingelsen

skal være opfyldt, så må prisprocessen vokse, inden den kollapser. Dette er således et eksempel på en

situation, hvor højere priser medfører større efterspørgsel. Dermed opstår positiv feedback, som driver

væksten af en prisboble, som potentielt kan ende i et kollaps. Ironisk nok er det forventningen om et

fremtidigt kollaps, der driver sandsynligheden for et kollaps.

Det er netop tidspunktet for sådan et kollaps vi ønsker at estimere. Antages således, at der ikke

er indtruffet et spring (kollaps/crash) endnu, er sidste led i ligning (11) lig nul. Den stokastiske

differentialligning (11) kan nu løses, idet µ(t) sættes til κh(t) jvf (13). Før et spring, hvor dj = 0, er

prisprocessen givet ved

p(t) = p(t0) exp{κ
∫ 1

0
h(τ)dτ} (14)

Nu er spørgsmålet, hvordan man bestemmer h(t). Johansen et al. (2000) anvender ideerne om Ising-

modellen (afsnit 5.2) og diamantgitre (afsnit 5.3) til at udlede et udtryk, der beskriver, hvordan hazard

rate påvirkes af spekulative investorer. Fra ligning (1) har vi et udtryk for markedsdeltagernes adfærd,

hvor si,j(t) angiver, om agent ai,j køber eller sælger til tidspunkt t. Hvis det globale støjled er 0

i vores Ising-model, er middeltilstanden i systemet til tid t givet ved M(t) = (1/N)
∑N
i=1 si,j . Den

mere tekniske betegnelse for M er ordensparameteren (se afsnit 5.1). Da støjleddet i ligning (1) er

εi(t) ∼ N (0, 1), er E[M(t)] = 0. Sidst i afsnit 5.2 introducerede jeg systemets følsomhed overfor små
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globale perturbationer (nyheder), H(t). Denne følsomhedsparameter kan vi nu definere generelt som

følsomheden af den forventede ordensparameter mht små ændringer i global støj:

χ(t) := ∂E[M(t)]
∂H(t)

∣∣∣
H(t)=0

(15)

Johansen et al. (2000) anvender, at følsomhedsparameteren jvf ligning 3 kan beskrives som en potenslov-

relation mht K, når K er tæt på Kc:

χ(t) ≈ α(Kc −K)−γ , α, γ > 0 (16)

γ kaldes følsomhedsparameterens kritiske eksponent. Hvis man lader tc betegne det kritiske tidspunkt,

så Kc ≡ K(tc), og antager, at Kc −K(t) ∝ tc − t, kan vi skrive, at

χ(t) ≈ α̃(tc − t)−γ̃ , α̃, γ̃ > 0. (17)

Johansen et al. (2000) argumenterer nu som følger: χ(t) er et mål for, hvor godt agenterne i systemet er

i stand til at enes om en retning i markedet. Når global koordination opstår som et emergent fænomen

drevet af lokal imitation, er der risiko for et krak. Derfor ræsonerer forfatterne, at χ(t) udgør et ceteris

paribus-udtryk for hazard rate, som netop er risikoen pr tidsenhed for et priskollaps i det næste korte

tidsinterval. Dermed får vi udtrykket

h(t) ≈ α̃(tc − t)−γ̃ , (18)

givet at et krak ikke er forekommet endnu.

Bemærk, at h(t) er en potenslov-relation, ikke en potenslov-fordeling, som er defineret ved

Pr(X ≥ x) ∼ Cx−α, (19)

for konstanterne C > 0 og α > 0 (Mitzenmacher & Upfal, 2017).

Vi har nu en model af sandsynligheden for et kollaps baseret på en kvadratisk Ising-model. I afsnit 5.3

introducerede jeg ideen om et diamant-gitter, som inddrager hierarkiske relationer mellem agenterne

på markedet. Johansen et al. (2000) foreslår, at hazard rate udledes på basis af en Ising-model, hvor

agenterne er organiseret i et todimensionelt diamant-gitter i stedet for et kvadratisk gitter. Denne

modifikation af modellen indebærer, at den kritiske eksponent nu kan antage komplekse værdier.

Antager vi, at h(t) er en glat funktion, giver en førsteordens Taylor-udvikling1 omkring det kritiske

tidspunkt af ligning (18) med kompleks eksponent en førsteordens Fourier-ekspansion:

h(t) = α0(tc − t)m−1(1 + α1 cos(ω log(tc − t)− ϕ)), m = 1− γ̃ ∈ (0, 1), (20)
1I litteraturen kaldes denne form for Taylor-udvikling en Landau-ekspansion. Sornette, Johansen, og Bouchaud (1996)
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hvor α0, α1, m, ω og ϕ er parametre. tc er det kritiske tidspunkt, hvor singularitet indtræffer. Faktoren

(tc− t)m−1 beskriver potenslov-komponenten, som følger af den feedback-mekanisme, som driver boblen.

Leddet α1 cos(ω log(tc−t+ϕ)) beskriver den log-periodiske komponent, som er motiveret af dynamikken

mellem spekulative og fundamentale investorer.

Ved at indsætte ligning (20) i ligning (14) og tage logaritmen fremkommer et udtryk for prisprocessen

op til tc:

log[p(t)] ≈ log[p(tc)]−
κ

m
(α0(tc − t)m + α1(tc − t)m cos [ω log(tc − t) + φ]) (21)

Ved omskrivning fremkommer LPPLS-ligningen, som beskriver dynamikken frem til det kritiske

tidspunkt:

E[log(p(t))] = A+B(tc − t)m + C(tc − t)m cos(ω log(tc − t)− φ), t ≤ tc (22)

hvor A = log(p(tc)), B = −κα0/m og C = −κα0α1/
√
m2 + ω2.

Det er vigtigt at bemærke, at til tid t = tc er sandsynligheden for et kollaps ikke 1. Der er i modellen

det, som Johansen et al. (2000) kalder residualsandsynlighed for, at der ikke forekommer et kollaps til

tid t = tc. Forekomsten af en residualsandsynlighed større end 0 er fundamental for modellen. Ellers

ville markedsdeltagerne forudse kollapset, og ræsonnementet omkring martingalbetingelsen ville ikke

holde.

Filimonov og Sornette (2013) påpeger, at der må gælde begrænsningen
∫ tc
t0
h(t)dt ≤ 1, da integralet af

hazard rate op til det kritiske tidspunkt er sandsynligheden for et spring. Dermed er m < 1. Samtidig

er det et krav, at log(p(t)) < ∞ for t ≤ tc. Dermed er m > 0, jvf ligning (20). Da modellen skal

beskrive accelererende hazard rate, må B < 0. Desuden skal hazard rates altid være positive, hvilket

medfører begrænsningen −1 < C < 1. Baseret på disse teoretiske begrænsninger samt empiriske

parameterværdier baseret på historiske data foreslår Filimonov og Sornette, at parametersøgning

begrænses til følgende intervaller:

0.1 ≤ m ≤ 0.9, 6 ≤ ω ≤ 13, −1 < C < 1, B < 0 (23)

Sornette, Woodard, Yan, og Zhou (2013) bemærker desuden, at kravet om ikke-negativ crash rate

medfører kravet

−Bm− |C|
√
m2 + ω2 ≥ 0 (24)

for LPPLS-varianten i ligning (22). Om frekvensparameteren ω gælder, at hvis frekvensen bliver

for lille, bliver svingningernes perioder så store, at de risikerer at fitte trenden i stedet for log-
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periodiske svingninger. Hvis ω bliver for stor, risikerer de at fitte tilfældig variation i støjkomponenten.

Støjkomponenten er den information i prissignalet, som ikke er beskrevet af LPPLS-modellen.

Vi har nu udledt en basal variant af LPPLS-modellen. Da det viser sig, at der er problemer forbundet

med at kalibrere denne variant (se underafsnit 6.2), vil jeg som nævnt i stedet anvende Filimonov &

Sornettes omparameterisering jvf ligning (10). I underafsnit 6.1.1 beskriver jeg, hvordan ligning (10)

fremkommer ved omparameterisering af ligning (22).

6.1.1 Filimonov og Sornettes parameterisering

Filimonov og Sornette (2013) tager udgangspunkt i ligning (22) og reducerer antallet af nonlineære

parametre fra fire til tre ved at introducere en ekstra fjerde lineær parameter. Målet med denne

opparameterisering er at opnå en pænere objektfunktion og bedre performance. Jeg vil se nærmere på

konturerne for denne variant i underafsnit 8.1 om kalibrering af modellen.

Hvis man omskriver ligning (22) under anvendelse af den trigonometriske identitet

cos(x− z) = cosx cos z + sin x sin z,

(Sydsæter, Strøm, & Berck, 2006, ligning 2.60) får man:

logE[p(t)] = A+ (tc − t)m{B + C cos[ω log(tc − t)] cos[φ] + C sin[ω log(tc − t)] sin[φ]} (25)

(Filimonov & Sornette, 2013, s. 3702, ligning 11).

Ligning (25) kan nu omparameteriseres således:

C1 := C cosφ, C2 := C sinφ (26)

Dermed får ligningen det endelige udtryk, som vi genkender fra ligning (10):

logE[p(t)] = A+ (tc − t)m{B + C1 cos[ω log(tc − t)] + C2 sin[ω log(tc − t)]} (27)

(Filimonov & Sornette, 2013, s. 3703, ligning 13)

Parameteren φ udtrykker faseforskydningen i den log-periodiske komponent. Effekten af faseparameteren

kan illustreres med et lille tankeeksperiment (som man nemt kan udføre i et passende computerprogram),

hvor man forestiller sig, at man har en bevægelse i en tidsserie, der svinger op og ned i bølger. Lad os

sige, at vi ønsker at fitte denne tidsserie på øjemål. Lad os sige, at vi har fundet en cosinus-funktion, der

ligner tidsserien: Bølgerne er lige så høje, og der er lige så langt mellem toppene. Bølgetoppene i vores
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funktion er bare lidt forskudt i forhold til tidsserien. Hvis vi vil forskyde vores cosinus-funktion sidelæns,

så den matcher tidsserien, er det faseparameteren, vi skal skrue på. Filimonov og Sornette (2013)

udnytter, at man kan slippe af med faseparameteren, som ikke er lineær i den parameter, tc, som vi er

interesseret i. I ligning (22) er den log-periodiske komponent udtrykt som en Fourier-serie i amplitude-

fase-form, i (27) er den log-periodiske komponent udtrykt i cosinus-sinus-form. Den gode nyhed er, at

vi ikke behøver at vider mere om Fourier-serier i denne sammenhæng for at komme videre i teksten.

Ovenstående omskrivning leverer alt, hvad vi skal bruge. Det væsentlige er, at cosinus-sinus-formen

stadig giver kontrol over fasen. Ellers ville det være håbløst at fitte periodiske svingninger.

6.2 LPPLS-varianter

Filimonov og Sornette (2013) motiverer forslaget til en ny parameterisering af modellen med ordene:

“Calibrating the LPPL model has always been prone to difficulties due to the relatively large number of

parameters that must be estimated and the strong nonlinear structure of the equation.” Figur 10 og 11

illustrerer de forhold, som volder problemer ved kalibrering af modellen i dens forskellige varianter. Af

oplagte årsager er det svært at visualisere hele parameterrummet i syv dimensioner. Derfor visualiserer

jeg kvadratafvigelsessummerne (SSE) som funktion af udvalgte parameterpar, når de øvrige parametre

holdes faste. Det giver en fornemmelse af relationerne mellem variablene, men fanger langt fra alle

dynamikker i modellen. SSE er beregnet som forskellen på en simuleret tidsserie med 1000 datapunkter,

genereret ud fra en LPPLS-model plus Gauss-støj med σ = 0.05 og den teoretiske LPPLS-model uden

støj, hvor altså to parametre varierer i konturplottet. LPPLS-modellen er specificeret i tabel 1.

Figur 10 viser tre tredimensionelle konturplot af ligning (27). Figur 10(a) illustrerer, hvorfor det er

ganske svært at kalibrere m og ω samtidigt, når de øvrige parametre holdes faste. Konturfladen varierer

kun i små oscillerende variationer i ω-aksens retning. Det medvirker til at motivere den metode, som

jeg gennemgår i afsnit 7.2. Her holdes de lineære parametre ikke faste ved kalibrering af modellen, men

indgår implicit i objektfunktionen, hvor de er udtrykt som funktion af de nonlineære parametre. I

afsnit 8 ser vi, at denne metode giver en objektfunktion med meget pæne konturflader for m og ω,

som er de styrende parametre for kalibreringen. Figur 10(b) og 10(c) viser konturerne for de to øvrige

kombinationer af de tre nonlineære parametre i Filimonov & Sornette-parameteriseringen. Især simultan

estimering af ω og tc med de andre parametre faste vil volde problemer, da et stort antal oscillationer

giver og noget der ligner interferens mellem korte og lange bølger og mange lokale minima. Konturfladen

for tc og m i figur 10(b) vil ikke være problematisk at navigere i for en optimeringsalgoritme, som kan

håndtere gradienter, der både kan antage meget små og meget store numeriske værdier.
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Figur 11(a) viser et konturplot for tc og faseparameteren φ i ligning (22), som er en variant, der kaldes

1. ordens Landau LPPL (Johansen et al., 2000, s. 11, ligning (18)). Jeg minder om, at ligning 22 er

1. ordens Fourier-ekspansion, som er baseret på en 1. ordens Taylor (Landau)-udvikling af ligning

(18). Denne variant beskriver ligesom Filimonov & Sornette-varianten ét regime: Processen tæt på

det kritiske punkt. Konturerne i figur 11(a) afslører tre lokale minima samt randløsninger for små

værdier af φ i eksemplet. Denne struktur har især konsekvenser for estimering af frekvensparameteren,

ω, og fejlestimering af frekvensparameteren har store konsekvenser for modellen. Antallet af lokale

minima er dog ikke større, end at man fx med få forskellige begyndelsesværdier i en gittersøgning vil

finde det globale minimum. Konturerne omkring de lokale minima er pæne, og vilkårlige minima kan

identificeres i ganske få iterationer.

Ligning (28)2 kaldes en 2. ordens Landau LPPL. Denne variant er baseret på en 2. ordens Taylor-

udvikling af ligning (18).

log
[
p(t)
pc

]
≈ (tc − t)m√

1 +
(
tc−t
∆t

)
{
α0 + α1 cos

[
ω log(tc − t) + ∆ω

2m log
(

1 +
(
tc − t

∆t

)2m
)

+ φ

]}
(28)

Resultatet er en 2. ordens Fourier-ekspansion, som beskriver to regimer: Processen tæt på og længere

fra det kritiske punkt. Der inddrages et præ-kritisk regime, som er karakteriseret ved log-periodiske

svingninger omkring en fladere trend med frekvensparameter ω+ ∆ω. ∆t angiver længden af overgangs-

fasen imellem regimerne. Ligning (28) nærmer sig ligning (22), for tc−t
∆t
→ 0. Denne parameterisering er

meget svær at kalibrere, da forskellige parameterværdier giver samme varians. (Johansen et al., 2000, s.

16). Figur 11(c) illustrerer at konturfladen mht ω og tc er endnu mere kompleks, end det er tilfældet

for Filimonov & Sornette-varianten og 1. ordens Landau LPPL, som ikke illustreret her, men som

minder meget om figur 10(c). Kløfterne er meget smalle og stejle, og kan desuden være meget dybe.

For at konturerne for 1.-ordensudviklingen skal adskille sig fra dem for 2.-ordensudviklingen er anvendt

et datasæt med 2000 datapunkter og parameterværdier som i tabel 2. På grund af inddragelse af et

præ-kritisk regime, kan parametrene bevæge sig udenfor de karakteristiske filterværdier som definerer

randbetingelserne for et LPPLS-regime.
2I Johansen et al. (2000, s. 13, ligning 22) er der byttet om på tæller og nævner på venstre side.
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(a) SSE som funktion af m og
ω. Når de lineære paramtere og
tc holdes faste, er der kun små
oscillerende variationer i ω. Kon-
turfladen flader ud for små vær-
dier af m. Der er en svag for-
dybning omkring m = 0.6. For
større værdier af m, vokser SSE
konturfladen kraftigt.

(b) SSE som funktion af m og tc.
Konturfladen flader ud for små
værdier af m. Der er en svag for-
dybning omkring m = 0.6. For
større værdier af m, vokser SSE
konturfladen kraftigt. Der er vari-
ation i tc-aksens retning, selvom
den er lille for små værdier af m.

(c) SSE som funktion af m og ω.
Konturfladen har mange kraftige
oscilationer i ω-aksens retning.

Figur 10: Konturplot af ligning (27), Filimonov & Sornette-variant. Lignende billeder tegner sig for ligning (22).

tc m ω A B C1 C2, φ
Simulation 1001 0.6 8 8 −0.025 0.0015 0.001

Tabel 1: Specifikation af den simulerede LPPLS-proces for ligning (27) og (22).

(a) SSE som funktion af tc og φ
for ligning (22).

(b) SSE som funktion af tc og φ
for ligning (28). Bemærk værdi-
erne på tc aksen.

(c) SSE som funktion af tc og ω
for ligning (28).

Figur 11

tc m ω A B C1 C2, φ ∆t
Simulation 2001 0.6 8 8 −0.025 0.0015 0.001 500

Tabel 2: Specifikation af den simulerede LPPLS-proces for ligning (28).

Andre varianter af modellen har været foreslået, såsom 3. ordens Landau LPPL (Johansen et al., 1999,

s. 11-12), Weierstrass LPPL (Zhou & Sornette, 2003b) og nonparametriske varianter (Zhou & Sornette,
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2003a).

7 Modelramme

7.1 Modellens parametre

Jeg gennemgår nu modellens parametre ét for et.

tc

tc er det kritiske tidspunkt, hvor hældningen af kurven bliver uendelig. Da hældningen er uendelig, er det

kritiske tidspunkt er det seneste tidspunkt, hvor LPPL-regimet kan finde sin afslutning. Processen kan

overgå til et andet regime til og med t = tc, men ikke senere. I modellen indgår tc både i potenslov-leddet

og de(t) log-periodiske led. Når t nærmer sig tc, vokser potenslov-leddet B(tc − t)m supereksponentielt,

dvs hurtigere end eksponentielt. Når t rammer tc, vil gradienten ∂
∂tB(tc − tc−)m = −Bm(tc − t)m−1

blive uendelig, da eksponenten m−1 er negativ for m ∈ (0, 1). Her er et tilfælde, hvor det gør en forskel,

at finansielle tidsserier reelt ikke er kontinuerte, selvom de modelleres som sådanne. Lad tc− betegne

tidspunktet umiddelbart før tc. I praksis kommer tc− ikke tæt nok på tc, til at processen nærmer sig

eksplosiv vækst, som illustreret i figur 12. Hvis fx priserne opgøres dagligt i hele tidsenheder, vil den

mindste værdi af tc − tc− være 1, således at maxtc− B(tc − tc−)m = B. Uanset, hvor lille tc − tc− kan

blive, gælder det i et LPPLS-regime, at i t = tc rammer potenslov-leddet 0 nedefra med uendelig

hældning i det kritiske tidspunkt, når B < 0, 0 < m < 1 og t < tc.

(a) B = −3.9, m = 0.3, tc = 4. (b) B = 3.9, m = −0.3, tc = 4.

Figur 12: log p = B(tc − t)m. Stiplede linjer indikerer B og tc − 1.
I tidspunktet umiddelbart før det kritiske tidspunkt, er hældningen langt fra uendelig, når tidsskalaen er inddelt
i diskrete intervaller af en vis størrelse.

m

m er potenslov-eksponenten. I det log-periodiske led påvirker m accellerationerne af svingningerne i
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lineær tid. For at sikre at log-prisen er endelig til tid tc, indføres randbetingelsen m > 0. Samtidig er

hensigten at modellere et regime, hvor singularitet indtræffer i endelig tid. Derfor indføres desuden

randbetingelsen m < 1. I praksis anvendes randbetingelsen 0.1 < m < 0.9, for at opnå en stærkere

identifikation af LPPLS-regimer. (Demos & Sornette, 2017a)

ω

Log-periodisk svingningsfrekvens. Afstanden mellem toppene af svingningerne aftager geometrisk med

fast rate λ indtil singularitetspunktet:

λ ≡ exp
{2π
ω

}
(29)

(Johansen et al., 2000).

Filimonov et al. (2017) påpeger, at spuriøse korrelationer kan forekomme som følge af kobling mellem

lange log-periodiske svingninger og potenslov-trenden – som vist med eksempel i afsnit 8.3. Filimonov

et al. foreslår, at den nedre filterværdi for ω opjusteres for at undgå for lange svingninger. Huang,

Johansen, Lee, Saleur, og Sornette (2000) leverer en detaljeret analysere af problemer med spuriøse fit

af log-periodiske processer. Denne vender jeg tilbage til i afsnit 8.3.

A

A er log-prisen til tidspunkt t = tc. Det ses uden videre af, at når tc − t = 0, er alle andre led end A lig

0. Det stemmer over ens med, at vi netop definerede A ved A := log(p), da vi udledte ligningen.

B

B er koefficienten til potenslov-leddet. En voksende potenslov-udvikling kræver B < 0.

C1, C2

C1 og C2 er koefficienter til hhv cosinus- og sinus-leddet.

D

Parameteren D indgår ikke eksplicit i modellen og anvendes kun i forbindelse med filtrering af

parameterestimater. I LPPLS-modellen er hazard rate proportionel med det forventede afkast, givet

at der ikke er forekommet et spring i prisprocessen. Da hazard rate ikke kan være negativ, kan det

forventede afkast i et LPPL-regime heller ikke være negativt. Selvom afkastet kortvarigt er negativt, er

forventningen, at det vil være positivt i næste periode. Graf v. Bothmer og Meister (2003) har vist, at

denne begrænsning medfører en filterbetingelse for 1. ordens Landau-varianten af LPPLS-modellen,

som i Filimonov-varianten svarer til

D := |B|m

ω
√
C2

1 + C2
2

≥ 1 (30)
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(Demos & Sornette, 2017a)

Som illustreret i afsnit 5.5 dæmpes udsvinget af de log-periodiske svingninger i modellen efterhånden

som processen nærmer sig tc. Det er netop denne dæmpning af processen, som filtreringen af D sikrer.

Derfor kaldes D for dæmpningsparameteren.

7.2 Inferens og kalibrering af parametre

Det kritiske tidspunkt estimeres ved inferens baseret på kalibrering af nuisanceparametrene i en LPPLS-

model. Nuisanceparametre kalibreres ved hjælp af statistiske teknikker såsom OLS og profile likelihood.

Modellen beskriver en prisproces. Det er prisprocessen frem til tidspunkt tc, vi kan prædiktere. Det

mest sandsynlige tidspunkt for et kollaps findes dog ikke ved prædiktion af prisprocessen, men som et

estimat af parameteren tc ved fit af observeret data, selvom tc ligger kronologisk efter observationerne.

Det er en subtil pointe, at vi i modellen estimerer et tidspunkt i fremtiden uden prædiktion.

Selv med omparameteriseringen i ligning (27), har modellen en struktur, som gør estimering af

parametrene til en udfordring at implementere. Den parameter, der har primær interesse, er det kritiske

tidspunkt, tc. Filimonov og Sornette (2013) introducerer derfor den ide at opdele estimeringsproceduren

for de nonlineære parametre i to trin. Som før elimineres de lineære parametre ved at udtrykke dem

som funktioner af de nonlineære parametre. Første trin i den nonlineære estimering er så at estimere

m̂ og ω̂ for hver af alle værdier af tc i et interval, som man vælger at betragte. Denne procedure

kaldes profile likelihood. Andet trin er at estimere t̂c under betingelse af m = m̂ og ω = ω̂. Jeg vil her

gennemgå den fremgangsmåde, som forslås af Filimonov et al. (2017).

7.2.1 Punktestimater af parametrene

Lad log-priser y(i) := log(pti), hvor observationstidspunkterne X = {ti : ti ∈ [T1, T2]} og [T1, T2] er det

tidsvindue, der analyseres. Så skal vi altså estimere parametrene i følgende model:

log p(t) = A+ (tc − t)m (B + C1 cos(ω log(tc − t)) + C2 sin(ω log(tc − t))) + ε(t; tc,m, ω,A,B,C1, C2)

(31)

hvor jeg om støjleddet indtil videre antager, at ε(t; tc,m, ω,A,B,C1, C2) ∼ N (0, σ2). Jeg vil senere

diskutere forhold omkring støjleddets fordeling. Vi ser som udgangspunkt på indekseret tid, men for at

forenkle notationen vil jeg skrive t := ti. Jeg begrænser undersøgelsen til tilfældet, hvor t < tc. Det er

muligt at inkludere “anti-bobler” i modellen ved at lade tc < t og erstatte (tc − t) med |tc − t|.
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I den inferensmetode, som udstikkes i Sornette et al. (1996), udtrykkes de lineære variable som funktion

af de nonlineære variable ved at løse et passende system af lineære ligninger. Hvis de lineære variable

i ligningen derefter erstattes med de fundne udtryk, får man en ligning, som kun afhænger af de

nonlineære variable. Den variant af modellen, som Sornette et al. (1996) præsenterede, var ligning (22),

med tre lineære og fire nonlineære variable. Således kunne de lineære parametre estimeres ved at løse

ordinary least squares-normalligningen, som giver følgende ligningssystem i 3 dimensioner (Johansen et

al., 2000, ligning 24)3:

n∑
i


log(p(ti))

log(p(ti))f(ti)

log(p(ti))g(ti)

 =
n∑
i


1 f(ti) g(ti)

f(ti) f(ti)2 f(ti)g(ti)

f(ti) f(ti)g(ti) g(ti)2



Â

B̂

Ĉ

 (32)

I ligning (10), som er ligning 6 i Filimonov et al. (2017) med den modifikation, at jeg kun ser på

tilfældet t < tc, indgår som nævnt fire lineære variable og tre nonlineære. Vi skal altså minimere

følgende objekfunktion:

SSE(tc,m, ω,A,B,C1, C2) :=
n∑
i=1

(ε(ti; tc,m, ω,A,B,C1, C2))2

=
n∑
i=1

(log(p(ti)− ξ(ti; tc,m, ω,A,B,C1, C2))2
(33)

Objektfunktionen simplificeres først ved at minimere ligning (33) mht de lineære parametre, idet de

øvrige parametre holdes faste. Herved fremkommer objektfunktionen,

F1(tc,m, ω) = min
A,B,C1,C2

SSE(tc,m, ω,A,B,C1, C2). (34)

(34) findes som den unikke løsningen til førsteordensbetingelserne, som analogt med ligning (32) kan

formuleres ved det lineære system

n∑
i



1 fi gi hi

fi f2
i figi fihi

gi figi g2
i gihi

hi fihi gihi h2
i





Â

B̂

Ĉ1

Ĉ2


=

n∑
i



yi

yifi

yigi

yihi


(35)

3Der er en fejl i (Johansen et al., 2000), hvor der summes N gange over N i stedet for at summe N gange over 1. Jeg
har desuden tilføjet hatter på A, B og C for at indikere, at det er estimerede parametre.
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Dvs

β̂ :=



Â

B̂

Ĉ1

Ĉ2


=


n∑
i



1 fi gi hi

fi f2
i figi fihi

gi figi g2
i gihi

hi fihi gihi h2
i





−1

n∑
i



yi

yifi

yigi

yihi


(36)

hvor
yi := log p(ti),

∂LPPLS
∂A

= 1,

fi := ∂LPPLSi
∂B

= (tc − ti)m,

gi := ∂LPPLSi
∂C1

= (tc − ti)m cos(ω log(tc − ti)),

hi := ∂LPPLSi
∂C2

= (tc − ti)m sin(ω log(tc − ti)).

(37)

Filimonov og Sornette (2013); Filimonov et al. (2017) kommenterer ikke, hvordan ligningssystemet

(36) løses i praksis. Da en praktisk implementering er afgørende for at kunne vurdere modellen,

fortjener dette spørgsmål en kommentar. Ved simpel estimering af parametre i en lineær model beregnes

parameterestimatvektoren generelt som β̂ = (XTX)−1XT y, hvor X er designmatricen og y er en

vektor observationer af responsvariablen. Dette beregnes nemt med en computer ved hjælp af en

implementering af matrixmultiplikation, som man stoler på. I dette tilfælde kan vi imidlertid ikke

beregne elementerne i designmatricen, da tc, m og ω ikke er kendt. Ideen er netop at finde Â, B̂,

Ĉ1 og Ĉ2 udtrykt ved tc, m og ω. Dvs at hver af de fire lineære variable skal implementeres som

funktioner, der kan indsættes i objektfunktionen, som skal minimeres med hensyn til hver af de tre

nonlineære parametre. De fire lineære parametre er udledt i appendiks 14.3. Dette trin indebærer en

implementeringsmæssig omkostning sammenlignet med implementering af (32), selvom matematikken

er ligetil.

Filimonov og Sornette (2013); Filimonov et al. (2017) anfører, at F1(tx,m, ω) i ligning (34) kan

minimeres numerisk mht de nonlineære parametre, fx ved gentagne kørsler af Nelder-Mead algoritmen

eller Levenbart-Marquardt’s nonlinear least square algoritme for tilfældige begyndelsesværdier af tc,

m og ω. I min implementering anvender jeg en BFGS-algoritme med randbetingelser, som sikrer

at søgningen holder sig indenfor visse filterværdier. BFGS-algoritmen er ligeledes valgt ud fra, at

den kan betragtes som en Newton-algoritme med rekursivt tilnærmet Hesse-matrice. Det betyder,

at algoritmen nærmer sig den performance, man ville få fra en Newton-algoritme, uden at man skal

angive Hesse-matricen eksplicit (Nocedal & Wright, 2006, s. 141). Jeg har implementeret muligheden



7 Modelramme 41

for at estimere parametrene med objektfunktion F1 (34), hvor parametersøgning gentages et valgt antal

gange med forskellige begyndelsesværdier. Med den modifikation af inferensmetoden, som jeg nu vil

gennemgå, finder jeg imidlertid i praksis, at en enkelt kørsel af optimeringsalgoritmen plus et ekstra

optimeringsskridt er nok. Dette er naturligvis en heuristisk betragtning, og derfor har jeg implementeret

diverse diagnosticeringsværktøjer, som er anvendt i dette speciale til at analysere parameterrummet.

Målet for Filimonov og Sornette er netop at eliminere nogle af de heuristiske greb, der hidtil har været

nødvendige for at estimere parametrene i modellen. Min tilgang til implementering er så vidt muligt at

undgå heuristiske metoder, uden at automatisering sker på bekostning af den kritiske analyse.

Da vores fokus er bestemmelse af tc, simplificeres objektfunktionen F1 yderligere til en funktion som

kun afhænger af tc betinget af estimerede værdier af m̂ og ω̂. Denne objektfunktion har generelt færre

lokale minima. For at kunne implementere proceduren korrekt, er det nødvendigt at formulere den

mere præcist, end det er gjort i Filimonov og Sornette (2013); Filimonov et al. (2017). Fra ligning (34)

har vi objektfunktionen F1(tc,m, ω), som er en funktion af de nonlineære parametre:

F1(tc,m, ω) = min
A,B,C1,C2

SSE(tc,m, ω,A,B,C1, C2). (38)

Ideen er nu at estimere m og ω for hver værdi af tc. For hver værdi af tc beregnes objektfunktionen,

idet de estimerede værdier indsættes for m og ω. Den værdi af tc som giver den mindste værdi af

objektfunktionen, er den estimerede værdi af tc. Jeg formulerer det mere formelt: For hver værdi af tc i

det interval [T2 + 1, T3], vi kigger på, indsættes estimater af m og ω i objektfunktionen:

F2(tc; m̂(tc), ω̂(tc)) = min
m,ω

F1(tc,m, ω) (39)

hvor de estimerede parametre for hver værdi af tc er givet ved

{m̂(tc), ω̂(tc)} = arg min
m,ω

F1(tc,m, ω). (40)

Vi ønsker nu at finde den værdi af tc som giver det bedste estimat af m̂ og ω̂. Derfor indsætter jeg

m̂(tc) og ω̂(tc) i objektfunktion F2, for hver værdi af tc. Når vi har fundet den værdi af tc, som giver

den mindste værdi af F2(tc|m = m̂(tc), ω = ω̂(tc)), er der ikke mere, vi kan gøre, for at drive værdien

af objektfunktionen længere ned, og vi har fundet det bedste estimat af tc:

t̂c = arg min
tc

F2(tc|m = m̂(tc), ω = ω̂(tc)) (41)

7.2.2 Likelihood region

En vigtig pointe er, at vi ikke har sagt noget om, hvor sandsynlige estimaterne er, givet observationerne.

Det kan være utilfredsstillende kun at have et punktestimat af en statistisk størrelse, uden at have et
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mål for, hvor godt estimatet er. Et udbredt mål for usikkerhed er et konfidensinterval, som er baseret

på en fordelingsantagelse om en teststørrelse. I LPPLS-modellen er situationen, at vi kan estimere

tc, men vi ved ikke, hvor godt estimatet er. Fordelingen af likelihood under nulhypotesen, at t̂c er

forskelligt fra det sande tc, kan have egenskaber, der gør den svær eller umulig at estimere, og beregning

af teststørrelsen er et komplekst problem (Filimonov et al., 2017). Modified profile likelihood-estimatet

giver i stedet mulighed for at beregne et likelihood interval. Det er netop motivationen hos Filimonov

et al. for at foreslå anvendelsen af modified profile likelihood. Der er dog stadig ingen garanti for, at

likelihood-fordelingen ikke er flermodal. Dvs at der kan være punkter med lav likelihood imellem to

lokale toppunkter. Derfor taler man mere generelt om en likelihood-region, der kan bestå af flere

disjunkte intervaller (Sprott, 2000, s. 14). I dette underafsnit, sammenfatter jeg den modificerede

inferensmetode, som foreslås af Filimonov et al. (2017):

OLS-estimatet

{t̂c} = arg min
tc,ψ

SSE(tc, ψ) (42)

hvor ψ̂ = {m̂, ω̂, Â, B̂, Ĉ1, Ĉ2}, er identisk med maximum likelihood-estimatet under antagelse af

ε(ti; tc, ψ) ∼ N (0, σ2), hvor s := σ2 er variansen4 af residualerne.

Så er likelihood-ligningen givet ved

L(tc, ψ, s) = (2πs)−n/2 exp
(
−SSE(tc, ψ)

2s

)
(43)

som maksimeres mht tc, ψ og sd ved førsteordensbetingelserne (score-funktionen). s estimeres ud fra

de øvrige estimerede parametre ved indsættelse i (33):

ŝ = 1
n
SSE(t̂c, ψ̂) (44)

Lad η = {m,ω,A,B,C1, C2, s}. Elementerne i η kaldes så nuisance-parametre i forhold til tc. Opgaven

er nu at eliminere nuisiance-parametrene. Det gøres i profile likelihood-metoden ved at erstatte nuisiance-

parametrene med deres respektive maximum likelihood-estimater for hver værdi af tc i et tidsinterval

[T1, T2], som man vælger at tage i betragtning. Givet den simultane likelihood L(tc, η) defineres profile

likelihood Lp(tc) som

Lp(tc) := max
η

L(tc, η) ≡ L(tc, η̂c) (45)

hvor η̂c := arg maxη L(tc, η) er MLE for η ved en fast værdi af tc. m̂tc og ω̂tc bestemmes ud fra (40),

givet Âtc , B̂tc , Ĉ1,tc og Ĉ2,tc , som bestemmes ud fra (35). ŝtc bestemmes ved

ŝtc = 1
n
SSE(tc, ψ̂) ≡ 1

n
F2(tc) (46)

4Filimonov et al. (2017) anvender notationen s := σ2. Jeg overtager denne notation, og lader sd betegne den empiriske
standardafvigelse, mens σ er den teoretiske standardafvigelse.
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Ved nu at indsætte (46) i (43) fremkommer profile likelihood:

Lp(tc) ∝ (ŝtc)−n/2 ∝ (F2(tc))−n/2 (47)

hvor overflødige konstanter er udeladt. Udeladelse af konstanter betyder dog, at likelihood kan blive

ekstremt store.

Profile likelihood estimation adskiller sig bl. a. fra sædvanlig likelihood estimation ved at betragte faste

værdier for η̂tc som kendte. Derved kan estimatet af tc være baseret på mindre information om η end

modellen tager højde for, og estimatet af tc kan være mere upræcist end modellen giver udtryk for.

Desuden kan ortogonalitet mellem tc og η ikke antages. Derfor tilnærmes likelihood med en modificeret

profile likelihood ved at introducere modulationsfaktoren M(tc).

Lm(tc) = M(tc)Lp(tc) = |I(η̂tc)|−1/2︸ ︷︷ ︸
penalty

∣∣∣∣ ∂η̂∂η̂tc
∣∣∣∣︸ ︷︷ ︸

Jacobiant
J(tc)

Lp(tc) (48)

hvor η̂tc er et maximum likelihood-estimat af η for en fast værdi af tc. Den observerede Fisher-

informationsmatrix for η under antagelse af, at tc er kendt, er:

I(η̂tc) = −∂
2 logL(tc, η)
∂n∂ηT

∣∣∣∣∣
η=η̂tc

(49)

Jacobianten gør likelihood invariant overfor transformationer af nuisance-parametrene. Da Jacobian-

ten kan være svær at beregne i praksis, approksimeres den modificerede likelihood ved at anvende

kovariansmatricen i stedet:

Lm(tc) ≈
|I(η̂tc)|1/2∣∣∣Σ(tc, η̂tc ; t̂c, η̂

∣∣∣Lp(tc) (50)

Med de udtryk for determinanterne til hhv den observerede Fisher-informationsmatrice og kovarians-

matricen, som udledes i Filimonov et al. (2017, appendiks A.1 og A.2), får man nu

Lm(tc) ∝

∣∣∣XT (tc, ψ̂tc)X(tc, ψ̂tc)−H(tc, ψ̂tc)
∣∣∣1/2∣∣∣XT (tc, ψ̂tc)X(tc, ψ̂tc)

∣∣∣ × (ŝtc)−(n−p−2)/2 (51)

hvor led der ikke afhænger af tc udelades. Her er p = dimψ = 6. ŝtc er ML-estimatet af varians (46),

ψ̂tc er en vektor af ML-estimater af LPPLS-parametrene for en fast værdi af tc. Lm(tc) er udledt i

appendiks 14.4.

Datalogisk note: På den computer, jeg har til rådighed i dette projekt, er 1.797694 · 10309 det største

mulige tal. Derfor giver (ŝtc)−(n−p−2)/2 problemer for tilpas store n og tilpas små ŝtc . Fx giver 0.4 ˆ
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(-1000) resultatet Inf. Problemet opstår ikke ved sædvanlig maximum likelihood, fordi man nemt

kan anvende logaritmen til likelihood-funktionen i lukket form. Det er ikke tilfældet i ligning (51).

Filimonov et al. (2017) adresserer ikke dette spørgsmål, men jeg vælger at implementere log-likelihood

ved først at beregne brøken i ligning (51), hvor efter jeg tager logaritmen til hele udtrykket. På den

måde udnytter jeg, at sidste led i (52) kan beregnes uden først at beregne (ŝtc)−(n−p−2)/2.

`m(tc) ∝ log


∣∣∣XT (tc, ψ̂tc)X(tc, ψ̂tc)−H(tc, ψ̂tc)

∣∣∣1/2∣∣∣XT (tc, ψ̂tc)X(tc, ψ̂tc)
∣∣∣

− n− p− 2
2 log(ŝtc) (52)

Ligning (52) beregnes på følgende måde: Først beregnes n × p-matricen X, hvor elementerne er

gradienten til ξ(ti; tc, ψ) mht hver af parametrene m, ω, A, B, C1 og C2.

Xij(tc, ψ) = ∂ξ(ti; tc, ψ)
∂ψj

(53)

De eksplicitte udtryk for gradienten findes i appendiks 14.1. Nu kan p× p-matricen H beregnes ved

Hij(tc, ψ) =
n∑
k=1

(log p(τk)− LPPLS(τk; tc, ψ))× ∂2LPPLS(τk; tc, ψ)
∂ψi∂ψj

(54)

hvor H er en p× p-matrix, og ψj er det j-te element i nuisance-parametervektoren {m,ω,A,B,C1, C2}.

De eksplicitte udtryk for Hesse-matricen findes i appendiks 14.2.

Filimonov et al. (2017) angiver ikke en metode til maksimering af likelihood-ligningen (51). Som

udgangspunkt anvendes BFGS med randbetingelser (implementeret i optim()) som i afsnittet om

OLS.

Ved modified profile likelihood (MPL) anvendes et likelihood interval, som ikke er baseret på en

antagelse om teststørrelsens fordeling. Derfor kan vi ikke som ved maksimum likelihood tale om et

konfidensinterval baseret på, hvor sandsynligt det er at observere bestemte parameterværdier. Et

likelihood interval er baseret på forholdet mellem profile likelihood-funktionen evalueret i en given

parameterværdi og MPL-estimatet. Likelihood intervallet defineres ved

LI(tc) = {tc : Rm(tc) := Lm(tc)
Lm(t̂c)

< c⇐⇒ rm(tc) := `m(tc)− `m(t̂) < log(c)} (55)

hvor c er likelihood interval-konfidensniveauet, og fodtegn-m indikerer modified profile likelihood.

Det betyder, at hvis en parameterværdi giver en lav profile likelihood, betragtes den oplagt som

usandsynlig. I fraværet af en fordelingsantagelse, er der imidlertid ikke noget mål for hvor usandsynlig

en parameterværdi er. Likelihood intervallet siger kun noget om, at nogle parameterværdier er mere

sandsynlige end andre, givet MPL-estimatet. Kalbfleisch (1979) anbefaler på den baggrund, at man
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rapporterer flere likelihood intervaller, fx c = (0.01, 0.1, 0.5). Jeg anvender i det følgende (0.05, 0.1, 0.5),

Filimonov et al. (2017) anvender (0.05, 0.5, 0.95). Værdier der ligger i LI for c = 0.1, betegnes som

plausible, værdier der ligger udenfor, betegnes som ikke plausible. LI er en noget svævende størrelse,

som ikke har en klar fortolkning.

Jeg ser to fordele ved anvendelse af modified profile likelihood (MPL) i denne sammenhæng.

1) Et plot af MPL (eller logaritmen til denne) som funktion af tc kan giver en indikation af, om man

søger tc i et stort nok interval. Hvis fx MPL er monotont voksende i hele intervallet, kan det tyde

på, at højre intervalendepunkt ligger for tidligt. Umiddelbart er valget af det interval, man søger tc i,

baseret på skøn.

2) Placeringen af MPL i et likelihood interval kan fungere som en advarselslampe. Hvis MPL fx ligger

langt fra midten af intervallet, kan det indikere ujævnheder i MPL funktionen. Et eksempel på dette

er givet i afsnit 9.

7.2.3 Lagrange-regularisering

Ud over et intervalestimat af tc, savner modelrammen et mål for, hvor godt modellen beskriver

observationerne. (Demos & Sornette, 2019) tager udgangspunkt i det faktum, at modeller, der er

kalibreret på forskellige datasæt, ikke kan sammenlignes direkte med metoder som Akaike Information

Criterion. Med AIC-baserede metoder søger man at minimere informationstabet fra den sande fordeling

af data til fordelingen af data under en given model, hvor den sande fordeling er konstant for de

modeller man sammenligner og derfor ikke er relevant for minimeringsproblemet (se fx Fox, 2016, s.

675). Den LPPL-proces, vi her er interesserede i at identificere, har – som Demos og Sornette påpeger

– statistiske egenskaber og struktur, som er fuldkommen forskellige fra den process som går forud.

Dette er netop det, som i afsnit 5.1 er defineret som et regimeskifte. Den metode, som Demos og

Sornette foreslår, er ikke baseret på ændringer i en tæthedsfunktions momenter som andre metoder til

identifikation af regimeskifte, men baserer sig på mere fundamentale ændringer i den datagenererende

proces.

Lad jvf Demos og Sornette (2019) RSS:= χ2(Ψ) betegne residualkvadratsummen. RSS
n−p := χ2

np(Ψ) er så

den normaliserede residualkvadratsum, hvor n er antal observationer og p er antal parametre.

χ2
np(Ψ) := 1

(T2 − T1)− p

T2∑
i=Y1

ri(Ψ)2 (56)

hvor ri er residualet af observation i. Ideen er nu som følger. Ved estimering af et tc i fremtiden, så tc > T2,

kalibreres en LPPLS-model over et tidsvindue, som løber fra T1 til T2, hvor T2 opfattes som “i dag”. På
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den måde kalibreres et antal modeller {Mk}k=1..q med fast T2 men forskellige begyndelsestidspunkter,

således at T1 er rullende i passende trinstørrelser over et passende tidsinterval. Dermed er antallet af

observationer, der anvendes til hver Mk, forskelligt. (Demos & Sornette, 2019) argumenterer for, at den

bias der følger af at reducere antallet af observationer, kan beskrives ved en aftagende lineær trend,

hvis vi betragter de observerede residualkvadratsummer for alle de kalibrerede modeller som funktion

af T1. Formuleret mere præcist:

χ2
np(T1) = β0 + β1T1, β1 < 0 (57)

hvor p = 1. β = (β0, β1)T bestemmes ved (XT
k Xk)−1XT

k yk, hvor 1. søjle i Xk er 1-taller og 2. søjle er

vektoren af tidsindeks for de observationer, som er anvendt til model Mk. yk er vektoren af log-priser

for de observationer, som er anvendt til model Mk.

Ideen er nu at korrigere bias ved at indføre et regulariserende led, så det regulariserede led har en

lineær trend med hældning 0 mht T1. Lad den Lagrange-regulariserede RSS være betegnet ved

χ2
λ(Φ) := χ2

np(Ψ)− λ(T2 − T1) (58)

Den lineære trend af den regulariserede RSS mht T1 er så

χ2
λ(T1) = β0 + β1T1 − λ(T2 − T1) = β0 + (β1 − λ)T1 − λT2 (59)

Vi skal nu bestemme det λ∗, som giver den lineære trend i (59) hældningen 0 og dermed kompenserer

for bias. Dvs at λ∗ = −β1. Det optimale valg af T ∗1 kan nu bestemmes ved at minimere χ2
λ∗(T1).

Optimeringsproblemet for T ∗1 er altså

T ∗1 = arg min
T1

χ2
λ∗(T1) (60)

Demos og Sornette (2019) argumenterer for, at λ kan fortolkes som et mål for goodness-of-fit, hvor

λ indikerer modellens tendens til at overfitte data. Tanken er, at et stort λ er udtryk for en stor

korrektion, som indikerer at goodness-of-fit er meget følsomt overfor antalet af observationer. Et λ

på nul, ville indikere, at modellen er helt uafhængig af antallet af observationer, så vi forudsætter, at

λ > 0. For λ tæt på nul, vil modellen give et rubust estimat over et stort interval af T1 værdier.

Et eksempel på anvendelse af Lagrange-regularisering findes i underafsnit 8.4.

I praksis fungerer parametrenes filterkriterier som en heuristisk indikator (Sornette et al., 2010b).

Hvis der er parametre, som ligger udenfor filterværdierne, er det en indikator på, at der ikke er tale
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om et LPPL-regime. Herudover har Financial Crisis Observatory ved ETH Zürich under ledelse af

Didier Sornette udviklet det, de kalder en konfidensindikator (FCO, 2019). Her er ideen at udnytte, at

LPPL-processen er skalainvariant. Hvis man fx fitter en bestemt tidsserie, og fittet bliver påvirket af

tilfældig heteroskedastisk støj, som minder om periodiske svingninger, burde et eventuelt LPPLS-signal

stadig kunne identificeres over et tidsvindue med et andet starttidspunkt, hvor et misvisende udsving i

støjen ikke har effekt. Umiddelbart tester konfidensindikatoren ikke den statistiske kvalitet af estimatet.

Den tester hvor mange indikationer på et LPPLS-signal der identificeres over forskellige tidsvinduer.

Men fordi LPPLS-signalet bør være robust på tværs af forskellige tidsvinduer, mens tilfældige effekter

fra støj i signalet typisk ikke påvirker fittet over flere forskellige tidsvinduer, kan idikatoren alligevel

give en ide om, hvor godt et estimat er.

7.2.4 Residualer

Antagelsen i modified profile likelihood-proceduren i afsnit 7.2.2 var, at residualerne er normalfordelte.

Når denne antagelse ikke holder, kan bootstrap være en anvendelig teknik bl. a. til beregning af

konfidensintervaller og til test af udviddelser af modellen.

Ved beregning af konfidensintervaller anvender Sornette et al. (2010a) følgende procedure: En LPPLS-

modelMfit kalibreres (fittes) til en log-prisserie. Residualerne beregnes som forskellen på den observerede

tidsserie og en LPPLS-serie genereret af den kalibrerede model. Ud fra residualerne konstrueres k

bootstrap-log-prisserier ved at udtrække en ny serie af residualer fra de oprindelige og lægge den

nye residualserie til den kalibrerede LPPLS-proces. Nu kalibreres k modeller på bootstrap-serierne,

hvilket giver k estimater af tc. Ud fra disse estimater bestemmes de fraktiler, som man ønsker at

rapportere, fx 20%/80% og 5%/95%. Sornette et al. (2010a) angiver ikke, hvordan de forholder sig til

mulig afhængighed i residualerne.

Yan, Woodard, og Sornette (2014) sammenligner potentielle udviddelser af modellen med den reducerede

model (ligning 22 i dette speciale) ved hjælp af bootstrapping. Det er ikke et emne, jeg vil åbne op for

her. Jeg vil blot nævnte, at Yan et al. dels udtrækker bootstrap-serierne enkeltvis og dels i blokke på 25

handelsdage, dvs 1 måned. Ideen med at udtrække i blokke er at bevare noget af afhængighedsstrukturen

i data. Forfatterne vælger at rapportere resultaterne for begge bootstrap-metoder.

Residualerne i modellen kan være autoregressive men antages at være stationære (Demos & Sornette,

2017a). Stationaritet testes med unit root tests såsom Dickey-Fuller test (Said & Dickey, 1984) af

nulhypotesen om en autoregressiv proces med koefficient(er) der er 1, dvs at residualerne ikke er
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stationære.

Håndtering af støj i modellen indebærer udfordringer, som jeg ikke har fundet klare løsninger på

i litteraturen. I afsnit 8 anlægger jeg en mere eksperimentel tilgang og samler nogle eksempler på

udfordringerne under overskriften “Diagnosticering af modellen”.

8 Diagnosticering af modellen

Ved diagnosticering af LPPLS-modellen er det vigtigt at have en god intuitiv forståelse af parameter-

rummet. Derfor vil jeg nu illustrere, hvordan modellen og dens parameterrum påvirkes af forskellige

støjprocesser og introducere nogle visuelle diagnoser af parameterrummet, som er anvendelige ved

praktisk implementering af modellen. I hele dette afsnit anvendes LPPLS-parameteriseringen i ligning

(10) og kalibreringsmetoderne, som er beskrevet i afsnit 6.1.1.

8.1 Kalibrering af modellen på simuleret data

Hvad sker der, hvis man slækker på antagelsen om normalfordelte residualer? Hvis residualerne er

heteroskedastiske, vil vi forvente, at estimaterne er mindre præcise end ved normalfordelte residualer,

mens konfidensintervaller ved heteroskedastiske residualer generelt er for optimistiske (Wheatley,

Sornette, Huber, Reppen, & Gantner, 2018). Lad os se på kilden til residualerne, nemlig støjen i

log-pris-processen. I et LPPLS-regime består støjen af afvigelser fra en LPPLS-proces og er ikke

nødvendigvis normalfordelt. Derfor kan man heller ikke forvente normalfordelte residualer (Lin, Ren,

& Sornette, 2009). Jeg indleder med at illustrere, hvordan modellen påvirkes, når støjen ikke er

normalfordelt.

Som indledende eksempel konstruerer jeg to simulerede datasæt med (urealistisk) lavt støjniveau,

kaldet M1 og M2. Hvert datasæt består af 2000 datapunkter som LPPLS-tidsserie plus støj. For M1 er

støjen normalfordelt, hvor εt ∼ N (0, 0.0025). For M2 er støjen en AR(1)-GARCH(1,1)-proces, som er

specificeret ved
εt = 0.81εt−1 + at

at = Et

√
9 · 10−6 + 0.021a2

t−1 + 0.97σ2
t−1, Et ∼ t6.92

(61)

LPPLS-processen er ens for begge tidsserier. Parametrene og deres estimater er angivet i tabel 3.

For hvert simuleret datasæt tilbageholdes de sidste 200 datapunkter, og vi definerer T1 = 1, T2 = 1800 og
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tc m ω A B C1 C2 D

Simulation, LPPLS-komponent 2001 0.6 8 8 −0.025 0.0015 0.001 1.040063
Estimat, M1 (Gauss) 1996 0.6050 7.955 7.979 −0.02390 0.001685 0.0004030 1.048

Estimat, M2 (GARCH) 1980 0.5674 7.936 8.043 −0.03271 0.002388 0.0001124 0.9782

Tabel 3: Specifikation af LPPLS-komponenten for de to simulerede processer M1 og M2, jvf ligning 10, samt
estimater.

T3 = 2100. En LPPLS-model kalibreres ved profile likelihood jvf afsnit 6.1.1 på data for tidsintervallet

[T1, T2]. Under profile likelihood-proceduren kalibreres en model for hver værdi af tc i intervallet

[T2 + 1, T3]. Den værdi af tc, som giver den laveste værdi af objektfunktionen, bestemmer t̂c. De

tilhørende estimater af m og ω bestemmer m̂ og ω̂. De øvrige parametre er så entydigt bestemte.

Tiden er angivet i tidsindeks og kan betragtes som handelsdage, hvor observationerne er logaritmen

til lukkepriser for en aktie eller et aktieindeks. Graferne i figur 13 viser dels de rå simulerede data og

dels de estimerede LPPLS-processer (se beskrivelsen i billedteksten). t̂c for M1 ligger 5 handelsdage

før det sande tc, mens t̂c M2 ligge 21 dage før det sande tc. Man lægger mærke til, at for M2 ligger

den prædikterede LPPLS-proces, til højre for den grønne stiplede linje, højt i forhold til de simulerede

data. Samtidig er dæmpningsparameteren D i underkanten af den teoretiske filterværdi på 1. Normalt

opfattes D > 0.9 som acceptabelt. Den forholdsvis lave værdi af D afspejler, at m|B| er forholdsvis lille,

hvilket bl. a. gør potenslov-trenden stejlere. m ligger lavere end forM1, men |B| er faktisk større. Samlet

set er effekten, at tc trækkes tilbage i tid, og den prædikterede proces (til højre for den grønne stiplede

linje) har tendens til at ligge over de realiserede log-priser. Ved GARCH-støj er estimatet som ventet

dårligere end ved Gauss-støj. Forskellen på estimaterne er 16 handelsdage for en hændelse, der ligger

200 dage fremme i tiden. Det giver dog næppe mening at sammenligne kvaliteten af de to estimater

på den måde og konkludere noget generelt om modellens robusthed i forhold til forskellige slags støj.

Man kunne givetvis øge variansen i Gauss-støjen og reducere den ubetingede støj i GARCH-støjen,

indtil man finder et eksempel, hvor estimatet af GARCH-processen er bedst. Det vender jeg tilbage til

i afsnit 8.3.
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(a) Fit på LPPLS-proces + Gauss-støj. Se de esti-
merede parametre i tabel 3.

(b) Fit på LPPLS-proces + GARCH støj. Se de
estimerede parametre i tabel 3.

Figur 13: Fit plots. Modellen er fittet på data fra ID 1 til 1800, hvor ID = 1800 er markeret med grønne stiplede
linjer. tc for den sande LPPLS-proces er næste tidsindeks efter sidste observation, dvs ID = 2001. De røde
stiplede linjer angiver de estimerede tc. Mellem de stiplede linjer er angivet holdout-data med blåt og den
prædikterede LPPLS-proces med rødt. tc er søgt fra ID = 1801 til ID = 2100. (Se kommentarer i teksten.)

I afsnit 6.1.1 præsenterede jeg estimeringsmetoder baseret på profile likelihood og modified profile

likelihood. I dette speciale fokuserer jeg på disse metoder, da de giver et parameterrum, som er mindre

kompliceret at optimere, end andre metoder der har været foreslået i litteraturen. Estimeringsmetoderne

indebærer, at man estimerer parametrene m og ω samtidigt for hvert tc i et interval, som man vurderer

er relevant ud fra de konkrete omstændigheder. Figur 14 viser hvordan parametrerestimaterne i

modellen udvikler sig, når tc løber igennem intervallet [T2 + 1, T3]. Nederste panel er værdien af

objektfunktionen. Der er kun ét lokalt minimum i intervallet, og det er simpelt at bestemme. C1 og C2

udviser karakteristiske oscillationer, og de øvrige parametre er enten monotont voksende eller aftagende

mht tc. Der er kun minimale forskelle for de to datasæt. Så hvad skyldes forskellen i estimaterne af

tc? Det vil spørgsmål forfølges i de følgende afsnit. Til det formål er det nyttigt at have et billede af,

hvordan optimeringsalgoritmen navigerer i parameterrummet. En kort oversigt følger i næste afsnit.
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(a) Gauss (b) GARCH

Figur 14: For hvert tc fra 1800 til 2100 er fittet en model. De estimerede parameterværdier er angivet i figuren.
Minimum af objektfunktionen er angivet med rød streg. “Value” angiver værdien af objektfunktionen. Forskellene
er små, men minimum i GARCH-eksemplet ligger tidligere end i Gauss-eksemplet. For koefficienterne C1 og C2
til hhv cosinus- og sinusfunktionen følger estimaterne næsten sinus-lignende kurver. Dog er der forvrængning
langt fra det sande tc, især i GARCH-eksemplet. Det kan skyldes, at udsving i støjen påvirker de log-periodiske
svingninger.

8.2 Konvergens

Et vigtigt mål med den parameterisering, som jeg her anvender, er at forenkle parameterrummet, da

tidligere parameteriseringer har vist sig ekstremt svære at kalibrere på grund af et meget komplekst

parameterrum (se afsnit 6.2). De følgende figurer illustrerer, hvordan BFGS-algoritmen navigerer i

parameterrummet. Jeg har anvendt en R-implementering af BFGS med randbetingelser, som defineres

af de filterværdier, der er beskrevet i afsnit 7.1. Når jeg ikke har valgt det mest avancerede optime-

ringsværktøj, er det fordi mit fokus er på selve modellen og ikke optimeringsalgoritmer. Forklaringer

findes i billedteksterne.
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(a) Gauss (b) GARCH

Figur 15: Konvergens for m og ω. Objektivfunktionens værdi (SSE) er angivet med farveskalaen (“vals”). De
røde prikker angiver BFGS-algoritmens begyndelsespunkt. De grønne diamanter angiver slutpunktet. Der er
ikke dramatiske forskelle på konturplottene. Konturplottets grænser repræsentetet randbetingelserne. De viste
konturer er dem, der svarer til det estimerede tc i hvert tilfælde. I begge eksempler er der kun ét lokalt minimum
indenfor randbetingelserne. I begge tilfælde finder algoritmen nemt minimum. Man bemærker dog, at minimum
ligger længere fra de sande værdier i GARCH-eksemplet end i Gauss-eksemplet.

(a) Gauss (b) GARCH

Figur 16: Objektivfunktionens konturflade mht m og B har en meget stejl hældning for store værdier af m og
numerisk store negative værdier af B. Fra det nederste højre hjørne i konturplottet flader landskabet meget
hurtigt ud og bliver meget fladt. BFGS-algoritmen har dog her ingen problemer med at navigere i det flade
landskab. Man skal imidlertid være opmærksom på, at objektfunktionen er udtrykt som en funktion af m, ω for
fast tc, og at B således er entydigt bestemt, når m og ω er estimeret. Det afgørende er derfor, at (m,ω)-topologien
er pæn. Randbetingelsen for B er at B < 0.

(a) Gauss (b) GARCH

Figur 17: Objektivfunktionens konturflade mht ω og B viser, at SSE kun varierer i små bølger mht ω. Det ville
være svært at estimere ω korrekt ved at optimere funktionen med B og ω med alle andre parametre faste. Derfor
er B i objektfunktionen udtrykt som en funktion af tc, m og ω. B holder sig indenfor randbetingelsen.
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8.3 Effekt af mere støj

Profile likelihood metoden som beskrevet i Filimonov og Sornette (2013); Filimonov et al. (2017)

forudsætter normalfordelt støj. Som lovet i afsnit 7.2.1 vil jeg nu undersøge forhold omkring støjleddets

fordeling. Jeg er interesseret i at vide, om tilfældige variationer i støjen kan give problemer med at fitte

de log-periodiske svingninger. Man kan forestille sig, at autoregression eller heteroskedasticitet kan

minde om et udsving i en log-periodisk proces og dermed påvirke fittet af de parametre, der er associeret

med de log-periodiske svingninger. Fx anfører Feigenbaum (2001), at ugentlige cykliske effekter kan

påvirke kalibreringen af de log-periodiske svingninger. Feigenbaum giver videre et eksempel baseret

på Monte Carlo-simulationer, der skal vise, at OLS-regression på simuleret random walk data i form

af en integreret autoregressiv proces med normalfordelt støj kan producere tilfældige log-periodiske

svingninger. Feigenbaum argumenterer for, at man hellere skulle modellere 1. ordens differenserne af

log-priserne, dvs log-returns. Sornette og Johansen (2001) afviser Feigenbaum’s kritik – ligeledes ud

fra Monte Carlo-simulationer, som dog ikke dokumenteres. Jeg vil ikke her påtage mig at afsige dom

i denne strid. I stedet illustrerer jeg sammenhænge omkring fordelingsantagelsen med et eksempel.

Det, jeg ønsker at vise her, har spørgsmålet om spuriøse korrelationer med log-periodiske svingninger

til fælles med Feigenbaum (2001), men mit fokus er et andet. Jeg ønsker at illustrere forskelle på

kalibrering af en LPPL-proces med normalfordelt støj og en LPPL-proces, der ikke har normalfordelt

støj. I dette tilfælde lader jeg den ikke-normalfordelte støj være en delvist tilfældig AR(1)-GARCH(1,1)

proces. Støjparametrene er tilfældige i den forstand, at de er valgt semi-manuelt. Det afgørende er, at

det er en proces, hvor fordelingen ikke er kendt, men som ikke er gaussisk.

For at få et visuelt billede af sammenhængen genererer jeg et antal simulerede tidsserier. Jeg indleder

med at specificere to LPPL-processer, M1 og M2, som angivet i tabel 4. Den eneste forskel på M1

og M2 er, at de har modsat fase. Dvs at C1 og C2 i M2 har modsatte fortegn i forhold til M1. I

M1-processen er det første log-periodiske udsving konvekst ligesom potenslov-trenden. I M2-processen

er første udsving konkavt, dvs modsat potenslov-trenden. De tidligste udsving spænder over flere

observationer end de senere udsving, da periodernes længde aftager logaritmisk. Derfor vil de tidsligste

svingninger være tilbøjelige til at påvirke fittet mest. Derfor kan det have stor betydning, hvis et langt

udsving fittes som en potenslov-trend eller omvendt.

tc m ω A B C1 C2
M1 2001 0.6 8 8 −0.025 0.0015 0.001
M2 2001 0.6 8 8 −0.025 −0.0015 −0.001

Tabel 4: Specifikation af de simulerede LPPLS-processer, M1 og M2

Jeg konstruerer nu 20 tidsserier for MGauss
1 med normalfordelt støj, og 20 tidsserier for MGARCH

1 med
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AR(1)-GARCH(1,1)-støj. Tilsvarende for M2. Der er anvendt præcis samme støjserier til M1 og M2.

MGauss
1,i er den i’teMGauss

1 -tidsserie. Ved simulering afMGARCH
1 er parametrene valgt således, at støjens

ubetingede volatilitet, sdi – dvs støjens samlede empiriske standardafvigelse over hele tidsserien – svarer

til standardafvigelsen, σi (=sdi for Gauss-simulationerne), af støjen i MGauss
1,i . Nu varierer jeg sdi i

intervaller af 0.005 fra 0.005 til 0.1, så jeg får 20 versioner af hhv MGauss
1,i og MGARCH

1 med forskellige

værdier af sdi. Det giver ikke mening at teste den nulhypotese, at MGauss
1,i og MGARCH

1 giver forskelligt

estimat af tc for samme volatilitet. Der er mange forskellige specifikationer af AR-GARCH-processen

som giver samme ubetingede volatilitet, og derfor skal eksperimentet ikke opfattes sådan, at sdi i

begge datasæt varieres, mens alt andet holdes fast. Ikke desto mindre er det interessant at observere,

hvordan estimatet af tc påvirkes, når den samlede variation i residualerne øges for hhv en tidsserie

med normalfordelt støj, og en tidsserie som ikke har normalfordelt støj. Parameterværdierne for

LPPL-processen er ens for alle de simulerede tidsserier, så kun støjen er forskellig. Ved estimering af

modellens parametre anvendes de første 1900 datapunkter, og t̂c søges over tidsindeks 1901− 2050.

Dvs T1 = 1, T2 = 1900 og T3 = 2050. Det sande tc er 2001.

Figur 19(a) viser udviklingen i estimatet af tc, når sdi øges for MGauss
1,i . tc er angivet ved antal dage

fra tidsseriens begyndelse. Der er en klar tendens blandt observationerne til at estimatet falder, mens

længden af likelihood intervallet vokser. Fra et estimat der ligger en dag før det korrekte tc med

et meget smalt likelihood interval ved sdi = 0.005, falder estimatet med 22 dage ved sdi = 0.1,

hvor 5%-likelihood intervallet er [1965, 1991]. At likelihood intervallet vokser er umiddelbart oplagt.

Likelihood intervallerne fordeler sig ligeledes nogenlunde ligeligt på begge sider af profile likelihood

estimatet. Mere interessant er, at estimatet af tc falder, når sdi vokser. Det kan skyldes, at den længste

log-periodiske svingning minder om potenslov-trenden, og jo større sdi, jo sværere at skelne de to

processer. De sidste 100 datapunkter inden det sande tc, hvor svingningerne er meget små og hurtige,

er ikke inkluderet i fittet. De korteste svingninger, der er med i fittet, kan være så små, at de er svære

at skelne fra potenslov-trenden. Dvs at en meget lang svingning kan give et spuriøst fit, fordi den

minder om potenslov-trenden, mens meget korte svingninger kan forsvinde i støjen omkring potenslov-

trenden. I øvrigt er modified profile likelihood-estimatet identisk med profile likelihood-estimatet.

Figur 19(b) viser estimaterne af tc for MGauss
2 , hvor jeg kun har vendt fasen i forhold til MGauss

1 ved at

ændre fortegnet på C1 og C2. Her ses, at trenden af estimaterne nu bevæger sig væk fra den sande

værdi i opadgående retning. At estimaterne har tendens til at trække i den modsatte retning, når fasen

vendes, er konsistent med formodningen om, at estimationsfejlen ved en større mængde normalfordelt

støj, skyldes at støjen påvirker fittet af de log-periodiske svingninger.



8 Diagnosticering af modellen 55

Figur 20(a) viser udviklingen i estimatet af tc, når sdi øges for MGARCH
1,i . Her ses en meget tydelig

afvigelse fra den klare faldende trend i estimatet, som vi så for Gauss-støjen. At afvigelsen præcis ser

sådan ud, må betragtes som specifikt for netop den kombination af støj-parametre der er anvendt for

hver af de 20 tidsserier og ikke karakteristisk for AR-GARCH støj generelt. Faktisk skifter variationen

omkring sdi = 0.06 fra at komme primært fra AR-leddet til primært at komme fra GARCH-leddet.

Det skyldes den måde, jeg har tunet AR-GARCH-parametrene, men er underordnet for konklusionen.

Samtidig stabiliserer estimatet sig på 1991 for sdi > 0.075, hvor likelihood intervallet også er smallere

end for MGauss
1,i . Det kan skyldes, at mens GARCH-processen kan give volatilitetsklynger i nogle

perioder, kan den give sammentrækninger af volatiliteten i andre perioder. Det, jeg kan konkludere er,

at figur 20(a) er konsistent med formodningen om, at udsving i støjen kan påvirke fittet af parametrene

for den log-periodiske proces. At den sande værdi netop ligger på randen af 5%-likelihood intervallet,

er ikke noget man kan tillægge særlig vigtighed, da niveauerne for likelihood-intervallerne i sig selv

ikke har en præcis fortolkning. Det er dog problematisk, at den sande værdi vurderes som værende

meget lidt plausibel i den modelramme, som Filimonov et al. (2017) foreslår.

I figur 20(b) ses situationen for 20 nye AR-GARCH-simulationer MGARCH
2 , hvor fasen er vendt i

forhold til MGARCH
1 . Som for MGARCH

1 er der nu tendens til, at estimaterne af tc ligger over den

sande værdi, men nu er der både et dramatisk hak opad og nedad i kurven. Her bemærker man, at

estimatet for sdi = 0.6, hvor t̂c er størst, er mere moderat for modified profile likelihood end for profile

likelihood. Det skyldes, at modulationsfaktoren i ligning 48 kompenserer for likelihoodfunktionens

krumning i kraft af faktoren |I(η̂tc)|−1/2, dvs at kvadratroden af determinanten til den observerede

Fisherinformationsmatrix står i nævneren under determinanten til Jacobianten i modulationsfaktoren.

Jeg hæfter mig ligeledes ved, at den sande værdi ligger udenfor 5% likelihood intervallet. Dermed er

det problematisk, hvis man på baggrund af modelrammen konkluderer, at tc = 2001 ikke er plausibel.

Det peger på en kombination af svagheder i modellen og likelihood intervallets anvendelighed.

Figur 18 viser, hvordan estimater af alle modellens parametre udvikler sig over de 20 simuleringer.

Her ses også netop, at det især er ω̂, Ĉ1 og Ĉ2 der påvirkes, når sdi ændres. Især bemærkes, at for

Gauss-støj (figur 18(a)) går Ĉ2 fra ca 0.001 til −0.0015, hvilket indebærer en markant forskydning af

fasen.

Det vil kræve en mere omfattende undersøgelse at drage generelle konklusioner, men eksemplet

illustrerer, 1) at afvigelse fra antagelsen om normalfordelt støj kan have uforudsigelig effekt på fittet,

og 2) selv ved normalfordelt støj, kan kombinationen af potenslov og log-periodicitet påvirke fittet

systematisk i enten opadgående eller nedadgående retning. Selvom likelihood intervallet for et givet
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datasæt er nogenlunde symmetrisk, kan der være en tendens til at estimatet trækker i en bestemt

retning i forhold til den sande værdi, når støjen øges, selvom støjen er normalfordelt med middelværdi 0.

Hvilken retning estimatet trækker i, afhænger af datasættet. Det vil kræve en grundigere undersøgelse

i et konkret tilfælde, hvor den sande værdi ikke er kendt, at vurdere, om estimatet ligger over eller

under den sande værdi. Som nævnt i afsnit 7.2.3 er det en udbredt teknik at kalibrere modellen over

et stort antal tidsvinduer med forskellige begyndelsestidspunkter (se bl. a. Filimonov et al., 2017;

FCO, 2019). Dette kan bidrage til at adressere de problemer, jeg her har illustreret, hvor tilfældig støj

påvirker kalibrering af de log-periodiske parametre. Johansen et al. (2000, s. 21) beskriver det fænomen,

at modelrammen har systematisk tendens til at estimere en højere værdi af tc end den sande værdi.

Jeg har her givet et eksempel på, at estimatet også kan være systematisk lavere end den sande værdi.

Johansen et al. påpeger, at denne effekt skyldes, at selvom modellen i princippet er kontinuert, er data

diskrete, og derfor mister man information som har betydning for identifikation af de log-periodiske

svingninger, især for de korte svingninger.

(a) Gauss støj (b) AR(1)-GARCH(1)-støj

Figur 18: Estimerede parameterværdier for forskellige støjniveauer. Støjniveauet er angivet på 1.-aksen. Især
parametrene omega, C1 og C2, som er associeret med de log-periodiske svingninger, er følsomme overfor Gauss-
støj. For AR(1)-GARCH(1) støj afhænger estimaterne af, hvordan støjen er specificeret. Støjniveauet er målt
som standardafvigelsen over hele tidsserien.
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(a) Model M1 + Gauss støj (b) Estimater af model M2 + Gauss støj. Modsat fase i
de log-periodiske svingninger i forhold til M1.

Figur 19: Estimat af tc ved en simuleret LPPLS-proces med forskellige niveauer af Gauss-støj. Ud over profile
likelihood estimatet (PLE) og modified profile likelihood estimatet (MPLE) viser figurerne hhv 5%, 10% og 50%
likelihood intervaller. Den sande værdi af tc er 2001.

(a) Model M1 + AR(1)-GARCH(1)-støj (b) Estimater af model M2 + AR(1)-GARCH(1)-støj.
Modsat fase i de log-periodiske svingninger i forhold til
M1.

Figur 20: Estimat af tc ved en simuleret LPPLS-proces med forskellige niveauer af AR(1)-GARCH(1)-støj. Den
sande værdi af tc er 2001.

Som lovet i afsnit 7.1 vender jeg nu tilbage til Huang et al. (2000). Huang et al. giver en detaljeret

analyse af problemer med spuriøse fit af log-periodicitet i forbindelse med modellering af jordskælv.

Tre pointer er interessante i denne forbindelse.

Den første pointe er, at uniforme samplingsintervaller er ikke tilfredsstillende ved observationer der

ligger meget langt fra hinanden i én ende af tidsskalaen og meget tæt på hinanden i en anden ende af

tidsskalaen. I tilfældet med en LPPLS-proces er situationen, at lange svingninger strækker sig over

mange observationer mens korte svingninger kan strække sig over ganske få observationer. Hvis data

observeres i faste tidsintervaller og inddeles i bins, så hver bin omtrent indeholder én svingning, vil

størrelsen af bins være forskellig. Det betyder at forholdet mellem bias og varians er forskelligt for
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forskellige svingninger, hvilket kan give spuriøse fit. Det kan nu være oplagt – omend utraditionelt for

finansielle tidsserier – at sample data i logaritmisk tid. Huang et al.’s anden pointe er imidlertid, at

uniforme samplingsintervaller i logaritmisk tid ved sampling af et potenslov-signal, producerer falske

observationer af log-periodiske svingninger, som er det vi søger at eliminere!

Huang et al.’s tredje pointe, som jeg vil fremhæve her, er, at integration af hvid støj i en endelig

tidsserie genererer lavfrekvente oscillationer omkring trenden. Huang et al. (2000) viser, at kumuleret

hvid støj – fx Gauss-støj – resulterer i lavfrekvente periodiske svingninger. Dvs at en prisproces,

som består af en LPPL-proces plus en random walk kunne indeholde tilfældige oscillationer, som

påvirker kalibreringen. Jeg illustrerer denne sammenhæng med et simpelt eksempel i figur 21 og 22,

som kun viser støjkomponenten uden LPPL-processen. En spektralanalyse kan afsløre periodiske

svingninger i data. I LPPLS-litteraturen (Se Johansen et al., 1999; Sornette & Johansen, 2001)

anvendes Lomb-periodogrammer ofte til at identificere periodiske svingninger. Lomb-periodogrammer,

som er et lokalt fit af en cosinusfunktion, anvendes frem for et klassisk Fourier power spektrum, fordi

Lomb-periodogrammer ikke afhænger af en fast afstand i tid mellem observationerne (VanderPlas,

2017). Hvis frekvensen i Lomb-periodogrammet er f , er ω i LPPLS-modellen 2πf (Johansen et al.,

1999). For eksemplerne i dette afsnit kan spuriøse fits ikke forklares med denne effekt, da støjen pr

konstruktion ikke er integreret. Her er varierende bin-størrelser eller kobling mellem log-periodicitet og

potenslov-trend indtil videre mine eneste kandidater til en hypotese.

Spektralanalyse identificerer oscillationer i signalet direkte men kan også være beregningstungt. En

hurtigere metode til at teste om kumuleret støj skulle forårsage forekomst af unit root – som kan

producere oscillationer – er at foretage en Dickey-Fuller test. Et problem med disse teknikker er dog,

at der kan være oscillationer i støjen, som påvirker fittet, og som derfor ikke ses i residualerne. Hvis

der er oscillationer i residualerne, skyldes det så, at der er oscillationer i støjen, som delvist opfanges af

kalibreringen, eller skyldes det, at kalibreringen er i stand til at skelne mellem tilfældige og systematiske

oscillationer? Det er ikke et nemt problem at løse. I hvert fald kan oscillationer i residualerne være

tegn på oscillationer i støjen, som man bør lade indgå i vurderingen af modellens estimater som en

usikkerhedsfaktor.
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(a) Gauss-støj
(b) Lomb-Scargle Periodogram (log-lin) af Gauss-
støj

Figur 21: Ved ren Gauss-støj ses ingen periodiske svingninger. Den stiplede linje angiver 5% signifikansniveau.

(a) Kumuleret Gauss-støj
(b) Lomb-Scargle periodogram (log-lin) af kum-
leret Gauss-støj

Figur 22: Ved kumuleret Gauss-støj ses tydelige lavfrekvente periodiske svingninger. Den stiplede linje angiver
5% signifikansniveau.

8.4 Rullende T1

I dette afsnit præsenterer jeg en teknik, som adresserer tre problemer i modelrammen: 1) Der er

problemet med fejlidentifikation af log-periodiske svingninger, som illustreret i forrige underafsnit.

2) Der er problemet med at identificere begyndelsen af et LPPL-regime. 3) Der er problemet med

et manglende mål for goodness-of-fit i modelrammen. Alle tre problemer adresseres i litteraturen

ved at kalibrere modellen på et stort antal tidsvinduer med forskellige begyndelsestidspunkter og

ens sluttidspunkter. Denne teknik er beskrevet flere steder i litteraturen, bl. a. Sornette og Cauwels

(2014). Problemet med fejlidentifikation pga kobling mellem potenslov-trenden og de log-periodiske

svingninger påpeges fx af Filimonov et al. (2017). (Demos & Sornette, 2019) adresserer problemet

med goodness-of-fit i modelrammen med en Lagrange-regulariseringsmetode baseret på heuristiske

betragtninger (se afsnit 7.2.3).
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Antag at vi befinder os på tidspunkt T2. Vi ønsker at fitte modellen til data frem til T2 og fremskrive

udviklingen fra T2. Lad det første tidspunkt i datasættet være T1,1. Intervallet [T1,1, T2] inddeles nu i n

tidsvinduer med begyndelsestidspunkter T1,1, ...T1,n med det fælles sluttidspunkt T2. (FCO, 2019, s. 4)

Modellen fittes til hvert vindue, idet vi søger t̂c i intervallet [T2 + 1, T3], hvor T1 < T2 < T3, og T2 < tc,

dvs der er ikke forekommet et krak endnu. Jeg anvender et simuleret datasæt med 2000 observationer

som udgangspunkt. Den datagenererende proces er en LPPLS-proces som beskrevet i tabel 5, plus

normalfordelt støj med σ = 0.05. T2 sættes til 1900, dvs at de sidste 100 observationer ikke anvendes

til kalibrering. Resultaterne er beskrevet i figur 23. Jeg lader T1 løbe i intervaller på 10 fra 1 til 1001.

tc m ω A B C1 C2
2001 0.6 8 8 −0.025 0.0015 0.001

Tabel 5: Specifikation af den simulerede LPPLS-processer

(a) Estimerede værdier af tc, hhv profile likelihood esit-
mat og modified profile likelihood estimat samt likeli-
hood intervaller. Kun for 19 af de i alt 101 værdier af
T1 ligger det sande tc indenfor 5% likelihood-intervallet:
471, 481, 501, 511, 531, 551, 571, 581, 601, 611, 621,
631, 641, 651, 661, 671, 681, 691 og 701. For alle fits
er punktestimaterne baseret på hhv PLE og MPLE
identiske.

(b) Parameterværdier for rullende T1

Figur 23: 101 forskellige kalibreringer/fits på data, hvor begyndelsespunktet T1 forskydes i intervaller på 10 fra 1
til 1001 mens sluttidspunktet T2 holdes fast på 1900. Data er en simuleret LPPLS-proces plus normalfordelt støj
med µ = 0, σ = 0.05. Det komplekse billede af estimaternes afhængighed af T1 er konsistent med resultaterne
hos Filimonov et al. (2017). Det optimale T1 findes ved Lagrange-regularisering til T1 = 361.

Jeg anvender nu Lagrange-regularisering af residualkvadratsummerne for de 101 modeller, jvf Demos

og Sornette (2019) (se afsnit 7.2.3). Resultaterne er beskrevet i figur 24.
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(a) χ2
np(T1) for rullende T1. Den røde linje angiver

trend-linjen, som bestemmes ved simpel lineær re-
gression.

(b) χ2
λ∗(T1) for rullende T1. Korrigeret for trend, som

er udtryk for bias. Den grønne linje angiver minimum
af χ2

λ∗(T1).

Figur 24: Lagrange-regularisering af objektfunktionen for vinduer af forskellig længde. Begyndelsestidspunktet
forskydes i intervaller på 10 fra 1 til 1001, mens sluttidspunktet T2 holdes fast på 1900. Ved Lagrange-regularisering
bestemmes det optimale T1 til 361. Ifølge figur 23(a) giver T1 = 361 en forbedring af estimatet, selvom LPPL-
regimets sande begyndelsestidspunkt er T1 = 1. Dog kommer estimatet kortvarigt tættere på det sande tc
omkring T1 = 651. At lagrange-regularisering ikke identificerer det sande begyndelsespunkt for LPPL-regimet
som det optimale, kan forklares ved effekten af støj, som illustreret i underafsnit 8.3.

Figur 25 viser et normalfraktilplot af residualerne i det fit, hvor T1 = 361. Selvom den datagenererende

proces har normalfordelt støj, har residualerne i modellen væsentligt lettere haler end en normalfordeling.

Mit bedste bud på en forklaring af, at modellen fejlestimerer tc, mens residualerne er mindre end støjen,

er, at modellen overfitter data.

Figur 25: Normalfraktilplot af residualerne i den estime-

rede model, hvor T1 = 361. Den røde linje går igennem

10%- og 90%-fraktilerne, som er markeret med grønt.

Halerne er meget lette.

8.5 Delkonklusion

Jeg har i dette afsnit illustreret, at mens Filimonov’s parameterisering i ligning (27) giver en topologi,

som er nem at navigere for en optimeringsalgoritme, så har modellen stadig en struktur som er svær

at modellere. Med introduktionen af profile likelihood i modelrammen, introducerer man også en

antagelse om normalfordelt støj. Eksemplerne i dette afsnit viser, at selv med normalfordelt støj,
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kan estimaterne afvige systematisk. Når antagelsen om normalfordelt støj afviges, kan estimaternes

afvigelser fra den sande værdi være komplicerede at karakterisere. En mulig metode til at identificere

begyndelsen af et LPPL-regime er Lagrange-regularisering. Ved fejlestimering som følge af støjeffekter,

vil Lagrange-regularisering muligvis forbedre estimatet, men ikke nødvendigvis idientificere den sande

begydelse af LPPL-regimet. Residualerne i eksemplet viser desuden tegn på, at modellen overfitter

data, selv efter regularisering.
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9 Empirisk eksempel

9.1 S&P 500 Composite Index: Kollapset i februar/marts 2020

Når man skal analysere en mulig boble kan man ofte – men ikke altid i den tidlige fase – observere en

stigning i priserne med det blotte øje. Problemet med at identificere bobler med det blotte øje er, at

man ikke umiddelbart kan se om stigningen afspejler en stigning i aktivernes fundamentale værdi, eller

om den er drevet af spekulative investorer. I dette eksempel tager jeg udgangspunkt i en prisserie, hvor

man umiddelbart kan observere en boble-lignende stigning, og hvor der forekommer et kollaps. Jeg

kalibrerer en LPPLS-model på observerede log-priser fra S&P 500 Composite indekset fra 18-05-2009

til 08-01-2019. Tidspunkterne er valgt på øjemål, så begyndelsestidspunktet kunne ligne starten af

en boble, og sluttidspunktet ligger et godt stykke før kollapset i marts 2020. Jeg søger efter tc i en

periode på 500 handelsdage efter 08-01-2019 ved at fitte modellen for hver af de 500 værdier af tc. De

estimerede parametre er angivet i tabel 6, og resultatet er illustreret i figur 26(a). I figuren har jeg

til højre for den blå stiplede linje inkluderet de realiserede log-priser, som kun er kendt ex post. Det

estimerede kritiske tidspunkt er 03-03-2020. Dvs at modellen mere end et år i forvejen estimerer tc til

at ligge mellem toppen 10-02-2020 og Black Monday 09-03-2020. Den prædikterede del af grafen er

angivet med rødt mellem de to stiplede linjer. Man bemærker, at den prædikterede proces her ligger

over de faktiske log-priser. Tilfældet vil, at der er et markant fald netop omkring sidste observation

(blå stiplet). Hvis man opfatter LPPLS-estimatet som den sande proces, kan man tolke faldet som et

eksogent shock i forhold til LPPLS-processen, som korrigeres frem til det kritiske tidspunkt.
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(a) S&P 500. Modellen er kalibreret på observerede log-
priser fra 18-05-2009 til 08-01-2019. Sidste observation mar-
keret med blå stiplet linje. Det estimerede kritiske tidspunkt
er 03-03-2020 (rød stiplet) ved profile likelihood. Dvs at
modellen mere end et år i forvejen estimerer tc til at ligge
mellem toppen 10-02-2020 og Black Monday 09-03-2020.
Sidste observation i de plottede rådata er 31-12-2020.

(b) Modified profile likelihood estima-
tet af tc er 30-01-2020, svarende til ID
2695 på figuren. Dvs lige på randen af
50%-niveau likelihood intervallet, som
kun spænder over 3 dage.

Figur 26

tc m ω A B C1 C2 D
2717 0.9 6.159 8.117 −0.0009089 7.669e− 05 3.883e− 05 1.544

Tabel 6: Parameterestimater. tc er angivet som indeks, hvor 2717 svarer til 03-03-2020.

Umiddelbart er det en bemærkelsesværdig forudsigelse. Spørgsmålet er, hvordan man skulle vurdere

resultatet, hvis man faktisk havde lavet estimatet ex ante d. 08-01-2019.

Figur 26(b) viser modified profile loglikelihood beregnet i hver værdi af tc i det interval, hvor tc
søges. Fordelingen er tydeligt unimodal på nær små spring, så umiddelbart er estimation af tc og

likelihood intervaller uproblematisk. Ikke desto mindre er de små spring store not til at modified

profile loglikelihood-estimatet (stiplet blå linje som ligger bag den stiplede røde) afviger fra profile

loglikelihood (fuldt optrukken blå linje). Modified profile likelihood-estimatet af tc er 30-01-2020. Profile

likelihood-estimatet af tc er 09-03-2020. Profile likelihood-estimatet ligger nogenlunde midt i både 5%

og 10% likelihood-intervallerne. Modified profile likelihood-estimatet ligger derimod tæt på venstre

grænse af begge likelihood-intervaller. Det kan forklares af, at modified profile likelihood er påvirket af

det lille spring i likelihood ved den røde stiplede linje, som udløser straf fra modulationsfaktoren i form

af determinanterne til hhv den observerede Fisher-informationsmatrice (se afsnit 6.1.1). I dette tilfælde

er det ikke oplagt, at modified profile likelihood bidrager til modellens robusthed. Fordelen kan være, at

den skæve placering af punktestimatet i likelihood intervallerne fungerer som en advarselslampe.

Figur 27 viser, at har residualerne tungere haler end en normalfordeling, men lettere end en t-fordeling

med formparameter ν = 7.239. Afvigelsen fra normalfordelingsantagelsen er i dette tilfælde i sig selv ikke
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påfaldende. Figur 28(a) viser vedholdende autokorrelation i residualerne. En augmented Dickey-Fuller

test tyder ikke på unit root, med en p-værdi på 0.01. Imidlertid er der kraftige lavfrekvente oscillationer

i residualerne (figur 28(b)). Som diskuteret i afsnit 8.3 er oscillationer i residualerne ikke nemme at

tolke. Det viser i hvert fald, at der er oscillationer, som ikke har påvirket kalibreringen. Men det viser

ikke om disse oscillationer er tilfældige eller systematiske. Det viser heller ikke om der er tilfældige

oscillationer, som har påvirket kalibreringen.

(a) Normalfraktilplot. (b) Fraktilplot for t-fordeling med formparameter
ν = 7.239.

Figur 27: Fraktilplots viser, at residualerne har tungere haler end en normalfordeling, men lettere end en
t-fordeling. De røde linjer går igennem 10%- og 90%-fraktilerne, som er markeret med grønt.

(a) Autokorrelation af residualer
(b) Lomb-Scargle Periodogram (log-lin) for residualer.

Figur 28
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(a) χ2
np(T1) for rullende T1. Den

røde linje angiver trend-linjen,
som bestemmes ved simpel line-
ær regression. (Se beskrivelse af
Lagrange-regularisering i afsnit
7.2.3.)

(b) χ2
λ(T1) for rullende T1.

Lagrange-regularisering af ob-
jektfunktionen ved rullende T1.
Minimum angivet med grøn
streg.

(c) Estimerede værdier af tc for
rullende T1. Profile likelihood
esitmat og modified profile like-
lihood estimat samt likelihood
intervaller.

Figur 29: Rullende T1. Begyndelsestidspunktet forskydes i intervaller på 25 fra tidsindeks 1 til 501, mens
sluttidspunktet T2 holdes fast på ID = 2428. Det optimale T1 bestemmes til ID = 76 svarende til 02-09-2009.
Estimatet i figur 26(a) svarer til ID = 1.

Figur 29 viser plots af Lagrange-regularisering. Værdierne af objektfunktionen for forskellige begyndel-

sestidspunkter matcher den lineære trend forbløffende godt (figur 29(a)), sådan som teorien antager –

langt bedre end i de syntetiske eksempler. Det forekommer mig dog svært at vurdere goodness-of-fit på

baggrund af hældningen, jvf afsnit 7.2.3 – er hældningen stor eller lille? Det optimale begyndelses-

tidspunkt ligger 76 dage senere end det, jeg oprindeligt valgte, ifølge Lagrange-regulariseringen (figur

29(b)). Med det optimale begyndelsestidspunkt, ville t̂c ligge noget senere (fig 29(c)), og dermed ville

forudsigelsen ikke længere være så bemærkelsesværdig.

Figur 30(a) viser, at BFGS-algoritmen nemt finder optimum af objektfunktionen. Dog afslører samme

figur, at m̂ ligger på den øvre grænse af randbetingelserne og ω̂ ligger tæt på den nedre grænse.

Minimum kan meget vel ligge udenfor randbetingelserne. Randbetingelserne er ganske vist heuristisk

bestemt, og måske er m̂ = 0.91, hvis man fjerner randbetingelsen, hvilket ville være indenfor den

teoretiske grænse på m < 1. Men da estimatet af m ligger tæt på den teoretiske grænse, bør man tage

et forbehold med i sin vurdering. Konturen i figur 30(a) svarer til den estimerede værdi af tc. For andre

værdier af tc vil konturen se anderledes ud. Fælles for alle tc-værdier i søgningen er, at m̂ ligger på

randen. Figur 30(b) illustrerer effekten af optimering, når estimatet ligger på randen. Figuren viser

de estimerede parameterværdier som funktion af tc. Selvom man kan genkende elementer af de pæne

grafer vi så for Gauss- og GARCH-støj i afsnit 8.1 – såsom de periodiske svingninger i C1 og C2 –

springer estimaterne nu meget som funktion af tc.
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(a) De orange punkter og linjer angiver BFGS-
algoritmens vej gennem konturen. Konturen er
baseret på tc = t̂c. Det røde punkt angiver initi-
alværdierne af m og ω, og den grønne diamant
angiver estimatet. Bådem og ω ligger ved randen
af deres randbetingelser. (b) Estimerede parameterværdier som funktion

af tc. Nederste panel (value) angiver værdien
af objektfunktionen. Springene opstår, fordi m̂
rammer randen. Estimat angivet med rød streg.

Figur 30: Diagnosticering af parameterestimater.

Det er nærliggende at forklare kollapset i februar-marts 2020 med coronapandemien, og andre aktuelle

nyhedshistorier fra samme periode. Så hvordan forklarer man, at modellen forudser kollapset mere

end et år før det skete – og mange måneder før man havde hørt om corona? Skal man analysere

kollapset i en LPPLS-ramme, har der været en boble under udvikling i ca 10 år op til kollapset, og hvis

verden ikke var blevet ramt af en pandemi, så var det sandsynligvis noget andet, der havde igangsat

kollapset. Denne fortolkning fremføres i Gerlach, Zhao, og Sornette (2020). Sandsynligheden for, at

noget igangsætter et kollaps afspejles i modellen af, at hazard rate vokser, jo tættere man kommer på

det kritiske tidspunkt.

Læseren kan ikke vide, om jeg har valgt T1 og T2 så estimatet af tc ligger så tæt på det kollaps, som

faktisk fandt sted. Modellen identificerer korrekt, at der vil ske et kollaps. Men kan man regne med

det estimerede mest sandsynlige tidspunkt for kollapset? I dette tilfælde er valget af T1 og T2 faktisk

en ærlig tilfældighed, og derfor om muligt endnu farligere end bevidst manipulation af data. Den

slags tilfældigheder kan betyde, at analytikeren ikke bare snyder andre men også sig selv. Derfor er

diagnostiske værktøjer afgørende i forhold til at overbevise sig selv og andre om resultaterne af analysen.

I den aktuelle modelramme har jeg præsenteret Lagrange-regularisering som en teknik til at bestemme

det optimale T1. Lagrange regularisering bestemmer det optimale T1 til 02-09-2009, dvs ID = 76.
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Estimatet af tc ved det anvendelse af det optimale T1 er 13-07-2020.

Formålet med dette eksempel er kun at illustrere anvendelsen af modellen, ikke at vurdere om modellen

er robust.

10 Diskussion

Jeg har på de forgående sider gjort rede for LPPLS-modellen i en parameterisering, der reducerer

behovet for heuristiske optimeringsmetoder og skøn i forhold til tidligere parameteriseringer. Filimonov

& Sornette-parameteriseringen reducerer antallet af nonlineære parametre, så det kun er nødvendigt at

minimere objektfunktionen med hensyn til m og ω for hver værdi af tc i et søgningsinterval. Valget af

søgningsinterval er stadig overladt til analytikerens skøn.

Inferens i modellen har siden de tidligste artikler været baseret på en procedure i flere trin, hvor lineære

parametre først estimeres ved OLS, og de nonlineære parametre dernæst estimeres ved numeriske

metoder. OLS-estimatet beregnes imidlertid ikke eksplicit, men udtrykkes som en funktion af de

nonlineære parametre. Ved fire lineære parametre giver dette en objektfunktion, som er forholdsvis

omfattende at notere eller kode eksplicit. Implementering af objektfunktionen er i princippet en triviel

opgave, men implementering ved fire lineære parametre er væsentligt sværere at fejlsøge og verificere end

ved tre lineære parametre. Jeg har noteret udtrykkene for OLS-estimaterne af de fire lineære variable i

en kompakt form i appendiks 14.3. I min implementering har jeg konstrueret objektfunktionen ved

manipulation af symbolske ligninger, som jeg har testet numerisk. Det betyder, at min implementering

er afhængig af R-pakken symengine til løsning af symbolske ligninger, hvilket jeg opfatter som et

svaghedspunkt, da det introducerer potentielle fejlkilder. Samlet set ser jeg her en afvejning af at anvende

en parameterisering, der kræver af værktøjer til symbolsk løsning af ligninger, eller en parameterisering,

der kræver en avanceret optimeringsalgoritme.

Som jeg netop har bemærket i afsnit 9, kan enkeltstående eksempler selvsagt ikke fortælle os, om

modellen er robust. Rent praktisk er man interesseret i at vide, om et estimat er relevant. Hvad mener

jeg med relevant? For at et estimat kan være relevant, skal man kunne gennemskue, hvilken information

estimatet indeholder. Man skal kunne gennemskue, hvilke konklusioner man med rette kan drage på

baggrund af estimatet. Det kræver at man skelner mellem tre problemer.

Det ene problem er, hvor godt modellen beskriver det regime, som prisprocessen befinder sig i. Det

andet problem er, hvor vidt prisprocessen befinder sig i et boble-regime – det som vi teknisk definerer
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ved et LPPL-regime. Det tredje problem er at identificere, hvornår sådan et LPPL-regime opstår, og

hvornår det ophører uden et kollaps. Modellen beskriver en prisproces, givet at prisprocessen befinder

sig i et LPPLS-regime. I dette regime er tidspunktet for et kollaps givet af modellen. Men givet at

prisprocessen er i sådan et regime, hvor sandsynligt er det så, at den bliver der længe nok til, at der

forekommer et kollaps? Det siger modellen ikke noget om.

Til at vurdere, om prisprocessen er i et LPPL-regime, anvendes dels teoretiske og heuristiske randbe-

tingelser og dels Lagrange-regularisering (Demos & Sornette, 2019) af objektfunktionen over forskellige

tidsvinduer med rullende begyndelsestidspunkt. I eksemplet i afsnit 8.4 anvendes Lagrange-regularisering

på simuleret data med Gauss-støj. Selvom metoden giver en lille forbedring af estimatet, afhjælper

den ikke det problem, at modellen systematisk fejlestimerer tc for simuleret data med Gauss-støj.

Lagrange-regularisering tolkes af Demos og Sornette (2019) som et mål for goodness-of-fit ud fra den

betragtning, at det der måles er følsomheden overfor tidsseriens begyndelsestidspunkt. Stor følsomhed

indikerer dårligt fit. Det er dog svært at tolke Lagrange-regulariseringens goodness-of-fit-mål og vurdere

hvad der udgør en stor følsomhed overfor begyndelsestidspunkt.

Et konfidensinterval ville kunne anvendes til at vurdere, hvor sandsynligt et estimeret tc er, givet

observationerne, og givet at prisprocessen befinder sig i et specifikt LPPLS-regime. Filimonov et al.

(2017) anfører, at man hverken kan forvente, at fordelingen af likelihood er symmetrisk eller unimodal.

Der kan være flere estimater langt fra hinanden med samme likelihood. I afsnit 9 giver jeg et eksempel

på, at likelihood også kan springe imellem to fortløbende værdier af tc. I det pågældende tilfælde

havde likelihood overordnet et forholdsvis pænt forløb, men små spring påvirkede modified profile

likelihood estimatet. En udglatning af kunne derfor være en vej frem. Under alle omstændigheder

er profile likelihood beregnet diskret, og derfor er udglatning under alle omstændigheder værd at

overveje i det konkrete tilfælde. Som alternativ til konfidensintervaller foreslår Filimonov et al. (2017)

likelihood-regioner. Eksemplerne i afsnit 8 peger på, at likelihood-regioner har begrænset anvendelse

som mål for signifikans i modellen, da estimaterne kan afvige systematisk fra den sande værdi for

simuleret data. At modellen kan give systemastiske fejlestimater er konsistent med litteraturen (se

afsnit 8.3). Jeg har ikke her identificeret en definitiv forklaring, men har diskuteret sammenhænge, som

har været fremstillet i litteraturen, og som potentielt kan bidrage til at komme en forklaring nærmere.

Disse forhold er 1) spuriøse oscillationer i integrerede Gauss-støjprocesser, 2) stor forskel på antal

observationer der beskriver de enkelte log-periodiske udsving og 3) kobling mellem potenslov-trenden

og lange svingninger i den log-periodiske komponent. Jeg har i eksemplerne anvendt spektralanalyse til

at belyse disse forhold statistisk.
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Kunne fejlestimaterne skyldes fejl i implementeringen? Jeg har under implementering bl. a. anvendt

diagnostiske plots af samme typer som i afsnit 8 til at teste min kode. I figur 31 er vist et eksempel,

hvor jeg har kalibreret modellen på et datasæt, der er genereret ud fra en LPPL-proces med kendte

parametre og ingen støj. I eksemplet er de sande parameterværdier m = 0.8 og ω = 9. Det estimerede

punkt er angivet på konturplottet. Afvigelsen fra de sande værdier tilskriver jeg optimeringsalgoritmens

toleranceparameter. At afgøre, om uventede resultater ved højt støjniveau skyldes fejl i implementeringen

eller spuriøse fits, er ganske svært. Jeg kan blot konstatere, at mine tests af koden ikke har vist tegn på

fejl, og at de observerede fejlestimater er konsistente med fænomener, der er beskrevet i den litteratur,

jeg henviser til i afsnit 8.

Figur 31: Eksempel på test af implementering. Konturplot ved kalibrering på data uden støj. Estimatet er angivet
med en orange prik. De angivne koordinater er (m,ω, SSE). De sande værdier m = 0.8 og ω = 9.

I afsnit 8.1 viste jeg et eksempel, hvor modellen blev kalibreret på simuleret data med normalfordelt

støj med en standardafvigelse på 0.05. Her lå sidste observation 200 dage før det sande tc, og t̂c lå

5 dage før det sande tc. Givet problemets natur kan man mene, at det er et anvendeligt resultat at

kunne identificere et aktiekrak indenfor en uges nøjagtighed ca ti måneder i forvejen. Eksemplet er dog

syntetisk, og det kræver et større empirisk studie at vurdere modelrammens anvendelighed i praksis.

Modellen skal stå sin prøve eksperimentelt. Spørgsmålet om design af sådanne eksperimenter ligger

uden for min problemformulering her. Et vigtigt element er dog oplagt kvaliteten af statistiske tests af

resultater, der er publiceret før et kollaps. På Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Department

of Management, Technology, and Economics har man oprettet Financial Crisis Observatory, som hver

måned udgiver en rapport, hvor en lang række aktiver analyseres ud fra LPPLS-modeller. Dermed kan

man gå tilbage og kvantificere sammenhængen mellem de publicerede resultater og det, der faktisk

skete i markedet efter publicering. Denne type eksperimenter kan potentielt give et billede af, om
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modellen beskriver grundlæggende fænomener i markedet, eller om den fx pr konstruktion beskriver

konkrete hændelser i fortiden.

11 Konklusion

Hvad er det teoretiske fundament, der er nødvendigt for at implementere og kalibrere modellen? Jeg

har gjort rede for, hvordan forløbet af en positiv boble frem til det kritiske tidspunkt kan modelleres

med en LPPLS-proces. Jeg har argumenteret for, at den bedste parameterisering med henblik på

implementering aktuelt er Filimonov og Sornette’s implementering med fire lineære og tre nonlineære

variable. Denne parameterisering giver den simpleste objektfunktion blandt de parameteriseringer, jeg

har taget i betragtning. Ulempen ved at implementere denne parameterisering er, at normalligningen

i OLS-trinnet bliver meget kompleks. Det er svært at teste stringent, om OLS-trinnet er korrekt

implementeret, selvom det ikke er nødvendigt at kode normalligningen eksplicit. Jeg har desuden i

afsnit 5 gjort rede for, hvilken rolle en Ising-model baseret på et diamantgitter spiller i opbygningen af

LPPLS-modellen. Jeg argumenterer for, at denne indsigt er vigtig for kalibrering af modellen samt

forståelse, diagnosticering og fortolkning af modellen og dens resultater. Yderligere har jeg illustreret,

at Ising-modellen kan anvendes som et statistisk værktøj til at simulere prisprocessen.

Hvordan vurderer man modellens resultater? Som udgangspunkt leverer modellen kun et estimeret mest

sandsynlige tidspunkt for et kollaps. Modellen kvantificerer ikke, hvor sandsynligt et kollaps er. Den

kvantificerer heller ikke, hvor sandsynligt det er, at det estimerede kritiske tidspunkt også er det sande

kritiske tidspunkt, givet at der vil ske et kollaps. Jeg har givet eksempler på, at likelihood intervaller

og Lagrange regularisering kan bidrage til diagnosticering af de estimater modellen leverer, men også

at disse nylige tilføjelser til modelrammen har begrænset anvendelse. En mere solid frekventistisk

statistisk analyse kræver, at man betragter finansbobler som statistisk sammenlignelige hændelser,

så man kan analysere et større antal bobler. Om finansbobler er en størrelse, som på den måde er

sammenlignelige, er ikke emnet for dette speciale. Jeg kan derfor heller ikke på baggrund af dette

speciale vurdere modellens relevans i praksis.

Jeg giver i de forgående afsnit eksempler, der tyder på systematiske spuriøse estimater, som er svære

at identificere, når et kollaps i prisprocessen endnu ikke er observeret (hvilket typisk er tilfældet ved

forvarsling af et priskollaps). Systematiske fejlestimater er da også beskrevet i den litteratur, som jeg

har inddraget i diskussionen. Jeg har også givet eksempler på problemer med at kvantificere statistisk
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signifikans i modellen.

Det er stadig et åbent forskningsfelt at finde løsninger på de problemer, der er forbundet med modellen.
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12 Notation

aij agent i en 2D Ising-model

α koefficient til potenslov-leddet i udtryk for hazard rate

β koefficient til det log-periodiske led i udtryk for hazard rate

χ(t) systemets følsomhed overfor små perturbationer i en Ising-model

ε støjled

G(t) retningsindikator for nyheder i en Ising-model

h(t) hazard rate

K Koblingskoefficient i en Ising-model

Kc Kritisk koblingskoefficient i en Ising-model

m potenslov-eksponent

Mk en kalibreret model

n antal observationer

p antal parametre i en mode

ω frekvens af log-periodiske svingninger

p(t) pris til tidspunkt t

φ faseparameter i udtryk for LPPLS

φ′ faseparameter i udtryk for hazard rate

Ψ parametervektor, Ψ = (tc,m, ω,A,B,C1, C2)T

R(tc) relativ likelihood

si,j(t) agent ai,j ’s beslutning til tid t i en Ising-model

M middeltilstanden i en Ising model

S et netværk i Ising-modellen

sd empirisk standardafvigelse

σ teoretisk standardafvigelse

σi,j vægt af nyheder for agent ai,j i en Ising-model

t løbende tid (i denne fremstilling er t et tidsindeks, dvs en forenkling af notationen ti)

tc det kritiske tidspunkt

τ det sande begyndelsestidspunkt for et LPPL-regime
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14 Appendix

14.1 Beregning af gradient til ξi

Følgende udtryk for gradienten til ξi korresponderer med Filimonov et al. (2017, appendiks 2), hvor

der dog i modsætning til her er taget højde for en situation, hvor t > tc.

∂ξi
∂m

= (tc − ti)m log(tc − ti) [B + C1 cos(ω log(tc − ti)) + C2 sin(ω log(tc − ti))] (62)

∂ξi
∂ω

= (tc − ti)m log(tc − ti) [−C1 sin(ω log(tc − ti)) + C2 cos(ω log(tc − ti))] (63)

∂ξi
∂A

= 1 (64)

∂ξi
∂B

= (tc − ti)m (65)

∂ξi
∂C1

= (tc − ti)m cos(ω log(tc − ti)) (66)

∂ξi
∂C2

= (tc − ti)m sin(ω log(tc − ti)) (67)

14.2 Beregning af Hesse-matrice til ξi

Følgende udtryk for Hesse-matricen til ξi korresponderer med Filimonov et al. (2017, appendiks 2),

hvor der dog i modsætning til her er taget højde for en situation, hvor t > tc.

∂2ξi
∂m2 = (tc − ti)m(log(tc − ti))2 [B + C1 cos (ω log(tc − ti)) + C2 sin (ω log(tc − ti))] (68)
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∂2ξi
∂m∂ω

= (tc − ti)m(log(tc − ti))2 [−C1 sin (ω log(tc − ti)) + C2 cos (ω log(tc − ti))] (69)

∂2ξi
∂m∂B

= (tc − ti)m log(tc − ti) (70)

∂2ξi
∂m∂C1

= (tc − ti)m log(tc − ti) cos(ω log(tc − ti)) (71)

∂2ξi
∂m∂C2

= (tc − ti)m log(tc − ti) sin(ω log(tc − ti)) (72)

∂2ξi
∂ω2 = −(tc − ti)m (log(tc − ti))2 [C1 cos (ω log(tc − ti)) + C2 sin (ω log(tc − ti))] (73)

∂2ξi
∂ω∂C1

= −(tc − ti)m log(tc − ti) sin (ω log(tc − ti)) (74)

∂2ξi
∂ω∂C2

= (tc − ti)m log(tc − ti) cos (ω log(tc − ti)) (75)

Jvf Youngs sætning anvendes at andenordensafledte er symmetriske for kontinuerte funktioner. Øvrige

andenordensafledte er 0.

14.3 Estimering af lineære parametre
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∑N
i gi, z14 =

∑N
i hi

z21 =
∑N
i fi, z22 =

∑N
i f

2
i , z23 =

∑N
i figi, z24 =

∑N
i fihi

z31 =
∑N
i gi, z32 =

∑N
i figi, z33 =

∑N
i g

2
i , z34 =

∑N
i gihi

z41 =
∑N
i hi, z42 =

∑N
i fihi, z43 =

∑N
i gihi, z44 =

∑N
i h

2
i ,

w1 =
∑N
i yi, w2 =

∑N
i fiyi, w3 =

∑N
i giyi, w4 =

∑N
i hiyi,

hvor

yi := log p(ti),

fi := (tc − ti)m,
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gi := (tc − ti)m cos(ω log(tc − ti)),

hi := (tc − ti)m sin(ω log(tc − ti)).

Så er

Â = (z24z33z42w1 − z23z34z42w1 − z24z32z43w1 + z22z34z43w1 + z23z32z44w1 − z22z33z44w1

−z14z33z42w2 + z13z34z42w2 + z14z32z43w2 − z12z34z43w2 − z13z32z44w2 + z12z33z44w2

+z14z23z42w3 − z13z24z42w3 − z14z22z43w3 + z12z24z43w3 + z13z22z44w3 − z12z23z44w3

−z14z23z32w4 + z13z24z32w4 + z14z22z33w4 − z12z24z33w4 − z13z22z34w4 + z12z23z34w4)

/(−z14z23z32z41 + z13z24z32z41 + z14z22z33z41 − z12z24z33z41 − z13z22z34z41 + z12z23z34z41

+z14z23z31z42 − z13z24z31z42 − z14z21z33z42 + z11z24z33z42 + z13z21z34z42 − z11z23z34z42

−z14z22z31z43 + z12z24z31z43 + z14z21z32z43 − z11z24z32z43 − z12z21z34z43 + z11z22z34z43

+z13z22z31z44 − z12z23z31z44 − z13z21z32z44 + z11z23z32z44 + z12z21z33z44 − z11z22z33z44)

B̂ = (−x24x33x41w1 + x23x34x41w1 + x24x31x43w1 − x21x34x43w1 − x23x31x44w1 + x21x33x44w1

+x14x33x41w2 − x13x34x41w2 − x14x31x43w2 + x11x34x43w2 + x13x31x44w2 − x11x33x44w2

−x14x23x41w3 + x13x24x41w3 + x14x21x43w3 − x11x24x43w3 − x13x21x44w3 + x11x23x44w3

+x14x23x31w4 − x13x24x31w4 − x14x21x33w4 + x11x24x33w4 + x13x21x34w4 − x11x23x34w4)

/(−x14x23x32x41 + x13x24x32x41 + x14x22x33x41 − x12x24x33x41 − x13x22x34x41 + x12x23x34x41

+x14x23x31x42 − x13x24x31x42 − x14x21x33x42 + x11x24x33x42 + x13x21x34x42 − x11x23x34x42

−x14x22x31x43 + x12x24x31x43 + x14x21x32x43 − x11x24x32x43 − x12x21x34x43 + x11x22x34x43

+x13x22x31x44 − x12x23x31x44 − x13x21x32x44 + x11x23x32x44 + x12x21x33x44 − x11x22x33x44)

Ĉ1 = (x24x32x41w1 − x22x34x41w1 − x24x31x42w1 + x21x34x42w1 + x22x31x44w1 − x21x32x44w1

−x14x32x41w2 + x12x34x41w2 + x14x31x42w2 − x11x34x42w2 − x12x31x44w2 + x11x32x44w2

+x14x22x41w3 − x12x24x41w3 − x14x21x42w3 + x11x24x42w3 + x12x21x44w3 − x11x22x44w3



14 Appendix 81

−x14x22x31w4 + x12x24x31w4 + x14x21x32w4 − x11x24x32w4 − x12x21x34w4 + x11x22x34w4)

/(−x14x23x32x41 + x13x24x32x41 + x14x22x33x41 − x12x24x33x41 − x13x22x34x41 + x12x23x34x41

+x14x23x31x42 − x13x24x31x42 − x14x21x33x42 + x11x24x33x42 + x13x21x34x42 − x11x23x34x42

−x14x22x31x43 + x12x24x31x43 + x14x21x32x43 − x11x24x32x43 − x12x21x34x43 + x11x22x34x43

+x13x22x31x44 − x12x23x31x44 − x13x21x32x44 + x11x23x32x44 + x12x21x33x44 − x11x22x33x44)

Ĉ2 = (((x11x22 − x12x21) (x11x33 − x13x31)− (x11x23 − x13x21) (x11x32 − x12x31))

((x11x22 − x12x21) (x11w4 − x41w1)− (x11x42 − x12x41) (x11w2 − x21w1))

− ((x11x22 − x12x21) (x11x43 − x13x41)− (x11x23 − x13x21) (x11x42 − x12x41))

((x11x22 − x12x21) (x11w3 − x31w1)− (x11x32 − x12x31) (x11w2 − x21w1)))

/(((x11x22 − x12x21) (x11x33 − x13x31)− (x11x23 − x13x21) (x11x32 − x12x31))

((x11x22 − x12x21) (x11x44 − x14x41)− (x11x24 − x14x21) (x11x42 − x12x41))

− ((x11x22 − x12x21) (x11x34 − x14x31)− (x11x24 − x14x21) (x11x32 − x12x31))

((x11x22 − x12x21) (x11x43 − x13x41)− (x11x23 − x13x21) (x11x42 − x12x41)))

14.4 Udledning af modified likelihood formel, ligning (51)

Ligning (50):

Lm(tc) ≈
|I(η̂tc)|

1
2∣∣∣Σ(tc, η̂tc ; t̂c, η̂
∣∣∣Lp(tc) (76)

Filimonov et al. (2017, ligning 34)

Antag, at ligning (47) gælder:

Lp(tc) ∝ (ŝtc)−n/2 ∝ (F2(tc))−n/2 (77)

(Filimonov et al., 2017, ligning 20)
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Hvis desuden gælder Filimonov et al. (2017, ligning A7 og A15), må det også gælde, at

Lm(tc)
approx∝ (ŝtc)−

n
2 · |I(η̂tc)|

1
2∣∣∣Σ(tc, η̂tc ; t̂c, η̂
∣∣∣

=(ŝtc)−
n
2 ·

 n

2 (ŝtc)p+2

∣∣∣∣∣∑n
i=1

∂2ξ(ti; tc,Ψ)
∂Ψ∂ΨT

∣∣∣∣∣
Ψ=Ψ̂tc

 1
2

n

2 (ŝtc)p+2

∣∣∣∣∣∣∣
∑n
i=1

∂ξ(ti; tc,Ψ)
Ψ

∣∣∣∣∣ tc=tc
Ψ=Ψ̂tc

∂ξ(ti; tc,Ψ)
ΨT

∣∣∣∣∣
tc=t̂c
Ψ=Ψ̂

∣∣∣∣∣∣∣

=(ŝtc)−
n
2

(
n

2 (ŝtc)p+2

) 1
2
(

n

2 (ŝtc)p+2

)−1

·

∣∣∣∣∣∑n
i=1

∂2ξ(ti; tc,Ψ)
∂Ψ∂ΨT

∣∣∣∣∣
Ψ=Ψ̂tc

 1
2

∣∣∣∣∣∣∣
∑n
i=1

∂ξ(ti; tc,Ψ)
Ψ

∣∣∣∣∣ tc=tc
Ψ=Ψ̂tc

∂ξ(ti; tc,Ψ)
ΨT

∣∣∣∣∣
tc=t̂c
Ψ=Ψ̂

∣∣∣∣∣∣∣

= (ŝtc)−(n−p−2)/2
(
n

2

)− 1
2
·

∣∣∣∣∣∑n
i=1

∂2ξ(ti; tc,Ψ)
∂Ψ∂ΨT

∣∣∣∣∣
Ψ=Ψ̂tc

 1
2

∣∣∣∣∣∣∣
∑n
i=1

∂ξ(ti; tc,Ψ)
Ψ

∣∣∣∣∣ tc=tc
Ψ=Ψ̂tc

∂ξ(ti; tc,Ψ)
ΨT

∣∣∣∣∣
tc=t̂c
Ψ=Ψ̂

∣∣∣∣∣∣∣
(78)

Faktoren
(
n

2

)− 1
2
udelades, da den ikke afhænger af tc.
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14.5 Kode

Koden til min R-implementering af modellen er tilgængelig via følgende link:

https://github.com/mahovo/lpplsF

Implementeringen er bl. a. afhængig af følgende R-pakker: symengine, ggplot2, tidyverse og plotly.

Implementeringen giver mulighed for at vælge en række forskellige outputs i form af tabeller og plots til

brug ved diagnosticering af modellen. Outputformatet i den nuværende implementering er formatteret

som nestede lister. Jeg henviser her til readme-filen på GitHub.

Figurerne i specialet er fremstillet med ggplot2, plotly og base-R, pånær figurerne i afsnit 5.5 og 7.1,

som er genereret i Mathematica .

Koden udvikles løbende og er i skrivende stund endnu ikke implementeret som en R-pakke.

https://github.com/mahovo/lpplsF
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