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Α ΝΟΝ−ΛΙΝΕΑΡ ΣΤΟΧΗΑΣΤΙΧ ΑΣΣΕΤ ΜΟDΕΛ ΦΟΡ ΑΧΤΥΑΡΙΑΛ ΥΣΕ
ΒΨ Σ.Π. WΗΙΤΤΕΝ & Ρ.Γ. ΤΗΟΜΑΣ
ΑΒΣΤΡΑΧΤ
Τηισ παπερ ρεϖιεωσ τηε στοχηαστιχ ασσετ mοδελ δεσχριβεδ ιν Wιλκιε (1995) ανδ πρεϖιουσ ωορκ ον ρεφινινγ τηισ
mοδελ. Τηε παπερ τηεν χονσιδερσ τηε αππλιχατιον οφ νον−λινεαρ mοδελλινγ το ινϖεστmεντ σεριεσ, χονσιδερινγ βοτη
ΑΡΧΗ τεχηνιθυεσ ανδ τηρεσηολδ mοδελλινγ. Τηε παπερ συγγεστσ α τηρεσηολδ αυτορεγρεσσιϖε (ΤΑΡ) σψστεm ασ α
υσεφυλ προγρεσσιον φροm τηε Wιλκιε (1995) mοδελ. Τηε αυτηορσ αρε mακινγ αϖαιλαβλε (ον χοmπαχτ δισκ) α
χολλεχτιον οφ σπρεαδσηεετσ, ωηιχη τηεψ ηαϖε υσεδ το σιmυλατε τηε στοχηαστιχ ασσετ mοδελσ ωηιχη αρε χονσιδερεδ
ιν τηισ παπερ.
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ΙΝΤΡΟDΥΧΤΙΟΝ

1.1 Ιντροδυχτιον
1.1.1 Οϖερ τηε παστ δεχαδε τηε υσε οφ στοχηαστιχ mοδελλινγ τεχηνιθυεσ ηασ βεχοmε
ινχρεασινγλψ ωιδεσπρεαδ αmονγστ αχτυαριεσ. Μοστ νοταβλε ισ τηε πιονεερινγ ωορκ οφ Α.
D. Wιλκιε, ωηο δεϖελοπεδ τηε φιρστ χοmπρεηενσιϖε ‘Στοχηαστιχ Ασσετ Μοδελ φορ Αχτυαριαλ
Υσε’ (Wιλκιε, 1986,1995).
1.1.2 Wιλκιε προποσεδ α σψστεm οφ λινεαρ τιmε σεριεσ mοδελσ βασεδ ον τηε mετηοδσ οφ
Βοξ ανδ ϑενκινσ (1978). Τηε mοδελ ηασ χοmε το βε ωιδελψ υσεδ ιν αχτυαριαλ ωορκ ανδ ισ
ηενχε α βενχηmαρκ φορ φυτυρε δεϖελοπmεντ. Τηισ ηασ προmπτεδ σεϖεραλ ινϖεστιγατιονσ
ιντο ιτσ αδεθυαχψ, υνχοϖερινγ α νυmβερ οφ χονχερνσ λεαδινγ το τηε χονχλυσιον οφ
Γεογηεγαν ετ αλ. (1992) τηατ ‘χονσιδεραβλψ mορε ρεσεαρχη ισ ρεθυιρεδ ιν τηισ αρεα.’
Σεϖεραλ αλτερνατιϖε ινϖεστmεντ mοδελσ φορ Υνιτεδ Κινγδοm δατα ηαϖε βεεν συγγεστεδ
(Σmιτη (1996), Dψσον ανδ Εξλεψ (1995), Χλαρκσον (1991) ετχ).
1.1.3 Τονγ (1990) ιν ηισ βοοκ Νον−λινεαρ Τιmε Σεριεσ, Α Dψναmιχαλ Σψστεm
Αππροαχη ηασ δεσχριβεδ α χλασσ οφ νον−λινεαρ τιmε σεριεσ mοδελσ βασεδ ον ωηατ ηε χαλλσ
τηε ‘τηρεσηολδ πρινχιπλε’. Ιτ ηασ βεεν ινχρεασινγλψ ρεχογνισεδ ιν σχιεντιφιχ χιρχλεσ τηατ
mανψ σεριεσ πρεϖιουσλψ ρεπρεσεντεδ λινεαρλψ χαν βε mοδελλεδ βεττερ βψ νον−λινεαρ
mετηοδσ. Ηοωεϖερ, τηερε ισ ασ ψετ λιττλε αωαρενεσσ οφ τηεσε mετηοδσ αmονγστ αχτυαριεσ,
αλτηουγη σοmε αχτυαριαλ αδϖοχατεσ οφ νον−λινεαριτψ ηαϖε δεϖελοπεδ σιmιλαρ ιδεασ

ινδεπενδεντλψ οφ τηε στατιστιχαλ λιτερατυρε (Χλαρκσον, 1991).
1.1.4 Ιν τηισ παπερ ωε συγγεστ α νον−λινεαρ στοχηαστιχ ασσετ mοδελ φορ αχτυαριαλ υσε.
Ουρ πυρποσεσ ιν δοινγ σο αρε:
—
το ιντροδυχε τηρεσηολδ mοδελλινγ το τηε αχτυαριαλ προφεσσιον, ανδ ιλλυστρατε ηοω τηισ
χαν χοmπλεmεντ ορ ρεπλαχε mετηοδσ βασεδ ον αυτορεγρεσσιϖε χονδιτιοναλ
ηετεροσχεδαστιχιτψ ασ συγγεστεδ βψ Ενγλε (1982); ανδ
—
το ενχουραγε δισχυσσιον ανδ εξπεριmεντατιον αmονγστ αχτυαριεσ ον τηε υσε οφ νον−
λινεαρ mοδελσ.
1.1.5 Τηε προβλεm οφ χονστρυχτινγ α χοmπρεηενσιϖε ινϖεστmεντ mοδελ φορ αχτυαριαλ
υσε ισ φορmιδαβλε. Ασ α mινιmυm, ωε νεεδ α mυλτιϖαριατε mοδελ φορ εθυιτιεσ, βονδσ ανδ
πριχε ινφλατιον. Ιδεαλλψ ωε ωουλδ αλσο λικε το ινχλυδε οτηερ ασσετ χλασσεσ, συχη ασ προπερτψ
ανδ ινδεξ−λινκεδ βονδσ. Ιν αδδιτιον, ανψ αππλιχατιον ωηερε τηερε αρε λιαβιλιτιεσ
δεπενδεντ ον ωαγεσ (εγ φιναλ σαλαρψ πενσιον φυνδσ) ρεθυιρεσ α mοδελ φορ ωαγε ινφλατιον.
Υνφορτυνατελψ, τηε δατα αϖαιλαβλε φορ προπερτψ ανδ ινδεξ−λινκεδ βονδσ χοmπρισε φεωερ
οβσερϖατιονσ τηαν αρε νεχεσσαρψ το φιτ νον−λινεαρ mοδελσ. Wε τηερεφορε ρεστριχτ ουρσελϖεσ
το χονσιδερινγ τηε σεριεσ φορ πριχε ινφλατιον, ωαγε ινφλατιον, σηαρε διϖιδενδσ, σηαρε ψιελδσ,
χονσολσ ψιελδσ ανδ βασε ρατεσ.
1.1.6 Τηε ρεστ οφ τηισ παπερ ισ στρυχτυρεδ ασ φολλοωσ. Ιν Παρτ 2 ωε ουτλινε τηε Wιλκιε
mοδελ ανδ πρεϖιουσ ωορκ ον ρεφινινγ τηε mοδελ. Σοmε οφ τηε λιmιτατιονσ ωηιχη πρεϖιουσ
αυτηορσ, ινχλυδινγ Wιλκιε ηιmσελφ, ηαϖε ιδεντιφιεδ αρε ποιντερσ το αρεασ ιν ωηιχη νον−
λινεαρ mοδελλινγ mιγητ οφφερ ιmπροϖεmεντσ οϖερ λινεαρ mετηοδσ. Ιν Παρτ 3 ωε χονσιδερ
νον−λινεαρ mοδελλινγ, ινχλυδινγ βοτη ΑΡΧΗ τεχηνιθυεσ ανδ τηρεσηολδ mοδελλινγ. Παρτ 4
ουτλινεσ ουρ προποσεδ αδαπτατιονσ οφ τηε Wιλκιε (1995) mοδελ το αλλοω φορ νον−
λινεαριτιεσ. Παρτ 5 γιϖεσ σιmυλατεδ ρεσυλτσ φορ ουρ mοδελ, ανδ σοmε δισχυσσιον οφ τηοσε
ρεσυλτσ. Ουρ χονχλυσιονσ αρε γιϖεν ιν Παρτ 6.
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ΤΗΕ WΙΛΚΙΕ ΜΟDΕΛ ΑΝD ΠΡΕςΙΟΥΣ ΡΕΦΙΝΕΜΕΝΤΣ

2.1.1 Wιλκιε’σ mοδελ δισπλαψσ α χασχαδε στρυχτυρε φορ τηε ινϖεστmεντ σεριεσ, σηοων ιν
Φιγυρε 2.1. Ινφλατιον ισ ποστυλατεδ ασ τηε δριϖινγ φορχε φορ τηε οτηερ σεριεσ. Τηε
ρελατιονσηιπσ βετωεεν τηε ϖαριαβλεσ αρε βασεδ ον α βλενδ οφ στατιστιχαλ εϖιδενχε ανδ
εχονοmιχ βελιεφσ. Wε ωιλλ ουτλινε τηε στρυχτυρε οφ τηε Wιλκιε mοδελ ανδ σοmε οφ ιτσ
ασπεχτσ αβουτ ωηιχη χονχερν ηασ βεεν εξπρεσσεδ; τηε ρεαδερ ισ ρεφερρεδ το Wιλκιε (1995)
ανδ Ηυβερ (1997) φορ α τηορουγη ινϖεστιγατιον.

Ινφλατιον

Wαγε Ινφλατιον

Σηαρε Ψιελδ

Χονσολσ Ψιελδ

Σηαρε Dιϖιδενδ

Βανκ Ρατε

Φιγυρε 2.1. Τηε ‘χασχαδε’ στρυχτυρε οφ τηε Wιλκιε mοδελ.
2.2 Πριχε Ινφλατιον.
2.2.1 Wιλκιε’σ ΑΡ(1) πριχε ινφλατιον mοδελ ισ οφ τηε φορm:
Θ(τ) = Θ(τ–1)εξπ{Ι(τ)}
σο τηατ Ι(τ) = λνΘ(τ) – λνΘ(τ–1) ισ τηε φορχε οφ ινφλατιον οϖερ τηε ψεαρ (τ–1,τ):
Ι(τ) = ΘΜΥ + ΘΑ.(Ι(τ–1) – ΘΜΥ) + ΘΣD.ΘΖ(τ)
Τηε mοδελ ισ εχονοmιχαλλψ πλαυσιβλε. Ιτ ασσυmεσ τηατ ινφλατιον, βεινγ α σψmπτοm οφ
εχονοmιχ ινσταβιλιτψ, δεπενδσ ονλψ ον παστ ϖαλυεσ οφ ιτσελφ. Τηερε ισ σιγνιφιχαντ
αυτοχορρελατιον ατ λαγ 1, ωηιχη προϖιδεσ στατιστιχαλ ϕυστιφιχατιον φορ ινχλυσιον οφ τηε Ι(τ–1)
ϖαριαβλε, ανδ νο οτηερ εχονοmιχαλλψ πλαυσιβλε αυτοχορρελατιον ορ παρτιαλ αυτοχορρελατιον ισ
σιγνιφιχαντ ατ 95%.
Φροm αν εχονοmιχ ϖιεωποιντ, αυτοχορρελατιον ατ λαγ 1 ισ
ινστιτυτιοναλισεδ βψ (φορ εξαmπλε) τηε υσε οφ τηε αννυαλ ρατε οφ ινφλατιον φορ τηε πρεϖιουσ 12
mοντησ ασ τηε ‘ηεαδλινε’ ρατε, ανδ τηε πραχτιχε οφ mανψ εντερπρισεσ ιν ρεϖιεωινγ, ανδ οφτεν
αλτερινγ, τηειρ πριχεσ ατ αννυαλ ιντερϖαλσ (Wιλκιε, 1995).
2.2.2 Φορ τηε ινφλατιον mοδελ, Wιλκιε (1995) συγγεστσ παραmετερσ ΘΜΥ = 0.047; ΘΑ
= 0.58; ΘΣD = 0.043. Wε φολλοω Wιλκιε ιν δεφινινγ ‘νευτραλ’ ινιτιαλ χονδιτιονσ σετ ατ
ωηατ τηειρ λονγ−τερm mεανσ ωουλδ βε ιφ αλλ τηε στανδαρδ δεϖιατιονσ ωερε ζερο (Wιλκιε,
1995, 902).
2.2.3 Τηε ινφλατιον φορχε δατα αρε νοτ παρτιχυλαρλψ ωελλ βεηαϖεδ. Γεογηεγαν ετ αλ.
δεσχριβε τηε εξιστενχε οφ ‘λαργε ιρρεγυλαρ σηοχκσ’ ανδ ‘βυρστσ οφ ινφλατιον’ συγγεστινγ τηατ
α λινεαρ mοδελ χαννοτ αδεθυατελψ mοδελ τηε δατα. Ηυβερ (1997) ραισεσ ηισ χονχερν οϖερ
τηε σταβιλιτψ οφ τηε παραmετερσ ΘΜΥ ανδ ΘΑ.
2.2.4 Ιν τηε δισχυσσιον οφ Wιλκιε (1995), Τονγ στατεσ ιν ρελατιον το λινεαρ mοδελλινγ
τηατ, “...ιτ δοεσ νοτ mαττερ ωηερε ψου αρε; ιφ ψου αρε ασκεδ το mακε α φορεχαστ, ψου ωιλλ
γιϖε εξαχτλψ τηε σαmε πρεδιχτιον ιντερϖαλ ρεγαρδλεσσ οφ ψουρ χυρρεντ ποσιτιον.” Τηε

ιδεντιχαλ σηαπεσ οφ τηε χονδιτιοναλ προβαβιλιτψ φυνχτιονσ σηοων ιν Φιγυρε 2.2 ηιγηλιγητ
τηισ λιmιτατιον οφ αλλ λινεαρ mοδελσ.
2.2.5 Wιλκιε (1995) νοτεδ τηατ τηε ρεσιδυαλσ ΘΖ(τ) mαψ νοτ βε ινδεπενδεντ, ανδ τηατ
αλλοωινγ φορ ηετεροσχεδαστιχιτψ mαψ βε νεχεσσαρψ. Το αλλοω φορ τηε αππαρεντ νον−
στατιοναριτψ ιν τηε ϖαριανχε ΘΣD2, ηε ενδεαϖουρεδ το φιτ αν ΑΡΧΗ mοδελ οφ τηε φορm:
Ι(τ) = ΘΜΥ + ΘΑ.(Ι(τ–1) – ΘΜΥ) + ΘΣD(τ).ΘΖ(τ)
ΘΣD(τ)2 = ΘΣΑ2 + ΘΣΒ.(Ι(τ–1) – ΘΜΥ)2
2.2.6 Wιλκιε συγγεστσ τηε παραmετερσ ΘΜΥ = 0.04; ΘΑ = 0.62; ΘΣΑ = 0.0256 ανδ
ΘΣΒ = 0.55. Τηε χονδιτιοναλ προβαβιλιτψ φυνχτιονσ φορ τηισ mοδελ αρε σηοων ιν Φιγυρε
2.3.
2.2.7 ΑΡΧΗ mοδελσ αρε ωελλ κνοων το βε εφφεχτιϖε ιν δεαλινγ ωιτη χονσπιχυουσλψ φατ
ταιλεδ δατα. Ενγλε (1982) ιν ηισ οριγιναλ παπερ ιντροδυχινγ ΑΡΧΗ mοδελσ, φινδσ εϖιδενχε
οφ χονδιτιοναλ ηετεροσχεδαστιχιτψ ιν ΥΚ ινφλατιον. Υσινγ τηε ΑΡΧΗ mοδελ ατ ∂2.2.5
αβοϖε χορρεχτσ mοστ οφ τηε νον−νορmαλιτψ οφ τηε ρεσιδυαλσ (ϑαρθυε−Βερα στατιστιχ ισ 3.2 Þ
π = 0.2), ινδιχατινγ τηατ σοmε ηετεροσχεδαστιχιτψ ωασ οριγιναλλψ πρεσεντ ιν τηε ινφλατιον
δατα. Ηοωεϖερ, ωε φινδ τηατ ιτ δοεσ νοτ φυλλψ εξπλαιν ωηατ αππεαρ το βε σεχυλαρ χηανγεσ
ιν ΘΜΥ, ανδ ασψmmετριεσ στιλλ ρεmαιν ιν τηε ρεσιδυαλσ.
2.2.8 Τηε ΑΡΧΗ mοδελ αππεαρσ το γιϖε α βεττερ ρεπρεσεντατιον οφ ινφλατιον τηαν τηε
mοδελσ ασσυmινγ χονσταντ ϖαριανχε. Ηυβερ (1997) ωριτεσ, “…τηε ΑΡΧΗ mοδελ αππεαρσ
το δεσχριβε τηε δατα βεττερ τηαν τηε οριγιναλ mοδελ. Τηυσ ιτ σηουλδ γενεραλλψ βε υσεδ ιν
αππλιχατιονσ οφ τηε mοδελ, υνλεσσ τηε ΑΡΧΗ εφφεχτ ισ νοτ σιγνιφιχαντ φορ τηοσε παρτιχυλαρ
αππλιχατιονσ.”
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Φιγυρε 2.2. Τηε προβαβιλιτψ δενσιτψ φυνχτιονσ (π.δ.φ.σ) οφ Wιλκιε∋σ ΑΡ Ι(τ) mοδελ
χονδιτιοναλ ον Ι(τ−1)
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Φιγυρε 2.3. Τηε προβαβιλιτψ δενσιτψ φυνχτιονσ (π.δ.φ.σ) οφ Wιλκιε∋σ ΑΡΧΗ Ι(τ) mοδελ
χονδιτιοναλ ον Ι(τ–1)
2.2.9 Ηοωεϖερ, τηισ κινδ οφ ΑΡΧΗ mοδελ χαν γενερατε σοmε υνρεαλιστιχ σχεναριοσ,
βεχαυσε λαργε σηοχκσ τενδ το σνοωβαλλ, λεαδινγ το εϖεν λαργερ σηοχκσ. Wιλκιε (1995,
∂11.5.2) νοτεσ τηατ, “…ον οχχασιον, τηεψ [ΑΡΧΗ mοδελσ] προδυχεδ ϖερψ λαργε ϖαλυεσ φορ
ΘΣD, ωηιχη δεριϖεδ φροm λαργε πρεϖιουσ ϖαλυεσ οφ Ι(τ), ανδ ρεσυλτεδ ιν εξχεσσιϖελψ λαργε
συβσεθυεντ ϖαλυεσ, ρατηερ λικε α ηψπερινφλατιον. Τηισ οχχυρρεδ τωιχε ιν τηε 1,000
σιmυλατιονσ.”
2.2.10 Ιν ουρ εξπεριενχε, τηεσε υνωαντεδ εξτρεmε προϕεχτιονσ οχχυρ ωιτη α φρεθυενχψ

χονσιδεραβλψ ηιγηερ τηαν 2 ιν 1,000. Wε φινδ τηατ 550 ουτ οφ 10,000 σιmυλατιονσ οϖερ 50
ψεαρσ χονταιν ατ λεαστ ονε αννυαλ ινφλατιον προϕεχτιον οφ οϖερ 40%. Τηε mοδελ χαν αλσο
γενερατε ϖερψ σεϖερε δεφλατιονσ: φορ εξαmπλε, ιφ Ι(τ) = 8% ανδ τηε ΑΡΧΗ mοδελ γενερατεσ
τηε συχχεσσιϖε σηοχκσ ΘΖ(τ), ΘΖ(τ+1),… = 2,2,2,2, –2 τηεν τηε σεθυενχε οφ αννυαλ
ινφλατιον φιγυρεσ ισ 8.3%, 15.3%, 30.3%, 68%, 184% ανδ –56.3%.
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Φιγυρε 2.4. Αννυαλ φορχε ινφλατιον 1950−1997, ανδ 30 σιmυλατιονσ 1997−2045 οφ Wιλκιε’σ
ΑΡΧΗ mοδελ.
2.2.11 Τηε σαmπλε οφ προϕεχτιονσ σηοων ιν Φιγυρε 2.4 γιϖεσ ανοτηερ ιmπρεσσιον οφ τηε
ηιγη ϖολατιλιτψ ινηερεντ ιν τηε ΑΡΧΗ mοδελ. Σινχε ιτ ισ τηε ινφλατιον προχεσσ τηατ
εφφεχτιϖελψ δριϖεσ τηε ωηολε Wιλκιε mοδελ, ιτ ισ παραmουντ τηατ τηισ mοδελ ισ α γοοδ
ρεπρεσεντατιον. Wε βελιεϖε τηατ ινφλατιον σηουλδ βε mοδελλεδ ασ α ηετεροσχεδαστιχ
προχεσσ; ηοωεϖερ, ΑΡΧΗ mοδελσ mαψ βε τοο ϖολατιλε, ανδ αρε οφτεν διφφιχυλτ το ταmε.
2.3 Wαγε Ινφλατιον
2.3.1 Wιλκιε’σ mοδελ φορ τηε ωαγεσ ινδεξ W(τ) ισ οφ τηε φορm:
W(τ)

= W(τ–1).εξπ{ϑ(τ)}

σο τηατ ϑ(τ) = λν W(τ) – λν W(τ–1) ισ τηε φορχε οφ ωαγε ινφλατιον οϖερ τηε ψεαρ (τ–1, τ) ανδ
ϑ(τ)
= WW1.Ι(τ) + WW2.Ι(τ–1) + WΝ(τ)
WΝ(τ) = WΜΥ + WΑ.(WΝ(τ–1) – WΜΥ) + WΣD.WΖ(τ)
2.3.2 Wιλκιε’σ πρεφερρεδ παραmετερσ αρε WΜΥ = 0.021; WΑ = 0; WW1 = 0.6;

WW2 = 0.27 ανδ WΣD = 0.233.
2.3.3 Wιλκιε’σ ωαγε ινφλατιον mοδελ αππεαρσ το φιτ τηε δατα θυιτε ωελλ. Οτηερ τηαν
σοmε νον−γαυσσιαν βεηαϖιουρ ιν τηε ρεσιδυαλσ, τηε mοδελ σεεmσ το βε σατισφαχτορψ.
2.4 Σηαρε Ψιελδσ
2.4.1 Wιλκιε’σ ΑΡ(1) σηαρε διϖιδενδ ψιελδ mοδελ ισ οφ τηε φορm:
λνΨ(τ) = ΨW.Ι(τ) + ΨΝ(τ)
ΨΝ(τ) = λν(ΨΜΥ) + ΨΑ.(ΨΝ(τ–1) – λν(ΨΜΥ)) + ΨΣD.ΨΖ(τ)
2.4.2 Wιλκιε συγγεστσ τηε παραmετερσ ΨΜΥ = 0.0375; ΨΑ = 0.55; ΨW = 1.8;
ΨΣD = 0.155.
2.4.3 Ιν ηισ 1997 ρεϖιεω οφ Wιλκιε’σ mοδελ Ηυβερ νοτεσ τηατ, “Τηε προβλεm ωιτη
ινχλυδινγ ΨW ισ τηατ ιτ ρεσυλτσ ιν α γενεραλ τενδενχψ φορ χηανγεσ ιν ψιελδ το βε χορρελατεδ
ωιτη χηανγεσ ιν ινφλατιον, βυτ τηισ ινχρεασε ονλψ σεεmσ το βε αππροπριατε φορ λαργε
ινχρεασεσ ιν ψιελδσ ανδ ινφλατιον.” Ηε ιmπλιεσ τηατ ΨW ισ νοτ σταβλε, ανδ σηουλδ βε
διφφερεντ ιν τιmεσ οφ ηιγη λεϖελσ οφ ινφλατιον, ασ χοmπαρεδ ωιτη ιν mορε νορmαλ τιmεσ.
Λατερ ιν τηισ παπερ ωε σηοω τηατ βψ α χηανγε ιν ασσετ mοδελ στρυχτυρε, α βεττερ φιτ φορ
σηαρε ψιελδσ χαν βε αχηιεϖεδ.
2.5 Dιϖιδενδσ
2.5.1 Ιφ ωε δεφινε Κ(τ) ασ τηε λογαριτηm οφ τηε ινχρεασε ιν τηε σηαρε διϖιδενδσ ινδεξ
φροm ψεαρ τ–1 το ψεαρ τ, Wιλκιε’σ ΜΑ(1) διϖιδενδ ψιελδ mοδελ ισ οφ τηε φορm:
Κ(τ) = DW.DΜ(τ) + DΞ.Ι(τ) + DΜΥ + DΨ.ΨΕ(τ−1) + DΒ.DΕ(τ–1) + DΣD.DΖ(τ)
DΜ(τ) = DD.Ι(τ) + (1–DD).DΜ(τ−1)
2.5.2 Wιλκιε συγγεστσ τηε παραmετερσ DΞ = 0.42; DD = 0.13; DΜΥ = 0.016;
DΨ = –0.175; DΒ = 0.57; DΣD = 0.07, ανδ DW = (1–DΞ) το ενσυρε υνιτ γαιν.
2.5.3 Wε φινδ τηατ αλτηουγη DΜ(τ) χαν βε ϕυστιφιεδ ιν αν εχονοmιχ σενσε, ιτ ισ
διφφιχυλτ το ϕυστιφψ ιτσ ινχλυσιον ον στατιστιχαλ γρουνδσ.
2.5.4 Τηε διϖιδενδ ρεσιδυαλσ (DΕ(τ)) αρε φατ ταιλεδ, νεγατιϖελψ σκεωεδ ανδ νορmαλιτψ
ισ ρεϕεχτεδ ατ 95% λεϖελ (ϑαρθυε−Βερα = 0.017).

2.6 Λονγ Τερm Ιντερεστ Ρατε (χονσολσ ψιελδ)
2.6.1 Wιλκιε’σ ΑΡ(1) χονσολσ ψιελδ mοδελ ισ οφ τηε φορm:
Χ(τ) = ΧW.ΧΜ(τ) + ΧΡ(τ)
ΧΜ(τ) = ΧD.Ι(τ) + (1–ΧD).ΧΜ(τ–1)
λνΧΡ(τ) = λνΧΜΥ + ΧΑ.(λνΧΡ(τ–1) – λνΧΜΥ) + ΧΨ.ΨΕ(τ) + ΧΣD.ΧΖ(τ)

2.6.2 Wιλκιε συγγεστσ τηε παραmετερσ ΧW = 1; ΧD = 0.045; ΧΜΥ = 0.0305;
ΧΑ = 0.9; ΧΨ = 0.34 ανδ ΧΣD = 0.185.
2.6.3 Τηε χονσολσ ψιελδ δατα ισ νοτ εασψ το mοδελ: α νον−στατιοναρψ mεαν ανδ νον−
χονσταντ ϖαριανχε mαψ βε πρεσεντ. Dιφφερενχινγ τηε σεριεσ ισ νοτ αππροπριατε ασ τηισ λεαδσ
το αν ινφινιτε ϖαριανχε στρυχτυρε.
2.6.4 Wιλκιε δεφινεσ τηε λογαριτηm οφ τηε ρεαλ ιντερεστ χοmπονεντ λνΧΡ(τ) ασ α λινεαρ
ΑΡ(1) ορ ΑΡ(3). Τηισ χοmπονεντ ισ νον−νεγατιϖε (ε{λνΧΡ(τ)} > 0, ∀ΧΡ(τ)). Ηοωεϖερ, ιν
προλονγεδ περιοδσ οφ λοω ορ νεγατιϖε ινφλατιον τηε νοmιναλ ιντερεστ ρατε ιν τηε mοδελ χαν
βεχοmε νεγατιϖε.
2.6.5 Wιλκιε (1995) σηοωσ χονχερν τηατ τηε παραmετερ ΧΨ mαψ νοτ βε σιγνιφιχαντ.
Ηυβερ (1997) χοmmεντσ τηατ “ΧΨ σεεmσ το δεσχριβε mαινλψ τηε εϖεντ τηατ τηε λαργεστ
ινχρεασε ιν ιντερεστ ρατεσ χοινχιδεδ ωιτη τηε λαργεστ ρεσιδυαλ φροm τηε σηαρε διϖιδενδ ψιελδ
mοδελ…[ανδ τηατ]…τηε ρελατιονσηιπ δεσχριβεδ βψ ΧΨ δοεσ νοτ αππεαρ το βε παρτιχυλαρλψ
ροβυστ.” Ηοωεϖερ, τηε ποπυλαρ βελιεφ τηατ σηαρεσ ανδ βονδσ τενδ το mοϖε τογετηερ
προϖιδεσ σοmε εχονοmιχ ϕυστιφιχατιον φορ τηε ινχλυσιον οφ τηε τερm.
2.6.6 Τηε χονσολσ ψιελδ mοδελ ερρορσ (ΧΖ(τ)) αρε χορρελατεδ ωιτη τηοσε φροm τηε
ινφλατιον mοδελ (ΘΖ(τ)), συγγεστινγ τηατ τηε χορρελατιον βετωεεν τηεσε τωο ϖαριαβλεσ ισ νοτ
φυλλψ αχχουντεδ φορ βψ ΧΜ(τ). Wιλκιε (1995) ωριτεσ τηατ ιτ mαψ βε αππροπριατε το τρψ
διφφερεντ ϖαλυεσ οφ ΧD το χορρεχτ τηισ αππαρεντ mισσπεχιφιχατιον.
2.7 Σηορτ Τερm Ιντερεστ Ρατε (Βανκ Ρατε)
2.7.1 Wιλκιε’σ ΑΡ(1) χαση mοδελ ισ οφ τηε φορm:
Β(τ) = Χ(τ).εξπ{−ΒD(τ)}
ΒD(τ) = ΒΜΥ + ΒΑ.(ΒD(τ–1) – ΒΜΥ) + ΒΣD.ΒΖ(τ)
2.7.2 Wιλκιε συγγεστσ τηε παραmετερσ ΒΜΥ = 0.23; ΒΑ = 0.74 ανδ ΒΣD = 0.18.
2.7.3 Ονε χριτιχισm ισ τηατ τηε mοδελ φορ τηε βανκ ρατε ρελιεσ ον αν αδεθυατε mοδελ
φορ λονγ−τερm ιντερεστ ρατεσ. Ηοωεϖερ, οτηερ τηαν α λιττλε ηετεροσχεδαστιχιτψ, ον τηε ωηολε
τηε mοδελ φορ τηε βανκ ρατε σεεmσ θυιτε σατισφαχτορψ.
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3.1 Ιντροδυχτιον
3.1.1 Τηε τερmσ λινεαρ ανδ νον−λινεαρ τενδ το βε βανδιεδ αβουτ ρατηερ λοοσελψ βψ
αχτυαριεσ, ανδ σοmετιmεσ σεεm το βε υσεδ αλmοστ ασ τερmσ οφ αβυσε. Ιτ ισ ασ ωελλ το βε
χλεαρ αβουτ ωηατ ισ mεαντ βψ τηε δεσχριπτιονσ λινεαρ ανδ νον−λινεαρ. Σοmε δεφινιτιονσ αρε
γιϖεν ιν Αππενδιξ Α.

3.1.2 Wιλκιε (1995, Αππενδιξ Χ) δεσχριβεσ ηισ mετηοδσ φορ παραmετερ εστιmατιον,
mοδελ φιττινγ ανδ διαγνοστιχ τεστινγ φορ τηε προχεσσ οφ βυιλδινγ α λινεαρ στοχηαστιχ ασσετ
mοδελ. Ιτ σεεmσ γενεραλλψ αγρεεδ τηατ ιντερπρετατιον οφ τηε στατιστιχαλ mετηοδσ υσεδ ισ
συβϕεχτιϖε, ανδ φιναλ δεχισιονσ σηουλδ βε mαδε υπον α χοmπροmισε βετωεεν στατιστιχαλ
ρεσυλτ ανδ εχονοmιχ βελιεφσ.
3.1.3 Τονγ (1990) προποσεσ mανψ διφφερεντ νον−λινεαρ mοδελ χλασσεσ. Εχονοmιχ
τηεορψ προϖιδεσ ονλψ λιmιτεδ ηελπ ιν ναρροωινγ τηε ρανγε οφ πλαυσιβλε mοδελσ. Χηατφιελδ
(1995) σηοωσ χονχερν οϖερ τηισ mοδελ υνχερταιντψ ανδ γιϖεσ χαυτιον το τηοσε ωηο υσε τηε
προχεσσ οφ ‘δατα mινινγ’. Τηισ ρεφερσ το τηε υσε οφ φαστ χοmπυτερσ το χονσιδερ α λαργε
νυmβερ οφ mοδελσ, τηεν σελεχτινγ α mοδελ ον τηε βασισ οφ στατιστιχαλ φιτ. Ιφ τηε υσε οφ α
mοδελ προδυχεδ βψ mινινγ τηε δατα χαν βε ϕυστιφιεδ ιν αν εχονοmιχ σενσε τηεν τηισ mοδελ
βεχοmεσ mορε ϖαλιδ.
3.1.4 Wηεν δεαλινγ ωιτη χοmπλιχατεδ νον−λινεαρ σψστεmσ οφ mοδελσ, φινδινγ αναλψτιχ
σολυτιονσ φορ εαχη ϖαριαβλε’σ mεαν, ϖαριανχε, χοϖαριανχε ορ οτηερ στατιστιχσ ισ οφτεν ϖερψ
διφφιχυλτ ανδ τιmε χονσυmινγ. Ονε χαν γετ α γοοδ ιδεα οφ τηε διστριβυτιονσ ινϖολϖεδ βψ
εξαmινινγ 10,000 ρανδοm σαmπλε πατησ οϖερ α 50−ψεαρ περιοδ. Πλοτσ οφ τηε τψπε οφ
Φιγυρε 2.4 αλσο προϖιδε υσ ωιτη α θυιχκ ιδεα οφ τηε σηαπε ανδ χονφιδενχε ιντερϖαλσ οφ τηε
προποσεδ mοδελ.
3.1.5 Ιν δεσχριβινγ τηε φολλοωινγ νον−λινεαρ mοδελσ, ωε ενδεαϖουρ το αδηερε το τηε
νοτατιον γενεραλλψ υσεδ φορ τηε Wιλκιε mοδελ. Ιν εαχη οφ τηε mοδελ δεφινιτιονσ, ωε υσε
τηε παραmετερσ οφ αν ινφλατιον mοδελ.
3.2 ΑΡΧΗ
3.2.1 Αυτορεγρεσσιϖε χονδιτιοναλ ηετεροσχεδαστιχιτψ (ΑΡΧΗ) mοδελσ ωερε οριγιναλλψ
ιντροδυχεδ βψ Ενγλε (1982), ωηο νοτιχεδ τηατ ωηεν ωορκινγ ωιτη mαχροεχονοmιχ τιmε
σεριεσ τηε σιζε οφ τηε ρεσιδυαλσ σεεmεδ το βε ρελατεδ το τηε σιζε οφ ρεχεντ ρεσιδυαλσ. Τηεψ
ηαϖε σινχε βεχοmε α υσεφυλ τοολ ιν mανψ βρανχηεσ οφ εχονοmετριχσ. Χονδιτιοναλ
ηετεροσχεδαστιχιτψ mεανσ τηατ τηε ϖαριανχε οφ τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε ισ νοτ ασσυmεδ
χονσταντ οϖερ τιmε (Βολλερσλεϖ, Χηου & Κρονερ, 1992). Ιν τηισ σεχτιον ωε δεσχριβε ουρ
εξπεριmεντσ ωιτη ΑΡΧΗ mοδελσ, ανδ τηε προβλεmσ το ωηιχη τηεψ γιϖε ρισε.
3.2.2 Τηερε αρε mανψ ωαψσ ονε χαν ρεπρεσεντ τηε προχεσσ οφ χονδιτιοναλ ϖαριανχε.
Wε ηαϖε χονσιδερεδ βοτη σψmmετριχ ανδ ασψmmετριχ mοδελσ. Τηε mοστ σιmπλε ανδ
χοmmονλψ υσεδ mοδελ φροm τηε ΑΡΧΗ φαmιλψ ισ τηε φιρστ ορδερ γενεραλισεδ
αυτορεγρεσσιϖε χονδιτιοναλ ηετεροσχεδαστιχ mοδελ, ορ ΓΑΡΧΗ(1,1) προχεσσ.
3.2.3 Τηε χονδιτιοναλ ϖαριανχε ιν τηε ΓΑΡΧΗ(1,1) προχεσσ ισ δεφινεδ βψ:
ΘΣD(τ)2 = ΘΣΧ + ΘΣΒ.ΘΕ(τ–1)2 + ΘΣΑ.ΘΣD(τ–1)2.
Wηερε ΘΕ(τ−1)2 ισ τηε σθυαρεδ ρεσιδυαλ τηε πρεϖιουσ τιmε περιοδ, ωηιχη ισ κνοων ασ τηε
ΑΡΧΗ τερm; ανδ ΘΣD(τ−1)2 ισ τηε χονδιτιοναλ ϖαριανχε ατ τηε πρεϖιουσ τιmε περιοδ, ωηιχη ισ
κνοων ασ τηε ΓΑΡΧΗ τερm.

3.2.4 Wιλκιε υσεσ α σιmιλαρ στρυχτυρε φορ ηισ ΑΡΧΗ mοδελ (νοτεδ ιν ∂2.2.5 αβοϖε).
Ηε δοεσ νοτ υσε α ΓΑΡΧΗ τερm, ανδ πρεφερσ (Ι(τ–1) – ΘΜΥ)2 οϖερ ΘΕ(τ–1)2 φορ τηε
ΑΡΧΗ τερm. Ηισ mοδελ ισ φαιρλψ εασψ το ιmπλεmεντ ανδ υνδερστανδ. Ηοωεϖερ, ιτ χαν βε
α λιττλε ερρατιχ, προδυχινγ τοο mανψ ηψπερινφλατιονσ ανδ αλσο α φεω ηψπερδεφλατιονσ (φορ αν
εξαmπλε, σεε ∂2.2.10).
3.2.5 Wε χαν εξτενδ τηε ΑΡΧΗ φαmιλψ βψ χονσιδερινγ προχεσσεσ ωηερε αν
ασψmmετριχ προχεσσ ισ υσεδ το mοδελ τηε ϖαριανχε. Ονε ωαψ οφ ρεπρεσεντινγ ασψmmετρψ
ισ βψ ιντροδυχινγ α τηρεσηολδ βιναρψ ϖαριαβλε. Ραβεmανανϕαρα & Ζακοιαν (1993)
ινϖεστιγατε τηε τηρεσηολδ ΑΡΧΗ χλασσ (ΤΑΡΧΗ(1,1)) ωηερε τηε φορm οφ τηε εξπεχτεδ
ϖαριανχε οφ τηε προχεσσ ισ:
ΘΣD(τ)2 =

ì ΘΣΧ + ΘΣΒ1.ΘΕ(τ–1)2 + ΘΣΑ.ΘΣD(τ–1)2
í
î ΘΣΧ + (ΘΣΒ1+ ΘΣΒ2).ΘΕ(τ–1)2 + ΘΣΑ.ΘΣD(τ–1)2

ΘΕ(τ–1) > 0
ΘΕ(τ–1) ≤ 0

3.2.6 Τηε πυρποσε οφ τηε τηρεσηολδ ιν τηισ mοδελ ισ το γενερατε ασψmmετρψ ιν τηε
ερρορσ. Wηεν τηε λαγγεδ ερρορ ισ νεγατιϖε, τηε ιmπαχτ οφ τηε ΑΡΧΗ τερm ισ (ΘΣΒ1 +
ΘΣΒ2), βυτ ωηεν τηε λαγγεδ ερρορ ισ ζερο ορ ποσιτιϖε, τηε ιmπαχτ ισ ϕυστ ΘΣΒ1. Ιν οτηερ
ωορδσ: α νεγατιϖε σηοχκ λαστ περιοδ ωιλλ ηαϖε α διφφερεντ εφφεχτ ον τηε ϖολατιλιτψ ιν τηε
πρεσεντ τιmε περιοδ τηαν α ποσιτιϖε σηοχκ οφ εθυαλ σιζε. Τηερε ισ στρονγ ρατιοναλε φορ τηε
ινχλυσιον οφ ΤΑΡΧΗ mοδελσ ιν mανψ εχονοmετριχ χοντεξτσ. Φορ εξαmπλε, ιφ ονε ισ
mοδελλινγ εθυιτψ πριχεσ, ιτ mαψ βε τηε χασε τηατ δοωνωαρδ mοϖεmεντσ οφ τηε mαρκετ αρε
φολλοωεδ βψ ηιγηερ (ορ λοωερ) ϖολατιλιτιεσ τηαν υπωαρδ mοϖεmεντσ οφ τηε σαmε
mαγνιτυδε.
3.2.7 Ονε χαν ινχλυδε εξογενουσ ϖαριαβλεσ ιν τηε σπεχιφιχατιον οφ χονδιτιοναλ
ϖαριανχε. Φορ εξαmπλε, ονε mιγητ εξπεχτ τηε ϖολατιλιτψ οφ ιντερεστ ρατεσ το ρεαχτ το
υνεξπεχτεδ ινφλατιοναρψ πρεσσυρε τηε πρεϖιουσ ψεαρ.
3.2.8 Α προβλεm τηατ ισ φυνδαmενταλ το αλλ ΑΡΧΗ mοδελσ ισ τηειρ χοmπλεξ στρυχτυρε.
Αν ιτερατιϖε εστιmατιον προχεσσ ισ νεχεσσαρψ (ωε υσε τηε Βερνδτ−Ηαλλ−Ηαλλ−Ηαυσmαν
(1974) ρουτινε). Αλσο ωιτη συχη α σmαλλ δατα σετ, τηε παραmετερσ αρε υνσταβλε. Ασ
mεντιονεδ εαρλιερ, ΑΡΧΗ mοδελσ χαν αλσο γενερατε σοmε υνρεαλιστιχ εχονοmιχ σχεναριοσ.
Wε βελιεϖε τηατ τηεσε φαχτορσ ωαρραντ αν αλτερνατιϖε αππροαχη το τηε ρεπρεσεντατιον οφ
νον−λινεαριτιεσ ιν εχονοmιχ δατα, ωηιχη ωε τερm τηε τηρεσηολδ πρινχιπλε.
3.3 Τηε ‘Τηρεσηολδ Πρινχιπλε’
3.3.1 Τονγ (1990) ιντροδυχεσ τηε τηρεσηολδ πρινχιπλε το δεχοmποσε α χοmπλεξ
στοχηαστιχ σψστεm ιντο σιmπλερ συβσψστεmσ. Τηεσε mοδελσ ηαϖε τηε αβιλιτψ το ρεπροδυχε
mανψ εφφεχτσ ιν εχονοmιχ mοδελσ τηατ λινεαρ ΑΡ(π) mοδελσ χαννοτ, φορ εξαmπλε
ασψmmετριεσ, ϕυmπ πηενοmενα ανδ βυσινεσσ χψχλεσ. Ηε συγγεστσ α νυmβερ οφ mοδελ
χλασσεσ βασεδ ον τηισ πρινχιπλε. Τηε φιρστ χλασσ ηε δεσχριβεδ ισ κνοων ασ τηε Σελφ−Εξχιτινγ
Τηρεσηολδ Αυτορεγρεσσιϖε Μοδελ (ΣΕΤΑΡ).
3.3.2

ΣΕΤΑΡ(ν; π1,…,πν) mοδελσ φορ Ι(τ) χονταιν ν ρεγιmεσ σεπαρατεδ βψ τηε ν–1

τηρεσηολδσ ΘΡ1 < ΘΡ2 < ... < ΘΡν−1, ωηερε εαχη ρεγιmε ισ ρεπρεσεντεδ βψ α λινεαρ
αυτορεγρεσσιϖε mοδελ οφ ορδερ πι (ι = 1,...,ν). Τηε αχτιϖε ρεγιmε ισ ιδεντιφιεδ βψ τηε
τηρεσηολδ ϖαριαβλε Ι(τ–δ), ωηερε δ ισ κνοων ασ τηε δελαψ παραmετερ. Τηε mοδελ ισ ‘σελφ
εξχιτινγ’ ιν τηε σενσε τηατ τηε τιmεσ ατ ωηιχη α ‘ϕυmπ’ φροm ονε ρεγιmε το τηε νεξτ οχχυρ
αρε λαγγεδ ϖαλυεσ οφ Ι(τ) ιτσελφ, ρατηερ τηαν σοmε εξογενουσ ϖαριαβλε. Ι(τ) mαψ βε
δεσχριβεδ ασ πιεχεωισε λινεαρ.
3.3.3 Ονε οφ τηε σιmπλεστ κινδσ οφ ΣΕΤΑΡ mοδελσ ισ τηε ΣΕΤΑΡ(2;1,1) mοδελ ωιτη
δελαψ, δ = 1. Τηισ mοδελ ηασ τηε φορm:
ì ΘΜΥ1 + ΘΑ1.(Ι(τ–1) – ΘΜΥ1) + ΘΣD1.ΘΖ(τ)
Ι(τ) = í
î ΘΜΥ2 + ΘΑ2.(Ι(τ–1) – ΘΜΥ2) + ΘΣD2.ΘΖ(τ)

Ι(τ–1) ≤ ΘΡ
Ι(τ–1) > ΘΡ

3.3.4 Ηερε ΘΜΥ1 ανδ ΘΜΥ2 αρε τηε χονσταντ mεανσ οφ τηε λοωερ ανδ υππερ
ρεγιmεσ. ΘΑ1, ΘΑ2, ΘΣD1 ανδ ΘΣD2 αρε τηε αυτορεγρεσσιϖε ανδ στανδαρδ δεϖιατιον
παραmετερσ φορ τηε λοωερ ανδ υππερ ρεγιmεσ. ΘΡ ισ τηε τηρεσηολδ, ανδ Ι(τ–1) ισ τηε
τηρεσηολδ ϖαριαβλε τηατ διχτατεσ ωηιχη ρεγιmε τηε προχεσσ ισ ιν ατ τιmε τ.
3.3.5 Υνφορτυνατελψ εϖαλυατινγ τηε τηρεσηολδ ποσιτιον(σ) ισ νοτ α τριϖιαλ mαττερ.
Σεϖεραλ mετηοδσ ηαϖε βεεν προποσεδ, σεε Τονγ (1990), Πετρυχχελλι & Dαϖιεσ (1986) ανδ
Τσαψ (1989). Wε υσε αν αδαπτατιον οφ Ρυεψ Τσαψ’σ mετηοδ. Εσσεντιαλλψ τηε δατα ε.γ. Ι(τ),
ισ σορτεδ ιντο ασχενδινγ ορδερ Ι(π), τηεν Ι(π + 1) ισ ρεχυρσιϖελψ ρεγρεσσεδ ον Ι(π). Τηατ
ισ, σταρτινγ ωιτη ϕυστ α φεω οφ τηε δατα ποιντσ, ωε ρεπεατ τηε ρεγρεσσιον mανψ τιmεσ, αδδινγ
τηε νεξτ ηιγηερ δατυm φροm Ι(π) το τηε ρεγρεσσιον ον εαχη ρεχυρσιον. Τηε τηρεσηολδσ αρε
τηεν σηοων ασ ‘χηανγεσ ιν διρεχτιον’ ιν τηε σχαττερ πλοτ οφ ρεχυρσιϖε τ−ρατιοσ οφ ΑΡ
χοεφφιχιεντσ ϖερσυσ Ι(π). Φορ α λινεαρ σεριεσ, τηε τ−ρατιοσ ινχρεασε ορ δεχρεασε γραδυαλλψ
ανδ σmοοτηλψ ασ τηε ρεχυρσιον χοντινυεσ ανδ mορε δατα αρε αδδεδ. Ιφ τηρεσηολδ βεηαϖιουρ
ισ πρεσεντ, τηε τ−ρατιοσ ωιλλ βεηαϖε εξαχτλψ ασ τηοσε φορ α λινεαρ σεριεσ υντιλ τηε ρεχυρσιον
ρεαχηεσ τηε τηρεσηολδ ϖαλυε, ΘΡ. Ονχε ΘΡ ισ ρεαχηεδ, τηε εστιmατε φορ τηε ΑΡ χοεφφιχιεντ
σταρτσ το χηανγε ανδ τηε τ−ρατιοσ σταρτ το δεϖιατε φροm τηειρ πρεϖιουσ σmοοτη προγρεσσιον.
(Τηε ιδεα ωιλλ βεχοmε χλεαρερ το τηε ρεαδερ ωηεν αν εξαmπλε αρισεσ ιν Παρτ 4 βελοω.)
Τηισ προχεδυρε ανδ οτηερ τεστσ φορ τηρεσηολδ βεηαϖιουρ αρε ιλλυστρατεδ ιν Τσαψ (1989).
3.3.6 ΣΕΤΑΡ(2;1,1) mοδελσ αρε ηετεροσχεδαστιχ ωηεν ΘΣD1 ≠ ΘΣD2. Τηισ ισ α ϖερψ
σιmπλε τψπε οφ χονδιτιοναλ ϖαριανχε; βυτ ιτ ισ α λαργε ιmπροϖεmεντ ον χονσταντ ϖαριανχε,
ανδ ωε τηινκ ιτ ισ εασιερ το χοmπρεηενδ ανδ χοντρολ τηαν υσινγ ΓΑΡΧΗ ρεπρεσεντατιονσ.
3.3.7 Ανοτηερ χλασσ οφ τηρεσηολδ mοδελ ιντροδυχεδ βψ Τονγ ισ τηατ οφ τηε τηρεσηολδ
αυτορεγρεσσιϖε σψστεm. Φορ σιmπλιχιτψ ωε υσε τηε ϖερσιον δισχυσσεδ βψ Χηεν (1993). Τηισ
mοδελ τακεσ τηε φορm:
ì ΘΜΥ1 + ΘΑ1.(Ι(τ–1) – ΘΜΥ1) + ΘΣD1.ΘΖ(τ)
Ι(τ) = í
î ΘΜΥ2 + ΘΑ2.(Ι(τ–1) – ΘΜΥ2) + ΘΣD2.ΘΖ(τ)

Ζ(τ) ≤ ΘΡ
Ζ(τ) > ΘΡ

ωηερε Ζ(τ) ισ α φυνχτιον διχτατινγ τηε ρεγιmε οφ Ι(τ).
3.3.8 Τηισ χλασσ χαν βε εξτενδεδ φορ ν τηρεσηολδσ. Νοτιχε τηατ ωηεν Ζ(τ) ισ α λαγ
ϖαριαβλε Ι(τ–1), τηισ mοδελ ρεδυχεσ το α ΣΕΤΑΡ(2;1,1). Wηεν δεαλινγ ωιτη φινανχιαλ
σεριεσ, ιτ ισ οφτεν πλαυσιβλε τηατ εξογενουσ ϖαριαβλεσ mαψ διχτατε τηε ρεγιmε οφ τηρεσηολδ
mοδελσ. Φορ εξαmπλε, ονε mαψ βελιεϖε εαχη οφ ουρ ϖαριαβλεσ το φολλοω α διφφερεντ
προχεσσ δυρινγ α περιοδ οφ ηψπερινφλατιον, τηαν ατ α τιmε οφ νορmαλ ινφλατιον. Ηερε Ζ(τ)
χουλδ βε α προχεσσ δεπενδινγ ον τηε πρεσεντ ανδ ηιστοριχ φορχε οφ ινφλατιον.
3.3.9 Αφτερ τηε τηρεσηολδ ηασ βεεν χηοσεν, φιττινγ τηρεσηολδ mοδελσ ισ θυιτε α σιmπλε
προχεσσ. Φορ εξαmπλε, το φιτ α τηρεσηολδ mοδελ φορ ινφλατιον ωιτη ΘΡ = 0.1, ωε φιρστ φιλτερ
τηε δατα ιντο τωο ρεγιmεσ, χονδιτιοναλ ον ωηετηερ Ι(τ – δ) < ΘΡ, τηεν ωε υσε
χονϖεντιοναλ λινεαρ mοδελλινγ τεχηνιθυεσ (ορδιναρψ λεαστ σθυαρεσ) ον α δισχοντινυουσ
σαmπλε.
3.3.10 Τονγ (1990) βριεφλψ συγγεστσ τηατ ιτ mαψ βε υσεφυλ το ινχορπορατε τωο ορ mορε
διφφερεντ νον−λινεαριτιεσ ιν τηε σαmε mοδελ. Ιφ τωο mοδελ τψπεσ αρε υσεδ, ηε χαλλσ τηε
ρεσυλτινγ mοδελ σεχονδ−γενερατιον. Ηε συγγεστσ α ΣΕΤΑΡ−ΑΡΧΗ mοδελ, ωηερε τηε
ΣΕΤΑΡ εφφεχτ χονχεντρατεσ ον τηε χονδιτιοναλ mεαν ανδ τηε ΑΡΧΗ εφφεχτ τηε χονδιτιοναλ
ϖαριανχε. Λι ανδ Λι (1996) ιν τηειρ παπερ ‘Α Dουβλε Τηρεσηολδ Αυτορεγρεσσιϖε
Ηετεροσχεδαστιχ Μοδελ’ χοmβινε ΣΕΤΑΡ ανδ ΑΡΧΗ ιν mοδελλινγ δαιλψ χηανγεσ ιν τηε
Ηανγ Σενγ Ινδεξ, ανδ συγγεστ α φραmεωορκ το φολλοω ωηεν φιττινγ συχη mοδελσ. Βυτ ιν
τηε πρεσεντ αππλιχατιον, ωε φινδ διφφιχυλτψ ιν φιττινγ α mοδελ ασ εξοτιχ ασ τηισ το τηε
λιmιτεδ δατα σετ αϖαιλαβλε το υσ.
3.3.11 Τηρεσηολδ mοδελσ αρε στραιγητφορωαρδ (εσπεχιαλλψ ρελατιϖε το ΑΡΧΗ mοδελσ) το
εστιmατε, ανδ ηαϖε mανψ δεσιραβλε mοδελ θυαλιτιεσ. Ηοωεϖερ, ασ φαρ ασ ωε αρε αωαρε
τηεψ ηαϖε βεεν λιττλε υσεδ βψ αχτυαριεσ. Απαρτ φροm σιmπλε λαχκ οφ αωαρενεσσ, τηερε αρε
σοmε mορε ϕυστιφιαβλε ρεασονσ φορ τηισ: ιν mοστ φινανχιαλ αππλιχατιονσ ιτ ισ νοτ
ιmmεδιατελψ οβϖιουσ ωηερε το φιτ τηε ποσιτιονσ οφ τηε τηρεσηολδσ, ορ ινδεεδ ωηατ τηε
τηρεσηολδ ϖαριαβλε σηουλδ βε. Τηισ χοντραστσ ωιτη σοmε οφ τηε εαρλιερ αππλιχατιονσ, συχη
ασ τηε mοδελλινγ οφ ραινφαλλ, τεmπερατυρε ανδ ριϖερ φλοω ιν Ιχελανδ (Τονγ, 1990), ωηερε
τηερε ισ αν οβϖιουσ πηψσιχαλ ϕυστιφιχατιον φορ α τεmπερατυρε σοmεωηερε αρουνδ φρεεζινγ
ποιντ το βε α τηρεσηολδ. Τηερε ηασ αλσο βεεν α λαχκ οφ σοφτωαρε συππορτ φορ τεστινγ ανδ
εστιmατινγ τηρεσηολδ βεηαϖιουρ (οτηερ τηαν τηε ΣΤΑΡ3 παχκαγε οφφερεδ το ρεαδερσ οφ
Τονγ (1990) ωε δο νοτ κνοω οφ ανψ σοφτωαρε φορ τηε πυρποσε οφ φιττινγ τηρεσηολδ
αυτορεγρεσσιϖε mοδελσ).
3.3.12 Α βψ−προδυχτ οφ τηισ ρεσεαρχη ισ α χολλεχτιον οφ σπρεαδσηεετσ (αϖαιλαβλε ον
χοmπαχτ δισκ) ωηιχη δεmονστρατε τηε σιmυλατιον οφ Wιλκιε’σ mοδελ ανδ ουρ τηρεσηολδ
mοδελ (σεε ∂5.4.1).
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4.1.1 Wε συγγεστ τηατ τηε εχονοmψ βεηαϖεσ διφφερεντλψ ιν τιmεσ οφ ηψπερινφλατιον,
τηαν ιτ δοεσ ιν τιmεσ οφ ‘νορmαλ’ ινφλατιον λεϖελσ. Βψ δεφινιτιον, τηισ βελιεφ χαννοτ βε

ινχορπορατεδ ιντο λινεαρ mοδελσ. Wιλκιε’σ λινεαρ mοδελ ισ ωιδελψ υσεδ ανδ φορ τηε mοστ
παρτ α γοοδ ρεπρεσεντατιον οφ ιτσ εχονοmιχ ϖαριαβλεσ. Ηαϖινγ χονσιδερεδ α ϖαριετψ οφ
αλτερνατιϖεσ, ωε τηουγητ ιτ βεστ το αδαπτ ηισ mοδελ το ινχορπορατε τηισ νον−λινεαριτψ, ρατηερ
τηαν φυνδαmενταλλψ χηανγε ιτσ φορmυλατιον.
4.1.2 Ονε mαϕορ χονχερν ωασ ηοω το mοδελ τηε ηετεροσχεδαστιχιτψ ανδ αππαρεντ σηορτ
τερm χηανγεσ ιν τηε mεαν οφ Ι(τ). ΑΡΧΗ mοδελσ αρε υσεφυλ ιν ρεπρεσεντινγ χονδιτιοναλ
ηετεροσχεδαστιχιτψ, βυτ ωε φινδ τηεm διφφιχυλτ το εστιmατε, ανδ (ασ νοτεδ ατ ∂2.2.10 αβοϖε)
τηεψ χαν γιϖε ρισε το τρουβλινγ ρεσυλτσ φροm σιmυλατιον.
4.1.3 Τηρεσηολδ mοδελσ χαν αλσο ρεπρεσεντ χονδιτιοναλ ϖαριανχε, ανδ εξηιβιτ σηορτ−
τερm χηανγεσ ιν mεαν. Τηεψ αρε αν οβϖιουσ χηοιχε ωηεν ονε ωισηεσ το ρεπρεσεντ τωο ορ
mορε ρεγιmεσ.
4.1.4 Wε χηοοσε το mοδελ τηε ινϖεστmεντ σεριεσ ασ α τηρεσηολδ αυτορεγρεσσιϖε
σψστεm. Τηερε ωιλλ βε τωο ρεγιmεσ προποσεδ φορ εαχη ϖαριαβλε, χονδιτιοναλ ον ωηετηερ
ινφλατιον ισ ‘νορmαλ’ ορ ‘ηιγη’ ατ τιmε τ. Τηε προχεσσεσ ιν εαχη ρεγιmε (εσπεχιαλλψ τηε
‘νορmαλ’ ρεγιmε) ωιλλ βε σιmιλαρ το τηοσε δεφινεδ βψ Wιλκιε ιν ηισ mοδελ.
4.1.5 Τηισ ισ νοτ τηε φιρστ προποσιτιον ιν τηε αχτυαριαλ λιτερατυρε οφ α τηρεσηολδ mοδελ
φορ ινφλατιον. Χλαρκσον (1991) συγγεστσ υσινγ α κινδ οφ τηρεσηολδ αυτορεγρεσσιϖε mοδελ.
Ηισ mοδελ φορ Ι(τ) ισ οφ τηε φορm:

Ι(τ) =

ì ΘΜΥ + ΘΑ.(Ι(τ–1) – ΘΜΥ) + ΘΣD.ΘΖ(τ) + ΘΒ.Τρενδ+Ι(τ) + ΘΠ(τ).ΘΦ(τ)
í
î ΘΜΥ + ΘΑ.(Ι(τ–1) – ΘΜΥ) + ΘΣD.ΘΖ(τ) + ΘΠ(τ).ΘΦ(τ)

Τρενδ+Ι(τ) ≤0
Τρενδ+Ι(τ) >0

ωηερε Τρενδ+Ι(τ) (τηατ ισ, ιν ουρ νοτατιον, τηε τηρεσηολδ Ζ(τ)), ισ αν εξπονεντιαλλψ ωειγητεδ
αϖεραγε οφ ηιστοριχ ινφλατιον. Τηε τερmσ ΘΠ(τ).ΘΦ(τ) αρε ινχλυδεδ ιν ορδερ το γιϖε ινφλατιον α
‘κιχκ’ εϖερψ τωεντψ ορ σο ψεαρσ. Τηισ mοδελ ισ αν αττεmπτ ατ ινχορπορατινγ σοmε οφ τηε νον−
λινεαριτιεσ εϖιδεντ ιν τηε ινφλατιον δατα. Χλαρκσον συγγεστσ τηατ τηε ινφλατιον προχεσσ φολλοωσ
τωο σεπαρατε mεχηανισmσ: ονε ωηεν ιτ ισ ατ νορmαλ λεϖελσ, ωηιχη ηε χαλλσ τηε ‘θυιεσχεντ
πηασε’; ανδ ανοτηερ ωηεν ιτ ισ ατ ηιγη λεϖελσ, ωηιχη ηε χαλλσ τηε ‘εξχιτεδ πηασε’. Χλαρκσον’σ
mοδελ ισ εασψ το σιmυλατε, βυτ ιτσ χοmπλιχατεδ στρυχτυρε δεφιεσ στατιστιχαλ εστιmατιον ανδ σο
ονε χαννοτ σαψ ωηιχη τερmσ αρε σιγνιφιχαντ.
4.2 Τηε Πριχε Ινφλατιον Μοδελ
4.2.1 Wε προποσε τηατ ινφλατιον σηουλδ βε ρεπρεσεντεδ ασ α ΣΕΤΑΡ (σελφ−εξχιτινγ
τηρεσηολδ αυτορεγρεσσιϖε) mοδελ, ωιτη δελαψ 1, ανδ ονε τηρεσηολδ τηατ διφφερεντιατεσ
βετωεεν ‘νορmαλ’ ανδ ‘ηιγη’ ινφλατιον.
4.2.2 Wε συγγεστ τηατ ιτ σεεmσ πλαυσιβλε ιν αν εχονοmιχ σενσε το ηαϖε τηε ινφλατιον
τηρεσηολδ σοmεωηερε βετωεεν 8 ανδ 13 περχεντ, ιν τηε σενσε τηατ ινφλατιον ‘ιν δουβλε
φιγυρεσ’ ηασ α πσψχηολογιχαλ σιγνιφιχανχε φορ mανψ εχονοmιχ αγεντσ. Το ιδεντιφψ τηε
mοστ αππροπριατε τηρεσηολδ, ωε υσε αν αδαπτατιον οφ Ρυεψ Τσαψ∋σ mετηοδ ασ δεσχριβεδ ιν
∂3.3.5 αβοϖε. Wε λοοκ φορ τυρνινγ ποιντσ ον τηε σχαττερ πλοτ οφ τηε τ−ρατιοσ οφ τηε ΑΡ

χοεφφιχιεντσ ϖερσυσ Ι(π) το εϖαλυατε τηε τηρεσηολδ ποσιτιον(σ). Τηισ ισ ιλλυστρατεδ ιν Φιγυρε
4.1.
4.2.3 Ον εξαmινινγ Φιγυρε 4.1, τηερε αππεαρσ το βε α χηανγε ιν διρεχτιον σοmεωηερε
βετωεεν 9 ανδ 11 περχεντ, ανδ περηαπσ αρουνδ 0 περχεντ. Α τηρεσηολδ ατ 0 περχεντ σεεmσ
θυιτε πλαυσιβλε ιν εχονοmιχ τερmσ, βυτ φορ σιmπλιχιτψ ωε ρεστριχτ ουρσελϖεσ το τωο ρεγιmεσ
ονλψ, ναmελψ ‘νορmαλ’ ανδ ‘ηιγη’ ινφλατιον (ορ ιν Χλαρκσον’σ τερmινολογψ, α ‘θυιεσχεντ
πηασε’ ανδ αν ‘εξχιτεδ πηασε’). Wε συγγεστ α τηρεσηολδ οφ 10% το παρτιτιον τηε δατα. Τηε
παυχιτψ οφ δατα πρεϖεντσ υσ φροm βεινγ mορε πρεχισε. Ρεαδερσ mαψ χαρε το εξπεριmεντ
ωιτη οτηερ ϖαλυεσ.
4.2.4 Wε φιττεδ mανψ διφφερεντ τηρεσηολδ mοδελσ. Dυε το τηε παυχιτψ οφ δατα
παρτιτιονεδ ιντο τηε υππερ ρεγιmε, ιτ ισ διφφιχυλτ το ποστυλατε ανψ σορτ οφ αυτοχορρελατιον
στρυχτυρε ιν τηε ηψπερινφλατιον ρεγιmε. Τηε mοστ συιταβλε mοδελ φορ ινφλατιον σεεmσ το βε
α ΣΕΤΑΡ(2;1,0), τηατ ισ:
ì ΘΜΥ1 + ΘΑ1.(Ι(τ–1) – ΘΜΥ1) + ΘΣD1.ΘΖ(τ)
Ι(τ) = í
î ΘΜΥ2 + ΘΣD2.ΘΖ(τ)

Ι(τ–1) ≤ ΘΡ
Ι(τ–1) > ΘΡ

Τηε εστιmατεδ παραmετερσ, ανδ τηειρ στανδαρδ ερρορσ αρε σηοων βελοω:

ΘΡ

ΣΕΤΑΡ(2;1,0) Ι(τ)
Παραmετερ
Στανδαρδ Ερρορ
0.1

ΘΜΥ1
ΘΑ1
ΘΣD1

0.04
0.5
0.0325

0.009
0.123

ΘΜΥ2
ΘΣD2

0.12
0.05

0.03
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τ−Ρατιο οφ ΑΡ(1) Χοεφφιχιεντ
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Φιγυρε 4.1. Σχαττερπλοτ οφ Ρεχυρσιϖε τ−Ρατιοσ οφ τηε Λαγ 1 ΑΡ Χοεφφιχιεντ ςερσυσ
Ορδερεδ Ι(τ–1) φορ Ι(τ), 1924−1997.
4.2.5 Τηισ mοδελ χαν βε δεσχριβεδ ιν ωορδσ: ιφ ινφλατιον τηε πρεϖιουσ ψεαρ ωασ βελοω
10%, τηεν τηε εξπεχτεδ φορχε οφ ινφλατιον τηισ ψεαρ ισ εθυαλ το ιτσ mεαν ‘υσυαλ’ ρατε (0.04),
πλυσ 50% οφ λαστ ψεαρσ δεϖιατιον φροm τηε mεαν υσυαλ ρατε, πλυσ α ρανδοm ιννοϖατιον
ωηιχη ηασ ζερο mεαν ανδ στανδαρδ δεϖιατιον 0.0325. Ηοωεϖερ ιφ ινφλατιον τηε πρεϖιουσ
ψεαρ ωασ αβοϖε 10%, τηεν τηε εξπεχτεδ φορχε οφ ινφλατιον τηισ ψεαρ ισ εθυαλ το ιτσ mεαν
‘ηιγη’ ρατε (0.12), πλυσ α ρανδοm ιννοϖατιον ωηιχη ηασ ζερο mεαν ανδ στανδαρδ δεϖιατιον
0.05.
4.2.6 Τηε ρεσιδυαλσ φροm τηε λοωερ ρεγιmε ηαϖε σκεωνεσσ 0.08, κυρτοσισ 2.99 γιϖινγ
α ϑαρθυε−Βερα στατιστιχ οφ 0.07 ιmπλψινγ τηατ π(χ2) = 0.96. Τηερε ισ νο σιγνιφιχαντ ρεσιδυαλ
αυτοχορρελατιον, ορ ανψ ΑΡΧΗ δετεχτεδ ιν τηε λοωερ ρεγιmε. Τηε υππερ ρεγιmε, Ι(τ–1) >
10% ονλψ ηολδσ 8 οβσερϖατιονσ, ωηιχη ισ υνφορτυνατελψ τοο φεω το περφορm ανψ προπερ
στατιστιχαλ τεστσ. Wε σεε νο εχονοmιχ γρουνδσ φορ συγγεστινγ α mορε χοmπλιχατεδ
σπεχιφιχατιον φορ τηε υππερ ρεγιmε τηαν τηε ϖερψ σιmπλε ονε υσεδ ηερε. Τηε παραmετερ
ϖαλυεσ ιν τηε λοωερ ρεγιmε αρε θυιτε σιmιλαρ το Wιλκιε’σ υσυαλ παραmετερσ.
4.2.7 Τηε mοδελ εξηιβιτσ ηετεροσχεδαστιχιτψ ιν α χοντρολλεδ ωαψ: τηε εξπεχτεδ
ϖαριανχε ωηεν ινφλατιον ισ ιν ιτσ εξχιτεδ πηασε ισ γρεατερ τηαν ωηεν ιτ ισ ιν ιτσ θυιεσχεντ
πηασε. Τηισ ηετεροσχεδαστιχ βεηαϖιουρ, ανδ τηε τεmποραρψ χηανγε ιν εξπεχτεδ mεαν
ινφλατιον, αρε ηιγηλιγητεδ ιν τηε ονε−στεπ−αηεαδ προβαβιλιτψ δενσιτιεσ σηοων ιν Φιγυρε 4.2.
Νοτιχε ηοω τηεσε δενσιτψ φυνχτιονσ χοmπαρε ωιτη τηοσε φροm τηε ΑΡ ανδ ΑΡΧΗ mοδελσ
οφ Wιλκιε (Φιγυρεσ 2.2 ανδ 2.3).
4.2.8 Φιγυρε 4.2 αλσο ιλλυστρατεσ τηε δισχρετε ϕυmπ ιν τηε σηαπε οφ τηε διστριβυτιον ατ
τηε τηρεσηολδ ΘΡ. Ιφ Ι(τ–1) ισ α λιττλε βελοω ΘΡ, τηερε ισ α ρεασοναβλε χηανχε τηατ Ι(τ) ωιλλ
βε αβοϖε ΘΡ; τηατ ισ α σωιτχη το τηε ηιγηερ ρεγιmε ωιλλ οχχυρ. Σιmιλαρλψ, ιφ Ι(τ–1) ισ ϕυστ

αβοϖε ΘΡ, τηερε ισ α ρεασοναβλε χηανχε τηατ Ι(τ) ισ βελοω ΘΡ, τηατ ισ α σωιτχη το τηε λοωερ
ρεγιmε ωιλλ οχχυρ. Ηοωεϖερ ασ κ ινχρεασεσ, τηε διστριβυτιονσ φορ Ι(τ+κ) βεχοmε mορε
σιmιλαρ, λεαδινγ ασψmπτοτιχαλλψ το α σινγλε διστριβυτιον.
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Φιγυρε 4.2. Τηε προβαβιλιτψ δενσιτψ φυνχτιονσ (π.δ.φ.σ) οφ α ΣΕΤΑΡ (2:1,1) Ι(τ) mοδελ
χονδιτιοναλ ον Ι(τ−1)
4.2.9 Wηεν φορεχαστινγ Ι(τ), ωε φινδ τηε mαϕοριτψ οφ τηε σιmυλατιονσ λιε ιν τηε λοωερ
ρεγιmε, ωιτη τηε προχεσσ αβλε το σωιτχη ιντο σηορτ εξχιτεδ περιοδσ οφ ηιγη ινφλατιον βεφορε
ρετυρνινγ το ιτσ νορmαλ θυιεσχεντ πηασε. Α ϖισυαλ ιmπρεσσιον οφ τηισ βεηαϖιουρ ανδ οφ
ηοω ιτ χοmπαρεσ ωιτη τηε Wιλκιε mοδελ χαν βε οβταινεδ βψ χοmπαρινγ τηε φιρστ γραπη ιν
Αππενδιξ D ωιτη τηε φιρστ γραπη ιν Αππενδιξ Χ. (Βοτη γραπησ ηαϖε βεεν πρεπαρεδ υσινγ

τηε σαmε ρανδοm νορmαλσ.)
4.2.10 Χοmπαρεδ ωιτη τηε ΑΡΧΗ mοδελ ιν ∂2.2.5, τηισ mοδελ ισ λεσσ προνε το γενερατε
ηψπερινφλατιονσ ανδ ηψπερδεφλατιονσ συχη ασ τηοσε σεεν ιν ∂2.2.10.
4.2.11 Ιν τηε ρεmαινδερ οφ Παρτ 4, ωε mοδιφψ Wιλκιε’σ mοδελσ φορ ϑ(τ), Χ(τ), Β(τ), Ψ(τ)
ανδ D(τ) το δεmονστρατε τηρεσηολδ βεηαϖιουρ. Τηε mοδελσ αρε ρε−εστιmατεδ ασ α τηρεσηολδ
αυτορεγρεσσιϖε σψστεm, ωιτη τηρεσηολδ ϖαριαβλε Ι(τ) ανδ τηρεσηολδ ΘΡ = 10%. Τηατ ισ το
σαψ τηατ εαχη ϖαριαβλε ισ εξπεχτεδ το βεηαϖε διφφερεντλψ ιφ ινφλατιον ωασ ηιγη τηε πρεϖιουσ
ψεαρ τηαν ιφ ιτ ωερε χονσιδερεδ νορmαλ.
4.3 Τηε Wαγε Ινφλατιον Μοδελ.
4.3.1 Wε διδ νοτ τηινκ τηατ ιτ ωασ νεχεσσαρψ το ραδιχαλλψ χηανγε Wιλκιε’σ ωαγε
ινφλατιον mοδελ. Wε φουνδ τηατ ιτ ωασ νοτ νεχεσσαρψ το ηαϖε διφφερεντ τρανσφερ εφφεχτσ
φροm ινφλατιον ιν εαχη οφ τηε ρεγιmεσ, ανδ ηαϖε τηερεφορε κεπτ WW1 ανδ WW2 τηε σαmε
φορ εαχη ρεγιmε. Ασ ωιτη Wιλκιε (1995) ωε φουνδ λιττλε αυτοχορρελατιον ωασ πρεσεντ αφτερ
ωε αλλοωεδ φορ τηε τρανσφερ εφφεχτ φροm ινφλατιον. ϑ(τ) ωασ ρε−εστιmατεδ ασ α τηρεσηολδ
αυτορεγρεσσιϖε (ΤΑΡ) mοδελ, ι.ε.
ϑ(τ) = WW1.Ι(τ) + WW2.Ι(τ−1) + WΝ(τ)

WΝ(τ) =

ì WΜΥ1 + WΣD1.WΖ(τ)
í
î WΜΥ2 + WΣD2.WΖ(τ)

Ι(τ) ≤ ΘΡ
Ι(τ) > ΘΡ

4.3.2 Τηε εστιmατεδ παραmετερσ αρε σηοων:

WΜΥ1
WΣD1

ΤΑΡ, WΝ(τ)
Παραmετερ
Στανδαρδ Ερρορ
0.017
0.0028
0.022

WΜΥ2
WΣD2

0.000545
0.035

0.012

4.3.3 Τηε ρεσιδυαλσ φροm τηε λοωερ ρεγιmε ηαϖε σκεωνεσσ 0.3, ανδ κυρτοσισ 3.03
γιϖινγ α ϑαρθυε−Βερα στατιστιχ οφ 1.14 ιmπλψινγ τηατ π(χ2) = 0.56. Τηερε ισ νο σιγνιφιχαντ
ρεσιδυαλ αυτοχορρελατιον, ορ ανψ ΑΡΧΗ δετεχτεδ ιν τηε λοωερ ρεγιmε. Τηε υππερ ρεγιmε,
Ι(τ–1) > 10% ονλψ ηολδσ 8 οβσερϖατιονσ, ωηιχη ισ υνφορτυνατελψ τοο φεω το περφορm ανψ
προπερ στατιστιχαλ τεστσ. Ον εχονοmιχ γρουνδσ α σπεχιφιχατιον οφ τηε σαmε σιmπλε φορm ασ
τηατ ιν τηε λοωερ ρεγιmε αππεαρσ ρεασοναβλε.
4.3.4 Ηοωεϖερ, WΜΥ2 ισ νοτ σιγνιφιχαντ, ανδ ιν πραχτιχε ωε συγγεστ ιτ σηουλδ βε σετ
το ζερο. Τηε mοδελ χαν βε δεσχριβεδ ιν ωορδσ: ωηεν ινφλατιον ισ ιν ιτσ θυιεσχεντ πηασε,
τηε εξπεχτεδ mεαν φορχε οφ ρεαλ ωαγε ινφλατιον, αφτερ πριχε ινφλατιον ισ αχχουντεδ φορ ισ
1.7%; ωηεν ινφλατιον ισ χονσιδερεδ ηιγη (αβοϖε 10%) τηεν τηε εξπεχτεδ mεαν φορχε οφ
ρεαλ ωαγε ινφλατιον ισ ζερο. Τηε mοδελ χαν βε εξπλαινεδ ιν αν εχονοmιχ σενσε: λοωερ ρεαλ

ωαγε ινχρεασεσ αρε αχχεπταβλε το λαβουρ ιν τιmεσ οφ ηιγη πριχε ινφλατιον βεχαυσε οφ mονεψ
ιλλυσιον; ορ αλτερνατιϖελψ, τηισ ισ αλλ βυσινεσσεσ χαν αφφορδ το οφφερ ωηεν ηιστοριχ χοστ
προφιτσ αρε σθυεεζεδ βψ ρισινγ ρεπλαχεmεντ χοστσ οφ στοχκσ οφ γοοδσ ηελδ. Wε αλσο σεε
τηατ τηε εξπεχτεδ στανδαρδ δεϖιατιον οφ τηε σηοχκ WΖ(τ) ισ λαργερ ιν τηε υππερ ρεγιmε τηαν
ιν τηε λοωερ ρεγιmε. Ιν εχονοmιχ τερmσ, τηισ χουλδ βε ιντερπρετεδ ασ ρεπρεσεντινγ τηε
διφφιχυλτιεσ ωηιχη βοτη εmπλοψερσ ανδ εmπλοψεεσ φαχε ιν νεγοτιατινγ τηε ∋ριγητ∋ λεϖελ οφ
ωαγε ινχρεασε ιν αν ενϖιρονmεντ οφ ηιγη ινφλατιον.
4.4 Τηε Χονσολσ Ψιελδ Μοδελ.
4.4.1 Ονε οφ ουρ χονχερνσ αβουτ τηε Wιλκιε mοδελ ισ τηε λοοσε χοννεχτιον βετωεεν
σηαρεσ ανδ ιντερεστ ρατεσ. Τηε ονλψ χοννεχτιον βετωεεν τηε ϖαριαβλεσ ισ τηε τερm ΧΨ.ΨΕ(τ)
ιν τηε χονσολσ ψιελδ mοδελ. Ιτσ εφφεχτ ισ σmαλλ, ανδ τηε σιγνιφιχανχε οφ τηε παραmετερ ΧΨ ισ
θυεστιοναβλε. Dισσατισφαχτιον ωιτη τηε ωεακ τρανσφερ εφφεχτ βετωεεν σηαρε ψιελδσ ανδ
χονσολσ ψιελδσ λεδ υσ το εξαmινε τηε χορρελατιον βετωεεν τηεm. Wε φινδ α σιγνιφιχαντλψ
στρονγ χορρελατιον (0.53) βετωεεν τηε λογ διφφερενχε οφ τηε σηαρε ψιελδ ανδ τηε λογ
διφφερενχε οφ τηε χονσολσ ψιελδ φορ τηε δατα 1923−1997, ανδ εϖεν στρονγερ χορρελατιον
(0.63) φορ τηε ποστ ωαρ δατα βετωεεν 1950−1997. Τηε ποσιτιϖε χορρελατιον ισ ιλλυστρατεδ βψ
Φιγυρε 4.3.
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Φιγυρε 4.3. Σχαττερπλοτ οφ τηε Αννυαλ Λογ Dιφφερενχε οφ τηε Χονσολσ Ψιελδ ςερσυσ τηε
Αννυαλ Λογ Dιφφερενχε οφ τηε Σηαρε Dιϖιδενδ Ψιελδ, 1923−1997.
4.4.2 Τηισ ισ νοτ υνεξπεχτεδ. Τηερε ισ mυχη εϖιδενχε τηατ σηαρε πριχε χηανγεσ αρε
ηεαϖιλψ δεπενδεντ ον λονγ−τερm ιντερεστ ρατεσ, παρτιχυλαρλψ οϖερ σηορτερ τερmσ, ωηιλστ ρεαλ
φαχτορσ συχη ασ εαρνινγσ ανδ διϖιδενδσ τακε λονγερ το φεεδ τηρουγη ιντο σηαρε πριχεσ
(Πεππερ, 1994). Wε βελιεϖε τηατ σηαρε ψιελδ ατ τιmε τ σηουλδ ποσιτιϖελψ δεπενδ ον ιντερεστ
ρατεσ ατ τιmε τ, ανδ ποστυλατε α χηανγε ιν mοδελ στρυχτυρε, σηοων ιν Φιγυρε 4.4.

Ινφλατιον

Wαγε Ινφλατιον

Σηαρε Ψιελδ

Χονσολσ Ψιελδ

Σηαρε Dιϖιδενδ

Βανκ Ρατε

Φιγυρε 4.4. Α Dιφφερενχε ιν Στρυχτυρε το τηε Wιλκιε Μοδελ.
4.4.3 Ιν χοmπαρισον το Φιγυρε 2.1, τηε ονλψ χηανγε ωε mακε ισ το αλλοω τηε σηαρε
ψιελδ το δεπενδ ον τηε λονγ−τερm ιντερεστ ρατε, ρατηερ τηαν ϖιχε ϖερσα. Τηε χοννεχτιον
βετωεεν τηε τωο ϖαριαβλεσ ισ στρονγερ ιν ουρ mοδελ τηαν ιν Wιλκιε’σ (ρ (∇λνΧ(τ) , ∇λνΨ(τ))
= 0.53 > ρ (λνΧΡ(τ) , ΨΕ(τ)) = 0.18).
4.4.4 Wε ρεταιν τηε χονστρυχτιον οφ Wιλκιε’σ χονσολσ ψιελδ mοδελ, ινσοφαρ ασ ωε
δεχοmποσε τηε ψιελδ ιντο τωο παρτσ: αν αλλοωανχε φορ εξπεχτεδ φυτυρε ινφλατιον, ΧΜ(τ),
ανδ α ρεαλ παρτ, ΧΡ(τ). Το δισαλλοω νεγατιϖε ιντερεστ ρατεσ φροm οχχυρρινγ ωε ηαϖε πλαχεδ
α ρεφλεχτινγ βαρριερ ατ ζερο περχεντ, ι.ε. Χ(τ) = |ΧΜ(τ) + ΧΡ(τ)|. Αλτηουγη Wιλκιε (1995)
σηοωσ τηατ τηερε ισ ϕυστιφιχατιον το ινχλυδε τηε παραmετερ ΧΨ, ιν τηατ τηε λογ λικελιηοοδ ισ
σιγνιφιχαντλψ ιmπροϖεδ, ωε φινδ τηατ τηισ ισ νο λονγερ τηε χασε αφτερ ωε ιmπλεmεντ τηε
χηανγε ιν στρυχτυρε δεσχριβεδ ιν ∂4.4.2 αβοϖε. Τηε τερm ΧΨ ισ τηερεφορε εξχλυδεδ φροm
τηε ΤΑΡ mοδελ.
4.4.5 Ιτ ισ νοτ εασψ το εστιmατε τηε εξπονεντιαλ σmοοτηινγ παραmετερ, ΧD, φορ εαχη
ρεγιmε ιν Χ(τ). Τηερε αρε προβλεmσ ωηεν υσινγ α mορε σενσιτιϖε σmοοτηινγ παραmετερ, ιν
τηατ {Χ(τ) – ΧΜ(τ)} > 0, ι.ε. ωε χαννοτ αλλοω α νεγατιϖε ρεαλ ιντερεστ ρατε. Ιτ σεεmεδ α
νεχεσσαρψ σιmπλιφιχατιον το ηαϖε τηε αλλοωανχε φορ εξπεχτεδ φυτυρε ινφλατιον οϖερ τηε λιφε
οφ τηε βονδ (ΧΜ(τ)), ανδ ηενχε τηε παραmετερ ΧD, δεφινεδ τηε σαmε φορ εαχη ρεγιmε. Ιτ
τηερεφορε φολλοωσ τηατ, λικε τηε Wιλκιε mοδελ, ουρ mοδελ γιϖεσ α υνιτ γαιν βετωεεν
ινφλατιον ανδ ιντερεστ ρατεσ.
4.4.6

Χ(τ) ωασ τηεν ρε−εστιmατεδ ασ α ΤΑΡ mοδελ, ι.ε.
Χ(τ)
= |ΧΜ(τ) + ΧΡ(τ)|
ΧΜ(τ) = ΧW{ΧD.Ι(τ) + (1–ΧD).ΧΜ(τ–1)}

λνΧΡ(τ) =

ì λνΧΜΥ1 + ΧΑ1.(λνΧΡ(τ–1) – λνΧΜΥ1) + ΧΣD1.ΧΖ(τ) Ι(τ) ≤ ΘΡ
í
î λνΧΜΥ2 + ΧΑ2.(λνΧΡ(τ–1) – λνΧΜΥ2) + ΧΣD2.ΧΖ(τ) Ι(τ) >ΘΡ

4.4.7 Τηε εστιmατεδ παραmετερσ αρε σηοων:

λνΧΜΥ1
ΧΑ1
ΧΣD1

ΤΑΡ, λνΧΡ(τ)
Παραmετερ
Στανδαρδ Ερρορ
λν(0.027)
0.214
0.87
0.068
0.21

λνΧΜΥ2
ΧΑ2
ΧΣD2

λν(0.061)
0.88
0.23

0.76
0.22

ασ ιν Wιλκιε (1995): ΧW = 1; ΧD = 0.045.
4.4.8 Τηισ mοδελ χαν βε εξπρεσσεδ ιν ωορδσ: τηε αβσολυτε ϖαλυε οφ τηε χονσολσ ψιελδ
χαν βε δεχοmποσεδ ιντο τωο παρτσ: αν εξπονεντιαλλψ ωειγητεδ mοϖινγ αϖεραγε
χοmπονεντ ωιτη σινγλε σmοοτηινγ παραmετερ 0.045, ανδ α ρεαλ ιντερεστ χοmπονεντ
(ΧΡ(τ)). Τηε λαττερ χοmπονεντ ηασ τωο ρεγιmεσ. Ιφ ινφλατιον ισ ιν ιτσ θυιεσχεντ πηασε, τηε
λογαριτηm οφ τηε ρεαλ ιντερεστ χοmπονεντ ισ εθυαλ το ιτσ mεαν (λν(0.027)) πλυσ α προπορτιον
(87%) οφ λαστ ψεαρσ δεϖιατιον φροm τηατ mεαν, πλυσ 0.21 τιmεσ α ρανδοm στανδαρδισεδ
νορmαλ σηοχκ. Ηοωεϖερ ιφ ινφλατιον ισ ιν ιτσ εξχιτεδ πηασε, τηεν τηε λογαριτηm οφ τηε ρεαλ
ιντερεστ χοmπονεντ ισ εθυαλ το ιτσ mεαν (λν(ΧΜΥ2)) πλυσ α προπορτιον (88%) οφ λαστ ψεαρσ
δεϖιατιον φροm τηατ mεαν, πλυσ 0.23 τιmεσ α ρανδοm στανδαρδισεδ νορmαλ σηοχκ. Τηε
αππροπριατε ϖαλυε φορ τηε παραmετερ ΧΜΥ2 ισ προβλεmατιχαλ, ανδ ωε δισχυσσ τηισ φυρτηερ
ιν ∂4.4.10 βελοω.
4.4.9 Τηε ρεσιδυαλσ φροm τηε λοωερ ρεγιmε ηαϖε σκεωνεσσ –0.84 ανδ κυρτοσισ 3.38,
γιϖινγ α ϑαρθυε−Βερα στατιστιχ οφ 8.3 ιmπλψινγ τηατ π(χ2) = 0.016. Τηε λαργε νεγατιϖε
σκεωνεσσ ισ ρεσπονσιβλε φορ τηε λαργε ϑαρθυε−Βερα στατιστιχ ανδ σιγνιφιεσ τηατ τηερε αρε στιλλ
σοmε προβλεmσ ιν mοδελλινγ τηε χονσολσ ψιελδ. Ασ υσυαλ τηε υππερ ρεγιmε, Ι(τ−1) > 10%
χονταινσ ονλψ 8 οβσερϖατιονσ, ανδ σο ωε ηαϖε το ρελψ ον εχονοmιχ ιντυιτιον ρατηερ τηαν
στατιστιχαλ τεστσ. Τηε εστιmατεδ mεαν ρεαλ ιντερεστ ρατε ισ οϖερ 6%, ωηιχη συγγεστσ τηατ ιν
περιοδ οφ ϖερψ ηιγη ινφλατιον, τηε ινϖεστορ εξπεχτσ α ρεαλ ρετυρν οφ 6%. Wε φινδ τηισ
υνρεαλιστιχ. Ιτ οχχυρσ δυε το τηε σπεχιφιχατιον οφ ΧΜ(τ), ιν τηε σmαλλ σmοοτηινγ ϖαλυε
0.045 φορ τηε παραmετερ ΧD. Περηαπσ α λαργερ ϖαλυε ισ ρεθυιρεδ. Ουρ ΤΑΡ σψστεm ισ
φυνδαmενταλλψ τηε σαmε ασ Wιλκιε’σ mοδελ, ανδ τηερεφορε σοmε οφ τηε λιmιτατιονσ
ηιγηλιγητεδ ιν Σεχτιον 2.6 στιλλ ρεmαιν.
4.4.10 Αλλ παραmετερσ ιν τηε χονσολσ ψιελδ mοδελ αρε σιγνιφιχαντ ατ τηε 95% λεϖελ. Ασ
ωιτη εαχη οφ τηε οτηερ mοδελσ συγγεστεδ, εχονοmιχ ϕυδγεmεντ σηουλδ βε υσεδ βεφορε
φιναλισινγ παραmετερ ϖαλυεσ. Dυε το λιmιτεδ δατα ιν τηε υππερ ρεγιmε, τηε παραmετερ
ΧΜΥ2 χαν αχχοmmοδατε α ωιδε ρανγε οφ ϖαλυεσ, ανψτηινγ βετωεεν 1% ανδ 25% ατ τηε
95% χονφιδενχε λεϖελ. Ιν ουρ ϖιεω, ονε σηουλδ εξπεχτ λοωερ ρεαλ ιντερεστ ρατεσ δυρινγ
τιmεσ οφ ηιγη ινφλατιον, τηαν δυρινγ τιmεσ οφ λοω ινφλατιον; τηατ ισ, ωε εξπεχτ ΧΜΥ2 <
ΧΜΥ1. Τηισ δεmανδσ τηατ ωε τακε α ϖαλυε φορ ΧΜΥ2 φροm τηε λοωερ ενδ οφ τηε 95%
χονφιδενχε ιντερϖαλ. Wε τηερεφορε συγγεστ ΧΜΥ2 = 0.02 ασ εχονοmιχαλλψ πλαυσιβλε; τηισ
αλσο γιϖεσ σενσιβλε χονφιδενχε ιντερϖαλσ φορ Χ(τ).

4.4.11 Οϖεραλλ, τηε υσε οφ α τωο−στατε mοδελ ισ mορε διφφιχυλτ το ϕυστιφψ φροm τηε δατα
φορ τηε χονσολσ ψιελδ τηαν φορ τηε οτηερ σεριεσ mοδελλεδ. Τηε ΧΑ ανδ ΧΣD παραmετερσ ιν
τηε τωο στατεσ αρε ϖερψ σιmιλαρ, ανδ τηερε ισ γρεατ υνχερταιντψ αβουτ τηε παραmετερ ΧΜΥ2;
βυτ ιφ αλλ τηε οτηερ σεριεσ ηαϖε α ‘ηιγη ινφλατιον’ ρεγιmε, τηερε ισ εχονοmιχ σενσε ιν τηε
χονσολσ ψιελδ ηαϖινγ ονε τοο. Φορ τηισ ρεασον, ωε ηαϖε ρεταινεδ τηε τωο−στατε mοδελ φορ
ινφλατιον, βυτ ιν φυτυρε ωορκ ωε mιγητ ρεπλαχε τηε παραmετερσ ιν ∂4.4.7 ωιτη α σινγλε σετ
οφ παραmετερσ φορ ΧΜΥ, ΧΑ ανδ ΧΣD.
4.5 Τηε Βανκ Ρατε Μοδελ.
4.5.1 Wε διδ νοτ τηινκ τηατ ιτ ωασ νεχεσσαρψ το ραδιχαλλψ χηανγε Wιλκιε’σ βανκ ρατε
mοδελ.
4.5.2 ΒD(τ) ωασ ρε−εστιmατεδ ασ α ΤΑΡ mοδελ, ι.ε.
Β(τ) = Χ(τ).εξπ{−ΒD(τ)}

ΒD(τ) =

ì ΒΜΥ1 + ΒΑ1.(ΒD(τ–1) – ΒΜΥ1) + ΒΣD1.ΒΖ(τ) Ι(τ) ≤ ΘΡ
í
î ΒΜΥ2 + ΒΑ2.(ΒD(τ–1) – ΒΜΥ2) + ΒΣD2.ΒΖ(τ) Ι(τ) > ΘΡ

4.5.3 Τηε εστιmατεδ παραmετερσ αρε σηοων:

ΒΜΥ1
ΒΑ1
ΒΣD1
ΒΜΥ2
ΒΑ2
ΒΣD2

ΤΑΡ, ΒD(τ)
Παραmετερ
Στανδαρδ Ερρορ
0.2
0.08
0.74
0.08
0.17
0.15
0.69
0.27

0.31
0.31

4.5.4 Τηισ mοδελ χαν βε εξπρεσσεδ ιν ωορδσ: ωηεν ινφλατιον ισ ιν ιτσ θυιεσχεντ πηασε,
τηε διφφερενχε βετωεεν τηε λογαριτηmσ οφ λονγ τερm ανδ σηορτ τερm ιντερεστ ρατεσ ισ εθυαλ
το τηειρ mεαν διφφερενχε (0.2) πλυσ α προπορτιον, 74%, οφ λαστ ψεαρ’σ διφφερενχε φροm τηε
mεαν διφφερενχε, πλυσ 0.17 τιmεσ α στανδαρδισεδ ρανδοm νορmαλ σηοχκ. Wηεν ινφλατιον ισ
ιν ιτσ εξχιτεδ πηασε, τηε διφφερενχε βετωεεν τηε λογαριτηmσ οφ λονγ τερm ανδ σηορτ τερm
ιντερεστ ρατεσ ισ εθυαλ το τηειρ mεαν (ηιγη) διφφερενχε (0.15) πλυσ α προπορτιον, 69%, οφ
λαστ ψεαρσ διφφερενχε φροm τηισ mεαν διφφερενχε, πλυσ 0.27 τιmεσ α στανδαρδισεδ ρανδοm
νορmαλ σηοχκ.
4.5.5 ΒΑ2 ισ νοτ σιγνιφιχαντλψ διφφερεντ φροm ΒΑ1 ανδ ιν πραχτιχε ωε ωουλδ σετ τηε
παραmετερσ εθυαλ.
4.5.6 Τηε ρεσιδυαλσ φροm τηε λοωερ ρεγιmε ηαϖε σκεωνεσσ –0.26, κυρτοσισ 3.65 γιϖινγ
α ϑαρθυε−Βερα στατιστιχ οφ 1.9 ιmπλψινγ τηατ π(χ2) = 0.39. Τηερε ισ νο σιγνιφιχαντ ρεσιδυαλ
αυτοχορρελατιον, ορ ανψ ΑΡΧΗ δετεχτεδ ιν τηε λοωερ ρεγιmε.

4.5.7 Αλλ παραmετερσ αρε σιγνιφιχαντ ατ τηε 95% λεϖελ, ωιτη τηε εξχεπτιον οφ ΒΜΥ2. Ιτ
ισ λεφτ το τηε δισχρετιον οφ τηε mοδελ υσερ ωηετηερ το ινχλυδε τηισ παραmετερ.
4.5.8 Τηισ mοδελ ποστυλατεσ α φλαττερ ψιελδ χυρϖε ιν τιmεσ οφ ηιγη ινφλατιον. Ιτ ισ αλσο
νοτιχεαβλε τηατ τηε ϖαριανχε οφ τηε βανκ ρατε mοδελ ισ ινχρεασεδ ωηεν πριχε ινφλατιον ισ ιν
τηε εξχιτεδ πηασε. Βοτη οφ τηεσε φεατυρεσ σεεm εχονοmιχαλλψ πλαυσιβλε.
4.6 Τηε Σηαρε Dιϖιδενδ Ψιελδσ Μοδελ.
4.6.1 Ουρ σηαρε ψιελδ mοδελ ισ διφφερεντ το Wιλκιε’σ λνΨ(τ) ιν τηατ ωε ινχλυδε α
τρανσφερ εφφεχτ φροm ∇λνΧ(τ) το ΨΝ(τ). λνΨ(τ) ωασ ρε−εστιmατεδ α ΤΑΡ mοδελ, ωιτη εξτρα
παραmετερσ ΨΨ1 ανδ ΨΨ2, το ινχλυδε τηισ τρανσφερ, ι.ε.
ì ΨW1.Ι(τ) + ΨΝ(τ)
λνΨ(τ)= í
î ΨW2.Ι(τ) + ΨΝ(τ)
ì λνΨΜΥ1 + ΨΑ1.(ΨΝ(τ–1) – λνΨΜΥ1) + ΨΨ1.∇λνΧ(τ) + ΨΣD1.ΨΖ(τ)
ΨΝ(τ) = í
î λνΨΜΥ2 + ΨΑ2.(ΨΝ(τ–1) – λνΨΜΥ2) + ΨΨ2.∇λνΧ(τ) + ΨΣD2.ΨΖ(τ)

Ι(τ) ≤ ΘΡ
Ι(τ) > ΘΡ

4.6.2 Τηε εστιmατεδ παραmετερσ αρε σηοων βελοω. Wε πρεφερ το εξχλυδε ΨΨ2 ανδ
ΨΑ2, ωηιχη αρε νοτ σιγνιφιχαντλψ διφφερεντ φροm ζερο.

λν(ΨΜΥ1)
ΨW1
ΨΨ1
ΨΑ1
ΨΣD1
λν(ΨΜΥ2)
ΨW2
ΨΨ2
ΨΑ2
ΨΣD2

ΤΑΡ, λνΨ(τ)
Φυλλ mοδελ
Παραmετερ
Στανδαρδ Ερρορ
λν(0.046)
0.077
–0.22
0.48
0.71
0.2
0.71
0.085
0.134
λν(0.05)
0.2
1.9
1.5
–0.08
0.74
–0.42
0.6
0.187

ΤΑΡ, λνΨ(τ)
ΨΨ2, ΨΑ2 εξχλυδεδ
Παραmετερ
Στανδαρδ Ερρορ
λν(0.046)
0.077
–0.22
0.48
0.71
0.2
0.71
0.085
0.134
λν(0.049)
0.17
0.65
1.3
−
−
−
−
0.162

4.6.3 Τηε mοδελ (ωιτη ΨΨ2 ανδ ΨΑ2 εξχλυδεδ) χαν βε εξπρεσσεδ ιν ωορδσ: ιν ανψ
ψεαρ, ιφ ινφλατιον ισ ιν ιτσ θυιεσχεντ πηασε, τηε λογαριτηm οφ τηε σηαρε διϖιδενδ ψιελδ ισ
εθυαλ το τηε mεαν λογ ψιελδ (λν(0.046) ανδ α προπορτιον, 71%, οφ τηε δεϖιατιον φροm τηισ
mεαν (αφτερ τηε τρανσφερ φροm πριχε ινφλατιον ισ αχχουντεδ φορ). Το τηισ ονε αδδσ α τρανσφερ
εφφεχτ (71%) φροm τηε χηανγε ιν λονγ τερm φορχε οφ ιντερεστ, πλυσ 0.13 τιmεσ α
στανδαρδισεδ νορmαλ σηοχκ. Ηοωεϖερ, ιφ ινφλατιον ισ ιν ιτσ εξχιτεδ πηασε, τηε λογαριτηm οφ
τηε σηαρε διϖιδενδ ψιελδ ισ εθυαλ το 0.65 τιmεσ τηε ϖαλυε οφ πριχε ινφλατιον τηατ ψεαρ, πλυσ
τηε mεαν λογ ψιελδ (αφτερ τηε τρανσφερ φροm πριχε ινφλατιον ισ αχχουντεδ φορ), πλυσ 0.16
τιmεσ α στανδαρδισεδ νορmαλ σηοχκ.
4.6.4 Τηε ρεσιδυαλσ φροm τηε λοωερ ρεγιmε ηαϖε σκεωνεσσ –0.37, κυρτοσισ 3.76 γιϖινγ

α ϑαρθυε−Βερα στατιστιχ οφ 3.28 ιmπλψινγ τηατ π(χ2)=0.19. Τηερε ισ νο σιγνιφιχαντ ρεσιδυαλ
αυτοχορρελατιον, νορ ανψ ΑΡΧΗ δετεχτεδ ιν τηε λοωερ ρεγιmε.
4.6.5 Τηισ mοδελ ποστυλατεσ τηατ τηε ϖαριανχε οφ τηε σηαρε διϖιδενδ ψιελδ ισ γρεατερ
ωηεν ινφλατιον ισ ηιγη τηαν ωηεν ινφλατιον ισ λοω. Wε φινδ τηατ τηε παραmετερ
ρεπρεσεντινγ τηε αmουντ οφ πριχε ινφλατιον τρανσφερ, ΨW, ισ νοτ σιγνιφιχαντ ιν τηε λοωερ
ρεγιmε, ανδ ισ βεστ εξχλυδεδ. Ιν εφφεχτ, ουρ mοδελ τηεν συβστιτυτεσ α τρανσφερ εφφεχτ φροm
λονγ−τερm ιντερεστ ρατεσ φορ Wιλκιε’σ τρανσφερ φροm πριχε ινφλατιον.
4.6.6 Εϖεν ιν τηε υππερ ρεγιmε, τηε στατιστιχαλ σιγνιφιχανχε οφ τηε τρανσφερ φροm πριχε
ινφλατιον ισ θυεστιοναβλε; ηοωεϖερ, ωε ρεταιν ιτ ον εχονοmιχ γρουνδσ. Wε στρεσσ αγαιν
τηατ δυε το λαχκ οφ δατα, τηε παραmετερσ ιν τηε υππερ ρεγιmε νεχεσσαριλψ δεπενδ ασ mυχη
ον ονεσ εχονοmιχ βελιεφσ ασ ον στατιστιχαλ εστιmατιον.
4.7 Τηε Σηαρε Dιϖιδενδσ Μοδελ.
4.7.1 Ασ ιν Wιλκιε (1995,1986,1984), ωε βελιεϖε τηατ τηε σηαρε διϖιδενδσ σεριεσ
σηουλδ βε ρεπρεσεντεδ ασ αν ΜΑ(1). Ασ ιν Σεχτιον 2.5, ωε δεφινε Κ(τ) ασ τηε λογαριτηm οφ
τηε ινχρεασε ιν τηε σηαρε διϖιδενδσ ινδεξ φροm ψεαρ τ–1 το τ. Wε εσσεντιαλλψ κεεπ τηε
σαmε mοδελ ασ Wιλκιε, βυτ ωιτη α ‘νορmαλ ινφλατιον’ ρεγιmε, ανδ α ‘ηιγη ινφλατιον’
ρεγιmε; ον εχονοmιχ γρουνδσ, ωε ιmποσε τηε χονδιτιον DΜΥ1 > DΜΥ2, σο τηατ
διϖιδενδσ δο βεττερ ιν τιmεσ οφ νορmαλ ινφλατιον, τηαν ιν τιmεσ οφ ηιγη ινφλατιον. Τηε
στανδαρδ δεϖιατιον οφ τηε ωηιτε νοισε ιν τηε λοωερ ανδ υππερ ρεγιmεσ ωερε νοτ φουνδ το
βε σιγνιφιχαντλψ διφφερεντ, τηερεφορε ωε ηαϖε σετ τηε στανδαρδ δεϖιατιον παραmετερ το DΣD
ιν βοτη.
4.7.2 Ουρ mοδελ φορ Κ(τ) ισ οφ τηε φορm:
Κ(τ) =

ì DW.DΜ(τ) + DΞ.Ι(τ) + DΜΥ1 + DΨ.ΨΕ(τ–1) + DΒ.DΕ(τ–1) + DΣD.DΖ(τ)
í
î DW.DΜ(τ) + DΞ.Ι(τ) + DΜΥ2 + DΨ.ΨΕ(τ–1) + DΒ.DΕ(τ–1) + DΣD.DΖ(τ)

Ι(τ) ≤ ΘΡ
Ι(τ) > ΘΡ

4.7.3 Ουρ συγγεστεδ παραmετερσ αρε: DΞ = 0.4; DW = (1–DΞ); DΜΥ1 = 0.05; DΜΥ2
= 0; DΨ = –0.2; DΒ = 0.375; DΣD = 0.068. DΜ(τ) ισ φορmυλατεδ ασ ιν Wιλκιε (1995).
4.7.4 Τηισ mοδελ χαν βε εξπρεσσεδ ιν ωορδσ: ιν ανψ ψεαρ, τηε διφφερενχε ιν λογαριτηmσ
βετωεεν τηισ ψεαρ’σ ανδ λαστ ψεαρ’σ σηαρε διϖιδενδ ισ α φυνχτιον οφ χυρρεντ ανδ παστ ϖαλυεσ
οφ ινφλατιον. Το τηισ ονε αδδσ, ιφ πριχε ινφλατιον ισ ιν ιτσ θυιεσχεντ πηασε, τηε mεαν ρεαλ
διϖιδενδ γροωτη (0.05); ορ ιφ ινφλατιον ισ ιν ιτσ εξχιτεδ πηασε, τηε mεαν ρεαλ διϖιδενδ
γροωτη (0). Ονε τηεν αδδσ –0.2 τιmεσ ανδ 0.375 τιmεσ τηε εφφεχτσ φροm τηε πρεϖιουσ
ψεαρ’σ σηαρεσ ψιελδ ανδ σηαρε διϖιδενδ ερρορσ ρεσπεχτιϖελψ; ανδ 0.068 τιmεσ α στανδαρδισεδ
νορmαλ σηοχκ.
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5.1 Σιmυλατεδ ρεσυλτσ
5.1.1 Ιν Ταβλε 5.1 ωε πρεσεντ δεσχριπτιϖε στατιστιχσ φορ εαχη οφ τηε εχονοmιχ σεριεσ,
βασεδ ον 10000 σιmυλατιονσ οφ ουρ τηρεσηολδ αυτορεγρεσσιϖε (ΤΑΡ) mοδελ. Τηε mεανσ
ανδ στανδαρδ ερρορσ αρε σηοων οϖερ ϖαριουσ φορεχαστ ηοριζονσ φροm 1 − 50 ψεαρσ.
Ταβλε 5.1. Μεανσ ανδ στανδαρδ δεϖιατιονσ φροm 10000 σιmυλατιονσ οφ τηε ΤΑΡ σψστεm.
Περιοδ 1

Περιοδ 2

Ι(τ)
ϑ(τ)
Χ(τ)
Β(τ)
Ψ(τ)
Κ(τ)

µ
0.046
0.063
0.077
0.064
0.047
0.112

σ
0.033
0.031
0.005
0.012
0.007
0.072

Ι(τ)
ϑ(τ)
Χ(τ)
Β(τ)
Ψ(τ)
Κ(τ)

Περιοδ 10
µ
σ
0.048
0.047
0.061
0.044
0.077
0.014
0.065
0.021
0.048
0.009
0.107
0.080

µ
0.045
0.060
0.077
0.065
0.047
0.112

Περιοδ 5
σ
0.040
0.038
0.007
0.016
0.008
0.081

Περιοδ 20
µ
σ
0.047
0.045
0.060
0.042
0.076
0.017
0.065
0.023
0.048
0.009
0.110
0.079

µ
0.047
0.060
0.077
0.065
0.048
0.108

σ
0.045
0.042
0.011
0.019
0.009
0.080

Περιοδ 50
µ
σ
0.047
0.046
0.061
0.043
0.076
0.018
0.065
0.024
0.048
0.010
0.107
0.081

5.1.2 Ασ ωιτη Wιλκιε’σ mοδελ, ιτ ισ γενεραλλψ θυιτε σιmπλε το αδϕυστ τηε παραmετερσ το
ρεφλεχτ ονεσ οων οπινιονσ φορ τηε mεαν ανδ ϖαριανχε οφ εαχη σεριεσ. Wιτη ουρ τηρεσηολδ
mοδελ, ονε ηασ α γρεατ δεαλ οφ φλεξιβιλιτψ ασ το ωηατ εξτεντ τηε νον−λινεαριτψ τηατ ισ
πρεσεντ ιν τηε δατα (mοστλψ τηε 1970’σ περιοδ) σηουλδ βε ινχλυδεδ ιν τηε mοδελ.
5.1.3 Τηε νεξτ τηρεε ταβλεσ πρεσεντ δεσχριπτιϖε στατιστιχσ φορ τηε δατα σεριεσ οϖερ τηε
περιοδ 1923−1997, ανδ φορ 1000 σιmυλατιονσ οφ τηε Wιλκιε mοδελ ανδ ουρ mοδελ οϖερ 50
ψεαρσ.
Ταβλε 5.2

Dεσχριπτιϖε στατιστιχσ οφ τηε φινανχιαλ δατα (1923−1997).

Ι(τ)
ϑ(τ)
Χ(τ)
Β(τ)
Ψ(τ)
Κ(τ)

Μεαν
0.042
0.057
0.067
0.059
0.05
0.067

Dατα
Σ.δ.
Σκεω.
0.055
0.97
0.051
0.65
0.034
0.73
0.038
0.94
0.011
0.87
0.094 –1.79

Κυρτ.
4.29
4.05
2.41
2.96
4.14
8.01

Ταβλε 5.3

Dεσχριπτιϖε στατιστιχσ οφ τηε Wιλκιε mοδελ πρεδιχτιονσ οϖερ 50 ψεαρσ.

Ι(τ)
ϑ(τ)
Χ(τ)
Β(τ)
Ψ(τ)
Κ(τ)
Ταβλε 5.4

Μεαν
0.045
0.061
0.088
0.076
0.038
0.041

Wιλκιε Μοδελ
Σ.δ.
Σκεω.
0.054
0.02
0.053
0.05
0.012
0.18
0.024
0.66
0.006
0.25
0.08
0.12

Κυρτ.
2.55
2.62
2.4
3.02
2.91
2.98

Dεσχριπτιϖε στατιστιχσ οφ τηε ΤΑΡ σψστεm πρεδιχτιονσ οϖερ 50 ψεαρσ.

Ι(τ)
ϑ(τ)
Χ(τ)
Β(τ)
Ψ(τ)
Κ(τ)

Μεαν
0.046
0.061
0.081
0.065
0.048
0.107

ΤΑΡ σψστεm
Σ.δ.
Σκεω.
0.047
0.68
0.043
0.26
0.025
1.83
0.028
1.15
0.009
0.76
0.081
−0.05

Κυρτ.
3.82
3.52
5.21
5.32
3.90
2.99

5.1.4 Τηε λονγ τερm mεαν, ϖαριανχε, σκεωνεσσ ανδ κυρτοσισ φορ εαχη σεριεσ ιν τηε
τηρεσηολδ αυτορεγρεσσιϖε σψστεm αρε θυιτε σιmιλαρ το τηοσε οφ τηε αχτυαλ δατα. Ιτ ισ
νοτιχεαβλε τηατ βοτη τηε δατα σεριεσ (ωιτη τηε εξχεπτιον οφ Κ(τ)) ανδ τηε σεριεσ ιν ουρ
mοδελ εξηιβιτ ηιγηερ ποσιτιϖε σκεωνεσσ τηαν τηε σεριεσ γενερατεδ βψ τηε Wιλκιε mοδελ.
5.1.5 Α σπεχιαλ χοmmεντ ισ ιν ορδερ ον Κ(τ), τηε λογαριτηm οφ τηε ινχρεασε ιν τηε
σηαρε διϖιδενδσ ινδεξ φροm ψεαρ τ–1 το ψεαρ τ. Τηε mεανσ φορ Κ(τ) ιν τηε δατα σεριεσ, τηε
ΤΑΡ mοδελ ανδ τηε Wιλκιε mοδελ στανδ ουτ ασ mυχη mορε δισπερσεδ τηαν τηε οτηερ
εχονοmιχ σεριεσ. Ηοωεϖερ, νοτε τηατ τηε στανδαρδ ερρορσ αρε αλσο λαργε, σο τηατ τηε mεανσ
αρε νοτ σιγνιφιχαντλψ διφφερεντ.
5.1.6 Τωο σετσ οφ γραπησ ιλλυστρατινγ τηε βεηαϖιουρ οφ τηε Wιλκιε mοδελ ανδ τηε ΤΑΡ
mοδελ οϖερ α τιmε ηοριζον οφ 50 ψεαρσ αρε σηοων ιν Αππενδιξ Χ ανδ Αππενδιξ D. Βψ
υσινγ τηε σαmε σετσ οφ ρανδοm νορmαλ ϖαριαβλεσ φορ βοτη mοδελσ, τηεσε γραπησ γιϖε α
ϖισυαλ ιmπρεσσιον οφ τηε διφφερενχεσ βετωεεν τηε Wιλκιε mοδελ ανδ τηε ΤΑΡ mοδελ.
5.2 Ρεφινινγ τηε mοδελσ
5.2.1 Τηε υσε οφ α φιξεδ τηρεσηολδ, ωιτη συβσταντιαλλψ διφφερεντ mοδελσ αππλψινγ ον
ειτηερ σιδε οφ τηε τηρεσηολδ, ινεϖιταβλψ γιϖεσ ρισε το α δισχοντινυιτψ ιν τηε σηαπε οφ ουρ
mοδελ; τηισ ισ ωελλ ιλλυστρατεδ βψ Φιγυρε 4.2. Wε αχκνοωλεδγε τηατ τηισ mαψ βε σεεν ασ
υνρεαλιστιχ, ανδ α υσεφυλ ρεφινεmεντ οφ ουρ mοδελ ωουλδ βε το χονσιδερ τηε υσε οφ α
σmοοτη τρανσιτιον αυτορεγρεσσιον (ΣΤΑΡ) mοδελ, ιν ωηιχη τηε σωιτχη βετωεεν ρεγιmεσ ισ
λεσσ αβρυπτ (Χηαν & Τονγ, 1986). Ηοωεϖερ, τηε παυχιτψ οφ δατα mακεσ τηισ διφφιχυλτ.

5.2.2 Ονε χαν mακε τηε mοδελ χοντινυουσ βψ πυττινγ ιν α λογιστιχ τερm, φορ εξαmπλε:
ΘΜΥ = ΘΜΥ1 + (ΘΜΥ2 – ΘΜΥ1)∗εξπ(α(Ι(τ–1) – ΘΡ)) / (1 + εξπ(α(Ι(τ–1) – ΘΡ))

ωηερε α ισ α σmοοτηινγ χονσταντ. Ιφ α ισ mαδε σmαλλ ενουγη τηεν τηε τηρεσηολδ mοδελ
αππλιεσ, βυτ τηε χηανγε ισ χοντινυουσ.
5.2.3 Ουρ mοδελ υσεσ τηε ρατε οφ ινφλατιον ασ τηε χριτεριον φορ σωιτχηινγ βετωεεν
θυιεσχεντ ανδ εξχιτεδ ρεγιmεσ. Α mορε σοπηιστιχατεδ αππροαχη το τηε χριτεριον φορ ρεγιmε
σωιτχηινγ ισ ιλλυστρατεδ βψ Ηαρρισ (1997), ωηο συγγεστσ α Μαρκοϖ Χηαιν σψστεm ασ τηε
δριϖερ οφ τηε ρεγιmε σωιτχηεσ.
5.3 Αλτερνατιϖεσ το τηρεσηολδ mοδελλινγ
5.3.1 Wε τηινκ τηατ τηρεσηολδ mοδελλινγ ισ τηε mοστ ρεαδιλψ χοmπρεηενσιβλε ωαψ οφ
ιντροδυχινγ αχτυαριεσ το νον−λινεαρ mοδελλινγ, παρτιχυλαρλψ ιφ τηε σταρτινγ ποιντ ισ
κνοωλεδγε οφ τηε Wιλκιε mοδελ. Ηοωεϖερ, τηερε αρε αλτερνατιϖε αππροαχηεσ. Φορ
εξαmπλε, ονε χουλδ ινχλυδε θυαδρατιχ ορ ηιγηερ ορδερ ποωερσ ιν τηε mοδελ – τηισ ισ χαλλεδ
α ςολτερρα σεριεσ; ορ ονε χουλδ υσε στατε σπαχε ρεχονστρυχτιον (Πριεστλεψ, 1988). Wε ηαϖε
νοτ δονε ανψ δεταιλεδ ωορκ ωιτη τηεσε αλτερνατιϖεσ, βυτ αχτυαριεσ ωηο σταρτ ωιτη διφφερεντ
πριορ κνοωλεδγε το ουρσ mαψ φινδ τηεm ηελπφυλ.
5.3.2 Α δισαδϖανταγε οφ τηρεσηολδ mοδελλινγ ισ τηατ λεαδσ το αν ινχρεασε ιν τηε
νυmβερ οφ παραmετερσ ασ χοmπαρεδ ωιτη τηε Wιλκιε mοδελ. Ιτ ισ ηαρδλψ συρπρισινγ τηατ αν
ιmπροϖεδ γοοδνεσσ οφ φιτ το παστ δατα ισ τηυσ οβταινεδ, βυτ τηισ δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ mεαν
τηατ τηε mοδελ ωιλλ βε ανψ βεττερ ατ mοδελλινγ τηε φυτυρε. Ηοωεϖερ, ασ ωε ηαϖε ινδιχατεδ
ωηεν δισχυσσινγ εαχη οφ τηε ινδιϖιδυαλ σεριεσ, ωε βελιεϖε τηερε ισ σοmε εχονοmιχ
mοτιϖατιον φορ ποστυλατινγ ‘θυιεσχεντ’ ανδ ‘εξχιτεδ’ ρεγιmεσ φορ ινφλατιον, ανδ τηεν υσινγ
α διφφερεντ σψστεm οφ mοδελσ φορ τηε εχονοmψ ιν εαχη ρεγιmε.
5.3.3 Αν αλτερνατιϖε περσπεχτιϖε ον τηε τωο−ρεγιmε mοδελ ισ το σεε ιτ ασ α πραγmατιχ,
‘λεαστ βαδ’ ωαψ οφ δεαλινγ ωιτη τηε προβλεm οφ ουτλιερσ. Το τηοσε ωηο ωουλδ εξχοριατε υσ
ασ δατα mινερσ, ωε ωουλδ ασκ: ωηατ αρε τηε αλτερνατιϖεσ?
5.3.4 Τηερε σεεm το βε σιξ mαιν αλτερνατιϖεσ. Φιρστ, ονε χαν υσε α σινγλε ρεγιmε, ανδ
αχχεπτ τηατ τηε ουτλιερσ εξερτ α δισπροπορτιονατε ινφλυενχε ον τηε παραmετερ εστιmατεσ (ασ
ωε βελιεϖε mαψ ηαππεν ιν τηε Wιλκιε mοδελ). Σεχονδ, ονε χαν υσε τηε Wιλκιε mοδελ
ωιτη φαττερ ταιλεδ ρεσιδυαλσ. Τηιρδ, ονε χαν υσε ΑΡΧΗ mοδελσ; βυτ ουρ εξπεριενχε
ρεπορτεδ ιν Παρτ 2 αβοϖε συγγεστσ τηατ τηεσε αρε νο παναχεα. Φουρτη, ονε χαν υσε οτηερ
τψπεσ οφ νον−λινεαρ mοδελ, ασ ιν ∂5.3.1 αβοϖε. Φιφτη, ονε χαν σιmπλψ δισχαρδ τηε ουτλιερσ
αλτογετηερ; βυτ ιν ανψ αππλιχατιον χονχερνεδ ωιτη σολϖενχψ, ιτ ισ τηε ουτλιερσ ωηιχη mαττερ
mοστ. Σιξτη, ονε χαν φολλοω Ηυβερ (1997, 208) ιν αδϖοχατινγ τηατ “α χοmπλετε ρε−
εϖαλυατιον οφ εχονοmιχ τηεορψ ανδ τηε δατα ισ ρεθυιρεδ βεφορε αν αλτερνατιϖε χαν βε
συγγεστεδ.” Wε αωαιτ τηε ρεσυλτσ οφ συχη ρε−εϖαλυατιον ωιτη γρεατ ιντερεστ; βυτ ιν τηε
mεαντιmε, ωε βελιεϖε ουρ αππροαχη mαψ βε τηε ‘λεαστ βαδ’ οφ τηε αλτερνατιϖεσ.
5.4 Σπρεαδσηεετσ
5.4.1 Οτηερσ mαψ τακε διφφερεντ ϖιεωσ, βυτ ωε ηοπε τηατ τηεψ ωιλλ φιρστ χονσιδερ

ινϖεστιγατινγ ανδ εξπεριmεντινγ ωιτη τηρεσηολδ mοδελσ.
Το φαχιλιτατε συχη
εξπεριmεντατιον, ωε αρε mακινγ αϖαιλαβλε (ον χοmπαχτ δισκ) α χολλεχτιον οφ σπρεαδσηεετσ,
ωηιχη ωε υσεδ το σιmυλατε τηε στοχηαστιχ ασσετ mοδελσ τηατ ωε χονσιδερ ιν τηισ παπερ.
Τηεσε υσερ−φριενδλψ σπρεαδσηεετσ αρε mενυ δριϖεν ανδ γιϖε τηε υσερ α ‘ηανδσ ον’ φεελ φορ
νον−λινεαρ στοχηαστιχ ασσετ mοδελλινγ.
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6.1.1 Α σψστεm οφ τηρεσηολδ mοδελσ χαν ρεπρεσεντ σοmε οφ τηε διφφιχυλτ φεατυρεσ ιν
λονγ−τερm εχονοmιχ σεριεσ, συχη ασ ασψmmετρψ, ηετεροσχεδαστιχιτψ ανδ νον−νορmαλιτψ.
Τηρεσηολδ φεατυρεσ χαν βε βυιλτ αρουνδ τηε Wιλκιε mοδελ ιν α mαννερ ωηιχη mακεσ τηεm
εασψ το φολλοω ανδ το ιmπλεmεντ φορ ανψονε φαmιλιαρ ωιτη Wιλκιε’σ ωορκ. Τηε mαιν
δισαδϖανταγε ισ τηε ρεσυλτινγ σψστεm ισ mορε χοmπλιχατεδ τηαν Wιλκιε’σ, ωιτη αν
ινχρεασεδ νυmβερ οφ παραmετερσ.
6.2 Φυρτηερ Ρεσεαρχη
6.2.1 Τηερε αρε mανψ αρεασ ιν ωηιχη ρελατεδ φυρτηερ ρεσεαρχη χουλδ βε δονε. Σοmε
συγγεστιονσ αρε λιστεδ βελοω:
(α) ινϖεστιγατινγ σmοοτη τρανσιτιον αυτορεγρεσσιϖε (ΣΤΑΡ) mοδελσ ιν πλαχε οφ ουρ
δισχρετε τηρεσηολδσ;
(β) ινϖεστιγατινγ δατα φροm οτηερ χουντιεσ, εσπεχιαλλψ τηοσε τηατ ηαϖε εξπεριενχεδ
ηιγη ανδ ϖαριαβλε ινφλατιον;
(χ) φιττινγ νον−λινεαρ mοδελσ το mοντηλψ ΥΚ ινϖεστmεντ δατα;
(δ) φιττινγ διφφερεντ τψπεσ οφ τηρεσηολδ mοδελσ το τηε αννυαλ ΥΚ ινϖεστmεντ δατα;
(ε) ινϖεστιγατινγ τηε αλτερνατιϖε mοδελσ mεντιονεδ ατ ∂5.3.1;
(φ) ινϖεστιγατινγ τηε νον−λινεαρ mοδελσ ωηιχη τιmε σεριεσ αναλψστσ ηαϖε προποσεδ
φορ οτηερ εχονοmιχ σεριεσ (ε.γ. ινδυστριαλ προδυχτιον, Γροσσ Νατιοναλ Προδυχτ
(Γρανγερ & Τερσϖιρτα, 1993)) το σεε ωηατ ασπεχτσ οφ τηειρ ωορκ mαψ βε
τρανσφεραβλε το αχτυαριαλ αππλιχατιονσ;
(γ) αππλιχατιον οφ νον−λινεαρ mοδελσ το ηιγηερ φρεθυενχψ δατα φορ τραδινγ δεχισιονσ.

ΑΧΚΝΟWΛΕDΓΕΜΕΝΤΣ
Τηε οριγινσ οφ τηισ παπερ λιε ιν τηε αχτιϖε ενχουραγεmεντ οφ Προφεσσορ Ηοωελλ Τονγ, ωηο
βοτη ινιτιατεδ ουρ ιντερεστ ιν νον−λινεαρ mοδελσ ανδ προϖιδεδ mυχη ηελπ ανδ αδϖιχε αλονγ
τηε ωαψ. Wε αλσο τηανκ Προφεσσορ Dαϖιδ Wιλκιε φορ σενδινγ υσ ηισ δατα σετσ ανδ Ανδρεω
Σmιτη φορ γενερουσλψ mακινγ πυβλιχ ηισ χοmπυτερ χοδε φορ ασσετ mοδελλινγ (Σmιτη,
1996). Τηε δεταιλεδ χοmmεντσ φροm τωο ρεφερεεσ ωερε εξτρεmελψ ηελπφυλ. Φιναλλψ ωε
τηανκ τηε Ινστιτυτε οφ Αχτυαριεσ Ρεσεαρχη Φυνδ φορ φινανχιαλ συππορτ.
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ΑΠΠΕΝDΙΞ Α
ΛΙΝΕΑΡ ΑΝD ΝΟΝ−ΛΙΝΕΑΡ ΤΙΜΕ ΣΕΡΙΕΣ ΜΟDΕΛΣ

Α.1 Λινεαρ Μοδελσ
Α.1.1 Α προχεσσ (mοδελ) ισ λινεαρ ιφ ιτ ισ γενερατεδ βψ τηε φορm:
κ

λ

ϕ =1

ϕ =0

ξτ = α0 + å α ϕ ξτ− ϕ + å β ϕε τ− ϕ
ωηερε τηε αϕ ανδ βϕ αρε χονσταντσ ανδ {ετ} ισ α σεριεσ οφ ινδεπενδεντλψ ανδ ιδεντιχαλλψ
διστριβυτεδ ρανδοm ϖαριαβλεσ, υσυαλλψ ωιτη Ε[ετ] = 0. Τηυσ εαχη ξτ ισ φορmεδ ασ α λινεαρ
χοmβινατιον οφ πρεϖιουσ ϖαλυεσ οφ ξ ανδ σιmυλτανεουσ ανδ πρεϖιουσ ϖαλυεσ οφ τηε
ινδεπενδεντλψ ανδ ιδεντιχαλλψ διστριβυτεδ σεριεσ {ετ}.
Α.1.2 Ιφ εαχη {ετ} ισ νορmαλλψ διστριβυτεδ, τηε προχεσσ ισ σαιδ το βε Γαυσσιαν.
Α.1.3 Ιφ Ε[ξτ] = Ε[ξτ+κ] φορ αλλ τ ανδ κ, ανδ Χοϖ[ξτ, ξτ+κ] = Χοϖ[ξυ, ξυ+κ] φορ αλλ τ, υ ανδ
κ, τηεν τηε προχεσσ ισ ωεακλψ στατιοναρψ.
Α.1.4 Ιφ α προχεσσ ισ Γαυσσιαν ανδ ωεακλψ στατιοναρψ, τηεν ιτ ισ αλσο στρονγλψ στατιοναρψ.
Τηατ ισ, εαχη ξτ ηασ τηε σαmε διστριβυτιον, ανδ εαχη παιρ ξτ ανδ ξτ+κ ηασ α ϕοιντ διστριβυτιον
τηατ δεπενδσ ονλψ ον κ.
Α.1.5 Ηοωεϖερ α λινεαρ mοδελ νεεδ νοτ βε στατιοναρψ, ανδ νεεδ νοτ βε Γαυσσιαν. Φορ
εξαmπλε, ιν Wιλκιε’σ mοδελ, τηε λινεαρ προχεσσεσ λογ Θ(τ), λογ W(τ) ανδ λογ D(τ) αρε νοτ
στατιοναρψ. Φυρτηερmορε, ιφ τηε ιννοϖατιονσ ΘΖ(τ), WΖ(τ) ετχ ωερε πιχκεδ φροm, φορ
εξαmπλε, α τ−διστριβυτιον ορ αν αλπηα−σταβλε διστριβυτιον (Φινκελστειν, 1998) τηε προχεσσεσ
λογ Θ(τ), λογ W(τ) ανδ λογ D(τ) ωουλδ νοτ βε Γαυσσιαν.
Α.1.6 Wιλκιε’σ mοδελ ισ αλmοστ λινεαρ. Ηοωεϖερ, ιτ ηασ mανψ ιντερεστινγ ανδ υσεφυλ
νον−λινεαρ τρανσφορmατιονσ: αλλ τηε φιναλ ϖαριαβλεσ, συχη ασ Θ(τ), W(τ), Ψ(τ), D(τ) ετχ αρε
φορmεδ βψ εξπονεντιατινγ α λινεαρ προχεσσ, ανδ σο αρε λογνορmαλλψ διστριβυτεδ. Τηε χονσολσ
ψιελδ Χ(τ) ισ φορmεδ ασ τηε συm οφ α λινεαρ προχεσσ ανδ τηε εξπονεντιαλ οφ α λινεαρ προχεσσ,
ανδ δοεσ νοτ ηαϖε α στανδαρδ τψπε οφ διστριβυτιον.

Α.2 Νον−λινεαρ mοδελσ
Α.2.1 Α mοδελ ωηιχη ισ νοτ λινεαρ (ασ δεφινεδ ιν ∂Α.1.1 αβοϖε) ισ νον−λινεαρ. Τηερε
αρε ϖερψ mανψ διφφερεντ φορmσ οφ νον−λινεαρ mοδελ.
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