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PIOTR SZCZEPOCKI1

O APROKSYMACJACH FUNKCJI PRZEJĝCIA
DLA JEDNOWYMIAROWYCH PROCESÓW DYFUZJI
1. WPROWADZENIE

Jednowymiarowe procesy dyfuzji są powszechnie stosowane do opisu zjawisk
ekonomicznych. Szczególną rolĊ odgrywają w modelowaniu stóp procentowych.
W zagadnieniu tym czĊsto wykorzystuje siĊ jednowymiarowe procesy dyfuzji np.
proces Coxa–Ingersolla–Rossa. Kluczową rolĊ w estymacji parametrów procesów
dyfuzji stanowią funkcje przejĞcia. Rozwój teorii finansów prowadzi do uĪycia co
raz bardziej wyrafinowanych procesów dyfuzji, dla których funkcja przejĞcia w postaci
jawnego wzoru jest nieznana.
Celem niniejszego opracowania jest dogáĊbna analiza metod estymacji parametrów jednowymiarowych procesów dyfuzji opartych o aproksymacjĊ funkcji przejĞcia.
W tym celu przeprowadzony zostaá eksperyment symulacyjny skáadający siĊ z dwóch
czĊĞci. W pierwszym kroku zbadana jest dokáadnoĞü aproksymacji funkcji gĊstoĞci,
a w drugim precyzja oszacowaĔ parametrów. W eksperymencie wykorzystano trzy
znane i powszechnie wykorzystywane jednowymiarowe procesy dyfuzji. Uzyskane
wyniki pozwalają oceniü, która z metod aproksymacji najlepiej przybliĪa funkcjĊ
przejĞcia oraz umoĪliwia najbardziej dokáadne oszacowania parametrów. Choü obecnie rozwaĪa siĊ takĪe modele z zaburzeniami niegaussowskimi, to jednowymiarowe
procesy dyfuzji są ciągle stosowane w praktyce i mogą stanowiü odniesienie dla
bardziej zaawansowanych modeli.
Ukáad opracowania jest nastĊpujący. W czĊĞci drugiej przedstawione zostaáy podstawowe zaáoĪenia teoretyczne zagadnienia estymacji jednowymiarowych procesów
dyfuzji. CzĊĞü trzecia zawiera przegląd najwaĪniejszych metod estymacji opartych
o aproksymacjĊ funkcji przejĞcia. CzĊĞü czwarta to eksperyment symulacyjny. Ostatnia
czĊĞü to podsumowanie i wnioski.
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2. PODSTAWOWE ZAàOĩENIA TEORETYCZNE

Niech Xt2 bĊdzie jednowymiarowym procesem dyfuzji, czyli procesem stochastycznym speániającym wáasnoĞü Markowa o ciągáych trajektoriach. Zakáadamy, Īe proces
ten speánia nastĊpujące jednorodne stochastyczne równanie róĪniczkowe
݀ܺ௧ ൌ ߤሺܺ௧ ǡ ߠ ሻ݀ ݐ ߪሺܺ௧ ǡ ߠ ሻܹ݀௧ ,

(1)

gdzie ߠ  אȣ  ؿԹ  jest wektorem parametrów. O funkcjach ߤǣ Թ ൈ ȣ ՜ Թ
i ߪǣ Թ ൈ ȣ ՜ ሺͲǡ λሻ zakáadamy, Īe są znane i dla dowolnego ߠ  אȣ istnieje jednoznaczne rozwiązanie równania (1).
Zagadnienie estymacji parametrów procesu dyfuzji Xt polega na znalezieniu wartoĞci wektora parametrów ș na podstawie próby liczącej n + 1 obserwacji X0, X1,…, Xn
pobranej w momentach czasu t0, t1,…, tn. Przyjmujemy, Īe przyrosty czasu są staáe
tj. ǻi = ti+1 – ti = ǻ, dla i = 0,…, n – 1. ZaáoĪenie to upraszcza rozwaĪania, ale jest
doĞü czĊsto stosowane przez wielu autorów (por. Pedersen, 1995a; Aït-Sahalia, 2002;
Jensen, Poulsen, 2002; Kostrzewski, 2006). Proces dyfuzji Xt okreĞla jednoznacznie rodzina warunkowych rozkáadów prawdopodobieĔstwa przejĞcia procesu Xt ze
stanu x w momencie ti do zbioru  ࣜ א ܤሺԹሻ w momencie ti+1, dla i = 0,…, n – 1.
Są to rozkáady absolutnie ciągáe o funkcji gĊstoĞci ఏ ሺή ȁݔǢ ȟሻ, zwanych funkcjami
(gĊstoĞciami) przejĞcia.
Dla próby X0, X1,…, Xn otrzymujemy zatem n funkcji przejĞcia, na podstawie
których moĪna wyznaczyü funkcjĊ wiarygodnoĞci próby
ିଵ

ܮ ሺߠ ሻ ൌ ෑ ఏ ሺܺାଵ ȁܺ Ǣ ȟሻఏ ሺܺ ሻ.

(2)

ୀ

Funkcja gĊstoĞci rozkáadu prawdopodobieĔstwa warunku początkowego pș(X0),
z wyjątkiem przypadku, gdy proces Xt jest stacjonarny, jest nieznana. JednakĪe wraz
ze wzrostem liczebnoĞci próby maleje udziaá pș(X0) w funkcji wiarygodnoĞci próby,
przyjmuje siĊ zatem, Īe pș(X0) = 1 i w konsekwencji pomija w zapisie.
Estymator metody najwiĊkszej wiarygodnoĞci wyznacza siĊ maksymalizując
funkcjĊ wiarygodnoĞci próby (2). Otrzymane w ten sposób estymatory są zgodne
i asymptotycznie normalne (dowód dla procesów Markowa moĪna znaleĨü w pracy
Billingsleya (1961, za Kostrzewski, 2008).
W wiĊkszoĞci zagadnieĔ postaü funkcji gĊstoĞci przejĞcia jest nieznana, np. dla
klasy modeli CKLS (Chan i inni, 1992) postaü gĊstoĞci jest znana tylko dla dwóch
szczególnych przypadków (modelu Coxa-Ingersolla-Rossa i Ornsteina-Uhlenbecka).
Podobnie nie moĪna wyznaczyü funkcji przejĞcia dla klasy nieliniowych modeli wprowadzonych przez Aït-SahaliĊ (1999). W przypadku gdy funkcja gĊstoĞci jest nieznana,
2

ܺ௧ jest skróconą notacją. Peány zapis to ሺܺ௧ ሻ௧אሾǡஶሻ.
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nie moĪna równieĪ podaü postaci funkcji wiarygodnoĞci z próby i wyznaczyü estymatorów parametrów metodą najwiĊkszej wiarygodnoĞci. Powstaáo wiele metod estymacji
parametrów w przypadku, gdy funkcja gĊstoĞci jest nieznana. MoĪna je podzieliü na
dwie kategorie. Do pierwszej zalicza siĊ metody maksymalizacji aproksymacji funkcji wiarygodnoĞci próby m.in. dyskretyzacjĊ równania róĪniczkowego (Ozaki, 1992;
Elerian, 1998; Shoji, Ozaki, 1998), symulacjĊ funkcji przejĞcia (Pedersen, 1995a;
Durham, Gallant, 2002), numeryczne rozwiązanie równania Fockera-Plancka (Jensen,
Poulsen, 2002), aproksymacje szeregami funkcyjnymi (Aït-Sahalia, 2002, 2008). Do
drugiej kategorii naleĪą modyfikacje uogólnionej metody momentów zaproponowanej
przez Hansena (1982). Są to: efektywna metoda momentów (Gallant, Tauchen, 1996),
estymacja poĞrednia (Gourieroux i inni, 1993) czy metoda momentów spektralnych
(Chacko, Vieira, 2003). Równolegle rozwijane jest równieĪ podejĞcie bayesowskie
(Elerian i inni, 2001; DiPietro, 2001 za Kostrzewski, 2004, 2006). W literaturze
przedmiotu moĪna znaleĨü takĪe artykuáy prezentujące przegląd stosowanych metod
(Christensen i inni, 2001 oraz Jensen, Poulsen, 2002). Monografia Kostrzewskiego
(2006) szczegóáowo omawia metody estymacji parametrów procesów dyfuzji za
pomocą aproksymacji funkcji przejĞcia w kontekĞcie podejĞcia bayesowskiego. Praca
ta zawiera równieĪ badania empiryczne przeprowadzone na szeregu stóp procentowych
banku centralnego USA oraz na szeregu dziennych wartoĞci indeksu WIG20.
3. PRZEGLĄD METOD ESTYMACJI

Najstarszą metodą aproksymacji funkcji przejĞcia jest dyskretyzacja równania
róĪniczkowego (1). Transformacja ta przeksztaáca równanie róĪniczkowe na schemat
róĪnicowy, dla którego moĪna otrzymaü funkcjĊ wiarygodnoĞci i w ten sposób wnioskowaü o parametrach prawdziwego (ciągáego) procesu. Najprostszą dyskretyzacją jest
tak zwany schemat Eulera (lub Eulera-Maruyama) polegający na przejĞciu na pierwsze
róĪnice. Wówczas równanie (1) zastĊpuje równanie
ܺ௧ା െ ܺ௧ ൌ ߤሺܺ௧ ǡ ߠ ሻȟ  ߪሺܺ௧ ǡ ߠ ሻሺܹ௧ା െ ܹ௧ ሻ.

(3)

Z wáasnoĞci procesu Wienera wynika, Īe ሺܹ௧ା െ ܹ௧ ሻ̱ܰሺͲǡ ξȟሻ, zatem przyrosty
ሺܺ௧ା െ ܺ௧ ሻ są niezaleĪnymi zmiennymi losowymi o rozkáadzie normalnym z wartoĞcią
oczekiwaną ߤሺܺ௧ ǡ ߠ ሻȟi wariancją ߪ ଶ ሺܺ௧ ǡ ߠ ሻȟ. Stąd wynika, Īe gĊstoĞü przejĞcia aproksymacji schematu Eulera dana zatem jest wzorem
ఏா௨ ሺݕȁݔǢ ȟሻ ൌ

ଵ
ఙሺ௫ǡఏሻξଶగ

 ቄെ

ሺ௬ି௫ିఓሺ ǡఏሻሻమ
ቅ.
ଶఙ మ ሺ ǡఏሻ

(4)

MoĪna zatem wyznaczyü funkcjĊ wiarygodnoĞci aproksymacji, a nastĊpnie estymator
metody najwiĊkszej wiarygodnoĞci wektora parametrów ș. Intuicyjnie, taka metoda
powinna dawaü dobre wyniki dla dostatecznie maáych ǻ, poniewaĪ róĪnice bĊdą
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dobrym przybliĪeniem ilorazu róĪnicowego (por. rysunek 1). Procedura ta prowadzi
jednak do estymatorów obciąĪonych i niezgodnych (Florens-Zmirou, 1989; Broze
i inni, 1998).
(a)

(b)

Rysunek 1. GĊstoĞü przejĞcia ఏ ሺݔȁݔ Ǣ ȟሻ dla procesu Coxa–Ingersolla–Rossa (24)
oraz jego aproksymacja przy pomocy dyskretyzacji Eulera, dla wartoĞci początkowej xi = 0,8
oraz parametrów: ș1 = 0,03, ș2 = 0,5, ș3 = 0,15 oraz (a) ǻ = 1 (b) ǻ = 1/12
ħródáo: opracowanie wáasne przy uĪyciu programu R (wersja 3.2.1).

Próbowano takĪe innych metod aproksymacji funkcji przejĞcia wykorzystując wyĪszy stopieĔ zbieĪnoĞci (np. schemat Milsteina zaproponowany przez Eleriana, 1998)
lub poprzez linearyzacjĊ funkcji dryfu (Ozaki, 1992; Shoji, Ozaki, 1998). Autorzy tych
metod wykazali wiĊkszą dokáadnoĞü proponowanych metod dyskretyzacji w szczególnoĞci, gdy dáugoĞcią okresu próbkowania ǻ = ti+1 – ti jest znaczna. Natomiast wáasnoĞci tak otrzymanych estymatorów są ciągle niezadawalające. Estymatory pozostają
obciąĪone i niezgodne (Elarian, 1998). Estymator metody lokalnej linearyzacji jest
zgodny tylko w specyficznym sensie: szerokoĞü przedziaáu czasowego [0, T] jest staáa
(T = const.), natomiast wraz ze wzrostem liczby obserwacji maleje okres próbkowania
ǻn = T/n (w zwykáym schemacie pobierania obserwacji jest na odwrót: ǻ jest staáe,
a roĞnie szerokoĞü przedziaáu czasowego T = ǻ · n) (Shoji, Ozaki, 1998).
Pedersen zaproponowaá odmienne podejĞcie wykorzystujące w sposób poĞredni
dyskretyzacjĊ – estymacjĊ procesów dyfuzji za pomocą symulacji funkcji przejĞcia.
Idea metody symulacji opiera siĊ na tym, aby sztucznie zagĊĞciü podziaá przedziaáu
czasowego za pomocą nowego okresu próbkowania ߜ (ߜ  اο) wprowadzając zmienne
losowe nieobserwowalne, dla których aproksymacja funkcji przejĞcia schematami dyskretyzacji bĊdzie odpowiednio dokáadna. NastĊpnie z tak powstaáych aproksymacji
skonstruowaü funkcjĊ wiarygodnoĞci, na podstawie której moĪna wyznaczyü oszaco-
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wania szukanych parametrów. Metoda byáa póĨniej rozwijana przez Eleriana i inni
(2001) oraz Durhama, Gallanta (2002).
Ograniczmy rozwaĪania do pojedynczego przedziaáu czasowego [ti, ti+1).
ο
WprowadĨmy nastĊpujące oznaczenia. Niech ߜ ൌ , gdzie M jest pewną liczbą natuெ
ralną. Staáa į wprowadza podziaá odcinka [ti, ti+1) na podprzedziaáy ti = ti,0 < ti,1 < …
< ti,m < … < ti,M = ti+1. Zmienne losowe Xi,1,…, Xi,M–1 są nieobserwowalne3. Jedynie
realizacje zmiennych Xi,0 oraz Xi,M moĪemy zaobserwowaü w dostĊpnej próbie. Przez
ሺெሻ
ఏ ሺή ȁݔǡ Ǣ ߜሻ oznaczmy funkcjĊ przejĞcia zmiennej losowej Xi,m+1 pod warunkiem,
Īe zmienna losowa Xi,m przyjĊáa wartoĞü xi,m (m = 0, …, M – 1). Natomiast przez
ሺெሻ
ఏ ሺή ȁݔ Ǣ ȟሻoznaczmy szukaną aproksymacjĊ gĊstoĞci przejĞcia ఏ ሺή ȁݔ Ǣ ȟሻ zmiennej
losowej Xi+1 pod warunkiem, Īe zmienna losowa Xi przyjmie wartoĞü xi, wyznaczoną
metodą symulacji. Pedersen wykazaá, Īe
ሺெሻ
ఏ ሺݔȁݔ Ǣ ȟሻ =
ሺெሻ

ሺெሻ

= Թಾషభ ఏ ൫ݔหݔǡெିଵ Ǣ ߜ൯ ςெିଶ
ୀ ఏ ൫ݔǡାଵ หݔǡ Ǣ ߜ൯ ݀ߣ൫ݔǡ ǡ ǥ ǡ ݔǡெିଶ ൯ =

(5)

ሺெሻ

= ܧഇǡೣ ǡ ቂఏ ሺݔȁݔǡெିଵ Ǣ ߜሻቃ,
 

gdzie caáka we wzorze (5) jest wzglĊdem (M-1)-wymiarowej miary Lebesgue’a.
ሺெሻ
Oznacza to, Īe ఏ ሺή ȁݔ Ǣ ȟሻmoĪna traktowaü jako wartoĞü oczekiwaną po wszystkich
moĪliwych trajektoriach procesu z przedziaáu czasowego [ti,M–1, ti,M), przy czym miara
probabilistyczna wzglĊdem, której wyznaczona jest wartoĞü oczekiwana jest generowana przez prawdopodobieĔstwo warunkowe, Īe proces Xt w momencie czasu ti = ti,0
byá w stanie xi. Korzystając z mocnego prawa wielkich liczb Koámogorowa wartoĞü
oczekiwaną moĪna przybliĪyü Ğrednią arytmetyczną (dla dostatecznie duĪego K)


ሺெሻ
ܧഇǡೣ ǡ ቂఏ ሺݔȁݔǡெିଵ Ǣ ߜሻቃ
 

ͳ
ሺெǡሻ
ൎ  ఏ ൫ݔหݔǡெିଵ Ǣ ߜ൯.
ܭ

(6)

ୀଵ

ሺெǡሻ

MoĪna ponadto przyjąü, Īe gĊstoĞci przejĞcia ఏ ሺή ȁݔǡ Ǣ ߜሻ na podprzedziaáach są
gĊstoĞciami przejĞcia schematu Eulera (co jest wiarygodnym zaáoĪeniem pamiĊtając,
Īe į zostaáo dobrane dostatecznie maáe)
ሺெǡሻ

ఏ

൫ݔหݔǡ Ǣ ߜ൯ ൌ ߶൫ݔǢ ߤ൫ݔǡ ǡ ߠ൯ߜǡ ߪ൫ݔǡ ǡ ߠ൯ξߜ൯,

(7)

gdzie ߶ሺݔǢ ߤǡ ߪሻ oznacza gĊstoĞü rozkáadu normalnego z parametrami ȝ i ı.

3

W literaturze przedmiotu zmienne te są nazywane równieĪ zmiennymi poĞrednimi, brakującymi,
ukrytymi lub pomocniczymi – zob. Kostrzewski (2006, str. 51).
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Pedersen (1995a) wykazaá, Īe tak otrzymana aproksymacja jest zbieĪna do nieznanej funkcji przejĞcia w przestrzeni funkcji caákowalnych L1(Ȝ). Co wiĊcej, funkcja
wiarygodnoĞci skonstruowana na podstawie aproksymacji jest zbieĪna do prawdziwej
funkcji wiarygodnoĞci wedáug prawdopodobieĔstwa (Pedersen, 1995b).
Wadą tej metody jest to, Īe wymaga duĪej liczby symulacji i odpowiednio gĊstego
podpodziaáu, tak aby otrzymaü dokáadne oszacowanie pojedynczej funkcji przejĞcia
(por. rysunek 2). W celu skonstruowania aproksymacji funkcji wiarygodnoĞci naleĪy
dokonaü n takich oszacowaĔ funkcji przejĞcia. W przypadku numerycznego poszukiwania ekstremum lokalnego tak powstaáej aproksymacji funkcji wiarygodnoĞci naleĪy
tą procedurĊ powtarzaü wielokrotnie, co powoduje duĪą czasocháonnoĞü tej metody.

Rysunek 2. GĊstoĞü przejĞcia ఏ ሺݔȁݔ Ǣ ȟሻ dla procesu Coxa–Ingersolla–Rossa (24) oraz jego aproksymacja przy pomocy metody symulacyjnej Pedersena (M = 10 i K  {10,100,500}, dla wartoĞci początkowej: xi = 0,8 oraz parametrów: ș1 = 0,03, ș2 = 0,5, ș3 = 0,15, ǻ = 1/12
ħródáo: opracowanie wáasne przy uĪyciu programu R (wersja 3.2.1).

Kolejnym ograniczeniem metody symulacji funkcji przejĞcia zaproponowanej
przez Pedersena jest, to, Īe otrzymanej aproksymacji prawdziwej funkcji wiarygodnoĞci próby nie moĪna przedstawiü za pomocą wzoru. Utrudnia to zbadanie wáasnoĞci
estymatorów powstaáych na podstawie takich przybliĪeĔ oraz dalsze zastosowanie
w ekonometrii finansowej np. do wyceny instrumentów pochodnych. Znalezienie
aproksymacji funkcji wiarygodnoĞci próby, która nie tylko dawaáaby dokáadne oszacowanie parametrów, ale jednoczeĞnie byáa wyraĪona w postaci jawnych wzorów staáo
siĊ przedmiotem zainteresowania francuskiego ekonometryka Yacine’a Aït-Sahaliego.
Udaáo siĊ to osiągnąü poprzez rozwijanie gĊstoĞci przejĞcia w szereg funkcyjny wzglĊdem ukáadu wielomianów Hermite’a (Aït-Sahalia, 2002). NastĊpnie Aït-Sahalia uogólniá otrzymaną metodĊ na wielowymiarowe procesy dyfuzji (Aït-Sahalia, 2008).
Idea metody jest zbliĪona do centralnego twierdzenia granicznego LindebergaLevy’ego (CTG). Gdy ǻ ĺ 0 (analogicznie dla CTG, gdy n ĺ ) dobrym przybli-
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Īeniem gĊstoĞci przejĞcia jest gĊstoĞü rozkáadu normalnego, natomiast w przypadku,
gdy ǻ nie jest bliskie zera (analogicznie dla CTG, gdy n nie jest dostatecznie duĪe)
naleĪy wykorzystaü rozwiniĊcia Grama–Charliera typu A, aby zwiĊkszyü dokáadnoĞü
aproksymacji.
Zastosowanie rozwiniĊcia Grama–Charliera typu A wymaga, aby rozkáad wyjĞciowej zmiennej byá zbliĪony do rozkáadu normalnego w tym sensie, aby ogony
rozkáadu byáy dostatecznie chude. Aït-Sahlia (2002) zaproponowaá przeksztaácenie
procesu dyfuzji Xt w proces Zt, tak Īe nowy proces Zt ma gĊstoĞü pZ naleĪącą do klasy
gĊstoĞci, dla których rozwiniĊcie Grama–Charliera typu A jest zbieĪne. Przeksztaácenie
Xt ĺ Zt skáada siĊ z dwóch przeksztaáceĔ: Xt ĺ Yt i Yt ĺ Zt. Co waĪne, transformacje
te są odwracalne, co umoĪliwia podanie rozwiniĊcia gĊstoĞci pX.
Przeksztaácenie Xt ĺ Yt to tak zwana transformacja Lampertiego (Aït-Sahalia,
2002)


݀ݑ
.
ିஶ ߪ ሺݑǡ ߠ ሻ

ܻ ൌ  ܨሺܺ ሻ ൌ න

(8)

Drugie przeksztaácenie Y ĺ Zt jest postaci
ܼൌ

ܻ െ ݕ
.
οଵȀଶ

(9)

Transformacje te pozwalają uzyskaü proces Zt, dla którego gĊstoĞü przejĞcia pZ jest
na tyle zbliĪona do gĊstoĞci rozkáadu N(0,1), Īe moĪliwe jest jej rozwiniĊcie w szereg
Grama–Charliera typu A. Wówczas aproksymacjĊ rzĊdu J gĊstoĞci przejĞcia pZ moĪna
zapisaü w postaci

ሺሻ



 ሺݖȁݕ ǡ ߂ǡ ߠ ሻ ൌ ߶ሺݖሻ  ߟ ሺ ݖȁݕ ǡ ߂ǡ ߠ ሻܪ ሺݖሻ.

(10)

ୀଵ
ሺሻ

Wspóáczynniki ߟ tego rozwiniĊcia wyznacza siĊ ze wzoru
ାஶ

ͳ
ሺሻ
ߟ ሺݖȁݕ ǡ ߂ǡ ߠ ሻ ൌ න ܪ ሺݖሻ ሺݖȁݕ ǡ ߂ǡ ߠ ሻ ݀ ݖ.
݆Ǩ

(11)

ିஶ

MoĪna zatem wyznaczyü aproksymacjĊ funkcji gĊstoĞci pX rzĊdu J wzorem




 ሺݔȁݔ ǡ ߂ǡ ߠ ሻ ൌ ߪሺݔǡ ߠ ሻିଵ ȟିଵȀଶ  ൫ȟିଵȀଶ ሺܨሺݔሻ െ ܨሺݔ ሻሻȁ ǡ ȟǡ Ʌ൯.

(12)

Aproksymacja (12) ma zupeánie odmienne wáasnoĞci niĪ omawiane wczeĞniej
aproksymacje uzyskane metodą dyskretyzacji czy symulacji. ZbieĪnoĞü aproksymacji
nie uzyskuje siĊ zmniejszając okres próbkowania czy zwiĊkszając liczbĊ symulacji,
tylko poprzez zwiĊkszanie liczby wyraĪeĔ w szeregu (10). Pozostaje jeszcze problem
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ሺሻ

wyznaczenia wspóáczynników ߟ ze wzoru (11). Wspóáczynniki te moĪna otrzymaü korzystając z róĪnych metod m.in. za pomocą caákowania metodą Monte Carlo.
Aït-Sahalia (2002) zaproponowaá rozwiniĊcie ich w szereg Taylora i przedstawiá jawne
wzory dla pierwszych szeĞciu wyrazów tego rozwiniĊcia dla J = 3.
Aït-Sahalia zbadaá takĪe wáasnoĞci estymatora najwiĊkszej wiarygodnoĞci skonstruowanego na podstawie tak powstaáej aproksymacji. WprowadĨmy nastĊpujące
oznaczenia. Niech ߠ  oznacza estymator najwiĊkszej wiarygodnoĞci wyznaczony na
podstawie prawdziwej (choü najczĊĞciej nieznanej) funkcji wiarygodnoĞci Ln, natomiast ߠሺሻ  wyznaczony na podstawie aproksymacji wielomianami Hermite’a rzĊdu J.
ሺሻ
Dla ustalonej liczebnoĞci próby n. Gdy J ĺ , Ʌ୬ ՜ Ʌ୬  (zbieĪnoĞü wg prawdopodobieĔstwa బ). JeĪeli Xt jest stacjonarnym procesem dyfuzji, to
ଵȀଶ ൫Ʌ୬ െ Ʌ ൯ ՜ ሺͲǡ ሺɅ ሻିଵ ሻ,

(13)

gdzie zbieĪnoĞü jest wedáug rozkáadu, a ሺɅ ሻିଵ jest odwrotnoĞcią informacji Fishera
modelu. Oznacza to, Īe estymator najwiĊkszej wiarygodnoĞci jest estymatorem efektywnym, poniewaĪ ݅ሺߠ ሻିଵ jest najmniejszą moĪliwą asymptotyczną wariancją poĞród
wszystkich zgodnych i asymptotycznie normalnych estymatorów ș0.
Najbardziej bezpoĞrednią metodą aproksymacji funkcji przejĞcia polega na numerycznym rozwiązaniu równania Fokkera-Plancka znanym równieĪ jako prospektywne
równanie Koámogorowa (Koámogorow, 1931)
ͳ ߲ ଶ ߪ ଶ ሺݔሻሺݔȁݔ ǡ ݐሻ ߲ߤሺݔሻሺݔȁݔ ǡ ݐሻ
߲ሺݔȁݔ ǡ ݐሻ
.
ൌ 
െ
ʹ
߲ݐ
߲ ݔଶ
߲ݔ

(14)

Jest to równanie róĪniczkowe cząstkowe drugiego rzĊdu, które áączy gĊstoĞü przejĞcia z funkcjami dryfu i dyfuzji. Równanie (14) jest uzupeánione przez odpowiednie
warunki początkowo-brzegowe. Oznaczmy przez ܦ ൌ ൫ݔǡ ݔ൯ dziedzinĊ procesu Xt.
ZaáóĪmy, Īe w momencie ti proces przyjmuje wartoĞü x0. Wówczas warunek początkowy jest postaci
ሺ ݔȁݔ ǡ ݐሻ ൌ ߜ ሺ ݔെ ݔ ሻ,

(15)

gdzie į oznacza deltĊ Diraca (funkcjĊ rozkáadu gĊstoĞci prawdopodobieĔstwa ciągáej
zmiennej losowej z prawdopodobieĔstwem jeden przyjmującej wartoĞü x0). Warunek
brzegowy powinien zapewniaü zachowanie jednostkowej gĊstoĞci prawdopodobieĔstwa. W tym celu wystarczy zaáoĪyü, Īe gĊstoĞü prawdopodobieĔstwa nie przechodzi
przez brzeg zbioru DX
݈݅݉శ

ଵ డఙ మ ሺ௫ሻሺ௫ȁ௫బ ǡ௧ሻ

௫՜௫ ଶ

డ௫

െ ߤሺݔሻሺݔȁݔ ǡ ݐሻ ൌ Ͳ,

(16)
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ͳ ߲ߪ ଶ ሺݔሻሺݔȁݔ ǡ ݐሻ
݈݅݉ష
െ ߤሺݔሻሺݔȁݔ ǡ ݐሻ ൌ Ͳ.
௫՜௫ ʹ
߲ݔ

(17)

Postaü analityczna rozwiązania równania Fokkera-Plancka jest znana tylko w nielicznych przypadkach. MoĪna je jednak próbowaü rozwiązaü numerycznie. Pierwszy
takie podejĞcie w celu wyznaczenia estymatora najwiĊkszej wiarygodnoĞci zaproponowaá Lo (1988). JednakĪe dopiero 10 lat póĨniej pojawiáa pierwsza praca mające na
celu implementacjĊ tej metody. Hurn, Lindsay (1998) wykorzystali metodĊ spektralnej
aproksymacji. Cztery lata póĨniej Jensen, Poulsen (2002) zaproponowali wykorzystanie metody skoĔczonych róĪnic. Jest to jedna z najbardziej znanych metod numerycznego rozwiązywania równaĔ róĪniczkowych cząstkowych.
Metoda skoĔczonych róĪnic polega na dyskretyzacji dziedziny procesu ܦ ൌ ൫ݔǡ ݔ൯
na N jednorodnych przedziaáów dáugoĞci ο௫ ൌ
௧

൫௫ି௫൯
ே

ି௧

 oraz czasu na M jednorodnych

przedziaáów dáugoĞci ο௧ ൌ శభ  . WĊzáy siatki podziaáu oznaczmy przez ݔ௦ ൌ  ݔ ݏο௫ ,
ெ
gdzie s jest liczbą caákowitą speániającą nierównoĞci 0 f s f N, warstwy czasu natomiast przez ݐǡ ൌ ݐ  ݍο௧ , gdzie q jest liczbą caákowitą speániającą nierównoĞci
0 f q f M.
Wówczas moĪemy przyjąü nastĊpującą aproksymacjĊ równania Fokkera-Plancka
ሺାଵሻ

ሺାଵሻ

ଶ
െݎሺߪ௦ିଵ
ߤ௦ିଵ ȟ୶ ሻ௦ିଵ  ʹሺʹ  ߪݎ௦ଶ ሻ௦

ൌ

ሺሻ
ଶ
ݎሺߪ௦ିଵ
ߤ௦ିଵ ȟ୶ ሻ௦ିଵ

 ʹ ሺʹ െ

ሺሻ
ߪݎ௦ଶ ሻ௦

െ

ሺାଵሻ

ଶ
െ ݎሺߪ௦ାଵ
ߤ௦ାଵ ȟ୶ ሻ௦ାଵ

ሺሻ
ଶ
ݎሺߪ௦ାଵ
െߤ௦ାଵ ȟ୶ ሻ௦ାଵ ,

ൌ

(18)

ο

gdzie  ݎൌ మ . Równania postaci (18) dla s = 0, …, N tworzą ukáad równaĔ opisu
౮

jących ewolucjĊ gĊstoĞci przejĞcia od momentu czasu ti,q do ti,q+1. Ukáad ten trzeba
uzupeániü o warunki początkowe i brzegowe. Implementacja warunku początkowego
w postaci delty Diraca nie jest bezpoĞrednio moĪliwe w obrĊbie metody skoĔczonych
róĪnic. Jensen i Poulsen (2002) sugerują ominiĊcie tej trudnoĞci poprzez specyfikacje
warunku początkowego w momencie ti,1 = ti + ǻt. Dla dostatecznie maáego ǻt moĪna
aproksymowaü funkcjĊ przejĞcia w momencie ti,1 rozkáadem normalnym o wartoĞci
oczekiwanej ݔ  ߤሺݔ ሻο௧ i wariancji ߪ ଶ ሺݔ ሻο௧ .
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Rysunek 3. GĊstoĞü przejĞcia ఏ ሺݔȁݔ Ǣ ȟሻ dla procesu Coxa–Ingersolla–Rossa oraz jego aproksymacja
przy pomocy numerycznego rozwiązania równania Fokkera-Plancka (M = 20 i N  {10,20,50},
dla wartoĞci początkowej: xi = 0,8 oraz parametrów: ș1 = 0,03, ș2 = 0,5, ș3 = 0,15, ǻ = 1/12
ħródáo: opracowanie wáasne przy uĪyciu programu R (wersja 3.2.1).

4. EKSPERYMENT SYMULACYJNY

Przedstawione w poprzednim rozdziale metody zostaną porównane dla trzech procesów dyfuzji, dla których znana jest postaü funkcji przejĞcia:
1) proces Ornsteina–Uhlenbecka (OU)
݀ܺ௧ ൌ ሺߠଵ െ ߠଶ ܺ௧ ሻ݀ ݐ  ߠଷ ܹ݀௧ ,

(19)

2) geometryczny ruch Browna (BS)
݀ܺ௧ ൌ ߠଵ ܺ௧ ݀ ݐ  ߠଶ ܺ௧ ܹ݀௧ ,

(20)

3) proces Coxa–Ingersolla–Rossa (CIR)
݀ܺ௧ ൌ ሺߠଵ െ ߠଶ ܺ௧ ሻ݀ ݐ ߠଷ ඥܺ௧ ܹ݀௧ .

(21)

Dla procesu OU funkcja przejĞcia jest gĊstoĞcią rozkáadu normalnego z wartoĞcią
oczekiwaną i wariancją równą odpowiednio
 ܧሾܺ௧ା ȁܺ௧ ൌ ݔ ሿ ൌ ݔ ݁ ିఏమ 

ߠଷଶ ൫ͳ െ ݁ ିଶఏమ  ൯
ߠଵ
.
൫ͳ െ ݁ ିఏమ ൯, ܦଶ ሾܺ௧ା ȁܺ௧ ൌ ݔ ሿ ൌ
ʹߠଶ
ߠଶ

Funkcja przejĞcia geometrycznego ruchu Browna jest gĊstoĞcią rozkáadu log-normalnego
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ଶ

൫  ݔെ  ݔ െ ൫ߠଵ െ ଵଶߠଶଶ ο൯൯
ఏ ሺ ݔȁܺ௧ ൌ ݔ Ǣ ȟሻ ൌ
 െ
൩,
ʹߠଶଶ ο
ξʹߨ ߠଶ ݔξο
ͳ

ͳ

natomiast proces CIR ma gĊstoĞü daną wzorem
ఏ ሺݔȁܺ௧ ൌ ݔ Ǣ ȟሻ ൌ ܿ݁

gdzie ܿ ൌ

ଶఏమ
షഇ
൫ଵି మ ο ൯ఏయ మ

,ݍൌ

ଶఏభ
ఏయ మ

ି௨ି௩

ݒ
ቀ ቁ
ݑ

ൗ
ଶ

ܫ ൫ʹξݒݑ൯,

െ ͳ,  ݑൌ ܿݔ ݁ ିఏమ ο ,  ݒൌ ܿݔ,

ܫ ൫ʹξݒݑ൯ to zmodyfikowana funkcja Bessela pierwszego rodzaju rzĊdu q.
Eksperyment symulacyjny skáada siĊ z dwóch czĊĞci. Pierwsza ma na celu zbadanie
dokáadnoĞci aproksymacji funkcji gĊstoĞci dla trzech opisanych powyĪej przykáadów.
Druga czĊĞü eksperymentu polega na sprawdzeniu precyzji oszacowaĔ parametrów.
W obu czĊĞciach przyjĊto te same wartoĞci parametrów – dla procesów OU i CIR
przyjĊto nastĊpujące wartoĞci parametrów: ș1 = 0,03, ș2 = 0,5, ș3 = 0,15, dla procesu
BS natomiast ș1 = 0,3, ș2 = 0,5. Okres próbkowania ǻ = 1/12 ustalono, tak aby symulowaü dane miesiĊczne. Wykorzystano nastĊpujące aproksymacje:
1) dyskretyzacja Eulera,
2) metoda symulacyjna zaproponowana przez Pedersena (Pedersen, 1995a). PrzyjĊto
podziaá kaĪdego przedziaáu czasowego na M = 10 podprzedziaáów oraz generowano
K = 100 symulacji.
3) aproksymacja wielomianami Hermite’a (Aït-Sahalia, 2002). Wykorzystano szeĞü
pierwszych wyrazów rozwiniĊcia.
4) numeryczne rozwiązanie równania Fokkera-Plancka (Jensen, Poulsen, 2002). PrzyjĊto
podziaá przestrzeni procesu za pomocą ǻx = 50 i czasu ǻt = 20.

W pierwszej czĊĞci eksperymentu dla kaĪdej z trzech gĊstoĞci wylosowano punkt
początkowy xi z przedziaáu (0,1). NastĊpnie wybrano 100 punktów koĔcowych xi+1
równomiernie rozáoĪonych. Dla kaĪdego punktu koĔcowego wyznaczono wartoĞü
funkcji gĊstoĞci ఏ ሺݔାଵ ȁݔ Ǣ ȟሻ oraz aproksymacji. NastĊpnie wyznaczono báĊdy
aproksymacji za pomocą piĊciu miar: ME. RMSE, MAE, MPE, MAPE. Eksperyment
powtarzano 1000 razy.
W drugiej czĊĞci aproksymacje zostaáy wykorzystane do wyznaczenia estymatorów najwiĊkszej wiarygodnoĞci parametrów procesów. W tym celu dla kaĪdego
z trzech procesów wygenerowano 1000 prób, kaĪda o liczebnoĞci 100 obserwacji.
Dla kaĪdej z prób wyznaczono numerycznie wartoĞci parametrów maksymalizujące
funkcjĊ wiarygodnoĞci lub jej aproksymacjĊ. Maksimum lokalne funkcji wyznaczano
stosując metodĊ Neldera-Meada zaimplementowaną w pakiecie optim4 programu R
(wersja 3.2.1).
4

https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/optim.html (dostĊp 3.02.2015).
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Otrzymane wyniki dla pierwszej czĊĞci przedstawiaj tabele 1–3. Dla wszystkich trzech procesów najdokáadniej gĊstoĞü przybliĪa aproksymacja wielomianami
Hermite’a. W szczególnoĞci dla geometrycznego ruchu Browna aproksymacja niemal pokrywa gĊstoĞü przejĞcia. Druga najlepsza metoda to numeryczne rozwiązanie
równania Fokkera-Plancka. DokáadnoĞü tej metody moĪna zwiĊkszyü zagĊszczając
podziaá przestrzeni procesu i czasu (zwiĊkszając ǻx oraz ǻt). RównieĪ dokáadnoĞü
kolejnej metody – symulacyjnej moĪna polepszyü zwiĊkszając staáe M i K. W obu
przypadkach wartoĞci zostaáy dobrane tak, aby dokáadnoĞü aproksymacji nie powodowaáa zbyt dáugiego czasu wyznaczania oszacowaĔ parametrów w drugiej czĊĞci
eksperymentu. Najsáabiej wypadáa metod dyskretyzacji Eulera.
Tabela 1.
BáĊdy aproksymacji ఏ ሺݔାଵ ȁݔ Ǣ ȟሻ wyznaczone na podstawie eksperymentu symulacyjnego
(gĊstoĞü przejĞcia procesu Ornsteina–Uhlenbecka)
Miary báĊdu aproksymacji
Rodzaj aproksymacji
ME
Dyskretyzacja Eulera
Symulacyjna

0,010618
-0,05877

RMSE

MAE

MPE

MAPE

0,1042

0,087999

-2,74592

3,935113

0,356205

0,327252

3,929742

8,839776

Wielomianami Hermite’a

0,000089

0,001225

0,000966

-0,013324

0,049384

Numeryczne rozwiązanie równania
Fokkera-Plancka

0,001412

0,006866

0,005379

-0,2818

0,454452

ħródáo: opracowanie wáasne przy uĪyciu programu R (wersja 3.2.1).

Tabela 2.
BáĊdy aproksymacji ఏ ሺݔାଵ ȁݔ Ǣ ȟሻ wyznaczone na podstawie eksperymentu symulacyjnego
(gĊstoĞü przejĞcia – geometryczny ruch Browna)
Miary báĊdu aproksymacji
Rodzaj aproksymacji
Dyskretyzacja Eulera
Symulacyjna
Wielomianami Hermite’a
Numeryczne rozwiązanie równania
Fokkera-Plancka

ME

RMSE

MAE

0,00358

1,02752

0,84338

4,77626

-0,00099

0,45374

0,36733

1,00085

1·10–9

7·10–9

6·10–9

-6·10–9

1,17·10–7

-0,43144

0,70313

0,47536

-16,03251

16,09903

ħródáo: opracowanie wáasne przy uĪyciu programu R (wersja 3.2.1).

MPE

MAPE
18,9660
7,72357
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Tabela 3.
BáĊdy aproksymacji ఏ ሺݔାଵ ȁݔ Ǣ ȟሻ wyznaczone na podstawie eksperymentu symulacyjnego
(gĊstoĞü przejĞcia procesu Coxa–Ingersolla–Rossa)
Miary báĊdu aproksymacji
Rodzaj aproksymacji
ME

RMSE

MAE

MPE

MAPE

Dyskretyzacja Eulera

0,04483

0,60013

0,48855

-3,16941

6,90287

Symulacyjna

0,00252

0,45221

0,37261

0,31589

7,32948

Wielomianami Hermite’a

0,00019

0,00306

0,00248

-0,01746

0,10831

Numeryczne rozwiązanie równania
Fokkera-Plancka

0,00332

0,02636

0,02094

-0,08590

0,34552

ħródáo: opracowanie wáasne przy uĪyciu programu R (wersja 3.2.1).

Otrzymane wyniki dla drugiej czĊĞci eksperymentu przedstawiają tabele 4–6. Dla
procesów OU i CIR najtrudniejszy do oszacowania okazaá siĊ parametr ș2, natomiast
najdokáadniejsze oszacowania uzyskano dla parametru ș3. Dla procesu BS bardziej
dokáadnoĞü oszacowaĔ dla obu parametrów jest zbliĪona. Dla procesów OU i CIR
zarówno aproksymacja wielomianami Hermite’a jak oraz numeryczne rozwiązanie
równania Fokkera-Plancka dają oszacowania bliskie tym uzyskanym na podstawie
znanej funkcji wiarygodnoĞci. Nieco gorzej wypada metoda symulacji. Szczególnie
oszacowanie parametru ș2 jest zawyĪone. Wynik dyskretyzacji Eulera najbardziej
róĪnią siĊ od tych uzyskanych na podstawie znanej funkcji wiarygodnoĞci. Dla procesu BS najdokáadniej wyniki znanej funkcji wiarygodnoĞci odtwarza aproksymacja
wielomianami Hermite’a. Dobre oszacowanie uzyskaáa takĪe dyskretyzacja Eulera.
Metody numerycznego rozwiązywania równaĔ Fokkera-Plancka i symulacji zawyĪaáy
oszacowanie parametru ș2, przy czym metoda Pedersena zawyĪa równieĪ oszacowanie
parametru ș1. Najkrótszy czas uzyskania oszacowaĔ parametrów daje metoda dyskretyzacji Eulera, natomiast najdáuĪszy metoda numerycznego rozwiązywania równaĔ
Fokkera-Plancka. W przypadku tej metody szybkoĞü zaleĪy od przyjĊtego podziaáu
przestrzeni procesu i czasu. MoĪna zwiĊkszyü szybkoĞü metody kosztem dokáadnoĞci oszacowaĔ. Podobnie jest w przypadku metody symulacji, gdzie takĪe istnieje
odwrotna zaleĪnoĞü pomiĊdzy szybkoĞü a dokáadnoĞcią.
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Tabela 4.
ĝrednie wartoĞci oceny parametrów oraz báąd Ğredniokwadratowy dla procesu Ornsteina–Uhlenbecka
na podstawie eksperymentu symulacyjnego
Metoda estymacji

PrzeciĊtna wartoĞü oceny parametru (báąd Ğredniokwadratowy) PrzeciĊtny czas
(w sekundach)
ș
ș
ș
1

2

3

Maksymalizacja znanej
funkcji wiarygodnoĞci

0,06735
(0,01738)

0,57669
(0,41303)

0,15103
(0,00007)

Dyskretyzacja Eulera

0,07948
(0,01178)

0,50769
(0,29242)

Symulacyjna

0,06857
(0,01873)

0,63117
(0,62038)

0,17413
(0,00076)

26,30063

Wielomianami
Hermite’a

0,06747
(0,01749)

0,57719
(0,41508)

0,15104
(0,00007)

3,23769

Numeryczne
rozwiązanie równania
Fokkera-Plancka

0,06721
(0,01736)

0,57625
(0,41233)

0,15011
(0,00006)

56,49738

0,144358
(0,00007)

0,01194

0,05150

ħródáo: opracowanie wáasne przy uĪyciu programu R (wersja 3.2.1).

Tabela 5.
ĝrednie wartoĞci oceny parametrów oraz báąd Ğredniokwadratowy dla geometrycznego ruchu Browna
na podstawie eksperymentu symulacyjnego

Metoda estymacji

PrzeciĊtna wartoĞü oceny parametru
(báąd Ğredniokwadratowy)

PrzeciĊtny czas
(w sekundach)

ș1

ș2

Maksymalizacja znanej funkcji
wiarygodnoĞci

0,29237
(0,03196)

0,49465
(0,00135)

0,00556

Dyskretyzacja Eulera

0,29736
(0,03356)

0,50964
(0,00177)

0,00943

Symulacyjna

0,33739
(0,15509)

0,57921
(0,01704)

10,99244

Wielomianami Hermite’a

0,29237
(0,03196)

0,49465
(0,00134)

1,36206

Numeryczne rozwiązanie równania
Fokkera-Plancka

0,28944
(0,10349)

0,57889
(0,05158)

25,46038

ħródáo: opracowanie wáasne przy uĪyciu programu R (wersja 3.2.1).
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Tabela 6.

ĝrednie wartoĞci oceny parametrów oraz báąd Ğredniokwadratowy dla procesu Coxa–Ingersolla–Rossa
na podstawie eksperymentu symulacyjnego
Metoda estymacji

PrzeciĊtna wartoĞü oceny parametru (báąd Ğredniokwadratowy) PrzeciĊtny czas
(w sekundach)
ș
ș
ș
1

2

3

Maksymalizacja znanej
funkcji wiarygodnoĞci

0,06003
(0,00229)

0,44306
(0,74968)

0,15084
(0,00011)

Dyskretyzacja Eulera

0,05703
(0,00183)

0,42124
(0,60006)

Symulacyjna

0,06801
(0,00507)

0,51327
(1,76721)

0,17007
(0,00106)

43,88161

Wielomianami
Hermite’a

0,05995
(0,00227)

0,44248
(0,74244)

0,15083
(0,00011)

8,34884

Numeryczne
rozwiązanie równania
Fokkera-Plancka

0,06015
(0,00228)

0,44464
(0,74993)

0,15006
(0,00011)

101,0399

0,14525
(0,00014)

0,09637

0,05896

ħródáo: opracowanie wáasne przy uĪyciu programu R (wersja 3.2.1).

5. PODSUMOWANIE

W artykule zostaáy przedstawione i porównane wybrane metody aproksymacji funkcji wiarygodnoĞci dla jednowymiarowych jednorodnych procesów dyfuzji.
Najdokáadniejsze aproksymacje funkcji wiarygodnoĞci dają metody rozwijania gĊstoĞci przejĞcia za pomocą szeregów Hermite’a oraz numeryczne rozwiązanie równaĔ
Fokkera-Plancka. Metoda zaproponowana przez Aït-SahaliĊ w eksperymencie symulacyjnym nie tylko miaáa najmniejszy báąd przy aproksymacji funkcji gĊstoĞci, ale
takĪe najlepiej przybliĪaáa wartoĞci estymatorów wyznaczone na podstawie prawdziwej funkcji wiarygodnoĞci. Zaletą tej metody są dobrze poznane wáasnoĞci tej aproksymacji oraz krótki czas potrzebny do uzyskania estymatorów parametrów. Jedyną
wadą metody jest to, Īe wymaga transformacji Lampertiego badanego procesu, którą
nie zawsze moĪna wyznaczyü analitycznie. W takim przypadku alternatywą moĪe byü
metoda numerycznego rozwiązywania równania Fokkera-Plancka. Metoda ta wymaga
wiĊkszej iloĞci obliczeĔ i przez to jest bardziej czasocháonna, ale przy odpowiednio
gĊstym podziale przestrzeni procesu daje tylko nieznacznie sáabszą aproksymacjĊ
funkcji gĊstoĞci. Kolejną metodą jest metoda symulacyjna Pedersena. Choü teoretycznie zbiega do funkcji wiarygodnoĞci, to w praktyce trudno uzyskaü odpowiednią
precyzjĊ aproksymacji. Wymaga bardzo duĪej liczby symulacji, aby osiągnąü poziom
dokáadnoĞci nieco lepszy od najsáabszej metody aproksymacji – dyskretyzacji Eulera.
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Korzystanie z tej ostatniej metody jest uzasadnione tylko, w przypadku, gdy okres
próbkowania danych jest stosunkowo niewielki. Wówczas, przy bardzo áatwej implementacji i duĪej szybkoĞci daj dobre oszacowania parametrów. Jednak wraz ze wzrostem odstĊpu czasu pomiĊdzy obserwacjami maleje dokáadnoĞü aproksymacji i roĞnie
obciąĪenie uzyskanych estymatorów.
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O APROKSYMACJACH FUNKCJI PRZEJĝCIA
DLA JEDNOWYMIAROWYCH PROCESÓW DYFUZJI
Streszczenie
Metody estymacji parametrów stochastycznych równaĔ róĪniczkowych dla ciągáych procesów dyfuzji
obserwowanych w dyskretnych odstĊpach czasu moĪna podzieliü na dwie kategorie: metody oparte na
maksymalizacji funkcji wiarygodnoĞci i wykorzystujące uogólnioną metodĊ momentów. Zazwyczaj nie
znamy jednak gĊstoĞci przejĞcia potrzebnej do konstrukcji funkcji wiarygodnoĞci, ani odpowiedniej iloĞci
momentów teoretycznych, aby skonstruowaü odpowiednią liczbĊ warunków. Dlatego powstaáo wiele
metod, które próbują przybliĪyü nieznaną funkcjĊ przejĞcia. Celem artykuáu jest porównanie wáasnoĞci
wybranych metod aproksymacji jednowymiarowych jednorodnych procesów dyfuzji.
Sáowa klucze: stochastyczne równania róĪniczkowe, procesy dyfuzji, estymacja metodą najwiĊkszej
wiarygodnoĞci

ON APPROXIMATION OF TRANSITION DENSITY
FOR ONE-DIMENSIONAL DIFFUSION PROCESSES
Abstract
Estimation methods for stochastic differentia equations driver by discretely sampled continuous
diffusion processes may be split into two categories: maximum likelihood methods and methods based
on the general method of moments. Usually, one does not know neither likelihood function nor theoretical moments of diffusion process and cannot construct estimators. Therefore many methods was
developed to approximating unknown transition density. The aim of article is to compare properties of
selected approaches, indicate their merits and limitations.
Keywords: stochastic differential equations, diffusion processes, maximum likelihood estimation

