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Samenvatting

Affiene Markov processen op een algemene toe-

standsruimte

Dit proefschrift gaat over affiene Markov processen, welke zeer populair zijn in de

financiële wiskunde voor het modelleren van beurskoersen, zoals die van aandelen,

en van rentetermijnstructuren. Een affien Markov proces behoort tot de klasse van

sprong-diffusies. Dit zijn wandelingen in een (mogelijk meer-dimensionale) ruimte,

waarbij de stappen (en sprongen) worden gegenereerd door een kansmechanisme.

Een belangrijke conditie hierbij is de zogeheten Markov -eigenschap, welke zegt

dat het toekomstige verloop van de wandeling slechts afhankelijk is van de huidige

positie en niet wordt bëınvloed door gebeurtenissen in het verleden.

De dynamiek van een algemene sprong-diffusie wordt beschreven met behulp

van infinitesimale incrementen. Dit zijn aangroeiingen over hele kleine intervallen

(oneindig klein, wiskundig gezien), vergelijkbaar met “intraday”-data in de fi-

nanciële wereld. Deze incrementen worden opgesplitst in drie componenten, te

weten:

• de drift, welke aangeeft in welke richting het proces zich gemiddeld genomen

begeeft;

• de diffusie, welke aangeeft hoe “volatiel” of variabel het continue deel van de

beweging is;

• de sprongmaat, welke aangeeft hoe vaak de beweging discontinüıteiten ver-

toont en hoe groot die zijn.
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Een affien Markov proces is een speciaal soort sprong-diffusie, waarbij een extra

structuur wordt opgelegd aan deze drie componenten, in relatie met de huidige

toestand van het proces. Zowel de drift, de diffusie als de sprongmaat hangen

op een lineaire (of affiene) manier af van de huidige toestand. Voor praktische

toepassingen is dit zeer waardevol.

Ten eerste is er flexibiliteit in het modelleren van prijskoersen, zoals die van

aandelen. De lineaire driftterm in een affien model maakt het mogelijk om een

lange termijn tendens op te nemen, terwijl de lineaire diffusieterm zorgt voor sto-

chastische volatiliteit. Dit laatste houdt in dat de variantie niet constant is, maar

afhangt van de huidige prijs. Zo is de rente bijvoorbeeld minder volatiel wanneer

deze laag staat. Bovendien wordt door het opnemen van sprongen een realisti-

schere verdeling van de rendementen gegenereerd, doordat er meer kansmassa aan

uitschietende waarden kan worden gegeven.

Ten tweede zijn affiene processen wiskundig hanteerbaar, in de zin dat prijzen

van obligaties, opties en derivaten snel en efficiënt uitgerekend kunnen worden.

Dit maakt het mogelijk om de parameters van een affien model te kalibreren of

af te stemmen op huidige marktprijzen. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat

exponentiële momenten expliciet kunnen worden uitgerekend, met behulp van de

zogenaamde affiene transformatieformule.

Een belangrijk aspect bij de analyse van affiene processen is dat er restric-

ties zijn voor de onderliggende toestandsruimte. Door de affiene structuur van

bijvoorbeeld de diffusieterm, die in de regel altijd positief moet zijn, wordt in het

algemeen het leefgebied van een affien proces beperkt. Het is een zeer moeilijk

en tot op heden onopgelost wiskundig vraagstuk om alle mogelijke gebieden voor

een affien proces te karakteriseren. Traditioneel beschouwt men in de literatuur de

zogenaamde canonieke ruimte, waarbij wordt aangenomen dat het affiene proces

zijn waarden aanneemt in een ruimte die begrensd wordt door ongekromde, rechte

zijden (een polyhedron). In dit proefschrift beschrijven we affiene processen op

algemenere ruimten. Niet alleen is dit interessant vanuit wiskundig oogpunt, maar

ook vanuit praktisch perspectief. Door een niet-canonieke ruimte te beschouwen,

kan er een verfijndere correlatiestructuur in het model worden gebracht, zonder de

gewenste flexibiliteit en hanteerbaarheid te verliezen zoals hierboven beschreven.

Er worden in dit proefschrift drie hoofdresultaten bewezen. Ten eerste wor-

den algemene condities verschaft voor existentie en uniciteit van een affien proces

op een algemene toestandsruimte. Ten tweede worden deze condities uitgewerkt

en wordt een volledige karakterisering gegeven voor toestandsruimten waarbij de

grenzen worden beschreven door middel van een kwadratische functie (en in het
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bijzonder gekromd zijn, in tegenstelling tot die van de canonieke ruimte). Ten

derde wordt de geldigheid van de affiene transformatieformule uitgebreid voor ex-

ponentiële momenten waarvan niet a priori duidelijk is dat ze eindig zijn. Dien-

tengevolge worden condities geformuleerd die eindigheid van zulke exponentiële

momenten garanderen.

Om tot deze hoofdresultaten te komen maken we in dit proefschrift veelvuldig

gebruik van stochastische analyse. Benodigde theorie hiervan hebben we in een

geschikte vorm gebracht, zodat dit proefschrift een op zichzelf staand geheel vormt

voor de wiskundige fundamenten van de theorie van affiene Markov processen.




