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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία κατασκευάζεται ένα μη-γραμμικό μοντέλο χώρου κατα-

στάσεων, όπου το διάνυσμα κατάστασης υπόκειται σε μη-αρνητικούς περιορισμούς.

Στόχο αποτελεί η εκτίμηση των θετικών και αρνητικών αλμάτων των αποδόσεων με-

τοχών, τα οποία μοντελοποιούνται ως κρυφές τυχαίες μεταβλητές. Δεδομένου ότι

η εξίσωση των παρατηρήσεων (αποδόσεις) εκφράζεται ως η διαφορά μεταξύ των αλ-

μάτων για κάθε χρονική στιγμή, οι εκτιμώμενες τιμές των αλμάτων πρέπει να είναι

μη-αρνητικές. Για τον λόγο αυτόν, στην εξίσωση των καταστάσεων, η οποία περι-

γράφει τη δυναμική εξέλιξη του διδιάστατου διανύσματος των αλμάτων, υιοθετούνται

δυο θετικά οριμένες τετραγωνικές μορφές. Καθότι το προτεινόμενο μοντέλο είναι

μη-γραμμικό, χρησιμοποιείται το επεκτεταμένο φίλτρο Kalman 2ης τάξης για τη δια-
δικασία εκτίμησης. Ακολούθως, ελέγχεται η προσαρμογή του μοντέλου σε εμπειρικά

δεδομένα.

Λέξεις κλειδιά: επεκτεταμένο φίλτρο Kalman 2ης τάξης, τετραγωνική μορφή, άλματα απο-
δόσεων μετοχών.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η υιοθέτηση των αλμάτων για τη μοντελοποίηση των τιμών χρηματοοικονομικών

μεγεθών είναι πλέον ευρέως διαδεδομένη, καθώς έχει αποδειχθεί ότι μοντέλα όπως

των Black-Scoles (1973), τα οποία προτάσσουν την εξέλιξη των τιμών κατά συνεχή
τρόπο, δε μπορούν να αποδώσουν ικανοποιητικά τις ιδιότητές τους. Η άποψη αυτή

ενισχύεται και από μια πληθώρα εργασιών όπου γίνεται χρήση των αλμάτων για την

επίτευξη καλής προσαρμογής σε εμπειρικές χρονοσοσειρές αποδόσεων (βλ. για πα-

ράδειγμα Pan, 2002 και Eraker, 2004). Μια λεπτομερής εισαγωγή στη χρήση των
αλμάτων στη χρηματοοικονομική παρουσιάζεται για παράδειγμα στα συγγράμματα

Cont and Tankov (2004) και Schoutens (2003).
Στην εργασία Polimenis (2012), τα άλματα θεωρούνται κρυφές τυχαίες μεταβλη-

τές, δηλαδή δεν αποτελούν παρατηρήσιμες ποσότητες, και χωρίζονται σε δυο κατη-



γορίες: Τα θετικά άλματα (άλματα προς τα πάνω), τα οποία οφείλονται στην άφιξη

θετικών ειδήσεων στην αγορά, και τα αρνητικά άλματα (άλματα προς τα κάτω), τα

οποία οφείλονται στην άφιξη αρνητικών ειδήσεων.

Στην παρούσα εργασία στόχος είναι η εκτίμηση των θετικών και των αρνητικών

αλμάτων των αποδόσεων μετοχών. Καθότι τα άλματα μοντελοποιούνται ως κρυφές

τυχαίες μεταβλητές, κατασκευάζεται ένα κατάλληλο μη-γραμμικό μοντέλο χώρου κα-

ταστάσεων. Η χρήση τέτοιου είδους μοντελοποίησης στη χρηματοοικονομική είναι

διαδεδομένη για την εκτίμηση παραμέτρων, οι οποίες είναι μεταβλητές στο χρόνο (βλ.

για παράδειγμα Koopman et al., 2010 και Wells, 1996). Στο προτεινόμενο μοντέλο
η εξίσωση των παρατηρήσεων (αποδόσεις) δίνεται ως διαφορά των αλμάτων για κάθε

χρονική στιγμή t. Συνεπώς, οι εκτιμήσεις των αλμάτων πρέπει να είναι μη-αρνητικές.
Για τον λόγο αυτόν, στην εξίσωση των καταστάσεων (άλματα), που περιγράφει τη

δυναμική εξέλιξη του διδιάστατου διανύσματος των αλμάτων, υιοθετούνται δυο θετικά

ορισμένες τετραγωνικές μορφές.

Για τη διαδικασία εκτίμησης των αλμάτων χρησιμοποιείται το επεκτεταμένο φίλ-

τρο Kalman 2ης τάξης. Στην προκειμένη περίπτωση το γραμμικό φίλτρο Kalman
(Kalman, 1960) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, καθότι το προτεινόμενο μοντέλο είναι
μη-γραμμικό. Μετά την εκτίμηση των αλμάτων, εξετάζεται η προσαρμογή του μο-

ντέλου σε εμπειρικά δεδομένα. Για τον σκοπό αυτόν, χρησιμοποιούνται οι αποδόσεις

του δείκτη NASDAQ για τη χρονική περίοδο 2006-2008 (τα δεδομένα αντλήθηκαν
από την ιστοσελίδα finance.yahoo.com).
Η εργασία οργανώνεται ως εξής:

Στην ενότητα 2 κατασκευάζεται το μη-γραμμικό μοντέλο χώρου καταστάσεων που

χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των αλμάτων. Στην ενότητα 3 περιγράφεται η

διαδικασία εκτίμησης των αλμάτων με τη χρήση του επεκτεταμένου φίλτρου Kalman
2ης τάξης, και εξάγονται οι αναδρομικές σχέσεις που θα χρησιμοποιηθούν. Στην

ενότητα 4 γίνεται εφαρμογή της προτεινόμενης μοντελοποίησης στις αποδόσεις του

δείκτη NASDAQ, όπου και εξετάζεται η προσαρμογή του μοντέλου στα εμπειρικά
δεδομένα. Τέλος, στην ενότητα 5 παραθέτονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από

την προτεινόμενη μοντελοποίηση, και γίνεται αναφορά σε μελλοντικές τροποποιήσεις.

2. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Θεωρούμε ότι η απόδοση R τη χρονική στιγμή t δίνεται από τη σχέση

Rt = Xt − Yt + et (1)

όπου,

• Xt: το θετικό άλμα των αποδόσεων τη χρονική στιγμή t,
• Yt: το αρνητικό άλμα των αποδόσεων τη χρονική στιγμή t,
• et: ο θόρυβος για τον οποίο θεωρούμε ότι et ∼ N(0, V ).

Τα άλματα Xt, Yt μοντελοποιούνται ως κρυφές τυχαίες μεταβλητές, δηλαδή είναι
μη-παρατηρήσιμες ποσότητες. Προκειμένου να εκτιμηθούν αυτές οι καταστάσεις,



κατασκευάζεται ένα μοντέλο χώρου καταστάσεων (state space model), όπου το διά-
νυσμα κατάστασης αποτελείται από τις δύο συνιστώσες των αλμάτων. Επιπλέον, τα

εκτιμώμενα άλματα που θα προκύψουν, πρέπει να ικανοποιούν τη σχέση (1) υπό τον

περιορισμό Xt, Yt ≥ 0 , t=1,2,. . . .
Για τους παραπάνω λόγους, η εξίσωση των καταστάσεων που θα χρησιμοποιηθεί

θα πρέπει να έχει κατάλληλη μορφή, ώστε τα εκτιμώμενα άλματα που θα προκύπτουν

να είναι μη-αρνητικά για κάθε χρονική στιγμή t.
Για τον σκοπό αυτόν θεωρούμε ότι η εξίσωση των καταστάσεων δίνεται από τη

σχέση

Xt = (zt−1 + wt−1)
TG(1)(zt−1 + wt−1) = f1(zt−1,wt−1)

Yt = (zt−1 + wt−1)
TG(2)(zt−1 + wt−1) = f2(zt−1,wt−1))

}
(2)

ή ισοδύναμα

zt =

2∑
k=1

φk(zt−1 + wt−1)
TG(k)(zt−1 + wt−1) (3)

όπου, zt =

[
Xt

Yt

]
το διάνυσμα κατάστασης, wt θόρυβος για τον οποίο θεωρούμε ότι

wt ∼ N(0,Q =

[
σ2x 0
0 σ2y

]
) και G(k), k = 1, 2 συμμετρικός και θετικά ορισμένος

(2× 2) πίνακας. Δηλαδή, ισχύουν οι σχέσεις

g
(k)
11 > 0 και g

(k)
11 g

(k)
22 − (g

(k)
12 )2 > 0 , k = 1, 2.

Το φk είναι ένα (2 × 1) διάνυσμα-στήλη, όπου τα στοιχεία του είναι μηδενικά,
εκτός από το k-στοιχείο, το οποίο είναι ίσο με 1.
Η εξίσωση των παρατηρήσεων δίνεται από τη σχέση (1), ή ισοδύναμα σε μορφή

πινάκων

Rt = Hzt + et , (4)

όπου Η=
[
1 −1

]
. Επιπλέον, θεωρούμε ότι οι θόρυβοι wt και et είναι ανεξάρτητοι

μεταξύ τους, δηλαδή E(ekw
T
j ) = 0.

Στο μοντέλο (3)-(4) υιοθετείται η χρήση των θετικά ορισμένων τετραγωνικών

μορφών για την περιγραφή της δυναμικής εξέλιξης των αλμάτων, προκειμένου να

διασφαλιστεί η μη-αρνητικότητα των εκτιμήσεων. Επιπλέον, ο θόρυβος στη σχέση

(3) είναι πολλαπλασιαστικός, και όχι προσθετικός.

3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο μοντέλο (3)-(4) για την εκτίμηση των αλμάτων,

είναι μη-γραμμικό. Συνεπώς, δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο επαναληπτικός αλγόριθ-

μος του φίλτρου Kalman για την εκτίμηση του διανύσματος κατάστασης zt. Με



δεδομένο ότι η εξίσωση των καταστάσεων στη σχέση (3) δίνεται ως τετραγωνική

μορφή, για την εκτίμηση των αλμάτων θα χρησιμοποιηθεί το επεκτεταμένο φίλτρο

Kalman 2ης τάξης.
Για την εξαγωγή των επαναληπτικών σχέσεων του φίλτρου Kalman 2ης τάξης,

θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω συμβολισμοί:

• ẑt(−): η εκ των προτέρων εκτίμηση του zt, μη λαμβάνοντας υπόψη την παρα-
τήρηση στον χρόνο t,

• ẑt(+): η εκ των υστέρων εκτίμηση του zt, λαμβάνοντας υπόψη την παρατήρηση
στον χρόνο t,

• Pt(−), Pt(+): οι (2 × 2) πίνακες διασπορών-συνδιασπορών των σφαλμάτων
εκτίμησης για τις εκτιμήσεις ẑt(−) και ẑt(+), αντίστοιχα. Δηλαδή ισχύει,

Pt(−) = E[(zt−ẑt(−))(zt−ẑt(−))T ] και Pt(+) = E[(zt−ẑt(+))(zt−ẑt(+))T ] .

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας το ανάπτυγμα Taylor 2ης τάξης της σχέσης (3) γύρω
από το σημείο (ẑt−1(+),0), προκύπτει ότι:

zkt =fk(ẑt−1(+),0))

+ (
dfk(ẑt−1(+),0))

dz
)T (zt−1 − ẑt−1(+)) + (

dfk(ẑt−1(+),0))

dw
)Twt−1

+
1

2
(zt−1 − ẑt−1(+))T

d2fk(ẑt−1(+),0))

dz2
(zt−1 − ẑt−1)

+
1

2
wT

t−1
d2fk(ẑt−1(+),0))

dw2
wt−1

+ (zt−1 − ẑt−1(+))T
d2fk(ẑt−1(+),0)

dzdw
wt−1, k = 1, 2

(5)

όπου οι συναρτήσεις fk, k = 1, 2 δίνονται από τη σχέση (2).

Επομένως, παίρνοντας τις μέσες τιμές στη σχέση (5) προκύπτουν οι επαναληπτι-

κές σχέσεις για την εκ των προτέρων εκτίμηση του zt και του αντίστοιχου πίνακα
διασπορών-συνδιασπορών των σφαλμάτων της εκτίμησης (στάδιο πρόβλεψης) :

ẑkt (−) =fk(ẑt−1(+),0)) +
1

2
tr(
d2f(ẑt−1(+),0)

dz2
Pt−1(+))

+
1

2
tr(
d2f(ẑt−1(+),0)

dw2
Q), k = 1, 2



ενώ τα στοιχεία του πίνακα Pt(−) δίνονται από τη σχέση,

Pkm
t (−) =(

dfk(ẑt−1(+),0)

dz
)TPt−1(+)

dfm(ẑt−1(+),0))

dz

+ (
dfk(ẑt−1(+),0)

dw
)TQ

dfm(ẑt−1(+),0)

dw

+
1

2
tr(
d2fk(ẑt−1(+),0)

dz2
Pt−1(+)

d2fm(ẑt−1(+),0)

dz2
Pt−1(+))

+
1

2
tr(
d2fk(ẑt−1(+),0)

dw2
Q
d2fm(ẑt−1(+),0)

dw2
Q), k,m = 1, 2

όπου με tr(.) συμβολίζεται το ίχνος πίνακα. Στην προκειμένη περίπτωση, μετά από
υπολογισμούς βασισμένους στη σχέση (3) προκύπτει ότι:

ẑkt (−) = ẑt−1(+)TG(k)ẑt−1(+) + tr(GkPt−1(+)) + tr(GkQ), k = 1, 2 , (6)

Pkm
t (−) =4ẑt−1(+)TG(k)Pt−1(+)G(m)ẑt−1(+) + 4ẑt−1(+)TG(k)QG(m)ẑt−1(+)

+ 2 tr(G(k)Pt−1(+)G(m)Pt−1(+)) + 2 tr(G(k)QG(m)Q), k,m = 1, 2 .
(7)

Αναφορικά με τις εκ των υστέρων εκτιμήσεις (στάδιο επικαιροποίησης), οι επα-

ναληπτικές σχέσεις προκύπτουν από την υπόθεση ότι οι τ.μ. zt και Rt έχουν από

κοινού κανονική κατανομή με βάση τη σχέση[
zt
Rt

]
∼ N(

[
ẑt(−)

Hẑt(−)

]
,

[
Pt(−) Pt(−)HT

HPt(−)T HPt(−)HT + V

]
).

και τη χρήση του παρακάτω Λήμματος (βλ. για παράδειγμα Kotz et al., 2000):

Λήμμα 3..1. Ας είναι x, y δυο τυχαίες μεταβλητές με κανονική από κοινού κατα-
νομή όπου για τη μέση τιμή και τη συνδιασπορά ισχύουν:

E(

[
x
y

]
) =

[
µx
µy

]
και Σ =

[
Σ11 Σ12

Σ21 Σ22

]
.

Τότε, η δεσμευμένη κατανομή της x με δεδομένη την y είναι κανονική, δηλαδή,
(x|y) ∼ N(µ′,Σ′), όπου:

µ′ = µx + Σ12Σ
−1
22 (y − µy) και Σ′ = Σ11 −Σ12Σ

−1
22 Σ21 .

Συνεπώς, προκύπτουν οι αναδρομικές σχέσεις,

ẑt(+) = ẑt(−) + Kt(Rt −Hẑt(−)) , (8)

Pt(+) = (I−KtH)Pt(−) , (9)



όπου Kt = Pt(−)HT (HPt(−)HT + V )−1.

Επομένως, χρησιμοποιώντας τις αναδρομικές σχέσεις (6)-(9), μπορούμε να εκτι-

μήσουμε τα θετικά και αρνητικά άλματα των αποδόσεων που προκύπτουν με βάση το

μοντέλο (3)-(4) για κάθε χρονική στιγμή t.

4. Εφαρμογή: Εκτίμηση των αλμάτων για τον δείκτη NASDAQ

Στην παρούσα ενότητα γίνεται εκτίμηση των «κρυφών» αλμάτων για τις απο-

δόσεις του δείκτη NASDAQ, που αφορούν στην τριετία 2006-2008 (755 μετρήσεις),
χρησιμοποιώντας το μοντέλο (3)-(4). Αρχικά, πρέπει να εκτιμηθεί το συνόλο φ =
(G(1),G(2), σ2x, σ

2
y , V ) των παραμέτρων του μοντέλου (9 παράμετροι). Για τον σκοπό

αυτόν, χρησιμοποιείται η μέθοδος της Μέγιστης Πιθανοφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη

ότι η δεσμευμένη κατανομή της τ.μ. Rt με δεδομένη την zt είναι κανονική για κάθε
t, δηλαδή

Rt | zt ∼ N(Hẑt(−),HPt(−)HT + V ) .

Επομένως, ο Λογάριθμος της Πιθανοφάνειας δίνεται από τη σχέση

LogL(R1, . . . , Rn) = −n/2 log(2π)− 0.5
n∑

t=1

(log(|ωt|) + uTt ω
−1
t ut) , (10)

όπου,

ut = Rt −Hẑt(−) και ωt = HPt(−)HT + V .

Πρόκειται για μια διαδικασία βελτιστοποίησης, όπου καλύπτεται ένα κατάλληλο (με

βάση τις τιμές που επιτρέπεται να πάρουν οι παράμετροι) χωρίο τιμών για τις παρα-

μέτρους του συνόλου φ, υπολογίζεται η τιμή της συνάρτησης (10) για κάθε σύνολο
τιμών αυτού του χωρίου, και επιλέγεται εκείνο το σύνολο που παράγει τη μεγαλύτερη

τιμή για τη συνάρτηση (10). Εν συνεχεία, το σύνολο αυτό τοποθετείται ως αρχικό

σημείο στο αλγόριθμο βελτιστοποίησης που χρησιμοποιεί μια μέθοδο τύπου Newton
για την εύρεση του μεγίστου της (10), και καταγράφεται η 9-άδα τιμών που αντιστοι-

χεί στο μέγιστο. Στην προκειμένη περίπτωση εξετάστηκαν συνολικά 3386888 9-άδες

τιμών.

Οι εκτιμήσεις των παραμέτρων του συνόλου φ που προκύπτουν μεγιστοποιώντας τη
συνάρτηση (10) για τον δείκτη NASDAQ είναι:

G(1) =

[
5.4741 −2.8498
−2.8498 7.3474

]
,G(2) =

[
7.4368 1.4909
1.4909 2.8304

]
και

σ2x = 0.9897x10−3, σ2y = 0.86281x0−3, V = 4.961x10−11 .

Σημειώνεται ότι η βελτιστοποίηση έγινε ώστε οι (2 × 2) πίνακες G(1),G(2)
, να

είναι θετικά ορισμένοι, δηλαδή επιλέχθηκαν συμμετρικοί, με θετικά διαγώνια στοι-

χεία και ορίζουσες θετικές, ενώ η διαδικασία βελτιστοποίησης πραγματοποιήθηκε

στο περιβάλλον του υπολογιστικού πακέτου MATLAB 2017a.



Σχήμα 1: (α) Εκτιμώμενα θετικά άλματα των αποδόσεων του δείκτη NASDAQ για την
περίοδο 2006-2008, (β) Εκτιμώμενα αρνητικά άλματα των αποδόσεων του δείκτη NASDAQ
για την περίοδο 2006-2008.

΄Εχοντας πλέον εκτιμήσει τις παραμέτρους του μοντέλου (3)-(4) και χρησιμοποι-

ώντας τις επαναληπτικές σχέσεις (6)-(9), προκύπτουν οι εκτιμήσεις των θετικών και

αρνητικών αλμάτων των αποδόσεων του δείκτη NASDAQ, όπως φαίνονται στο Σχήμα
1.

Στο Σχήμα 1 παρατηρείται ότι υπάρχουν (εκ των υστέρων) εκτιμήσεις αλμάτων οι

οποίες είναι αρνητικές. Πιο συγκεκριμένα, από την προτεινόμενη μέθοδο εκτίμησης

προέκυψαν 36 ζεύγη αλμάτων από τα 755, όπου Xt < 0 ή Yt < 0. Δηλαδή, παρά
το γεγονός ότι στο μοντέλο (3)-(4) υιοθετείται θετικά ορισμένη τετραγωνική μορφή

για την εκτίμηση του διανύσματος κατάστασης zt και αυτό δίνει μη-αρνητικές εκ των
προτέρων εκτιμήσεις, για τις εκ των υστέρων εκτιμήσεις εν τέλει προκύπτουν και

κάποιες αρνητικές τιμές (ποσοστό 4,8% επί του συνόλου). Αυτό συμβαίνει λόγω

της μορφής της σχέσης (8), καθώς η εκ των υστέρων εκτίμηση του zt δίνεται ως
γραμμικός συνδυασμός του ẑt(−) και της παρατήρησης Rt. Σημειώνεται ότι οι εκ

των προτέρων εκτιμήσεις των αλμάτων (προβλέψεις) είναι μη-αρνητικές για κάθε t,
καθότι προκύπτουν από τη σχέση (6), που αποτελείται από μη-αρνητικούς όρους.

Προκειμένου οι (εκ των υστέρων) εκτιμήσεις των αλμάτων να ικανοποιούν τον

περιορισμό Xt, Yt ≥ 0, για κάθε t, «διορθώνουμε» τις αρνητικές εκτιμήσεις που προ-
έκυψαν, παίρνοντας ως «διορθωμένες» εκτιμήσεις ˆ̃zt(+) αυτές που προκύπτουν από
την ελαχιστοποίηση της συνάρτησης

ˆ̃zt(+) = argmin
z

(zt − ẑt(+))TPt(+)−1(zt − ẑt(+)) , (11)

με τον περιορισμό zt ≥ 0 .

Οι νέες εκτιμώμενες χρονοσειρές των αλμάτων που προκύπτουν δίνονται στο Σχήμα

2, όπου παρατηρείται ότι όλες οι τιμές είναι μη-αρνητικές. Οι «διορθωμένες» εκτι-

μήσεις (των 36 ζευγών αλμάτων) δεν ενσωματώθηκαν στον αλγόριθμο του φίλτρου,



Σχήμα 2: (α) Εκτιμώμενα θετικά άλματα των αποδόσεων του δείκτη NASDAQ για την
περίοδο 2006-2008 (μετά τη διόρθωση), (β) Εκτιμώμενα αρνητικά άλματα των αποδόσεων

του δείκτη NASDAQ για την περίοδο 2006-2008 (μετά τη διόρθωση).

Σχήμα 3: (α) Ημερήσιες αποδόσεις του δείκτη NASDAQ για την περίοδο 2006-2008, (β)
Εκτιμώμενες αποδόσεις του δείκτη NASDAQ για την περίοδο 2006-2008.

δηλαδή περιορίστηκαν στο χρονικό βήμα που εμφανίστηκε η αρνητική εκτίμηση και

δε χρησιμοποιήθηκαν στις επόμενες χρονικές στιγμές. Αντίστοιχες τεχνικές «διόρ-

θωσης» των εκτιμήσεων που προκύπτουν με τη χρήση αλγορίθμων Kalman, όταν το
διάνυσμα κατάστασης υπόκειται σε ισοτικούς ή ανισοτικούς περιορισμούς περιγράφο-

νται στις εργασίες Simon (2010), Simon and Simon, (2010) και Gupta and Hauser
(2007). Επιπλέον, η προσαρμογή της διαφοράς των αλμάτων για κάθε χρόνο t στις
εμπειρικές αποδόσεις του δείκτη NASDAQ είναι πολύ ικανοποιητική, όπως φαίνεται
στο Σχήμα 3, όπου τα δυο γραφήματα είναι σχεδόν πανομοιότυπα. Η καλή προσαρ-

μογή επιβεβαιώνεται από την πολύ χαμηλή τιμή του μέσου τετραγωνικού σφάλματος

(MSE), όπου MSE = 4.97× 10−16.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Προτείνεται ένα μη-γραμμικό μοντέλο χώρου καταστάσεων έχοντας ως σκοπό την

εκτίμηση των θετικών και αρνητικών αλμάτων των αποδόσεων μετοχών. Τα άλματα



μοντελοποιούνται ως κρυφές τυχαίες μεταβλητές, και υπόκεινται σε μη-αρνητικούς

περιορισμούς. Για τον λόγο αυτόν, η συνάρτηση μετάβασης που υιοθετείται στην ε-

ξίσωση των καταστάσεων είναι μια θετικά ορισμένη τετραγωνική μορφή. Ακολούθως,

υπολογίζονται οι αναδρομικοί τύποι για την εκτίμηση του διανύσματος κατάστασης

στο στάδιο της πρόβλεψης με τη χρήση του αναπτύγματος Taylor 2ης τάξης, και στο
στάδιο της επικαιροποίησης με τη χρήση του Λήμματος 3.1.

Στις εκτιμώμενες χρονοσειρές των αλμάτων παρουσιάζεται ένα μικρό ποσοστό

(4,8%) αρνητικών εκτιμήσεων, το οποίο «διορθώνεται» με την ελαχιστοποίηση της

συνάρτησης (11), υπό μη-αρνητικούς περιορισμούς. Εν τέλει, η εκτιμώμενη χρονο-

σειρά της διαφοράς των θετικών και αρνητικών αλμάτων που προκύπτει μετά από τη

διόρθωση προσαρμόζεται πολύ ικανοποιητικά στις αποδόσεις του δείκτη NASDAQ
για την περιόδο 2006-2008, όπως παρατηρείται στο Σχήμα 3, και επιβεβαιώνεται από

την πολύ χαμηλή τιμή του MSE (4.97× 10−16).
Στο προτεινόμενο μοντέλο, οι εκ των προτέρων εκτιμήσεις (προβλέψεις) των αλ-

μάτων, που δίνονται από τη σχέση (6), ικανοποιούν τους μη-αρνητικούς περιορισμούς

για κάθε t. Αναφορικά με τις εκ των υστέρων εκτιμήσεις του διανύσματος κατάστα-
σης, μπορεί σε επόμενη μελέτη να υιοθετηθεί μια μη γραμμική σχέση ως εξίσωση

(8), προκειμένου να μηδενιστεί το ποσοστό των αρνητικών εκτιμήσεων. Αυτό θα

οδηγήσει στη δημιουργία νέων επαναληπτικών σχέσεων για το στάδιο της πρόβλεψης

και της επικαιροποίησης.

ABSRTACT

An appropriate non-linear discrete-time state space model is proposed for the
estimation of the two-sided jumps of asset returns, which are modeled as hidden
random variables. The model adopts a positive definite quadratic form for the
evolution of the hidden jump components, due to the non negativity restrictions
that they must fulfil. The recursive relations of the estimation procedure are
calculated via the 2nd order Kalman filter. Finally, the fitting of the difference
between the two-sided jumps to the empirical returns of NASDAQ index during
2006-2008 period is examined.
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