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Nederlandse Samenvatting 
(Summary in Dutch) 

Dit proefschrift behandelt het schatten, toetsen en toepassen van stochastische-
volatiliteitmodellen binnen de context van de efficiënte-momentenmethode 
(EMM). De efficiënte-momentenmethode is een op simulatie gebaseerde 
schattingstechniek die door een juiste keuze van de momenten eerste-orde asymp
totische efficiëntie van de schatters oplevert. Deze techniek is van belang indien 
de aannemelijkheidsfunctie van een model geen analytisch bruikbare vorm heeft. 
Dit is het geval bij stochastische-volatiliteitmodellen, waarin de volatiliteit als 
latente variabele wordt gemodelleerd. Stochastische-volatiliteitmodellen worden 
met name gebruikt voor het modelleren van financiële tijdreeksen, zoals aande-
lenrendementen, renteveranderingen en wisselkoersbewegingen. Stochastische-
volatiliteitmodellen kunnen ook gebruikt worden voor optiewaarderingsmodellen. 
Gerelateerd aan schatten is het toetsen van een model. De eigenschappen van 
schattingsprocedures leiden vaak tot bepaalde specificatietoetsen. Dit is ook het 
geval bij de efficiënte-momentenmethode. 

Het proefschrift valt uiteen in drie delen. De Hoofdstukken 1, 2 en 3 vor
men een algemene inleiding. Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk. Hoofd
stuk 2 geeft een beknopte beschrijving van de karakteristieken van financiële tijd
reeksen en een introductie van verschillende typen van modellen voor dit soort 
tijdreeksen. Bij deze laatste worden met name stochastische-volatiliteitmodellen 
behandeld. Dit hoofdstuk sluit af met een beknopte inleiding tot de optie
theorie. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van schatten, toetsen en reprojec-
tie met de efficiënte-momentenmethode, met ter illustratie enige toepassingen 
en een breed opgezette Monte Carlo-evaluatie. Het tweede deel wordt gevormd 
door de Hoofdstukken 4 en 5 waarin specificatietoetsen worden afgeleid voor 
respectievelijk structurele-stabiliteithypothesen met bekend veranderingspunt in 
Hoofdstuk 4 en structurele-stabiliteithypothesen met onbekend veranderingspunt 
in Hoofdstuk 5. Al deze specificatietoetsen worden toegepast op stochastische-
volatiliteitmodellen. De opzet is zo gekozen dat de theorie steeds in algemene 
termen is gegeven maar alle toepassingen specifieke uitwerkingen geven voor 
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stochastische-volatiliteitmodellen. Het laatste gedeelte van het proefschrift wordt 
gevormd door de Hoofdstukken 6 en 7 waarin de stochastische-volatiliteitmodellen 
respectievelijk worden toegepast voor het waarderen van opties en voor het voor
spellen van volatiliteit. Tenslotte bevat Hoofdstuk 8 een samenvatting van de be
langrijkste resultaten en enkele suggesties voor verder onderzoek. 

Hoofdstuk 2 bevat een beknopte beschrijving van het modelleren van fi
nanciële tijdreeksen. Het behandelt achtereenvolgens de kenmerken van fi
nanciële tijdreeksen en de modellen die in de literatuur zijn voorgesteld om 
deze kenmerken te modelleren. Het belangrijkste kenmerk dat bekeken wordt, 
is de volatiliteit. Hierna worden verschillende klassen van stochastische-
volatiliteitmodellen geïntroduceerd. Ten eerste de symmetrische stochastische-
volatiliteitmodellen met Gaussische storingen. Deze modellen zijn vaak niet toe
reikend om de dikke staarten van de empirische verdeling van financiële rende
menten te beschrijven. Daarom worden stochastische-volatiliteitmodellen met 
Student-t-storingstermen voorgesteld. Ook vindt men met name bij aandelen-
rendementen een zekere asymmetrie vanwege het zogenaamde "hefboom-effect". 
Daarom worden asymmetrische stochastisch-volatiliteitmodellen met Gaussische 
storingen voorgesteld. Ook deze modellen worden weer uitgebreid naar de niet-
Gaussische asymmetrische stochastische-volatiliteitmodellen. Tenslotte worden 
de multivariate symmetrische en asymmetrische stochastische-volatiliteitmodellen 
met Gaussische storingen geïntroduceerd. Daarna volgt een beknopte bespreking 
van enige bekende schattingsmethoden van stochastische-volatiliteitmodellen. Dit 
om de efficiënte-momentenmethode te plaatsen binnen de econometrische schat
tingstechnieken voor stochastische-volatiliteitmodellen en om in Hoofdstuk 3 de 
eigenschappen van de efficiënte-momentenmethode te kunnen vergelijken met 
deze alternatieve schattingstechnieken. In het laatste gedeelte van dit hoofd
stuk volgt een korte inleiding tot de optietheorie waarbij met name de plaats van 
stochastische-volatiliteitmodellen binnen deze theorie centraal staat. 

Hoofdstuk 3 bevat de theorie van de efficiënte-momentenmethode. Het idee 
achter de efficiënte-momentenmethode is om een hulpmodel te kiezen dat als het 
ware het te schatten model, eventueel asymptotisch, omvat. Het schatten van dit 
hulpmodel is de eerste stap in de efficiënte-momentenmethode. Door in een zekere 
metriek een kwadratische vorm van de verwachting onder het structurele model 
van de gradiënt van dit hulpmodel in het optimum te minimeren, kan men de pa
rameters van het structurele model zo kalibreren dat de gradiënt geëvalueerd in de 
data en de verwachting van de gradiënt onder het structurele model overeenkomen. 
Dit is de tweede stap in de efficiënte-momentenmethode. Om de claim van asymp
totische efficiëntie te rechtvaardigen moet het hulpmodel het te schatten model 
(evt. asymptotisch) opspannen. Dit kan worden bereikt door voor het hulpmodel 
een semi-niet-parametrische (SNP) dichtheid te kiezen. Dit is een expansie van de 
Gaussische dichtheid met Hermite-polynomen. Het blijkt dat projectie van de data 
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op slechts Hermite-polynomen slechte kleine-steekproefeigenschappen van de ef-
ficiënte-momentenmethode oplevert. Daarom is een goede keuze van een leidende 
term in de Hermite-expansie van belang. Deze leidende term kan bijvoorbeeld 
een parametrisch model zijn. In het geval van stochastische volatiliteit kiezen 
we voor het zogenaamde Exponentieel Gegeneraliseerde AutoRegressieve Con
ditionele Heteroskedasticiteit (EGARCH) model. Uit de Monte Carlo-resultaten 
blijkt dat de efficiënte-momentenmethode bij een goede keuze van de leidende 
term, tot efficiëntie leidt. Ook zien we dat alle univariate generalisaties, zoals 
voorgesteld in Hoofdstuk 2, efficiënt geschat kunnen worden met behulp van de 
efficiënte-momentenmethode. Voor de niet-Gaussische klasse van stochastische-
volatiliteitmodellen blijkt dat een EGARCH model met Studente-storingen als 
hulpmodel duidelijk betere kleine-steekproefeigenschappen van de schatter van de 
vrijheidsgraden in de Studente-verdeling van het stochastische-volatiliteitmodel 
oplevert dan een EGARCH model met Hermite-polynomen. Voor de Gaussische 
stochastische-volatiliteitmodellen maakt het toevoegen van Hermite-polynomen 
niet veel uit. Een marginale winst kan voor grotere steekproeven wel bereikt 
worden met name voor de "volatiliteit-van-de-volatiliteit"-parameter in het 
stochastische-volatiliteitmodel. Vanwege de wildgroei in parameters van de 
Hermite-polynomen in het multivariate geval zijn als hulpmodel slechts multivari
ate EGARCH modellen zonder Hermite-polynomen gebruikt, vooral vanwege de 
aanslag op de rekencapaciteit. Tevens blijkt dat de efficiënte-momentenmethode 
een flexibele methode is. Het hulpmodel kan in veel gevallen als multi-purpose 
score-generator dienen. Dit geeft interessante toepassingen voor specificatie
analyse, daar veel toetsen dezelfde momenten van het hulpmodel vereisen om 
verschillende modellen te toetsen. Er wordt in dit hoofdstuk dan ook enige 
aandacht geschonken aan het toetsen met EMM. Dit wordt gedaan voortbouwend 
op de toetsingstheorie van de Gegeneraliseerde Momenten Methode (GMM). Een 
belangrijk punt van kritiek op de efficiënte-momentenmethode was dat deze geen 
representatie van de observaties in termen van hun verleden geeft. Reprojectie 
ondervangt deze kritiek door het karakteriseren van de dynamische responsie op 
het geobserveerde verleden van een partieel geobserveerd niet-lineair systeem. 
Op dezelfde wijze kan men een representatie van de latente variabelen krijgen in 
termen van de observaties uit het verleden en eventueel uit het heden. Reprojectie 
is de derde stap in de efficiënte-momentenmethode: projectie van een lange 
gesimuleerde reeks van het geschatte structurele model op het hulpmodel. Op 
deze wijze kan een representatie van de latente variabelen van het stochastische-
volatiliteitmodel worden verkregen. De univariate modellen zijn toegepast op 
dagelijkse rendementen van de S&P500 index 1963-1993. 

Hoofdstuk 4 ontwikkelt specificatietoetsen voor structurele stabiliteit voor 
zover het veranderingspunt bekend is. De toetsen vallen uiteen in drie equivalentie
klassen: de Wald/L/Ü/LM-, de Hansen- en de voorspeltoetsen. Al deze toetsen zijn 
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asymptotisch lokaal-meest-onderscheidende toetsen voor een bijbehorende alter
natieve hypothese. Voor het alternatief van variatie in de parameters zijn dat de 
Wald/Lß/LM-toetsen, voor het alternatief van variatie in de momenten na het ver-
anderingspunt zijn dat de voorspeltoetsen, en voor het alternatief van variatie in 
de momenten voor en na het veranderingspunt zijn dat de Hansen-toetsen. Voor 
de Wald/Liï/LM-toetsen geldt voor de efficiënte-momentenmethode nog een an
dere optimale eigenschap, namelijk dat deze toetsen uniform geprefereerd wor
den binnen de klasse van op M-schatters gebaseerde toetsen voor het alternatief 
van parameter-variatie. De klasse van voorspeltoetsen blijkt reken technisch vrij 
aantrekkelijk te zijn. Daarom zijn voor de Wald/L/Ü/LM- en Hansen-toetsen 
modificaties van de originele toetsen voorgesteld met behoud van hun eigen
schap dat ze asymptotisch lokaal-meest-onderscheidend zijn. De modificaties zijn 
dusdanig dat dezelfde rekentechnische voordelen worden behaald als die die de 
voorspeltoets van nature heeft; ze maken namelijk gebruik van eerste-orde geli-
neariseerde schatters. Een Monte Carlo-studie in de context van stochastische-
volatiliteitmodellen voor de rekentechnisch-aantrekkelijke toetsen laat zien dat de 
kleine-steekproefeigenschappen overeenkomen met de asymptotische eigenschap
pen. Uit de Monte Carlo-studie blijkt dat de rekentechnisch-aantrekkelijke modi
ficaties en de eerste-orde gelineariseerde schatters bevredigende eigenschappen 
hebben, behalve in zeer kleine steekproeven. In dit laatste geval reageren de eerste-
orde gelineariseerde schatters zeer heftig op een verandering in de parameterwaar
den. De eigenschappen van de voorspeltoetsen liggen tussen die van de gemodi
ficeerde Wald/1/ß/LM- en Hansen-toetsen. Derhalve zijn er voor bepaalde al
ternatieve hypothesen betere rekentechnisch-aantrekkelijke toetsen te vinden dan 
de voorspeltoetsen. Het opsporen van een verandering in de "volatiliteit-van-de-
volatiliteif'-parameter blijkt moeilijker dan voor de andere parameters. Verder 
worden de toetsen geïllustreerd met toepassingen op dagelijkse wisselkoersbewe
gingen van het Britse Pond versus de Canadese Dollar voor de periode 1988-1996, 
en dagelijkse rendementen van de S&P500 aandelenindex voor de periode 1981— 
1993. Voor de wisselkoersen werd het veranderingspunt op Zwarte Woensdag 
1992 gezet. Hier komen we tot de slotsom dat de stabiliteitshypothese wordt ver
worpen. Een mogelijke oorzaak is veranderende asymmetrie in de relatie. Voor 
de S&P aandelenindex is het veranderingspunt a priori op Zwarte Maandag 1987 
gezet. Hier stellen we vast dat de stabiliteitshypothese niet wordt verworpen. 

Hoofdstuk 5 ontwikkelt EMM-toetsen voor structurele stabiliteit voor zover 
het veranderingspunt onbekend is. Hier vallen de toetsen weer uiteen in drie equi
valentieklassen, die ieder een specifiek aspect van misspecificatie van het model 
beschrijven. Het verschil met Hoofdstuk 4 is dat het veranderingspunt een nui
sance parameter is. De asymptotische verdeling van de toetsen komt nu buiten 
de standaardtheorie, omdat deze nuisance parameter onder de nulhypothese dat 
er geen structurele breuk is, niet gedefinieerd is. Voortbouwend op resultaten 
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in de literatuur van GMM en Maximum Likelihood, bekijken we een exponen
tieel gewogen gemiddelde, een aritmetisch gewogen gemiddelde en het supremum 
over de toetsen. De exponentieel gewogen en de aritmetisch gewogen toetsen 
hebben bepaalde optimale eigenschappen. De supremumtoetsen hebben daarente
gen slechts zwakke optimale eigenschappen. Deze hebben wel het voordeel dat 
ze een intuïtief plausibele schatter van het veranderingspunt opleveren. De gener
alisatie van de Hansen-toets voor structurele stabiliteit uit Hoofdstuk 4 voor on
bekend veranderingspunt is een novum in de literatuur. Voor deze toets wordt 
ook de asymptotische verdeling afgeleid. Het geheel wordt geïllustreerd met 
een toepassing op een asymmetrisch Gaussisch stochastisch-volatiliteitmodel voor 
dagrendementen van de S&P500 index over de periode 1963-1993. Het blijkt dat 
de nulhypothese dat er geen structurele breuk is, door alle toetsen wordt verwor
pen. De supremumtoetsen die een schatting van het veranderingspunt geven, wij
zen eensluidend op de eerste helft van 1970. 

Hoofdstuk 6 past de efficiënte-momentenmethode toe op het waarderen van op
ties. In dit hoofdstuk wordt een optiemodel gepresenteerd dat gebaseerd is op een 
bivariaat asymmetrisch stochastisch-volatiliteitmodel voor zowel de aandelenren-
dementen als de rentebewegingen. Dit model heeft als input de latente volatiliteit-
variabelen nodig. Deze worden verkregen via reprojectie. Uit de analyse van de 
opties blijkt het volgende: (i) Hoewel de theorie voorspelt dat de korte-termijn
rente sterk gerelateerd is aan de systematische volatiliteit, suggereren de schat
tingsresultaten dat de korte-termijn-rente geen goede proxy is voor de systema
tische factor, (ii) Het modelleren van stochastische volatiliteit kan in het alge
meen de optiewaarderingsfouten reduceren, en het modelleren van asymmetrie 
helpt om de scheefheid van de volatility smile te verklaren. In ons geval heeft het 
toestaan van stochastische rentebewegingen minimale invloed op de optieprijzen. 
(iii) Evenals in andere recente literatuur suggereren de empirische resultaten het 
bestaan van een niet-nul-risicopremie voor stochastische volatiliteit van aandelen-
rendementen. Door het toestaan van een niet-nul-risicopremie voor stochastische 
volatiliteit, kunnen stochastische-volatiliteitmodellen de optiewaarderingsfouten 
substantieel reduceren. Dit suggereert het belang van het incorporeren van infor
matie uit de optiemarkt bij het waarderen van opties. 

Hoofdstuk 7 evalueert de prestaties van volatiliteitsvoorspellingen die 
gebaseerd zijn op stochastische-volatiliteitmodellen. Hier wordt aangetoond dat 
de keuze voor de gekwadrateerde aandelenrendementen als een benadering van 
de ex-post volatiliteit direct leidt tot extreem zwakke verklarende kracht in de 
standaard regressie-analyse van het voorspellen van volatiliteit. Dit is het geval 
omdat de manier waarop we volatiliteit meten altijd model-afhankelijk is. De 
prestaties van het voorspellen van volatiliteit moeten daarom binnen een consistent 
model worden geëvalueerd. We passen onze methoden toe op een multivariaat 
stochastische-volatiliteitmodel voor vier aandelenreeksen. Met behulp van repro-
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jectie verkrijgen we een representatie van de onderliggende volatiliteit. We laten 
zien dat de prestaties van volatiliteitsvoorspellingen die gebaseerd zijn op gerepro-
jecteerde volatiliteitsreeksen substantieel verbeterd kunnen worden. Bovendien 
laten we zien dat vanwege de gecorreleerde bewegingen in de volatiliteit van 
aandelenrendementen, volatiliteitsvoorspellingen gebaseerd op een multivariaat 
stochastische-volatiliteitmodel beter zijn dan de volatiliteitsvoorspellingen die 
gebaseerd zijn op univariate stochastische-volatiliteitmodellen. 

Hoofdstuk 8 bevat een samenvatting van dit proefschrift. Het geeft tevens enige 
aanbevelingen voor verder onderzoek. 

Appendix A bevat een beschrijving van de gebruikte computerprogramma's en 
geeft expliciete formules voor de gebruikte hulpmodellen. 


