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Samenvatting (Summary in Dutch)

Dit proefschrift is gewijd aan de studie van fractioneel gëıntegreerde en gecöıntegreerde

tijdreeksmodellen. Fractionele tijdreeksen overbruggen de kloof tussen zogenaamde zwak

afhankelijke, of I(0) tijdreeksen en gëıntegreerde, of I(1) tijdreeksen, en biedt dus een rijkere

modelstructuur. Fractioneel gëıntegreerde reeksen worden beschouwd in het modelleren van

veel economische, finananciële, geologische en opiniepeilingstijdreeksen. In dit proefschrift

worden de theoretische resultaten in elk hoofdstuk gëıllustreerd met een empirische

toepassing op Amerikaanse rentegegevens.

Hoofdstuk 2 van dit proefschrift bestudeert een schattings- en inferentiemethode in

univariate fractioneel gëıntegreerde tijdreeksen via een autoregressieve benadering. De

schattingsmethode is gebaseerd op het minimaliseren van de voorwaardelijke som van de

gekwadrateerde residuen. De residuen zijn gebaseerd op een benadering van de oneindige

autoregressieve structuur van het proces door een eindige-orde autoregressie. Als de orde

k van de autoregressieve benadering toeneemt met de steekproefgrootte T , dan is de

schatter van de fractionele parameter
√
T/k-consistent en asymptotisch standaardnormaal

verdeeld.

Hoofdstuk 3 van het proefschrift behandelt het toetsen op fractionele cöıntegratie. In de

literatuur is aangetoond dat traditionele cöıntegratietoetsen weinig onderscheidingsvermo-

gen hebben indien de reeksen fractioneel gecöıntegreerd zijn, d.w.z. als de cöıntegratiefouten

fractioneel gëıntegreerd zijn in plaats van een zwak afhankelijk proces. Recent onderzoek

heeft een aantal cöıntegratietoetsen opgeleverd die rekening houden met mogelijke fraction-

aliteit van cöıntegratiefouten. Dit hoofdstuk onderzoekt de populairste regressie-gebaseerde

toetsen voor fractionele cöıntegratie in termen van hun actuele significantieniveau en onder-

scheidingsvermogen met behulp van Monte Carlo simulaties, en biedt een aantal praktische

richtlijnen voor empirisch onderzoek.

Hoofdstuk 4 bestudeert een schattings- en inferentiemethode voor cöıntegratievectoren

in een fractioneel gecöıntegreerd systeem, met een regressie-gebaseerde benadering. In

sterk gecöıntegreerde regressies (waarbij het verschil tussen de integratie-orde van de

niveau-variabelen de cöıntegratiefouten groter is dan 1/2) behaalt de OLS schatter van de



cöıntegratievector niet een optimale convergentiesnelheid in een deel van de parameter-

ruimte. Door het toepassen van OLS op een regressievergelijking waaraan toekomstige en

vertraagde waarnemingen van gefilterde regressoren zijn toegevoegd, wordt een schatter

verkregen met een optimale convergentiesnelheid en een gemengd normale asymptotische

verdeling. De schatter is gebaseerd op de werkelijke ordes van integratie en cöıntegratie,

maar het gebruik van consistente schatters voor deze ordeparameters leidt tot dezelfde

asymptotische eigenschappen van de schatter van de cöıntegratievectoren. Op basis hiervan

kunnen Wald toetsgrootheden voor lineaire restricties op de coëfficiënten worden gecon-

strueerd met een asymptotische verdeling onder de nulhypothese die niet van onbekende

parameters afhangt.

Hoofdstuk 5 analyseert schatting en toetsing in een multivariaat fractioneel gecöıntegreerd

systeem op basis van een conditioneel normale aannemelijkheidsfunctie. De asymptotische

verdeling van de schatter wordt afgeleid, evenals asymptotische χ2 verdeling van Wald

toetsgrootheden voor lineaire restricties op de parameters. De methode kan worden toege-

past op oorspronkelijke tijdreeksen die zowel stationair als niet-stationair kunnen, terwijl

de cöıntegratierelaties zowel zwak als sterk kunnen zijn. In deze zin zijn de resultaten van

dit hoofdstuk zeer algemeen, en vergelijkbaar met de resultaten van semiparametrische

methoden.

Het proefschrift analyseert verschillende aspecten van fractioneel gëıntegreerde en

gecöıntegreerde tijdreeksmodellen en draagt bij aan de literatuur door te suggereren van

nieuwe asymptotische inferentie procedures in (co)fractionele modellen. Eindige-steekproef

Monte Carlo simulaties illustreren de theoretische resultaten, maar in sommige gevallen

laten ze zien dat de voorgestelde asymptotische inferentieprocedures onbevredigende

eindige-steekproefeigenschappen hebben. Een mogelijk toekomstig onderzoeksgebied is

daarom het verfijnen van asymptotische inferentieprocedures in fractionele modellen,

bijvoorbeeld op basis van de bootstrap.


