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Nederlandse samenvatting

Lévy processen zijn processen met stationaire onafhankelijke aangroeiingen. Niettegen-
staande deze betrekkelijk eenvoudige definiërende eigenschap, is de klasse van Lévy pro-
cessen bijzonder rijk en bevat onder meer het Poisson proces, het samengestelde Poisson
proces, de Brownse beweging, gamma processen en stabiele processen. In de laatste
twintig jaar heeft de belangstelling voor Lévy processen een opleving vertoond, vooral
als gevolg van het feit dat op tal van praktische onderzoeksterreinen nieuwe toepassingen
zijn gevonden, zoals binnen de financiële wiskunde (verzekeringskwesties) en wachtti-
jdtheorie (modelleren van telecommunicatienetwerken). Maar ook binnen theoretische
richtingen zoals quantumtheorie en extreme waardentheorie hebben deze processen aan
belang gewonnen.

Deze opleving heeft ook de belangstelling voor statistische procedures voor Lévy
processen gestimuleerd. Deze procedures kunnen ruwweg verdeeld worden in drie cat-
egorieën: parametrische, semi-parametrische en niet-parametrische. De verschillende
benaderingen hangen af van de parametrisatie van de Lévy maat die correspondeert
met een gegeven Lévy proces. Parametriseren met een Euclidische parameter leidt tot
parametrische procedures, terwijl anderzijds een modelklasse van onderliggende Lévy
maten, die niet in gladde bijectieve correspondentie staat met een deel van een Euclidis-
che ruimte, aanleiding geeft tot het gebruik van semi- en niet-parametrische methoden.

In dit proefschrift zijn we gëınteresseerd in het gebruik van niet-parametrische tech-
nieken voor Lévy processen. Deze technieken komen van pas, indien men is gëınteresseerd
in aspecten van de vorm van de Lévy dichtheid, bijvoorbeeld multimodaliteit. Daarnaast,
om deze aanpak te motiveren vanuit een praktisch onderzoeksterrein, merken we op dat
in bijvoorbeeld de financiële literatuur twijfels zijn geuit over de mogelijkheid om de
complexe realiteiten van financiële markten adequaat te modelleren met behulp van een
klein aantal parameters. Dit motiveert op een natuurlijke wijze een niet-parametrische
aanpak.

De overgrote meerderheid van de bestaande literatuur die niet-parametrische schat-
tingsproblemen voor Lévy processen bestudeert, gaat uit van de situatie dat of continue
waarneming van een Lévy proces mogelijk is, of dat het Lévy proces waargenomen wordt
op equidistante tijdstippen Δn, . . . , nΔn met limn→∞ Δn = 0, limn→∞ nΔn = ∞. Aan
de andere kant is het zeker zo interessant om schattingsproblemen te bestuderen voor
laagfrequente waarnemingen in discrete tijd, d.w.z. onder de aanname van een vaste
tijdsafstand Δ. Dit is precies het onderwerp van dit proefschrift.

In Hoofdstuk 1 verschaffen we een overzicht van de diverse statistische procedures
voor Lévy processen en motiveren we het gebruik van niet-parametrische methoden in
deze context. Dit hoofdstuk bevat ook een overzicht van de rest van het proefschrift.



In Hoofdstuk 2 bestuderen we het niet-parametrisch schatten van de dichtheid f van
de sprongen van een samengesteld Poisson proces. Zulke processen hebben belangri-
jke toepassingen in wachtrij- en risicotheorie. Gebruik makend van de eigenschap dat
de aangroeiingen stationair en onafhankelijk zijn, reduceren we het probleem tot het
‘ontleden’ (‘decompounding’) van de verdeling van een Poisson som van een aantal on-
afhankelijke en gelijk verdeelde stochastische variabelen, alle met een dichtheid f . Een
schatter van f wordt geconstrueerd met behulp van Fourier-inversie en van het vereffe-
nen door middel van kernfuncties. We vinden onder meer puntsgewijze grenzen voor de
onzuiverheid en de variantie van de schatter. Ook tonen we aan dat onder zekere voor-
waarden de schatter consistent is en asymptotisch normaal verdeeld. Bovendien laten
we zien dat het gedrag van de schatter veel lijkt op dat van een gewone kernschatter.
Twee simulatie-voorbeelden complementeren de asymptotische resultaten en verschaffen
tevens enig inzicht in het gedrag van de schatter bij eindig veel waarnemingen.

Hoofdstuk 3 verbindt de Hoofdstukken 2 en 4. In dit hoofdstuk beschouwen we
een generalizatie van het klassieke deconvolutie-probleem, namelijk een deconvolutie-
probleem voor een stochastische variabele die een verdeling heeft met een atoom. Meer in
het bijzonder beschouwen we een stochastische variabele Y die verdeeld is als UV, waarbij
U een Bernoulli verdeling heeft met kans op mislukking gelijk aan p en V een dichtheid f
heeft. Gegeven onafhankelijke en gelijk verdeelde waarnemingen van X = Y + Z, willen
we f en p schatten. Hierin is Z een standaardnormaal verdeelde stochastische variabele,
bijvoorbeeld op te vatten als meetruis. We introduceren een consistente schatter van p
en een asymptotisch normaal verdeelde niet-parametrische schatter van f , die we weer
construeren aan de hand van Fourier-inversie en kernfuncties. De asymptotisch resultaten
worden weer aangevuld met simulatie-voorbeelden, die suggereren dat de schatters van
f en p ook in de praktijk goede resultaten geven.

Het laatste hoofdstuk van dit proefschrift is gewijd aan het schatten van de dichtheid
van de sprongen van een samengesteld Poisson proces, onder de aanname dat dit pro-
ces niet direct, maar met ruis waargenomen wordt. De ruis wordt gemodelleerd als een
van dit proces onafhankelijke Brownse beweging en het resulterende proces is dan weer
een Lévy proces. Het voornaamste resultaat in dit hoofdstuk is de asymptotische nor-
maliteit van de schatter. Deze wordt afgeleid door gebruik te maken van de resultaten in
Hoofdstuk 3. We bespreken in het kort de implementatie van de schatter en geven een
simulatie-voorbeeld.


