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Avhandlingens rubrik:  

Modellering av tiden mellan aktiehandel med ACD-modellen 

Sammandrag:Autoregressive Conditional Duration (ACD) används (bland annat) 

för att modellera tiden mellan aktiehandel. För specifikation av ACD-modeller 

utvecklade Meitz och Teräsvirta (2006) ett LM-test. I den här avhandlingen 

kombinerades testet med bootstrap och testets egenskaper undersöktes med 

simuleringar, i huvudsak när stickprovsstorleken är mindre än vad som är vanligt för 

högfrekventa data. I en tillämpad del användes sedan det bootstrappade testet för att 

estimera ACD-modeller på transaktioner av aktierna Olvi Oyj A och Sponda Oyj 

utförda på Helsingforsbörsen 2010. 

Vid simuleringarna visade det sig att testets egenskaper, signifikansavvikelse och 

stryka, var kraftigt beroende av parametervärdena. För vissa datagenererande 

processer är signifikansavvikelsen hög, och det är motiverat att använda bootstrap. 

Samtidigt är tappet i styrka mycket låg i jämförelse med den ”robusta” versionen av 

LM-testet. Allmänt är dock styrkan låg för små stickprov (1000 observationer), särskilt 

för noll- och alternativhypoteser av högre ordning, där även större stickprov (5000) 

har en låg styrka.  

I den tillämpade delen framgick det att stickproven för två av det estimerade 

modellerna var för små för att kunna differentiera mellan olika ACD-ordningar. För 

det större stickprovet (ungefär 5500 observationer för Olvi under hela året) kunde 

ACD(1,1) inte signifikant förkastas till fördel för ACD(2,1) och ACD(1,2), de kunde dock 

i sin tur förkastas till fördel för ACD(2,2)  

Nyckelord: Autoregressive Conditional Duration (ACD); högfrekvensdata; 

specifikationstest; Lagrange Multiplier (LM-test); bootstrap; tidslängder (eng. 

durations); Helsingforsbörsen 
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1 INLEDNING 

Traditionellt har ekonomisk forskning och ekonometriska metoder för tidsserier utgått 

ifrån data på aggregerad nivå, där tiden mellan observationer är reguljär. För till 

exempel studier om aktiers avkastning och volatilitet har ofta dagliga observationer, så 

som en akties pris vid börsens stängning, använts. De senaste två årtionden har det 

dock blivit allt populärare att använda tidseriedata med allt mindre tidsintervall mellan 

observationerna, mycket till följd av den teknologiska utvecklingen som tillgängliggjort 

detaljerade data och beräkningskapacitet för att analysera större datamängder. För 

aktiedata är den undre gränsen för den här tidsnoggrannheten enskillda transaktioner 

(eller andra relevanta händelser så som inkommande köp- och säljordrar). Data av det 

här slaget kallas för högfrekvensdata, eller ultrahögfrekvensdata, och möjliggör 

empiriska studier av aktiemarknadens mikrostruktur, av vikt inte minst efter de 

senaste årens snabba ökning av högfrekvent algoritmisk handel och dennas inverkan på 

handeln.  

Till skillnad från aggregerad tidsseriedata, där tiden mellan observationerna är jämn, är 

tiden mellan aktietransaktioner förstås varierande, och dessutom korrelerade med 

relevanta ekonomiska faktorer, så som aktieprisets volatilitet och bakomliggande 

informationsomgivning kring aktieföretaget. Det här innebär att tiden mellan 

aktiehandel i sig självt är en informationsbärare av marknadsläget, vilket gör processen 

av tidslängderna och hur dessa dynamiskt beror av varandra till ett betydelsefullt 

forskningsområde. En tydlig empirisk egenskap hos processen av dessa tidslängder är 

ett klustermönster, där det vissa perioder är glesare mellan transaktionerna medan 

andra perioder ser en mer intensiv handelsfrekvens. Engle och Russell (1998) 

utvecklade en familj av modeller för hur tidslängderna dynamiskt beror på tidigare 

närliggande tidsintervall, som de kallade för Autoregressive Conditional Duration 

(ACD). Sedan dess har modellen utvecklats i olika riktningar, med alternativa 

feltermsfördelningar och alternativa funktionsformer för beroendestrukturen mellan 

tidslängderna. För att kunna differentiera mellan olika specifikationer av ACD-

modeller utvecklade Meitz och Teräsvirta (2006) ett specifikationstest av typen 

Lagrange Multiplier (LM-test), vilket i den här studien undersöks närmare. 

I empiriska studier där ACD-modeller använts har i huvudsak likvida aktier som 

handlas mycket ofta studerats, vilket gör datamängden stor. Det finns dock en stor 

mängd aktier och andra tillgångar som är mindre likvida och som handlas mer sällan, 
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med följden att stickprovsstorleken för sådana transaktioner är liten. I den här studien 

undersöks det hur tillämpbar ACD-modellen är på den typen av data, och i huvudsak 

hur Meitz och Teräsvirtas (2006) specifikationstest presterar vid relativt små stickprov. 

Småsampelegenskaperna hos hypotestest förbättras ofta av att bootstrap används, och 

simuleringar utförs för att undersöka egenskaperna för Meitz och Teräsvirtas (2006) 

LM-test, både med och utan bootstrap. I en efterföljande tillämpad del används sedan 

testet och bootstrap för att specificera ACD-modeller av tiden mellan 

aktietransaktioner gjorda på Helsingforsbörsen 2010. 

1.1. Syfte 

Syftet är att genom Monte Carlo-simuleringar undersöka egenskaperna av det LM-test 

som introducerades av Meitz och Teräsvirta (2006) för att anpassa ACD-modeller, då 

testet utförs med bootstrap. Testet används sedan för att anpassa ACD-modeller på 

transaktionsdata från Helsingforsbörsen.  

1.2. Avgränsningar 

För ACD-modeller har ett flertal olika feltermsfördelningar föreslagits i litteraturen. 

När LM-testets styrka och signifikansavvikelse undersöks genom simuleringar 

simuleras endast feltermer från den exponentiella fördelningen. 

Aktietransaktionerna som ligger till grund för den tillämpade delen i det här arbetet är 

registrerade på en sekunds noggrannhet, vilket även i tidigare studier varit vanligast. 

Den här censoreringen av tidslängderna som sker på grund av en för grov noggrannhet 

har en påverkan på parameterestimaten av ACD-modeller (Brännäs och Simonsen 

2007), och har troligtvis även en inverkan på LM-testet. Vid simuleringarna är 

censureringsmekanismen dock inte med i det här arbetet, utan tidslängderna simuleras 

som en kontinuerlig variabel. Den tillämpade delen använder transaktioner av aktier 

som handlas relativt sällan, så effekten av censureringen är troligtvis liten. Resultaten 

kan dock inte nödvändigtvis direkt appliceras på ofta handlade aktier, där 

censoreringen har en större inverkan. 

1.3. Teori om aktiemarknadens mikrostruktur 

I det här delkapitlet presenteras en del av teorin om hur marknaden fungerar nere på 

mikronivå, som har betydelse för transaktionstiderna på marknaden. För att inte tappa 
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fokus från den statistiska delen av studien är delkapitlet mycket kort och det teoretiska 

innehållet är begränsat till modeller baserade på asymmetrisk information hos 

marknadens aktörer. För en noggrannare genomgång av vad forskningslitteraturen har 

att säga om den finansiella mikrostrukturen hänvisas läsaren till Hasbrouck (2007).  

Easley och O'Hara (1992) utgår ifrån att det finns två olika kategorier av handlare på 

börsen. Den ena kategorin är informerade handlare, som vid transaktionens utförande 

har tillgång till privat information om det riktiga värdet av en tillgång. På grund av den 

tillfälliga informationsasymmetrin mellan informerade handlare och allmänheten kan 

göra vinst genom att sälja(köpa) tillgångar som för tillfälligt är för högt(lågt) prissatta.  

Den andra kategorin utgörs av oinformerade handlare vars motivation för att 

genomföra en transaktion inte kommer från att denne har information som ännu inte 

har inkorporerats i priset, utan istället av andra orsaker som likviditet eller andra 

individspecifika handelsstrategier. De oinformerade handlarna, även kallat 

likviditesthandlarna, antas handla med en jämn intensitet över dagen, medan de 

informerade aktörerna endast genomför transaktioner efter att de har observerat 

privata signaler om tillgångens värde. Dessa signaler eller informationshändelser är 

inte jämnt fördelade över tiden, vilket får de informerade handlarna, till skillnad från 

de oinformerade, att handla med en varierande intensitet.  Det här handelsmönstret 

gör att transaktioner uppvisar ett klustermönster, och motsvarande att perioder med 

intensiv handelsfrekvens tyder på en hög andel informerade handlare. Därmed finns 

det förutom empiriska observationer som motiverar ACD-modeller även en teoretisk 

bakgrund, och modeller för transaktionskluster, så som ACD, är viktiga för att kunna 

utforska och testa teorier om marknaden på mikronivå. 

1.4. Avhandlingens fortsatta upplägg 

Resten av avhandlingen är uppdelad som följer. I kapitel 2 presenteras ACD-modellen 

formellt tillsammans med estimering och dygnjustering. Kapitel 3 fortsätter med 

modellspecificering generellt och mer specifikt med Meitz och Teräsvirtas (2006) 

specifikationstest. Bootstrap och dess applikation på hypotestest behandlas i kapitel 4. 

Kapitel 5 handlar om den programmering som gjorts för det här arbetet, och 

presenterar samtidigt datamaterialet som senare används i den tillämpade delen. I 

kapitel 6 redovisas resultat från Monte Carlo-simuleringen och i kapitel 7 finns 

tillämpningen av specifikationstestet och anpassning av ACD-modeller. Avhandlingen 

avlutas med en sammanfattande diskussion i kapitel 8. 
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2 AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL DURATION (ACD) 

Anta en tidserie av sekventiellt ordnade händelser         
 , där   är index för en enskild 

händelse och    är tiden för händelsen. Tidsintervallet mellan två på varandra följande 

händelser betecknas då som            .  Det här illustreras i Figur 1 där de vertikala 

linjerna representerar sagda händelser, tillsammans med händelsernas tidpunkter och 

tidslängder. Det är alltså tidslängderna    som i huvudsak modelleras med ACD-

modellen.  

 

Figur 1 Illustration av tidslängderna (eng. duration) 

För enkelhetens skull antas att     , så att två händelser inte kan inträffa samtidigt. 

ACD-modellen antar att den förväntade längden för det kommande tidsintervallet      

betingat på händelserna           är en deterministisk funktion. Standardmodellen av 

ACD antar vidare att samma betingade tidslängd är dess väntevärde multiplicerat med 

en felterm som är IID (oberoende och identiskt fördelad) och icke-negativ. Låt    vara 

informationsmängden (eller sigma-algebran) vid tiden   , dvs. all tidigare relevant (och 

tillgänglig) information om tidsserien vid tiden   , inklusive händelsen som inträffar vid 

  , och eventuellt övriga variabler som inverkar på tidslängden och är kända vid   . 

Enligt ACD-modellen är tidslängden 

                                                         (2.1) 

där  
 
  (  |       )  är det betingade väntevärdet av    och    är en felterm som 

endast kan anta icke-negativa värden, och    är en parametervektor. Utifrån 

grundmodellen (2.1) är det uppenbart att det finns många olika möjliga varianter av 

ACD, beroende på hur funktionen    är definierad och hur    är fördelad. För 

standardversionen av ACD (Engle och Russell 1998) är väntevärdet    en linjär 

funktion av tidigare (laggade)      och     , för heltalen    , så att  

    (  |       )    ∑   
 
        ∑   

 
                                       (   )  
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Tidserien      är kovariansstationär under det tillräckliga villkoret att ∑   
 
    

 ∑   
 
      (t.ex. Pacurar 2008). Engle och Russell (1998) använde sig bland annat av 

den exponentiella fördelningen för feltermen    och kallar modellen för EACD 

(Exponential Autoregressive Conditional Duration).  De beskriver dessutom en modell 

med Weibull-fel, och nämner som möjliga utvidgningar fördelningarna generaliserad 

Gamma, log-logistisk, och log-normal. Andra författare har låtit feltermen följa en 

Burr-fördelning (Grammig och Maurer, 2000) eller en generaliserad F-fördelning 

(Hautsch, 2002). Det obetingade väntevärdet av    när    är specificerad som i (2.2) är  

 (  )  
 

  ∑   
 
    ∑   

 
   

  

Även för den betingade väntevärdesfunktionen har det sedan Engel och Russells (1998) 

gjorts en lång rad utvidgningar. Det nära släktskapet med GARCH-modellen för 

modellering av betingad varians har medfört att många av utvidgningarna gjorda för 

GARCH även gjorts för ACD. 

Ett viktigt koncept för valet av feltermsfördelningen och förståelse för ACD-modellen är 

hasardfunktionen. En hasardfunktion   ( ) är sannolikhetsdensiteten av   givet att   

har ”överlevt” tiden t, dvs. betingelsen är att    . Hasardfunktionen kan skrivas 

  ( )  
  ( )

  ( )
    

där   ( )  är sannolikheten att    , dvs.   ( )      ( )  för den kumulativa 

fördelningsfunktionen   ( )  för  . En plan hasardfunktion innebär att   ( )  är 

minneslös, så att sannolikheten av att   kommer att inträffa vid tiden   betingat på 

överlevnadstiden är oberoende av denna. Den exponentiella fördelningen är en sådan 

fördelning och har en sannolikhetsfördelning lika med 

 ( )  {          
                 

                                                       (   ) 

För att väntevärdet av   ska vara lika med 1 sätts parametern   i (2.3) till 1. 

Hasardfunktionen är för den här fördelningen konstant  . Hasardfunktionens planhet 

innebär att om feltermen i en ACD-process är exponentiellt fördelad har en händelse en 

oförändrad betingad sannolikhet att inträffa, oavsett hur lång tid sedan den senaste 

händelsen inträffade. Hasardfunktionen för hela ACD-processen     , i litteraturen 
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även kallad betingad intensitet, är då feltermen följer (2.3) en stegfunktion, med hopp i 

hasardfunktionen vid varje punkt då händelserna som modelleras inträffar. Ett 

exempel på det här visas i Figur 2, där tidslängderna som ligger till grund för figuren är 

de första 30 tidslängderna för Olvi Oyj A år 2010. ACD-modellen är av ordningen (   ) 

med parametrarna      ,        och       . Den horisentella axeln visar tiden 

och den vertikala axeln visar hasardnivån. Vid varje hopp i hasardfunktionen har en 

transaktion inträffat och längden av en enskilld horisontell linjes längd är därmed 

densamma som tidslängden mellan transaktionerna. Tidpunkter då de föregående 

tidslängderna varit långa (korta) är väntvärdet    för kommande tidslängd stor (liten) 

och hasardnivån därmed låg (hög). Hasardfunktionen     ( ) för hela ACD-processen 

beräknas som     ( )    (
    

  
)    , där    är tiden för den senaste transaktionen vid 

tidpunkten t,    är det betingade väntevärdet av nästkommande tidslängd vid 

tidpunkten    och   ( )  är hasardfunktionen för den antagna feltermsfördelningen. 

Eftersom   ( )  är konstant 1 då feltermen är exponentiellt fördelad förenklas 

hasardfunktionen för hela ACD-processen till     ( )  
 

  
.  

 

Figur 2 Exempel på hur hasardfunktionen varierar över tiden när feltermen följer den 
exponentiella fördelningen 

Att feltermens hasardfunktion är plan kan tyckas vara ett alltför starkt antagande för 

många modellerade processer. Redan Engle och Russell (1998) insåg att den 

exponentiella fördelningen var för begränsande då händelserna som modelleras är 

aktietransaktioner. Trots det används den exponentiella fördelningen fortfarande i 

ACD-modeller av estimeringsskäl. Antagandet om att feltermerna följer den 

exponentiella fördelningen ger vid estimering med kvasi-maximum likelihood (QML) 

konsistenta estimat av ACD-parametrarna (se kapitel 2.1 Estimering). På grund av den 

dåliga anpassningsgraden när feltermen antogs vara exponentiellt fördelad lät Engle 

och Russell (1998) feltermen följa Weibull-fördelningen (2.4) som en alternativ 

specifikation.  

 ( )  {   
        

    
                            

                                                           (   ) 
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Weibull är en generalisering av den exponentiella fördelningen och har en 

hasardfunktion   ( )         som, då den nya parametern    , inte är plan. 

Hasardfunktionen för (2.4) är monoton ökande för    , eller monotont minskande 

för    . Ett exempel på hasardfunktionens förändring över tiden syns i Figur 3, där 

samma tidslängder och ACD-parametrar som ligger till grund för Figur 2 användes. 

Värdet på   har här valts till 0,91 efter Engle och Russells (1998) estimat från 

transaktioner av IBM-aktier. För att väntevärdet av de Weibull-fördelade feltermerna 

ska vara 1 har jag satt 1    [ (     )]       , där  ( )  ∫          
 

 
 är 

gammafunktionen. Eftersom   här är mindre än 1 är hasardfunktionen monotont 

minskande mellan transaktionerna. Hasardfunktionen mellan transaktionerna är högre 

och minskar snabbare då väntevärdet    i ACD-processen är lågt, jämfört med när det 

är högt.  

 

Figur 3 Exempel på hur hasardfunktionen varierar över tiden när feltermen är Weibull-
fördelad 

Grammig och Maurer (2000) menar att även det här är en för stark restriktion och 

förespråkar istället användandet av den mer generella Burr-fördelningen som 

möjliggör en hasardfunktion som är inverterat u-formad, så att hasardfunktionen är 

ökande kort efter den senaste händelsen men minskande när det har gått en längre tid 

sedan den senaste händelsen.  Även den generaliserade gamma-fördelningen och den 

generaliserade F-fördelnigen har de här egenskapen (Pacurar 2008).  

ACD-modeller har i huvudsak använts till att modelera väntetider, och främst då 

väntetider mellan aktietranaktioner. Modellen kan dock även användas till att 

modellera andra serier som antar positiva värden. Bland annat har modellen använts 

för variationsbredden i pris för en tillgång under en handelsdag, som ett alternativt 

volatilitetsmått. Ett annat användningsområde har varit att modellera handelsvolym. 

                                                        
1 Väntevärdet för en Weibull-fördelad variable parametriserad enligt (2.4) är  ( )       

 (     ). 

Enkel algebra ger därmed värdet av   då väntevärdet tvingas vara =1. 
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2.1. Estimering 

Estimering av parametrarna i ACD-modeller har i litteraturen i huvudsak gjorts med 

maximum likelihood (MLE), eller med kvasi maximum likelihood om det starka 

antagandet om vilken feltermens fördelning är inte vill antas.  

Den betingade likelihood-funktionen av den generella ACD-modellen (2.1) är 

 ( | )  ∏  (  |      )  ∏
 

  
  (     )

 
   

 
   , 

där   (       ) . 

Log-likelihood-funktionen är därmed 

 ( | )  ∑(    (  )    [  (     )])

 

   

                    

Log likelihooden maximeras numeriskt, t.ex. med Newton-Raphson eller Berndt, Hall, 

Hall, Hausmann (1974), av vilken den senare är den som jag använder i det här arbetet 

(se kapitel 5 Programmering).  

Givet att modellen är korrekt specificerad och givet övriga regularitetsantaganden är 

MLE-estimatet konsistent och asymptotiskt normalfördelat. Maximum likelihood 

kräver förutom att väntevärdena    är korrekt specificerade även att feltermen    har en 

korrekt specificerad fördelning. Vanligtvis är det ett för starkt antagande, men man kan 

ändå få konsistenta estimat genom kvasi-maximum likelihood (QML). QML-estimatet 

är definierat som de parametervärden som maximerar log-likelihood funktionen när 

fördelningen som används i likelihood-funktionen är felspecificerad (se t.ex. Cameron 

och Trivedi (2005:146)). Om fördelningen tillhör den Linjära Exponentiella Familjen 

av fördelningar (LEF) kan man trots felspecificeringen ändå erhålla konsistenta 

estimat. Gouriéroux, Monfort, och Trognon (1984) visade att QML-estimat från LEF 

fördelningar är konsistenta, under det enda fördelningsantagandet att väntevärdet av 

den beroende variabeln, betingat på de förklarande variablerna, är den samma 

oberoende av om LEF-fördelningen eller den sanna fördelningen är den som antas. En 

fördelning tillhör LEF om den kan skrivas som  ( | )    ( )  ( )  ( ) , där    ( ). 

Två av fördelningarna som omnämndes i föregående delkapitel tillhör LEF, den 

exponentiella fördelningen och den enkla gamma-fördelningen. Drost och Werker 

(2004) visade att ACD-modellens parameterestimat från dessa två fördelningar är 
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identiska, så i praktiken används den exponentiella fördelningen vid QML-estimering. 

En felaktig specificerad feltermsfördelning medför dock nackdelen med en 

effektivitetsförlust.  

QML estimaten är konsistenta, men kan ändå lida av bias i ändliga stickprov. Genom 

Monte Carlo simuleringar av ACD(1,1) visade Grammig och Maurer (2000) en mycket 

stor effektivitetsförlust och en mindre bias då exponentiell QML användes där den 

sanna fördelningen av feltermen var en Burr-fördelning. Noterbart är att deras 

stickprovsstorlek i simuleringarna, 15 000, var betydligt större än den som primärt 

kommer att undersökas i den här studien. Det är därför ovisst hur QML presterar då 

den sanna fördelningen är Burr eller en annan fördelning med icke-monoton 

hasardfunktion vid små stickprov. 

2.2. Dygnjusteringar och hantering av tiden då börsen är stängd 

Ett problem som man måste ta ställning till är hur man gör med tidsintervall som är 

registrerade som att vara av tidslängden 0. Vanligtvis är transaktionstiden rapporterad 

på en sekunds noggrannhet, så även om transaktionerna i verkligheten sker med ett 

positivt men mindre än 1 sekunds tidsintervall så registreras dessa som att ha skett vid 

samma tid. Vanligtvis löses det här genom att räkna transaktioner inträffade under en 

och samma sekund som en enda transaktion (t.ex Engle och Russle ,1998, Meitz och 

Teräsvirta, 2006). Det här är ett midre problem för handelsinstrument som handlas 

mindre frekvent eftersom dessa är mer utspridda, men det förekommer fortfarande.  

Ett annat problem är hur man gör med tiden då börsen är stängd, och med tiden precis 

vid börsens öppning, då fler transaktioner än vanligt utförs. Det sistnämnda är dock 

förstås inget problem ifall man valt att behandla transaktioner som sker under en och 

samma sekund som endast en transaktion.   Meitz och Teräsvirta (2006) använde sig i 

deras empiriska del av data från New York Stock Exchange (NYSE) och drog helt enkelt 

bort tiden mellan 16.00 och 9.30 då NYSE är stängd. Det händer att det sker 

transaktioner även under den stängda tiden, och dessa togs bort. Även Engle och 

Russle (1998) analyserade data från NYSE, och även de använde sig av transaktioner av 

IBMs aktie. Men till skillnad från Meitz och Teräsvirta (2006) tog de bort transaktioner 

som skedde innan 10.00, för att få bort den effekt som en i vissa fall senarelagd 

öppning får på resultaten. Om man bara tar bort tiden då börsen är stängd antar ACD-

modellen att den förväntade väntetiden är (enbart) beroende av det som skedde 

föregående dag, och i huvudsak vid tiden för stängning. Det är inte troligt att 
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väntetiden i så fall är korrekt specificerad i början på dagen. Engle och Russle (1998) 

handskades med det här genom att modellera väntevärdet av väntetiden vid den första 

sekunden 10.00 som medeltalet av väntetiderna de föregående 10 minuterna. Återigen 

så har det här en mindre betydelse när den undersökta aktien handlas med en lägre 

frekvens.  

Det finns en tydlig variation i handelsintensiteten över dagen. I början av dagen 

handlas det mer frekvent, mot lunchtid blir det allt glesare mellan transaktionerna 

medan intensiteten för senare delen av dagen ökar igen. Ett exempel på det här 

mönstret visas i Figur 4. Figuren visar hur antalet transaktioner med Nokia Oyj 

varierade över dagen måndagen den 4 januari 2010. Motsatt gäller att de 

genomsnittliga tidsintervallen mellan handeln är längre i mitten av dagen och kortare i 

början och slutet. 

 

Figur 4 Handelsintensitet för Nokia Oyj 4.1.2010 

Innan en ACD-modell anpassas för en tidsserie justerar man den för att få bort den här 

säsongsvariationen. Det finns olika metoder för att utföra dygnsjusteringen (eng. 

diurnal adjustment). Engle och Russle (1998) estimerade en säsongsfaktor  (    ) med 

en kubisk spline-funktion med noder för varje timma. Väntetiderna justerades sedan 

genom att dividera dem men värdet av säsongsfaktorn vid klockslaget för väntetiden. 

Den justerade väntetiden  ̃  är då 
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 ̃  
  

 (    )
    

där      är klocktiden då transaktionen gjordes. Alternativt går det även att estimera 

 (    )  samtidigt som    i (2.2) med maximum likelihood. Eftersom det betingade 

väntevärdet för    när säsongsfaktorn över dygnet tas i beaktande är  (  |    )  

 (    )  ( ̃ |    ) där nu     ( ̃ |    ) så är analogen till (2.2) 

 (  |       )      (    )      

Den här fördelningens parametrar kan då estimeras ihop med (kvasi-)maximum 

likelihood (se kapitel 2.1). Tvåstegsmetoden med att först estimera en kubisk spline-

funktion gav dock enligt Engle och Russle (1998) liknande resultat och är numeriskt 

enklare. Meitz och Teräsvirta (2006) använde sig av samma procedur men med noder 

för varje halvtimma och med olika estimerade kubiska spline-funktioner för varje 

veckodag och vecka. 
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3 SPECIFICERING AV ACD-MODELLER 

Antaget att grundformen av modellen är korrekt enligt (2.1) så kan modellen ha två 

olika källor till eventuell felspecificering, felaktig funktionsform av väntevärde µ och fel 

feltermsfördelning.  Dessa två felkällor testas separat där den ena (tillfälligt) antas vara 

korrekt. 

3.1. Test av feltermsfördelningen 

Residualerna från en estimerad ACD-modell erhålls genom att dividera varje enskild 

tidslängd med dess estimerade väntevärde, så att residualerna är   ̂      ̂ . Om 

modellen är korrekt specificerad ska residualerna ha motsvarande egenskaper som IID 

och ha en empirisk fördelning liknande den fördelning modellen antar att feltermerna 

följer. För att undersöka om residualerna är oberoende utförde Engle och Russell 

(1998) Ljung-Box test av residualerna och de kvadrerade residualerna. Enligt 

surveyartikeln Pacurar (2008) har i stort sett alla ACD-artiklar sedan dess använt 

samma metod. Metoden har dock kritiserats, eftersom det inte är klarlagt huruvida 

Ljung-Box teststatistika asymptotistkt följer en    fördelning under nollhypotesen hos 

residualerna från en ACD-modell, och det finns skäl att anta att den inte gör det. Li och 

Yu (2003) utvecklade av den här anledningen ett liknande test. 

Residualernas empiriska fördelnings samstämmighet med olika feltermsfördelningen 

kan undersökas grafiskt genom QQ-plottar. För att få en snabb överblick över om 

residualerna är seriellt korrelerade är det vanligt att se hur autokorrelationsfunktionen 

ser ut. 

3.2. Meitz och Teräsvirtas (2006) test av funktionsformen 

Meitz och Teräsvirta (2006) utgår från att det betingade väntevärdet kan vara felaktigt 

specificerat på två olika sätt, antingen additivt eller multiplikativt. Eftersom jag i den 

här avhandlingen utgår från att tidsserien genereras av standard ACD, men med okänd 

ordning, presenterar jag här endast den additiva felspecifikationen. Författarnas test är 

dock väldigt generellt och kan användas för flera olika felspecifikationer, så som 

kvarvarande ACD i de standardiserade tidslängderna, ickelinjäritet, och parametrar 

som inte är konstanta över tiden. Testet är av typen Lagrange Multiplier, eller LM-test. 

För den additiva felspecifikationen, låt (2.1) vara processen under nollhypotesen, så att 
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  |                          , 

vilken testas mot den alternativa processen  

  |            (     )                                                      (   ) 

Här är    ytterligare en funktion, adapterad till     , som beror på parametervektorn 

  och ytterligare parametrar i   .  

Meitz och Teräsvirta (2006) ger flera exempel på hur deras generella LM-test kan 

appliceras vid olika specialfall av felspecifikationer, och däribland test av ACD(   ) 

mot ACD av högre ordning. En nackdel hos LM-testet är att en ACD(   ) inte kan 

testas mot en modell där både q och m är högre samtidigt. Det går alltså endast att 

differentiera mellan en ACD(   ) och en ACD(     ), respektive en ACD(   ) och 

en ACD(     ), r>0, i taget. Om vi vill testa en ACD(   ) mot högre värden av q är 

det betingade väntevärdet    av tidslängden    precis som i (2.2) 

     ∑   
 
        ∑   

 
       , 

medan det betingade väntevärdet (     ) av tidslängden     enligt alternativhypotesen 

i (3.1) istället är  

        ∑   
   
        ∑   

 
   (     ).  

Den extra termen    i väntevärdet är därför   

   ∑   
   
          ∑   

 
                                                (   )  

så att    är en funktion av r stycken ytterligare tidsförskjutna tidslängder och m stycken 

tidsförskjutningar av    självt. 

Om man istället testar mot en högre ordning av m är  

   ∑  
 

   
     ( 

   
  

   
)  ∑  

 
 
    

   
                              (   )  

I båda fallen är nollhypotesen        , vilket innebär att det för (3.2) gäller att 

             , och att               i fallet då vi testar hypotesen enligt 

(3.3). Definiera nu 
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,                   

 

  

   

   
,    och         

  

  
  . (3.4) 

Om vi testar en ACD(1,1) mot en ACD(2,1), i enighet med (3.2), är 

     
  (           )

    
   

 

     

   
 och      

  (    )    
   

 

     

   
  LM-

statistikan är 

   {∑ ̂  ̂ 
 

 

   

}  {∑ ̂  ̂ 
 

 

   

 (∑ ̂  ̂ 
 

 

   

)(∑ ̂  ̂ 
 

 

   

)

  

(∑ ̂  ̂ 
 

 

   

)}

  

 {∑ ̂  ̂ 

 

   

}  

där N är antalet observationer i serien, och  ̂ ,  ̂  och  ̂  är motsvarande (3.4) 

evaluerade vid de begränsade ML estimaten av parametrarna, dvs. MLE under 

nollhypotesen. Enligt teorem 1 i Meitz och Teräsvirta (2006) följer LM-statistikan 

asymptotiskt, under reguljära antaganden (se teorem 1 i Engle 2000) och 

nollhypotesen, en    fördelning med antalet frihetsgrader lika med antalet parametrar i 

vektorn   .  

LM-statistikan kan enklast estimeras med hjälp av en hjälpregression enligt följande 

algoritm.  

Algoritm 1 (procedure 1 i Meitz och Teräsvirta 2006). 

1. Estimera först de begränsade ML-estimaten av    och evaluera  ̂ ,  ̂  och  ̂   i 

(3.4) vid ML-estimatet. Låt      ∑  ̂ 
  

   . 

2. Regressera  ̂  på  ̂ 
  och  ̂ 

 , för        , och erhåll därifrån 

residualkvadratsumman     . 

LM-statistikan är nu     (         )     . 

LM-statistikan följer asymptotiskt   (    (  )), där     (  ) är dimensionen av vektorn 

  , om ML-estimatet utförs med en korrekt specificerad feltermsfördelingen. Som 

nämndes i kapitel 2.1 är QML-estimatet konsistent om den antagna fördelingen tillhör 

den linjära exponentiella familjen av fördelningar, vilket den exponentiella 

fördelningen gör, men det här asymptotiska resultatet gäller inte automatiskt för LM-

statistikan. Meitz och Teräsvirta (2006) härleder vidare därför en algoritm som är 

”robust” även i de fall då den sanna fördelningen inte är densamma som den antagna, 

så att LM-statistikan är asymptotiskt   -fördelad oavsett om estimeringen utförs med 
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MLE eller med QMLE med (felaktigt) antagen exponentiell feltermsfördelning. Steg 2 

från Algoritm 1 ersätts och ett ytterligare steg läggs till enligt följande. 

Algoritm 2 (procedure 2 i Meitz och Teräsvirta 2006). 

1. Estimera de begränsade (Q)ML-estimaten av    och evaluera   ̂ ,  ̂  och  ̂   i (3.4) 

vid (Q)ML-estimatet. 

2. Regressera  ̂ 
  på   ̂ 

 ,        , och spara residualvektorn  ̂ 
 . 

3. Regressera 1 på   ̂  ̂ ,        , och beräkna    . 

LM-statistikan är nu            och är under nollhypotesen asymptotiskt 

fördelad som   (    (  )). 
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4 HYPOTESTEST MED HJÄLP AV BOOTSTRAP 

Vanligtvis när en hypotes testas approximerar man teststatistikans fördelning med dess 

asymptotiska fördelning under nollhypotesen. Om utfallet av statistikan av det 

undersökta datamaterialet är tillräckligt extremt, så att ett sådant extremt eller 

extremare värde har en låg sannolikhet enligt vår approximerade fördelning, förkastar 

man nollhypotesen till fördel för alternativet. Approximationen med den asymptotiska 

fördelningen är ofta tillräckligt bra vid stora stickprov (stor är förstås relativt här), men 

när stickprovsstorleken är liten kan den ändliga fördelningen skilja sig från den 

asymptotiska så pass mycket att testet blir osäkert. I sådana fall kan man ofta ge testet 

bättre egenskaper genom att approximera dess egenskaper på ett annat sätt än med 

den asymptotiska. 

Efron (1979) utvecklade för det här syftet en simuleringsmetod som han kallade 

bootstrap. Idén med bootstrap är att man slumpmässigt drar B stycken slumpmässiga 

bootstrap-stickprov av samma antal observationer N som den undersökta 

datamängden. Bootstrap-stickproven dras från en datagenererande process (DGP) som 

approximerar den DGP som genererade den ursprungliga datamängden. 

Approximationen av DGP kan ske på olika sätt, vilket ger upphov till olika 

bootstappmetoder. När bootstrap används för hypotestest använder man en bootstrap 

DGP som är sann under nollhypotesen, eftersom det som slutligen ska approximeras är 

fördelningen av teststatistikan för en DGP där nollan är sann. 

Låt  ̂  vara teststatistikans värde för det undersökta datamaterialet, och  ( )  den 

kumulativa fördelningsfunktionen för teststatistikan under nollhypotesen. P-värdet 

från hypotestestet är då  ( ̂)     ( ̂) om testet är ensidigt och förkastar stora värden 

av   ̂ Nollhypotesen förkastas om  ( ̂)   , där   är den förutbestämda 

signifikansnivån. Om hypotestestet i stället utförs med bootstrap beräknas det 

bootstrappade p-värdet  ̂(    )( ̂)     ̂(    )( ̂)  
 

 
∑  ( ̂ 

(    )
  ̂) 

   , där  ̂(    )( ) 

är den empiriska fördelningen av de B stycken bootstrap-statistikorna  ̂ 
(    )

. Här är 

 ( ) en indikatorfunktion som antar värdet 1 om det logiska argumentet inom parentes 

är sant, och 0 annars. Varje bootstrap-statistika  ̂ 
(    )

 är teststatistikans värde för 

bootstrap-stickprovet  .  

Bootstrap-testet är helt beroende av hur väl  ̂(    )( ) approximerar  ( ) i närheten av 

   ̂. Den empiriska fördelningen  ̂(    )( ) kan approximeras på flera olika sätt, med 
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olika starka påtvingande antaganden. En metod som används för dynamiska modeller 

är recursive design semi-parametric bootstrap. För en ACD-modell i enighet med (2.1) 

är algoritmen för den här metoden som följer. 

Algoritm 3: recursive design semi-parametric bootstrap. 

1. Estimera modellen enligt nollhypotesen och beräkna teststatistikan  ̂ 

2. Generera en ACD pseudoserie med de estimerade parametrarna från steg 1, och 

nya feltermer från den antagna fördelningen 

3. Beräkna teststatistikan  ̂ 
(    )

 från den bootstrappade serien 

4. Upprepa steg 2-3 B gånger 

5. Beräkna  ̂(    )( ̂)  
 

 
∑  ( ̂ 

(    )
  ̂) 

   . 

I steg 2 genereras feltermerna pseudo-slumpmässigt med datorns hjälp. De flesta 

statistikprogrammen har färdiga algoritmer för att generera data från de vanligaste 

fördelningarna. Mer generella programmeringsspråk, t.ex. Java och C++, är mer 

begränsade med färdigpaketerade algoritmer för olika fördelningar, men de kan 

vanligtvis generara pseudo-slumpmässiga data från den kontinuerliga likformiga 

sannolikhetsfördelningen. Om den kumulativa fördelningen   man vill dra data från 

går att invertera går det att transformera slumpvärdena från den likformiga 

fördelningen för att på så sätt erhålla pseudo-slumptal som följer  . Om    (   ) är 

likformigt fördelad följer    ( ) den kumulativa fördelningen  , där     är inversen av 

  (se t.ex. Pitman (1993)). Efter att pseudo-feltermerna   
(    )

 genereras i steg 2 

beräknas    (   )  pseudoseriens väntetider   
(    )

 genom att starta med 

initialvärdena        
(    )

     
(    )

  och        
(    )

     
(    )

 . Sedan genereras   
(    )

 

  
(    )

   
(    )

, där   
(    )

 beräknas från initialvärdena och    
(    )

        , generas 

rekursivt från de tidigare genererade   
(    )

 och   
(    )

          Eftersom 

initialvärdena påverkar serien kan man generera en längre serie där de extra 

observationerna tas bort i början, en så kallad burn in, för att på så sätt minska 

påverkan från initialvärdena. Initialvärdena för   
(    )

 kan t.ex. vara de första 

residualerna från den ursprungliga serien och initialvärdena för   
  kan t.ex. vara det 

obetingade väntevärdet  (  )  
 

  ∑   
 
    ∑   

 
   

. 
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B väljs så att (   )    är ett heltal. Högre B gör att  ̂(    )( )  är en bättre 

approximation av  ( ) och att testets styrka är högre. Storleken B begränsas å andra 

sidan av hur beräkningsintensiv teststatistikan är. Beräkningsintensiteten kan särskilt 

vara ett problem vid simuleringar av bootstrap-testet (se nästa kapitel 3.1). 

Metoden i algoritm 3 kräver att det görs ett antagande om feltermens fördelning. Vill 

man inte göra det antagandet kan man istället dra feltermerna icke-parametriskt. Man 

drar då dessa från residualerna med återläggning, dvs. man låter bootstrap-feltermerna 

följa residuernas empiriska fördelning.  

Om den bootstrappade approximationen  ̂(    )( )  av  ( )  är bättre än 

approximationen av  ( ) med dennas asymptotiska fördelning  (   )( ) blir skillnaden 

mellan den nominella signifikansnivån och den sanna signifikansnivån lägre. Den 

nominella signifikansnivån är det värde på   som valts, dvs. sannolikheten för att 

felaktigt förkasta nollhypotesen om teststatistikan   följer  (   )( ) . Den sanna 

signifikansnivån är i stället den riktiga sannolikheten för att felaktigt förkasta 

nollhypotesen. Eftersom  ̂ , där  ̂  antingen är  ̂(    )( )  eller  ̂(   )( ) , är en 

approximation av den sanna fördelningen   och det generellt gäller att   ̂    skiljer sig 

den nominella och sanna signifikansnivån åt. Inom ekonometrin är den här skillnaden 

på engelska känd som size distortion, och inom den mer generella statistiken kallas den 

ofta för Error in Rejection Probability (Davidson och McKinnon, 1999). Jag väljer 

fortsättningsvis att på svenska kalla den här skillnaden för signifikansavvikelse. 

Poängen med bootstrap är som sagt att minska signifikansavvikelsen. Teoretiskt är 

reduktionen i signifikansavvikelse med bootstrap i många fall  (     ) för ett ensidigt 

hypotestest och  (   )  för ett tvåsidigt test (McKinnon, 2009). I det här 

sammanhanget räknas ett test med    fördelning som tvåsidigt. Teorin om hur 

bootstrap minskar signifikansavvikelsen är dock inte alltid överensstämmande med 

simuleringsexperiment (McKinnon, 2009). 

4.1. Fast bootstrap för snabbare simuleringar 

 När bootstrap-metoden simuleras för att undersöka en metods egenskaper använder 

man normalt ett stort antal simuleringar. Först för själva bootstrap-proceduren 

behöver man simulerar B+1 stycken bootstrap-stickprov med stickprovslängden N, och 

att man för varje sådant bootstrap- stickprov beräknar teststatistikan. Hela den 

proceduren ska sen upprepas ett högt antal gånger M för att få en bra approximation av 
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fördelningen för det bootstrappade testet. Totalt krävs det då   (   ) bootstrap-

stickprov med tillhörande estimat av teststatistikan eller teststatistikorna. Ett exempel 

på storleken av   och   är           och       (MacKinnon (2006)), vilket 

innebär att 40 miljoner bootstrap-stickprov ska genereras och estimeras. Om 

teststatistikan är beräkningsintensiv så kan det innebära en alldeles för lång 

simuleringstid, trots dagens moderna och kraftfulla datorer. Davidson och McKinnon 

(2006) introducerade en metod som effektivt minskar antalet genererade bootstrap-

stickprov vid simuleringar när signifikansnivå (eller styrka) ska granskas. Vanligtvis 

estimeras den sanna signifikansnivån (eller styrkan) av bootstrap-testet som andelen av 

de   stycken repetitioner där bootstrap-testet förkastade nollhypotesen. Matematiskt 

kan det skrivas 

 

 
∑  ( ̂   ̂     

(    )
)

 

   

                                                       (   ) 

där  ̂  är teststatistikans värde för upprepningen indexerad  , och  ̂     
(    )

 är     

kvantilen för den empiriska fördelningen av bootstrap-statistikan för repetitionen  . 

Davidsons och McKinnons (2006) metod genererar och estimerar i stället för   stycken 

bootstrap-stickprov för varje repetition   endast ett bootstrap-stickprov för varje 

repetition. Dessa totalt   bootstrap-stickprov   
(    )

 ligger som grund för att beräkna 

den empiriska     kvantilen  ̂   
(    )

, dvs. den   (    ):e   
(    )

 observationen om 

dessa ligger ordnade i stigande följd. Den sanna signifikansnivån (eller styrkan) av 

bootstrap-testet beräknas nu i stället av 

 

 
∑  ( ̂   ̂   

(    )
)

 

   

                                                      (   ) 

Ahlgren och Antell (2013) använde framgångsrikt den här metoden när de undersökte 

styrkan hos bootstrappade test av kointegrationsrang. De fann att skillnaden i 

förkastningssannolikhet för metoderna (4.1) och (4.2) var mindre än 0,02 

procentenheter för deras signifikansnivåsimuleringar och mindre än 0,5 

procentenheter för deras styrkesimuleringar, när           och        . 
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5 PROGRAMMERING 

Huvudelen av arbetstiden för det här arbetet har gått till att skriva programkod, vilket 

motiverar ett kapitel om programmeringen, även om det kanske inte har någon direkt 

betydelse för forskningsfrågan. Programmeringen behövdes för att först få fram 

tidslängderna från rådatat, och sen för att utföra MLE-estimering och LM-testet, 

tillsammans med simulering och bootstrap.  

Programkoden är skriven i Java. Paketet la4j (Linear Algebra For Java) har används för 

matrismultiplikation och -invertering, och paketet uncommons maths för en effektiv 

slumptalsgenerator av typen Mersenne twister. Till en början skrev jag koden i 

statistikprogrammet R, men det visade sig snart, bland annat på grund av att R är ett 

script-språk och koden inte kompileras innan körning, att det var för 

beräkningsineffektivt. En tillräckligt lång simuleringsmängd skulle ta dagar eller veckor 

att köra på en modern normalsnabb dator. Vissa delar görs dock fortfarande i R, t.ex. 

grafer och tabeller, dygnsjustering och delar av beräkningen av signifikansavvikelse. 

Totalt uppgår programkoden till drygt 3000 rader, skrivna både i R och Java, där en 

del av koden är funktioner för att testa validiteten av andra delar i koden.  

5.1. Data 

För att beskriva hur extraktionen av information från rådata och beräkning av 

tidslängder gjordes beskriver jag först datafilen som används i den tillämpade delen. 

Rådata från 2010 kommer från NASDAQ OMX som en 6,7 gigabyte stor .txt-fil med 

semikolon-separerade kolumner, där varje transaktion representeras av två rader, en 

för varje part i transaktionen (köpare och säljare), direkt efter varandra. I filen finns 

transaktioner av 1065 olika instrument. Det finns en viss kronologisk ordning, på så 

sätt att transaktionerna är ordnade efter datum, men inom ett givet datum fallerar 

ordningen och en sortering krävs. För en vidare inblick i datafilen visas de första två 

raderna tillsammans med kolumnnamnen i Tabell 1 nedan. De kolumner som använts i 

den här studien är endast de svärtade, men datamaterialet ger möjlighet till framtida 

forskning med mer involverade mikrofinansiella frågor genom att även utnyttja t.ex. 

pris och volym för en transaktion eller orderbook state och trade type.  
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Tabell 1 Utdrag från datafilen 

 

En 6,7 gigabyte stor fil går inte att sortera direkt eftersom hela filen inte kan läsas in i 

datorns primärminne. En ytterligare försvårande sak är att när Java läser en .txt-fil kan 

detta bara göras från filens början till slut, en rad i taget. Min lösning var att dela upp 

varje instrument i en egen mindre fil, och därefter sortera transaktionerna 

kronologiskt. Sorteringen gjordes med en effektivitetsvinst för en dag i taget, eftersom 

dagarna redan var i rätt ordningsföljd. 

Varje transaktions klocktid och datum omvandlades till tid mätt i sekunder efter kl. 

0.00 1.1.2010. Eftersom börsen är stängd över natten, veckoslut och röda dagar, samt 

att tidslängderna, i enlighet med tidigare forskning (se kapitel 2.2 dygnsjusteringar), 

beräknas genom att tiden då börsen är stäng ignoreras (dras bort) måste tiderna 

justeras. Från tiderna dras bort                sekunder från antalet dagar då 

börsen varit stängd under året fram till tiden och  (      )              sådana 

dagar börsen var öppen. Tidslängderna kan nu beräknas som differensen av den här 

justerade tiden och den föregående transaktionens (borttaget transaktioner som skedde 
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under samma sekund) tid. Tidslängderna dygnsjusteras sedan innan estimering och 

specifikationstestet. Det gjordes genom att för varje halvtimmesintervall (i klocktid, 

inte den ovan justerade tiden) ta genomsnittliga tidslängden, sätta medelvärdet till 

mitten av varje halvtimmesintervall och sedan anpassa en kubisk spline-funktion i R 

med funktionen interpSpline i paketet splines. Varje tidslängd standardiseras sen med 

den estimerade spline-funktionens värde vid punkten för tidslängdens inträffande i 

klocktid. 

5.2. Maximering av likelihood-funktionen 

Jag har valt att maximera likelihood-funktionen med Berndt, Hall, Hall, Hausmanns 

(1974) metod, eller BHHH. BHHH är en iterativ gradientmetod. Från startvärdena för 

parametervektorn  ̂  erhålls uppdaterade estimat stegvis med förhoppningen att 

målfunktionen, här likelihoodfunktionen, ökar för varje steg. Varje nytt estimat 

beräknas enligt 

 ̂     ̂                                                                      (   ) 

där    ∑
   ( | )

  

 
   |

 ̂ 

 är gradienten av log-likelihooden, dvs. scorevektorn, evaluerad 

vid parametervärdena  ̂ , och  

   (∑
   ( | )

  

 

   

   ( | )

   
|

 ̂ 

)

  

                                               (   ) 

är inversen av summan av de yttre produkterna av varje enskild observations 

scorevektor evaluerad vid  ̂   Iterationen fortsätter tills att man uppnår 

konvergenskriteriet så att en tillräckligt liten relativ förändring sker från senaste 

itterationen för antingen parametrarna, scorevektorn eller log-likelihooden, eller att 

antalet iterationer   överskrider ett visst maximum. 

För t.ex. en exponentiellt fördelad ACD-modell är log-likelihooden  

 ( | )   ∑[  (  )    (  [
  

  
])]

 

   

  ∑[  (  )  
  

  
]

 

   

  

Gradienten av log-likelihooden, eller scorevektorn, blir då 
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  ( | )

  
  ∑[

 

  
(
   

  
)  

  

  
 
(
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För att beräkna scorevektorn behövs därför det betingade väntevärdet    och dess 

derivata 
   

  
 för varje tidslängd. För en ACD(1,1) är de partiella derivatorna av log-

likelihooden, de enskillda elermenten i scorevektorn, för en enskild tidslängd 
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där                   . Eftersom    och 
   

  
 beror direkt på      och 

     

  
 

beräknas dessa rekursivt i en loop med start från initialvärdena. Initialvärdena är 

   
 

 
∑   

 
   , dvs. medeltalet av tidslängderna, och  

   

  
  , för          , där k är 

lika med     (   ) i (2.2). I samma loop beräknas även    i (   ) genom att från varje 

iteration i loopen kumulativt addera de yttre produkterna av 
   ( | )

  
, och slutligen 

invertera summan av dessa matriser.  

För att effektivisera maximeringsalgoritmen, samt att införa restriktioner på 

parametrarna, utfördes en line-search efter varje steg i maximeringen. En line-search 

innebär att istället för (   ) används 

 ̂           
      

 ( ̂       | )                                       (   ) 

där   är en skalär tillhörande den förutbestämda mängden  , och där    och    är som 

tidigare. Kanske enklare än i matematisk notation kan algoritmen  line-search 

beskrivas som att det efter att riktningen      beräknats jämförs log-likelihooden 

evaluerad vid  ̂        för varje möjligt       I min kod är                 i de 

fallen  ̂       inte hamnar utanför parameterrymden. Line-search förbättrar 



 29 

maximeringsmetoden i sådana fall där maximeringsmetoden utan line-search  ̂  

     ”skjuter” över så att varje  ̂  sicksackar fram mot maximumet istället för att ta sig 

rakt emot det. I mina tester såg jag att särskilt små stickprov får algoritmen att uppvisa 

det här beteendet.  

För kovariansstationaritet krävs att summan av parametrarna, borträknat konstanten 

 , är mindre än 1. Mitt sätt att handskas med det här var att för varje gång  ̂        

hamnar utanför parameterrymden i ett steg s+1 i maximeringen utföra en line-search 

mellan  ̂  och skärningspunkten mellan parametergränsen och den linje som går från 

 ̂  med riktningen     . Den här metoden för att införa restriktionerna kan diskuteras 

och en trolig förbättringspotential finns, dels vad gäller beräkningseffektivitet men, än 

viktigare, även för att hitta det globala maximumet i parameterrymden.  

Ett problem som uppstod vid BHHH-maximeringen var vid beräkningen av matrisen 

   för vissa utfall av simuleringen, särskilt när seriens längd var liten. Från (5.2) syns 

det att    är inversen av en matris. Matrisinvertering kräver att matrisen som ska 

inverteras har full rang, dvs. är icke-singulär, så att kolumner och rader i matrisen är 

linjärt oberoende av varandra. För vissa simuleringsutfall var den här matrisen singulär 

och    kunde inte beräknas. För att lösa problemet testade jag dels att i simuleringen 

förkasta sådana utfall där singuläriteten uppstod, med risk för bias som konsekvens, 

och dels att beräkna parameterförändringens storlek i ett steg i maximeringen med en 

alternativ metod. Det visade sig dock att singuläritetsproblemet i huvudsak uppstod när 

parametrarna estimerades till noll (i praktiken av numeriska skäl mycket nära noll). 

Problemet kunde därför lösas genom att sätta den undre gränsen för parametrarna till 

0,0001 istället för 0.  

BHHH-algoritmen hittar ett lokalt maximum som inte nödvändigtvis måste vara det 

globala maximumet. För att öka sannolikheten för att det är det globala maximumet 

som hittats bör man utgå från flera olika startvärden. Antalet startvärden kan snabbt 

bli stort om det är många parametrar och man vill använda flera startvärden för varje 

parameter. Om man t.ex. har en ACD(2,2), som har 5 parametrar (antaget att man 

använder QMLE så att några ytterligare parametrar för fördelningen inte måste 

estimeras), och vill testa 5 olika startvärden per parameter är det totala antalet 

startvärdeskombinationer        . Om man bara ska anpassa modellen på ett litet 

antal datamängder är så många startvärden genomförbart, men för simuleringar, som 

kanske redan kräver en ganska lång tid att genomföra för endast ett startvärde, blir 
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antalet startvärden troligtvis alldeles för stort. I min simulering har jag därför bara 

använt ett startvärde, och då använt samma startvärden som den datagenererande 

processen. En djupare analys av hur startvärdet påverkar BHHH-algoritmen har inte 

gjorts i det här arbetet, vilket gör validiteten av simuleringsresultaten osäkrare. Om 

algoritmen hittar ett lokalt maximum som är långt ifrån det globala maximumet får 

detta ofta en stor inverkan på LM-testets utfall. I den empiriska delen har jag dock 

utgått från flera startvärden för att maximera sannolikheten att hitta det globala 

maximumet.  

5.3. LM-testet 

Meitz och Teräsvirtas (2006) LM-test kräver först ett MLE-estimat för nollhypotesen 

och sedan beräkningar av  ̂ ,  ̂  och  ̂  i (3.4) evaluerade vid MLE-estimatet. För t.ex. en 

ACD(1,1) mot en ACD(1,2) är tidslängdens betingade väntevärde enligt noll-hypotesen 

                   

och enligt alternativhypotesen är den 

                 (         )    (         )  

För alternativet är    ensamt 

            (         )  

Komponenterna  ̂ ,  ̂  och  ̂  som behövs för LM-statistikan är därför 

  ̂  
 

 ̂ 

  ̂ 
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[(        ̂   )
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  ̂   

   

  ̂   )  
 

 ̂ 
( ̂     ̂ 

  ̂   

   
)   

      ̂  
  

 ̂ 
    

där    (       )  och      , och där de sista två termerna i den tredje likheten 

för    försvinner eftersom att dessa är noll under nollhypotesen. Precis som för 

scorevektorn vid BHHH-maximeringen behövs parametrarnas gradientvektor och  ̂  
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estimeras för varje tidslängd. Dessa initieras återigen så att  ̂   ̂  
 

 
∑   

 
   , och  

  ̂ 

   
 

  ̂ 

   
                För de övriga tidslängderna beräknas parametrarnas 

gradientvektor och  ̂  rekursivt utifrån initialvärdena.  

Enligt Algoritm 1 och 2 i kapitel 3.2 kan LM-statistikan beräknas genom 

hjälpregressioner från  ̂ 
 ,  ̂ 

  och  ̂ . Det här gjordes genom att låta java-paketet la4j 

beräkna de vanliga matrisformlerna för OLS-estimat och residualer så att 

koefficientestimaten är  ̂  (   )      och residualerna är  ̂     (   )       där 

 ̂,   och  ̂ här generaliserat är matriser eftersom regressanden i steg 2 i Algoritm 2 

generellt har flera dimensioner.  

En stor fördel med LM-test är att MLE under alternativhypotesen inte behöver 

estimeras, utan endast MLE under nollhypotesen. Buse (1982) visar en intuitiv 

illustration över hur LM-testen (tillsammans med de andra två klassiska likelihood-

baserade testen, likelihood-kvotstest och Wald test) fungerar. Anta att nollhypotesen är 

den sanna. Likelihooden enligt alternativhypotesen evaluerat vid det begränsade 

estimatet av parametrarna (under nollhypotesen) bör då inte vara alltför avvikande 

från den obegränsade likelihooden.  Vidare bör lutningen av likelihood-funktionen, dvs. 

derivatan av log-likelihooden eller score-värdet, evaluerad vid det begränsade estimatet 

vara nära noll, eftersom lutningen vid det obegränsade estimatet (maximum av 

likelihood-funktionen) är noll. LM-statistikan är kvadraten av score-värdet vid 

nollhypotesens estimat standardiserat (multiplicerat) med inversen av Fishers 

information. Matrisformen av LM-testet är därmed 

    (  )  (  )
   (  )                                                         (   ) 

där score-vektorn  (  )  
     (  | )

  
  och informationsmatrisen 

 (  )    (
      (  | )

      ) . Informationsmatrisen är ett mått på kurvaturen hos log-

likelihooden och användningen av den i LM-statistikan motiveras av Figur 5 nedan 

tagen från Buse (1982). 
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Figur 5 Teoretisk illustration av LM-test för två olika datautfall 

Källa: Buse (1982) 

Kurvorna A och B är log-likelihood-funktionerna av någon parameter   (i figuren en 

skalär) för två olika datautfall. A har en starkare kurvatur (ett högre absolutvärde av 

andra derivatan) än B, medan lutningen vid    är densamma. Log-likelihooden vid    

är dock närmare sitt maximum i A-fallet än för B-fallet, och ju kraftigare kurvaturen är, 

desto närmare varandra är dessa två punkter. Att multiplicera den kvadrerade 

scorevektorn med inversen av kurvaturen gör därmed att en hög kurvatur ger ett lägre 

värde på LM-statistikan, och vice versa. 

ACD-modellen (2.2) med      ∑   
 
        ∑   

 
        sades tidigare har följande 

parameterrestriktioner: 

a) ∑   
 
   +∑   

 
   <1 

b)                         . 

Den första, a) är ett tillräckligt villkor för att serien ska vara kovariansstationär. Det 

andra, b) är ett tillräckligt, men inte nödvändigt, villkor för att säkerställa att 

väntevärdet  ̂  för något i inte är negativt. Huruvida man påför restriktionerna eller inte 

vid estimeringen av ACD-modeller har en inverkan på LM-testet. Loglikelihood-

funktionens lutning, som ligger till grund för LM-statistikan, varierar förstås med 

parametervärdena. Om det begränsade (med parameterrestriktionerna) och 

obegränsade MLE-estimaten skiljer sig åt, är sannolikt även LM-statistikorna olika. 
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Alternativhypotesen är då fri från både en tvingad lägre ACD-ordning (det som ska 

testas) och dessutom restriktionerna a) och b). Det leder till två alternativa 

nollhypoteser och en alternativhypotes, vilka kan sammanfattas så att  

                         

                                         )      ) 

                      

där       är nollhypotesen där MLE-estimatet görs under restriktionerna  )      ) . 

Sannolikt är därför LM-statistikan vid det obegränsade estimatet är lägre än vid det 

begränsade, eftersom testet        mot     testar fler frågeställningar än testet       mot  

    

Empiriskt sker det ofta att en av   -parametrarna är negativ för ACD-modeller av högre 

ordning, om negativa parametrar är tillåtna. Om negativa parametrar tillåts är det en 

god idé att kotrollera de anpassade väntevärdena  ̂  så att de inte har negativa värden 

för någon av transaktionerna. Hautsch (2012) anpassade ACD-modeller på bland annat 

Coca-Cola- och General Electrics-aktier. I fallen då  ̂  var negativ kompenserades det 

här av en högre  ̂ , och ingen av de anpassade väntevärdena  ̂  var negativa. Även i 

Engle och Russell (1998) är ett av  ̂-estimaten negativ i en ACD(2,2) anpassad på IBM-

aktiedata, men i deras fall var det  ̂  som var negativ men med en kompenserande stor  

 ̂ . I de här fallen har dock stickproven varit relativt stora, 15 174 och 25 101 respektive 

46 091. För mindre stickprov är parameterestimatens varians högre och en eventuell 

negativ  ̂ -parameter riskerar att vara stor, även om den ”sanna” datagenererande 

processen skulle ha en marginellt negativ   -parameter som kompenseras av en 

tillräckligt hög annan   -parameter. De anpassade väntevärdena  ̂  har därför en högre 

sannolikhet att anta negativa värden om restriktionen b) inte påförs och stickprovet är 

litet. Det här märktes tydligt i mina simuleringar efter att jag tillät negativa 

parameterar, och är ett särskilt stort problem vid bootstrap. De bootstrappade serierna 

får ofta negativa väntevärden om någon   -parameter är tillräckligt negativ. När 

negativa parametrar tilläts i min kod la jag istället in restriktionen att ingen av de 

anpassade väntevärdena  ̂  får vara negativ för ett MLE-estimat. Det här görs i min kod 

genom att låta koefficientens maxvärde i line-search algoritmen minska med 0,001 

ända tills alla estimerade väntevärden  ̂  är positiva för parametrarna vid line-search 
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algoritmens maxvärde. Implementeringen av den här extra restriktionen är 

beräkningsintensiv och dra ner hastigheten på simuleringarna ganska kraftigt. Det är 

även osäkert hur bra algoritmen hittar det globala maximumet av log-likelihood 

funktionen under restriktionen. I simuleringsalgoritmen satte jag även där in en 

kontroll för väntevärdena   , som slumpar fram nya feltermer för de senaste 

tidslängderna om    blir negativ. 

Simuleringen gav i vissa fall märkliga resultat då parametrarna tvingades att vara 

positiva. När t.ex. testets styrka (se kapitel 6.2) undersöktes för hypotesen ACD(1,1) 

mot ACD(1,2) var styrkan ökande för minskande   -parametrar, när    var låg (men 

positiv), tvärt emot vad som är väntat. Det här försvann sedan när negativa 

parameterestimat tilläts. En trolig förklaring är att parameterrestriktionen oftare 

inverkar på estimaten när parametervärdena är små, och att det i sin tur påverkar LM-

statistikans värde.  
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6 RESULTAT FRÅN MONTE CARLO-SIMULERINGAR 

I det här kapitlet presenteras simuleringsresultaten av LM-testen i form av diagram 

med signifikansavvikelse och styrka. Meitz och Teräsvirtas (2006) specifikationstest 

har bara en alternativhypotes, men alternativet i sig är en familj av olika modeller 

beroende på parametrarnas värde, och testets signifikansavvikelse och styrka varierar 

med parametrarna. Egenskaperna är såklart även beroende av stickprovets storlek, 

version av testet (här                                               2 ) och 

signifikansnivån. Det finns således många olika kombinationer som går att simulera, 

men att simulera och presentera resultaten för alla tänkbart intressanta kombinationer 

är knappast möjligt utan begränsningar måste göras. Det är trots det ganska många av 

dessa kombinationer som jag vill visa, så jag har lagt flera simulerade kombinationer i 

varje figur, utan att för den sakens skull, förhoppningsvis, göra de enskilda resultaten 

för svåra att avläsa. De fyra olika versionerna av testen är uppdelade i paneler i varje 

figur, medan varje figur innehåller flera olika datagenererande processer, där endast en 

parameter tillåts variera inom en figur.  

6.1. Signifikansavvikelse 

Under kapitel 4 vid beskrivningen av bootstrap introducerades begreppet 

signifikansavvikelse. Begreppets betydelse förklaras här mer formellt. 

Den nominella signifikansnivån   är 

     
(       )  

där    är data och      är den region i sampelrymden där hypotestestet förkastar 

nollhypotesen.    förtydligar att sannolikheten    
( ) är under nollhypotesen och index 

n benämner stickprovsstorleken. Den sanna signifikansnivån, eller 

förkastningsfrekvensen, är för testet utfört med antagandet att teststatistkan följer dess 

asymptotiska fördelning istället 

    
(   )

    
(       

(   )
)  

och motsvarande för testet utfört med bootstrap 

                                                        
2 Den icke-robusta och ”robusta” versionen av testet refererar till testen utförda med Algoritm 1 respektive 

Algoritm 2 i kapitel 3.2. 
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(    )

    
(       

(    )
)                                                 (    ) 

I (6.1) är     
(    )

 själv en slumpmängd som är beroende av utfallet   . Genom att 

simulera en stor mängd M stycken repetitioner från nollhypotesen kan den sanna 

småsampelsignifikansen estimeras med 

 ̂   
(    )

 
 

 
∑ (       

(   )
)

 

   

  

där    är data från simulering indexerad i.     
(    )

 kan i sin tur estimeras genom att 

använda fast bootstrap så att 

 ̂   
(         )

 
 

 
∑   (    ̂   

(        )
)

 

   

  

där  ̂   
(        )

 är förkastningsregionen för den nominella signifikansnivån   beräknat 

som beskrivet i kapitel 4.1. 

Den estimerade signifikansavvikelsen för det asymptotiska testet är helt enkelt 

     
(   )

  ̂   
(    )

    

dvs. skillnaden mellan den estimerat sanna signifikansnivån vid den nominella 

signifikansnivån   och   självt. Motsvarande gäller för bootstrap-versionen. 

De datagenererande processer vars signifikansavvikelse presenteras här framgår i 

Tabell 2 nedan.  Den första, benämnd DGP1S (S för Size, vilket är den engelskspråkiga 

benämningen på signifikansavvikelse), är en ACD(1,1) med varierande   , medan    är 

parametern som varierar i DGP2S. Testen som undersöks för de två första 

datagenererande processerna är för testhypoteserna ACD(1,1) mot ACD(1,2) och 

ACD(1,1) mot ACD(2,1), men eftersom resultaten för de två testhypoteserna var mycket 

lika varandra visas, för att spara utrymme, endast testen för det förstnämnda 

hypotesparet. I det här delkapitlet är stickprovsstorleken för samtliga simuleringar 

N=1000. Antalet simuleringsrepetitioner är M=10 000 för varje DGP, t.ex. DGP1S 

innehåller egentligen fem olika datagenererande processer, så antalet 

simuleringsrepetitioner där är 50 000. 
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Tabell 2 Datagenererande processer för test av signifikansavvikelse 

DGP ω α1 
 

β1 
 

Persistens 

DGP1S 0,15 0,1   {0,7;0,75;...;0,85;0,89}   0,80–0,99  

DGP2S 0,15 {0,03;0,06;...;0,15}   0,7   0,73–0,85  

Parametrarna är från modellen         ,    
   ∑   

 

        ∑  
 

 
    

   
 och        ( ) 

De simuleringsestimerade signifikansavvikelserna presenteras grafiskt genom att 

signifikansavvikelsen plottats mot den nominella signifikansnivån. Figur 6 nedan visar 

det här för DGP1S. Ju närmare signifikansavvikelsernas kurvor går längs den 

horisontella axeln, där avvikelsen är noll, desto bättre. För de här datagenererande 

processerna och den här stickprovsstorleken är signifikansavvikelsen relativt liten, inte 

större än drygt 1 procentenhet vid den nominella nivån 15 % – den högsta nominella 

signifikansnivån som är med i diagrammet. Det tycks allmänt finnas en trend hos 

styrkan för de två asymptotiska testen, så att högre värden av    får den sanna 

förkastningsfrekvensen att öka. Konfidensintervall för en enskild punkt kan beräknas 

genom att observera att en enskild punkt är fördelad som medeltalet av   = 10 000 

(antalet simuleringsupprepningar) stycken oberoende och identiskt Bernoulli-fördelade 

slumpvariabler med parametervärdet   lika med punktens sanna signifikansnivå. 

Standardavvikelsen för ett sådant medelvärde är    √  (   )   och ett 95 % 

konfidensintervall kan beräknas genom en normalapproximation så att intervallet är 

         . Genom att sedan subtrahera intervallet med den nominella 

signifikansnivån erhålls konfidensintervallet kring signifikansavvikelsen. För t.ex. 

signifikansnivån 5 % är det här intervallet        procentenheter kring den estimerade 

signifikansavvikelsen, medan det för signifikansnivån 15 % är        procentenheter. 

Det ska dock sägas att intervallen för olika nominella nivåer för samma DGP är 

beroende av varandra, eftersom t.ex. intervallet för 15 % nominell nivå beror direkt på 

data som använts för att beräkna intervallen vid lägre nominella nivåer. När testen 

utförs med bootstrap syns det i figuren att signifikansavvikelsen närmar sig den 

horisontella axeln något. 
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Figur 6 Signifikansavvikelser för DGP1S 

 

När istället    tillåts variera upptäcks en större signifikansavvikelse. I Figur 7 nedan 

framgår det att signifikansavvikelsen för det asymptotiska och icke-robusta testet är 

stor då    är tillräckligt liten. När         är signifikansavvikelsen för det här testet 

runt 8 % vid de olika nominella nivåerna. Denna signifikansavvikelse visade sig i 

simuleringar närma sig noll när stickprovsstorleken ökade (diagram för dessa 

simuleringar är inte med i avhandlingen). För    kring 0,10 och högre är 

signifikansavvikelsen dock liten (vilket redan kunde ses från DGP1S där        ). För 

det ”robusta” och asymptotiska testet är signifikansavvikelsen för låga    också 

avvikande, men nu istället åt det andra hållet och inte lika mycket. Bootstrap minskar 

på avvikelsen, men för det icke-robusta testet är absolutvärdet av den uppemot 3 %. 
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Figur 7 Signifikansavvikelser för DGP2S 

För att ytterligare undersöka effekten av små    på signifikansavvikelsen gjordes nya 

simuleringar med lägre värden av   , vilka presenteras i Figur 8. När    minskar ännu 

mer ökar signifikansavvikelsen kraftigt för det asymptotiska och icke-robusta testet. 

Den här avvikelsen sjunker dock när bootstrap och/eller den ”robusta” versionen av 

testet används.  

 

 

Figur 8 Signifikansavvikelser för DGP2S med små α1 
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6.2. Styrka 

Med styrka menas testets sannolikhet att förkasta nollhypotesen då 

alternativhypotesen är den sanna. Styrkan kan presenteras på ett liknande sätt som det 

gjordes för signifikansnivån i föregående kapittel, så att styrkan plottas mot den 

nominella signifikansnivån (utan att subtrahera den nominella nivån). Om 

signifikansavvikelsen är stor kan styrkan istället plottas mot den estimerade sanna 

signifikansnivån, men då signifikansavvikelserna i de flesta fallen varit relativt små 

används den första metoden.  

De olika datagenererande processerna som används för styrkesimuleringarna kan ses i 

Tabell 3, tillsammans med noll- och alternativhypoteserna som testats med LM-testet. 

Om inte annat nämns i texten är samtliga simuleringar gjorda med 1 000 

observationer, och antalet simuleringar är 10 000. 

Tabell 3 Datagenererande processer för test av styrka 

DGP H0: H1: ω α1 α2 β1 β2 Persistens 

DGP1P ACD(1,1) ACD(1,2) 0,15 0,1   0,1 {0,1;0,2;...;0,7} 0,20-0,90 

DGP2P ACD(1,1) ACD(1,2) 0,15 0,1   {0,05;0,1;...;0,4} 0,35 0,50-0,85 

DGP3P ACD(1,1) ACD(1,2) 0,15 {0,1;0,2;...;0,5}   0,05 0,35 0,50-0,90 

DGP4P ACD(1,1) ACD(2,1) 0,15 0,1 {0,02;0,04;...;0,16} 0,7   0,82-0,96 

DGP5P ACD(1,1) ACD(2,1) 0,15 {0,04;0,05;...;0,18} 0,1 0,7   0,84-0,98 

DGP6P ACD(1,1) ACD(2,1) 0,15 0,1 0,1 {0,1;0,2;...;0,7;0,79}   0,30-0,99 

DGP7P ACD(1,1) ACD(2,1) 0,15 0,1 0,05 0,8   0,95 

Olvi Oyj A 0,012 0,043 0,058 0,21 0,68 0,990 

Sponda Oyj, v. 10 0,14 0,12 0,069 -0,12 0,81 0,873 

Sponda Oyj, v. 9 0,068 0,068 0,0090 -0,071 0,93 0,936 

Parametrarna är från modellen         ,    
   ∑   

 

        ∑  
 

 
    

   
 och        ( ) 

Först ut är DGP1P (P står för power, den engelskspråkiga benämningen av teststyrka) 

med varierande värde på   , och hypotesen som testas är ACD(1,1) mot ACD(1,2). Från 

Figur 9 syns det tydligt att större    innebär högre sannolikhet att testet förkastar 

nollhypotesen. Av de fyra olika versionerna av testen har standardtestet utfört utan 

bootstrap störst styrka. Bootstrap-versionen av detsamma gör att styrkan faller ganska 

mycket, medan bootstrap för det ”robusta” testet har en mycket liten inverkan på 

styrkan.  Testet för ACD(1,1) mot ACD(1,2) har allmänt en låg styrka när 

stickprovslängden är 1 000.  
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Figur 9 Styrkefunktioner: DGP1P med varierande β2 

Det är rimligt att anta att även storleken på   har en betydelse för styrkan och det här 

undersöks med DGP2P där    varierar, vilket framgår i Figur 10. Styrkan är för alla test 

utom det asymptotiska och icke-robusta testet obefintlig. Det här kunde anas redan 

från Figur 9 där styrkan för samma test var mycket låg för        och       . Från 

det asymptotiska och icke-robusta testet syns det tydligt att ett större värde på    gör 

att ACD(1,1) mot ACD(1,2)-testet har en lägre sannolikhet att förkasta den felaktiga 

nollhypotesen.  

 

Figur 10 Styrkefunktioner: DGP2P med varierande β1 
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Kan då storleken på    ha en inverkan på ett test som prövar ordningen av  -

parametrarna? Svaret är ett kraftfull ja, vilket framgår från Figur 11, där DGP3P 

simulerats. En större    gör att styrkan ökar avsevärt, vilket var förvånande. Jag 

förväntade mig att mönstret från de tidigare observerade simuleringarna från DGP2P, 

där ett högre värde av    hade en negativ effekt på styrkan, skulle upprepas, fast med 

en svagare effekt. Tvärtom så har en ökande     en starkt positiv inverkan på styrkan. 

En trolig förklaring är att en högre   gör att en större del av tidslängderna    går in i 

väntevärdet   , som ju är variabeln som   är koefficient framför, och skillnaden mellan 

att ha med en av  -koffecienterna eller inte ger en större effekt på det anpassade  ̂ .  

 

Figur 11 Styrkefunktioner: DGP3 med varierande α1 

För det asymptotiska och icke-robusta testet avviker kurvan med         från 

mönstret av de övriga datagenererande processerna genom att vara flackare och 

starkare än väntat för låga värden på den nominella signifikansnivån. För att undersöka 

det närmare gjordes en simulering med samma grund-DGP men med    varierande 

mellan 0,04 och 0,18. Figur 12 presenterar resultaten och avslöjar att styrkan för 

testversionen ifråga faktiskt är ökande med minskande värde på   , då    är lägre än 

0,14.  Detsamma gäller dock inte för den ”robusta” versionen av testet, och heller inte 

när bootstrap av den icke-robusta versionen utförs. 
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Figur 12 Styrkefunktioner: DGP3 med varierande och små α1 

LM-testet tycks vara bättre på att hitta korrekt ordning då den datagenererande 

processen är en ACD(2,1). Figur 13 visar testet för hypoteserna ACD(1,1) mot ACD(2,1) 

för varierande värde på   . För de allra lägsta värdena på    är testet svagt, men 

styrkan blir snabbt större med ökande värden. För det högsta värdet som testats i 

figuren,        , är styrkan vid 5 % nominell signifikansnivå så hög som 90 %, 

avsevärt mycket större än styrkan var för testet med ACD(1,1) mot ACD(1,2). För den 

här datagenererande processen har valet av version av testet ingen betydelse för 

styrkan.  
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Figur 13 Styrkefunktioner: DGP4 med varierande α2 

Parametern    har inte alls en lika stor inverkan på styrkan som    har när 

testhypoteserna är ACD(1,1) mot ACD(2,1). Det här framgår av Figur 14 där det dock 

kan ses att    har en viss inverkan så att små    ökar sannolikheten för att 

nollhypotesen förkastas. 

 

Figur 14 Styrkefunktioner: DGP 5 med varierande α1 

Vi såg tidigare att  -parametern har en stor påverkan på teststyrkan när ordningen för 

 -parametrarna testas. Det finns därför skäl att undersöka om detsamma gäller för   

när  -ordningen ska bestämmas. I Figur 15 framgår det att det stämmer för DGP6P, 
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om än i mindre grad än i det tidigare nämnda fallet. För det högsta värdet av    är 

persistensen 0,99, vilket får styrkan för icke-robust bootstrap falla, medan detta inte 

sker för de andra testversionerna. Samma test har mycket låg styrka för låga värden på  

   och för små nominella signifikansnivåer. Det här mönstret kommer från att de 

översta percentilerna för de icke-robusta LM-statistkorna från Bootstrap-stickproven 

är väldigt höga för dessa parametervärden.  

 

Figur 15 Styrkefunktioner DGP6P med varierande β1 

En annan frågeställning är förstås hur stickprovsstorleken inverkar på styrkan av testet. 

Det här görs genom att simulera DGP7P från Tabell 3 med varierande 

stickprovstorlekar, från 500 till 5 000. Resultaten visas i Figur 16. Styrkan går från att 

vara låg för de mindre stickprovsstorlekarna, till att vara relativt hög för den högsta 

stickprovsstorleken. Ingen betydande skillnad finns i styrka mellan de olika typerna av 

testen för den här datagenererande processen.  
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Figur 16 Styrkefunktioner: DGP7P med varierande stickprovsstorlekar 

För att undersöka styrkan hos testen ACD(1,2) eller ACD(2,1) mot ACD(2,2) användes 

som DGP ACD(2,2)-estimaten från den empiriska delen av det här arbetet (kapitel 7).  

Parametervärdena finns även att se i de nedre tre raderna i Tabell 3. Resultaten för 

N=1000 har en väldigt låg styrka och visas i den övre delen av Figur 17. Pga. den låga 

styrkan för N=1000 gjordes även simuleringar med N=5000, presenterade i nedre 

delen av figuren. Styrkan ökar, men inte så mycket som man kanske hade hoppats på 

utifrån den stora styrkeökningen som skedde efter att stickprovsstorleken ökade i Figur 

16 ovan. För det asymptotiska och icke-robusta testet har den datagenererande 

processen Sponda v. 9 en högre styrka än Sponda v. 10 när stickprovsstorleken är 1000, 

en orning som ändras när stickprovsstorleken höjs till 5000. En möjlig förklaring är att 

en del av styrkan för Sponda v. 9 kommer från en signifikansavvikelse som följd av en 

låg summa av de två  -parametrarna, en signifikansavvikelse som försvinner eller 

minskar när stickprovsstorleken är högre. Vid simuleringarna för signifikansavvikelse 

som presenterades i kapitel 6.1 upptäcktes i fallet ACD(1,1) mot ACD(1,2) att en låg    

får det icke-robusta testet att förkasta nollhypotesen för ofta, och möjligvis gäller 

detsamma för högre ordningar när ordningen på  -parametrarna testas. 
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Figur 17 Styrkefunktioner: ACD(2,1) mot ACD(2,2) 

Samma metod används för att undersöka styrkan hos testet ACD(1,2) mot ACD(2,2), 

och resultatet ses i Figur 18 nedan. För N=1000 är styrkan väldigt låg för två av 

processerna, medan styrkan hos den DGP som Sponda Oyj vecka 10 står för är nästan 

tre gånger så stor vid den nominella signifikansnivån 5 %. Styrkan ökar till knappt 60 % 

vid 5 % nominell signifikansnivå för samma DGP när stickprovstorleken ökas till 5000. 

De andra två processernas styrkefunktioner ökar men är fortfarande svaga. En 

intressant observation är att styrkan för de två svaga processerna skiljer sig från 

varandra vid N=5000, medan de vid N=1000 är väldigt lika. Det verkar som att 

styrkeökningen som sker med en högre stickprovsstorlek sker olika fort för olika 

datagenererande processer. Inga större skillnader i fråga om stickprovsstorlekens 

betydelser föreligger mellan de olika versionerna av testen.  
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Figur 18 Styrkefunktioner: ACD(1,2) mot ACD(2,2) 
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7 TILLÄMPNING 

Det här kapitlet inleder med en beskrivning av handelssystemet som används på 

Helsingforsbörsen och behandlar begränsningen i datamaterialet som ges av att 

Helsingforsbörsen inte täcker hela marknaden. I de följande delkapitlen anpassas ACD-

modeller på handelsperioder av aktierna Olvi Oyj A och Sponda Oyj. Företagen har i 

huvudsak valts utifrån deras handelsfrekvenser.  Den tillämpade delen startar med Olvi 

Oyj A och tidsperioden är hela 2010. Antalet tidslängder är 5483 och stickprovet är 

alltså större än de som användes för simuleringarna. Tanken var att börja estimera ett 

lite större, men ändå relativt litet, stickprov där man kan anta att testet och 

estimeringen fungerar bra, för att sedan gå vidare till mindre stickprov. Sponda Oyj är 

en aktie som handlas oftare än Olvi Oyj. Idén med att undersöka det här företaget är att 

anpassa två skilda ACD-modell där transaktionerna är avgränsade till två olika veckor. 

Sponda Oyj har under 2010 handlats 81562 gånger, och antalet tidsängder uppgår till 

34437. Det gör att en genomsnittlig vecka har 
     

  
     tidslängder.  

7.1. Helsingforsbörsen 

I tidigare studier av ACD-modeller tillämpade på aktietransaktioner har datamaterialet 

kommit från börser av modellen quote-bok (t.ex. NYSE i Engle och Russell, 1998, Meitz 

och Teräsvirta, 2006, som båda tillämpade modellen på IBM-aktier). På 

Helsingforsbörsen bedrivs handeln istället med en limit-orderbok, och den här 

skillnaden kan ha en effekt på handelsmönstret över tid. En limit-orderbok innebär att 

en potentiell köpare lägger en order som endast genomförs om någon är villig att sälja 

till gränspriser (limit) eller under, och motsvarande för en säljare. En aktör kan även 

avlägga en marknadsorder som utförs till det pris den lägsta(högsta) sälj-(köp-) limit-

ordern ligger på. På NYSE sköts handeln istället med en mellanhand, 

marknadsgaranten, som förser marknaden med likviditet. Marknadsgaranten erbjuder 

marknaden köp- och säljpriser, med en skillnad (spread), för att på så sätt garantera att 

marknaden alltid kan köpa aktier eller sälja av sitt innehav.  

En annan viktig sak att nämna om Helsingforsbörsen är att den inte längre täcker hela 

marknaden av aktier listade på Helsingforsbörsen. Innan 2007 hade Helsingforsbörsen 

en monopolistisk ställning så att tillgången på transaktionsdata från Helsingforsbörsen 

var tillräckligt för att se hela marknaden för aktier listade där. Numera kan sådana 

aktier även handlas på Multilateral Trading Facilities (MTF) vilket medför att 
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datamaterialet inte täcker hela marknaden. En akties transaktioner och 

prisförändringar som sker på MTF:er påverkar rimligtvis transaktioner, och därmed 

tidslängder, av samma aktie på Helsingforsbörsen. Som ett mått på hur stor andelen av 

handeln som skett på Helsingforsbörsen kan det nämnas att Helsingforsbörsen år 2010 

stod för 86 % av handelsvolymen (antalet handlade aktier) av de fem olika 

handelsplatser3 som Sponda Oyjs webbplats delger handelsinformation ifrån. 

7.2. Olvi Oyj A 

Olvi är en finsk dryckestillverkare som idag är Finlands tredje största. År 2014 hade 

Olvi ett börsvärde på cirka 420 miljoner €. Olvi Oyj har drygt 17 miljoner utfärdade A-

aktier, vilkas transaktioner är de som undersöks här, och utöver det drygt 3,7 miljoner 

K-aktier4. 

Under den observerade perioden utfördes 8829 stycken transaktioner, vilka delades in i 

5483 tidslängder. Skillnaden kommer från att sådana transaktioner som sker under en 

och samma sekund räknas som en enda transaktion när tidslängderna beräknas. Den 

övre panelen i Figur 19 nedan visar aktiens priser under år 2010. Priserna för samtliga 

transaktioner finns med i figuren och det går att skönja prisförändringen ända nere på 

mikronivå. Den mellersta panelen visar priserna under augusti månad. Lägg märke till 

att priserna är i reell tid, så att börsens stängningstid under nätter och veckoslut syns 

tydligt. Slutligen visar den nedre panelen dagen den 13 augusti, och man ser hur 

priserna varierat mellan den dagens 38 transaktioner (ett par av transaktionerna är 

mycket nära varandra och är svåra att urskilja). Genom de horisontella avstånden 

mellan de röda punkterna, som representerar transaktioner, får man en bild av 

tidslängderna mellan transaktionerna, och man kan nästan se hur dessa korrelerar med 

närliggande tidslängder.  

  

                                                        
3 Helsingforsbörsen, Chi-X, BATS Eur. 1st List., Burgundy FI, och Turquoise. 
4 Dessa har 20 gånger röstvikt men samma dividendrätt som A-aktierna. 
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Figur 19 Olvi Oyj A: priser över tiden i varierande skala 

Det är välkänt att handelsfrekvensen varierar påtagligt över klocktiden på dagen, vilket 

ger anledning till dygnsjusteringen som behandlades i kapitel 2.2, men det är även 

intressant att se om det finns någon säsongsvariation på en större tidsskala. I övre 

panelen i Figur 20 nedan ser man hur medeltalen av tidslängderna, beräknade som 

glidande medeltal av de senaste 500 transaktionerna (ett interval på i genomsnitt 

knappt en månad), varierar över året. Kurvan var för mig förvånande då det tycks 

finnas en säsongsvarierande komponent på en högre skala på ett par månader. 

Tidslängdernas medeltider är för februari 966 medan den för juni är 3161, mer än 3 

gånger så stor. Kanske skulle det vara en god idé att innan estimering av ACD-modellen 

även ha med en justering för den här variationen, men jag följer fortsatt metodiken i 

tidigare forskning och justerar endast för säsongsvariationen inom dagen.  

Medeltidslängdens kurva behöver inte nödvändigtvis vara en konsekvens av att det 

finns en regelbunden säsongsvariation,  utan kan även komma ifrån att persistens är 

väldigt hög, kanske så hög att långminnesmodeller (eng. long memory) skulle behövas. 

Panelen i mitten av Figur 20 visar antalet transaktioner per dag, vilka är inverterat 

proportionella mot medeltidslängderna. Den nedre panelen visar volymen aktier som 

handlats uppdelat på varje dag. Den stora variationen i volymen mellan dagarna är 
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huvudsakligt en konsekvens av att några enskilda transaktioner är betydligt större än 

de genomsnittliga transaktionerna. 

 

 

 

 

 

Figur 20 Deskriptiv grafik för Olvi Oyj A under år 2010 

Figur 21 visar hur tiden mellan transaktionerna varierar inom dagen. Längst till höger 

är de genomsnittliga tidslängderna sammanlagda för de olika dagarna, medan de 

övriga fem delgraferna diskriminerar mellan veckodagarna. Det är tydligt att en 

dygnsjustering behövs, och figuren ger en ledning i hur justeringen bör gå till. En fråga 

man måste ta ställning till är huruvida justeringen ska göras separat för varje veckodag 

eller inte. Valet påverkas av huruvida det finns en betydande och statistiskt signifikant 

skillnad i säsongsfaktorn mellan de olika veckodagarna. Det skulle här gå att med 

statistiska verktyg formellt ta reda på det men jag nöjer mig med att göra ett mindre 

formellt beslut, fattat i huvudsak utifrån graferna i Figur 21. Standardavvikelsen för 

tidslängderna är 2000 sekunder och antalet observationer (tidslängder) är i mitten av 

dagen, för en enskild veckodag, mindre än 100. Det gör att standardavvikelsen för 

medeltidslängden för en timme i mitten av dagen är approximativt  
 

√   
        . 



 53 

Den approximationen gör antagandet att tidslängden är oberoende av varandra, vilket 

förstås inte stämmer för tidslängder nära varandra i tiden (därav behovet av ACD-

modellen). Tidslängderna som ligger till grund för medeltalen är dock utspridda över 

årets alla handelsveckor. Beroendet gör att approximationen 200 för 

standardavvikelsen av medelvärdet troligtvis är för låg, men den bör inte vara alltför 

avvikande. I ljuset av det och variationen mellan dagarna som uppvisas i Figur 21 väljer 

jag att justera tidslängderna med säsongsvariationen  inom dagen skilt mellan dagarna. 

Det är i linje med hur Meitz och Teräsvirta (2006) gjorde i den empiriska delen.  

  

Figur 21 Olvi Oyj A: medeltidslängder fördelat över veckodagarna och tid på dygnet 

Tidslängderna justeras så som förklarats i kapitel 2.2 med att en kubisk spline-funktion 

anpassas efter medeltidslängderna. I Figur 22 visas hur den här funktionen ser ut för 

måndagen. För att minska redundansen visas endast en av dagarna. Varje tidslängd 

divideras med värdet av funktionen evaluerad vid klockslaget (och dagen) respektive 

tidslängd startade vid.  

 

Figur 22 Kubisk spline-funktion anpassad efter medeltidslängderna efter klocktid på 
måndagar 

Efter dygnsjusteringen estimeras fyra olika ACD-modeller av varierande ordning. 

Estimaten görs med QMLE, dvs. feltermerna antas vara exponentiellt fördelade vid 

maximeringen. De estimerade modellernas parametrar syns i Tabell 4. Konstanten ω är 
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av lågt intresse efter att serien har dygnsjusterats. Konstanten inverkar på medelvärdet 

tillsammans med summan av de andra parametrarna genom att det obetingade 

väntevärdet  (  )    (  ∑ [     ])
 
   , och efter att dygnsjusteringen gjorts är 

medeltidslängden nära 1. Från kolumnen persistens, dvs. summan av koefficienterna, 

syns det att relationen som finns mellan det obetingade väntevärdet, konstanten och 

persistensen även gäller för sampelmedeltalet och estimaten. Samtliga parametrar är 

positiva, förutom    för modellen ACD(2,1) som är negativ, men inte statistiskt 

signifikant skild från noll. Skillnaden mellan estimaten för ACD(1,2) och ACD(2,2) är 

något förvånande, introducerandet av α2 gör att β1 minskar kraftigt medan β2 ökar 

nästan lika mycket.  

Tabell 4 ACD-estimat Olvi Oyj A 

Modell  ω α1 α2 β1 β2 Persistens LL BIC k 

ACD(1,1)    0,00674       0,0574          0,937            0,994    -4996,01 10005,63 3 

SD (0,0017) (0,0052)   (0,0058)           

P-värde 0,0001** 0,0000**   0,0000**           

ACD(2,1)    0,00627       0,0730    -0,0177        0,939            0,995    -4995,19 10008,53 4 

SD (0,0017) (0,014) (0,014) (0,0059)           

P-värde 0,0001** 0,0000**    0,2582    0,0000**           

ACD(1,2)    0,00719       0,0619          0,850        0,082          0,994    -4995,72 10009,59 4 

SD (0,0019) (0,0085)   (0,13) (0,12)         

P-värde 0,0001** 0,0000**   0,0000**     0,497            

ACD(2,2)       0,0124       0,0433       0,0582        0,209        0,679          0,989    -4994,39 10011,46 5 

SD (0,0032) (0,0097) (0,011) (0,13) (0,12)         

P-värde 0,0001** 0,0000** 0,0000** 0,0000** 0,0000**         

 

För ACD(2,2) är alla parametrar statistiskt signifikant skilda från noll, vilket tyder på 

att det är den ordningen som ska användas. Enligt Bayes informationskriterium (BIC, 

modellen med lägst BIC väljs) är det dock tvärtom ACD(1,1) som ska väljas. Tabell 5 

visar istället LM-testens utfall. De första två testen förkastar inte nollhypotesen varken 

för den ”robusta” versionen eller för standardversionen. De bootstrappade p-värdena är 

nära det asymptotiska testet för den ”robusta” versionen medan de skiljer sig åt lite mer 

för standardtestet. För de sista två testen är LM-statistikan hög och både en ACD(2,1) 

och ACD(1,2) förkastas till fördel för ACD(2,2). Valet av modell tycks stå mellan 

ACD(1,1) och ACD(2,2), men det är oklart vilket utav dem ska väljas eftersom dessa inte 

direkt kan testas mot varandra med LM-testet. Test 3 utfört med bootstrap ger ett 

högre p-värde, men det är fortfarande tillräckligt lågt för att förkasta    på en 5 % 
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signifikansnivå. För test 4 ger bootstrap helt andra resultat än det asymptotiska testet. 

Från att ha kraftigt förkastat    kan    inte längre förkastas med varken 

standardversionen eller den ”robusta” versionen.  

Tabell 5 LM-test Olvi Oyj A.  

  Icke-robust     "Robust"     

Test LM Asy. PV Boot PV LM Asy. PV Boot PV 

1.  ACD(1,1) mot ACD(2,1) 0,797 0,372 0,425        0,998           0,318    0,303 

2.  ACD(1,1) mot ACD(1,2) 0,795 0,373 0,365        0,995             0,32    0,311 

3.  ACD(2,1) mot ACD(2,2) 11,04 0,0009 0,004     10,89           0,001    0,010 

4.  ACD(1,2) mot ACD(2,2) 12,89 0,0003 0,301        13,31        0,0003    0,190 
PV < 0,05 är svärtade 

Estimeringen har här gjorts med kvasi-MLE, så att feltermerna antas vara exponentiell 

fördelade. Som beskrivet i kapitel 2.2 estimering är estimatorn konsistent, men en 

felaktigt antagen feltermsfördelning påverkar variansen av estimatorn negativt 

(variansen ökar). Det är därför intressant att undersöka residualerna och jämföra med 

den exponentiella fördelningen. Tabell 6 visar deskriptiv statistik på residualerna från 

de fyra olika ACD-modellerna, tillsammans med en jämförelsekolumn med den 

exponentiella fördelningen. Residualernas empiriska fördelning tycks vara väldigt 

homogen mellan de olika ACD-ordningarna. Som i tidigare forskning är residualernas 

standardavvikelse högre än medeltalet, så att residualerna har en överskridande 

spridning (eng. Excess dispersion). Residualernas skevhet är ungefär 3,5, vilket är 

större än skevheten hos den exponentiella fördelningen, som i sin tur är 2. Både 

residualernas empiriska fördelning och den exponentiella fördelningen är 

leptokurtosiska (hög kurtosis), med en kurtosis på ungefär 25 respektive 6, en 

betydande skillnad.  Den empiriska fördelningens momentegenskaper är dock kraftigt 

beroende av några starkt avvikande uteliggare till höger i fördelningen. Om den översta 

0,002 kvantilen av residularena tas bort är stickprovsmomenten betydligt närmare den 

exponentiella fördelningens moment, vilket visas i den sista kolumnen. De trunkerade 

residualerna har dock fortfarande en högre standardavvikelse, skevhet och kurtosis än 

den exponentiella fördelningen. 
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Tabell 6 Residualerna -  deskriptiv statistik 

      ( ) ACD(1,1) ACD(2,1) ACD(1,2) ACD(2,2) 99,8 % ACD(1,1)* 

Medeltal 1 0,9988 0,9988 0,9987 0,9988 0,9749 

Standardavvikelse 1 1,3028 1,3031 1,3039 1,2996 1,1808 

Skevhet 2 3,570 3,575 3,587 3,517 2,316 

Överskridande kurtosis 6 25,09 25,19 25,38 24,17 7,52 

Min   0,000272 0,000274 0,000277 0,000264 0,000272 

Max   18,70 18,76 18,83 18,10 9,45 
* de största 0,2 % residualerna har tagits bort 

Q-Q-plottar, som kan ses i Figur 23, mellan residualernas och den exponentiella 

fördelningens empiriska kvantiler visar återigen att residualernas fördelning från de 

olika ACD-modellerna är mycket nära varandra. De övre kvantilerna avviker stort från 

den exponentiella fördelningen, medan de undre kvantilerna tycks följa den 

exponentiella fördelningen någorlunda väl. 

 

Figur 23 Q-Q-plot mellan residualerna och den exponentiella fördelningen 

Mot bakgrunden av diskussionen om fördelningens hasardnivå i kapitel 2 finns det skäl 

att estimera denna hos residualerna. Det görs här med samma metod som i Engle och 

Russell (1998). Hasardfunktionen är   ( )    ( )   ( )⁄ , där överlevnadsfunktionen  

  ( )      ( ) och   ( ) är sannolikhetsdensiteten. Om vi definierar     ̂  (     ), 

dvs. som den i gånger 5 % kvantilen, så kan vi grovt estimera täljaren i 

hasardfunktionen med   ̂(  )  
    

       
. Täljaren är sannolikheten att feltermen hamnar 

mellan de två närmsta 5 % kvantilerna och nämnaren är avståndet mellan dem (jämför 
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med    ̂( )  
 (    )  (    )

   
). Det här estimatet dividerat med överlevnadsfunktionen 

  ( )  ger estimatet av hasardnivån  ̂ (  )  
            

       
. I Figur 24 nedan plottas de 

estimerade hasardnivåerna mot 5 % kvantilerna. 

 

 

Figur 24 Estimerad hasardnivå för feltermerna 

Hasardnivån för en exponentiell fördelning med väntevärdet 1 är konstant 1. Den 

estimerade hasardfunktionen är istället minskande med storleken på residualen, och är 

högre än 1 för små residualer. Hasardfunktionen liknar mer hasardfunktionen hos en 

Weibull-fördelning med     i ekvation (2.4). Det är dock viktigt att tänka på att den 

estimerade hasardfunktionen för feltermerna påverkas av en felspecificering. Anta en 

datagenererande process av ACD-form så att        , där feltermen         ( ) är 

exponentiellt fördelad. Anta vidare att istället för det riktiga väntevärdet    antas 

felaktigt att väntevärdet är   
  när modellen anpassas. Exempelvis kan det riktiga 

väntevärdet    vara en ickelinjär ACD-specifikation eller en linjär ACD-modell av högre 

ordning och den anpassade modellen en vanlig ACD(1,1). Förhållandet mellan de 

anpassade  ̂  och  ̂ 
  kan skrivas     ̂   ̂ 

 , så att felet i det estimerade betingade 

väntevärdet för    är multiplikativt den med i varierande felfaktorn   
  . Eftersom 

residualerna allmänt är  ̂      ̂  så är den inkorrekta residualen 
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 ̂ 
  

  

 ̂ 
  

  

 ̂    
    ̂   

Om residualerna  ̂  från en korrekt specificerad väntevärdesfunktion har en empirisk 

fördelning lik den exponentiella fördelingen har då de felaktiga residualerna  ̂  en 

empirisk fördelning lik en samansatt fördelning av exponentiella slumpvariabler med 

olika parametervärden5. Hasardfunktionen hos en (diskret) samansatt exponentiell 

fördelning är inte konstant utan är istället 

 ( )  
 ( )

 ( )
 

∑      ( )
 
   

∑      ( )
 
   

 
∑       

     
   

∑          
   

  

där   ( ) ,   ( )  och    är fördelningen respektive överlevnadsfunktionen och vikten 

(som summerar till 1 över j) hos de J stycken underliggande exponentiella 

fördelningarna med parametervärdena   . Hasardfunktionen för den sammansatta 

fördelningen startar med det vägda medelvädret av    så att hasarden  ( )  

∑      
 
   , och går mot        ( )     (  ). Ett exempel på hasardfunktionen hos 

en sammansatt exponentiell fördelning ges i Figur 25 där antalet underliggande 

fördelningar J är lika med 2, med parametrarna        och       , så att 

väntevärdet av den sammansatta fördelningen är 
 

 
(  

     
  )   . En sådan empirisk 

fördelning hos residualerna skulle t.ex. kunna uppstå om en ACD(1,1) anpassas på data 

från en threshold-ACD(1,1)6 process med endast en tröskel (threshold) så att processen 

har två olika uppsättningar styckvist linjära ACD-parametrar, med en threshold-

variabel med jämnt fördedelad sannolikhetsmassa mellan de två sidorna om tröskeln, 

och en exponentiellt fördelad felterm oberoende av threshold-variabeln. 

                                                        
5 Om     är      ( ) fördelad och   

                , är   
      ( ), antaget parametriseringen enligt 

(2.3) för den exponentiella fördelningen. 
6 Modell introducerad av Zhang, Russell och Tsay (2001) där det betingade väntevärdet är     ( )  

∑   
( ) 

        ∑   
( ) 

         och där k bestäms som en stegfunktion av den s-gånger tidsförskjutna 

tidslängden     . Feltermens fördelning tillåts variera med k. 
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Figur 25 Hasardnivå för en dubbelt sammansatt exponentiell fördelning, med 
parametrarna 0,5 och 1,5 och med jämn vikt 

Den estimerade hasardfunktionen i Figur 24 tycks dock vara alltför avvikande för att 

enbart kunna förklaras som en felspecificering av väntevärdet, där feltermen är 

exponentiellt fördelad. Det här till trots att hasardfunktionen av en samansatt 

exponentiell fördelning går att få att likna den estimerade hasardfunktionen ovan.  

Även en dåligt anpassad säsongsjustering kan leda till ett väntevärdesoriktigt estimat 

av    och på samma sätt som ovan få den estimerade hasardfunktionen fel. En annan 

möjlighet är att bortagandet av transaktioner som sker under samma sekund som en 

annan transaktion har en påverkan på residualerna som gör den estimerade 

hasardfunktionen inkonsistent.  

7.3. Sponda Oyj 

Sponda är ett finnländskt fastighetsbolag som är det största fastighetsföretaget 

registrerat på Helsingforsbörsen. Företaget hyr i huvudsak ut kontor och kommersiella 

fastigheter i Helsingforsregionen, men äger även fastigheter i Ryssland. Sponda Oyj 

hade år 2014 drygt 283 miljoner utgivna aktier till ett totalvärde av drygt 1,075 

miljarder €. 

För Sponda Oyj kommer stickprov från två närliggande veckor att tas och estimeras 

varför sig. Veckorna som jag (slumpmässigt) valt är vecka 9 och 10, så att stickproven 

är från den 1 mars till den 14 mars 2010. I övre panelen i Figur 26 visas aktiens priser 

över hela året, och de två veckornas intervall är markerat med röda respektive blåa 

vertikala linjer. Medeltalet av tidslängderna visas i nedre panelen, och är som tidigare 

beräknade som ett glidande medeltal av de senaste 500 tidslängderna. 
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Figur 26 Priser och tidslängdernas medeltal år 2010 för Sponda Oyj 

En mer detaljerad bild av prisförändringarna och tidslängderna ges i Figur 27. Varje 

punkt representerar en transaktion, och dess färg bestäms av medeltalet av de senaste 

20 tidslängderna, enligt färgskalan till höger i figuren. Prisutvecklingen skiljer sig åt 

mellan de två veckorna, på så sätt att vecka 9 upplever en prisuppgång från 2,77 € till 

2,98 €, medan priset sjunker från 3 € ner till 2,93 € vecka 10. Från Figur 26 kan man se 

att medeltalet av tiden mellan transaktioner är mindre vecka 10, men skillnaden är 

liten – 234 sekunder vecka 9 jämfört med 221 sekunder vecka 10. 

Figur 27 Detaljerade priser och tidslängdernas medeltal v.9 och v.10 Sponda Oyj 

* medeltal av de senaste 20 tidslängderna 

Den första veckan att analysera är vecka nio. Eftersom Sponda Oyj är en oftare handlad 

aktie så kommer en större andel av transaktionerna att tas bort då transaktioner som 

skett under samma sekund räknas som en enda transaktion, jämfört med Olvi. Vecka 

nio har det utförts 1541 transaktioner, men bara 647 av dessa blir till tidslängder i 
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stickprovet. Frekvensen av antalet transaktioner som ligger till grund för varje 

tidslängd återges i Tabell 7 och Figur 28 visar hur tidlängderna är fördelade mellan 

dagarna. 

Tabell 7 Frekvensen över antalet transaktioner som sammanfaller under en och samma 
sekund 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28 Antalet tidslängder uppdelat efter dag. Sponda Oyj v. 9. 

I Figur 29 nedan visas medeltalen av tidslängdernas inom veckodagarna. Det betydligt 

mindre stickprovet än tidigare gör att dygnsjusteringen bör göras för hela veckan 

tillsammans och inte var dag för sig. Den anpassade kubiska Spline-funktionen syns i 

Figur 30. 

antal 
transaktioner frekvens 

1 336 

2 143 

3 60 

4 35 

5 23 

6 18 

7 eller fler 32        

Summa  647 
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Figur 29 Sponda Oyj v. 9: medeltidslängder fördelat över veckodagarna och tid på dygnet 

 

Figur 30 Kubisk spline-funktion anpassad på medeltidslängderna 

Estimaten av ACD-modeller av olika ordningar framgår i Tabell 8 och motsvarande 

hypotestest i Tabell 9.  Den här gången är persistensen lägre och varierar mer mellan de 

olika modellerna.  

ACD(1,2)-estimatet är intressant på så sätt att  ̂  överskrider 1, men persistensen är 

fortfarande under ett eftersom  ̂  är negativ. Standardavvikelsen för β-parametrarna är 

mycket hög, över 0,7 för både  ̂  och  ̂ , vilket gör att ingen av dem är statistiskt 

signifikant olika 0, trots att  ̂  är mycket hög. En förklaring fås när likelihood-

funktionen undersöks närmare. I Figur 31 har jag plottat log-likelihooden mot β-

parametrarna. I den vänstra och mellersta panelen är    respektive    varierande i 

taget medan övriga parametrar hålls fixerade vid deras MLE-värden, och i den högra 

panelen tillåts både    och    samtidigt variera i ett 3-dimensinellt diagram. Ett 

diagram i 3 dimensioner projecerat mot en 2-dimensionell yta blir förstås otydligare, 

men ett sådant diagram möjliggör att interaktioner mellan de två parametrarna 

kommer fram. Från figuren ser vi att kurvan kring maximumet är relativt flack för  -

parametrarna i ACD(1,2), vilket ger en effekt på standardavvikelsen för estimaten. 

Variansen av parametrarna estimeras som diagonalen av inversen av log-likelihoodens 
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numeriskt estimerade Hessian-matris (matris av partiella andraderivator) evaluerad 

vid MLE-värdet. Då kurvaturen hos log-likelihood-funktionen är flack är dess Hessian 

liten (informellt talat) och således dess invers, och därmed den estimerade 

parametervariansen, stor. I det här fallet är för  -parametrarnas varians, estimerad på 

det här sättet, så pass hög att enskillda t-test inte kan förkasta nollhypoteserna 

        . En bit ifrån MLE är dock kurvan är brantare, vilket gör att det finns värden 

närmare 0 där åtminstone en av  -parametrarna mycket kraftigt kan förkastas från 

nollhypotesen. 

 

Figur 31 Log-likelihooden som en funktion av β-parametrarna. ACD(1,2) Sponda Oyj v. 9 

På samma sätt som för Olvi Oyj A förändras  -parametrarnas estimat kraftigt av att    

tillåts i modellen i steget från en ACD(1,2) till en ACD(2,2). Log-likelihooden ökar 

samtidigt stort när den extra parametern tillåts, vilket får Bayes informationskriterium 

att klart välja den högsta estimerade ordningen – ACD(2,2). 

Tabell 8 ACD-estimat Sponda Oyj vecka 9 

  ω α1 α2 β1 β2 Persistens 
log-

likelihood BIC k 

ACD(1,1) 0,036 0,038   0,93   0,963 -635,32 1281,46 3 

SD (0,025) (0,015)   (0,036)           

p-värde 0,15 0,013   2,00E-16           

ACD(2,1) 0,039 0,025 0,015 0,92   0,961 -635,25 1284,94 4 

SD (0,030) (0,037) (0,040) (0,042)           

p-värde 0,19 0,49    0,71    2,00E-16           

ACD(1,2) 0,029 0,030   1,16 -0,22 0,971 -633,84 1282,12 4 

SD (0,029) (0,028)   (0,756) (0,710)         

p-värde 0,32 0,276   0,12 0,76         

ACD(2,2) 0,068 0,068 0,009 -0,071 0,93 0,932 -626,21 1270,47 5 

SD (0,055) (0,018) (0,020) (0,04) (0,04)         

p-värde 0,22 2,43E-04 0,66 0,09 2,22E-16         
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För hypotestesten i Tabell 9 kan ingen av nollhypoteserna förkastas och de olika 

versionerna av testen är relativt samstämmiga med varandra.  LM-testets kvarhållande 

av nollhypotesen för de två testen ACD(2,1) och ACD(1,2) mot ACD(2,2) är något 

förvånande med tanke på att  ̂       för ACD(2,2) är väldigt stor och starkt statistiskt 

signifikant enligt t-testet, samt att Bayes Informationskriterium så tydligt väljer 

modellen ACD(2,2). Det verkar som att stickprovsstorleken är alldeles för liten för att 

kunna differentiera mellan de olika ordningarna med hjälp av LM-testet. Skillnaderna 

mellan de olika versionerna av testen är mycket liten för de tre översta testen i Tabell 9. 

För de sista testhypoteserna, ACD(1,2) mot ACD(2,2), finns dock en skillnad mellan 

bootstrap och det asymptotiska testen, särskilt för den ”robusta” versionen.  

Tabell 9 LM-test Sponda Oyj vecka 9 

  Standard   

 
"Robust" 

 
  

Test LM Asy, PV Boot PV LM Asy, PV Boot PV 

ACD(1,1) mot ACD(2,1) 0,069 0,793 0,801 0,069 0,793 0,791 

ACD(1,1) mot ACD(1,2) 0,068 0,794 0,803 0,069 0,793 0,794 

ACD(2,1) mot ACD(2,2) 0,014 0,905 0,912 0,016 0,900 0,907 

ACD(1,2) mot ACD(2,2) 0,052 0,820 0,774 0,054 0,817 0,604 

 

Under vecka 10 handlades det 1644 gånger med aktien, och det resulterade i 686 

tidslängder. Figur 32 visar medeltidslängderna över veckan, och återigen görs pga. det 

låga stickprovet en dygnsjustering utan att diskriminera mellan dagarna.  

 

Figur 32 Sponda Oyj v. 10: medeltidslängder fördelat över veckodagarna och tid på dygnet 

Persistensen för vecka 10 är ytterligare lite lägre, och varierar som för vecka 9 mellan 

modellerna. På samma sätt som de tidigare två estimaten förändras  ̂  och  ̂  ganska 

mycket av att    läggs till från ACD(1,2) till ADC(2,2). Det tidigare problemet med  -
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estimatets mycket höga standardavvikelse är borta, även om den fortfarande är ganska 

hög. Bayes informationskriterium väljer nu ACD(1,2). 

Tabell 10 ACD-estimat Sponda Oyj vecka 10 

  ω α1 α2 β1 β2 Persistens 
log-

likelihood BIC k 

ACD(1,1) 0,086 0,101   0,82   0,922 -692,77 1396,38 3 

SD (0,027) (0,021)   (0,037)           

p-värde 0,0015 2,5E-06   2,2E-16           

ACD(2,1) 0,068 0,152 -0,073 0,86   0,937 -691,08 1396,60 4 

SD (0,025) (0,038) (0,042) (0,039)           

p-värde 0,007 6,7E-05    0,08    2,0E-16           

ACD(1,2) 0,121 0,145   0,26 0,48 0,889 -690,58 1395,59 4 

SD (0,038) (0,029)   (0,165) (0,153)         

p-värde 1,4E-03 6,2E-07   0,11 1,5E-03         

ACD(2,2) 0,137 0,118 0,069 -0,124 0,81 0,877 -689,98 1398,02 5 

SD (0,047) (0,022) (0,023) (0,037) (0,034)         

p-värde 3,4E-03 1,2E-07 3,2E-03 7,7E-04 2,2E-16         

 

Återigen misslyckas LM-testet förkasta någon av nollhypoteserna, vilket kan ses från 

Tabell 11. Skillnaden mellan bootstrap och det asymptotiska testet är relativt liten, 

medan den ”robusta” versionen ger något högre värden på LM-statistikan.  

Tabell 11 LM-test Sponda Oyj vecka 10 

  Standard     "Robust"     

Test LM Asy. PV Boot PV LM Asy. PV Boot PV 

ACD(1,1) mot ACD(2,1) 1,662 0,197 0,200 2,068 0,150 0,172 

ACD(1,1) mot ACD(1,2) 1,663 0,197 0,196 2,069 0,150 0,161 

ACD(2,1) mot ACD(2,2) 1,043 0,307 0,316 1,237 0,266 0,291 

ACD(1,2) mot ACD(2,2) 0,189 0,664 0,654 0,266 0,606 0,569 

 

Tabell 12 visar deskriptiv statistik från residualerna för de två veckorna. Eftersom att 

väldigt små skillnader i residualerna mellan olika ACD-ordningar framträdde från den 

tidigare residualanalysen visas endast residualernas statistik från ACD(1,1) här. För 

vecka 9 finns inga extrema uteliggare, den största residualen är 6,67, och 

standardavvikelse, skevhet och kurtosis är lägre än tidigare. För vecka 10 finns det ett 

par uteliggare som förhöjer de tre övre momenten.   
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Tabell 12 Deskriptiv statistik för ACD(1,1)-residualerna för Sponda Oyj.  

  medeltal standardavvikelse skevhet 

över-
skridande 
kurtosis min max 

Vecka 9 0,998 1,24 1,80 3,23 0,0017 6,68 

Vecka 10 1,001 1,52 2,78 9,85 0,0012 11,13 

~exp(1) 1 1 2 6     

 

En Q-Q-plot mot den exponentiella fördelningen för vardera veckan visas i övre delen 

av Figur 33. De två empiriska fördelningarna tycks vara ganska lika varandra förutom 

för de mer extrema observationerna. Den estimerade hasardnivån för residualerna från 

ACD(1,1)-anpassningen visas i de nedre panelerna. Kurvorna har ett liknande utseende 

som för Olvi Oyj A i föregående delkapitel, med en hög nivå för låga värden på 

residualerna som sedan minskar med ökande värden. I jämförelse med Olvi Oyj A är 

den första 5 % kvantilens estimerade hasardnivå (punkten längst till vänster i 

diagramet) för vecka 9 betydligt högre, medan de närmsta efterföljande kvantilerna har 

en hasardnivå som är i närmare paritet med Olvi Oyj A. För vecka 10 är den första 5 % 

kvantilens estimerade hasardnivå inte lika extrem, men den är fortfarande högre än för 

Olvi, medan de 2-6 minsta 5 % kvantilernas estimerade hasard är högre än för både 

Sponda Oyj vecka 9 och Olvi Oyj A.  
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Figur 33 Sponda Oyj v. 9 och 10: Q-Q-plottar och feltermernas estimerade hasardnivåer  

En annan viktig sak att undersöka hos residualerna är om dessa är beroende av 

varandra. Ett test för det är Ljung-Box test (LB), som dock inte ger konsistenta p-

värden när det appliceras på residualer från ACD-modeller. Testet kan trots det 

användas som ett verktyg för att jämnföra olika modeller med varandra anpassade efter 

samma data (se t.ex. Hautsch, 2012:120). Resultaten för testet utfört med 20 

tidsförskjutningar presenteras i Tabell 13. Överst i tabellen görs testet direkt på 

tidslängderna, först utan dygnsjustering och sedan med dygnsjustering, och längre ner 

görs testet på residualerna från de fyra olika estimerade ACD-modellerna. Testet 

indikerar starkt att det finns ett beroende mellan tidslängderna nära i tiden, ett 

beroende som minskar efter att dygnsjusteringen görs. Efter att ACD-modellerna 

anpassats sjunker LB -statistikan kraftigt och motsvarande p-värden är höga. För vecka 

9 är skillnaden i LB-statistikan mycket liten mellan de olika ACD-ordningarna, medan 

en aningen större skillnad föreligger för vecka 10, där ACD(1,2) ger minst utslag för 

beroende mellan residualerna.  
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Tabell 13 Ljung-Box test av tidslängder och residualer 

  v. 9   v. 10   

  LB PV LB PV 

tidslängder:     

utan dygnsjustering 56,9 2,00E-05 91,66 2,00E-11 

med dygnsjustering 39,6 0,004 45,9 5,00E-04 

residualer:         

ACD(1,1) 11,5 0,90 15,7 0,68 

ACD(2,1) 11,2 0,92 14,5 0,76 

ACD(1,2) 11,3 0,91 13,7 0,80 

ACD(2,2) 11,2 0,92 15,7 0,68 
Utfört med 20 tidsförskjutningar 

Inblick i beroendestrukturen i serierna kan även fås genom att plotta deras 

autokorrelationer. I Figur 34 är autokorrelationsfunktionerna (ACF) från de ojusterade 

och dygnsjusterade tidslängderna samt från residualerna från ACD(1,1) och ACD(2,2) 

anpassningarna, upp till 200 tidsförskjutningar. De blåa horisontella strecken 

motsvarar gränsen för 95 % konfidensintervall.  

 

Figur 34 Autokorrelationer för Sponda Oyj v. 9 och v.10 

 

Det ska här tillägas att skillnaden mellan motsvarande panelkolumner i Figur 34 visar 

sig vara större när större datamänger används. För att visa det här har jag lagt in 

autokorrelationsfunktioner för dels Sponda Oyj hela året (knappt 34 000 tidslängder) i 

de två panelerna i högra kolumnen i Figur 35. För att se hur korrelationerna ser ut för 

en ännu större datamängd har jag även lagt in Nokias (knappt 830 000 tidslängder) 

motsvarande ACF i den vänstra kolumnen av figuren. Innan ACD(1,1) anpassades för 
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att erhålla residualerna som användes i figurens nedre rad dygnsjusterades 

tidslängderna, enligt samma metod som tidigare. 

 

Figur 35 Autokorrelationer för Sponda Oyj och Nokia Oyj för hela 2010 

LM-testet kunde för ingen av veckorna och för inga av testen förkasta någon 

nollhypotes, trots att Bayes informationskriterium valde ACD-modeller av högre 

ordning, ACD(2,2) för vecka 9, respektive ACD(1,2) för vecka 10. T-testen för de 

enskilda parametrarna indikerade även de att högre ordningar än ACD(1,1) är de 

korrekta specifikationerna. I fråga om parameterestimatens skillnad mellan de två 

veckorna görs här inget formellt test för att undersöka om en strukturell förändring 

skett mellan de två veckorna, men en informell jämförelse mellan veckornas estimat 

parameter för parameter visar att veckorna är olika. För modellen som valdes av LM-

testet, ACD(1,1) (genom att inte förkasta denna nollhypotes), tycks det finnas en 

statistisk säker skillnad i  ̂ mellan de två veckorna. Tolkningen av den här skillnaden 

(antaget korrekt specifikation) är i så fall att en större andel av väntevärdet för varje 

tidslängd bestäms av den senaste tidslängden för vecka 10, där  ̂       , än för vecka 

9, där  ̂       . Även parameterestimaten för de högre ACD-ordningarna skiljer sig 

åt ganska stort mellan veckorna, och dessutom har estimaten ändrat tecken mellan 

veckorna i två av fallen,  ̂  för ACD(2,1) och  ̂  för ACD(1,2). Instabiliteten i 

parameterestimaten skulle kunna ses som att de linjära ACD-modellerna och metoden 

för dygnsjustering som använts i det här arbetet inte räcker till för att beskriva 

tidslängdsprocesser i aktiemarknaden. Då parametrarna tycks vara olika de två 

veckorna är det intressant att närmare undersöka vad det skulle kunna bero på. För att 

inte komma allt för långt ifrån huvudsyftet med den här avhandlingen så lämnas det till 

framtida forskning, men från Figur 26 och Figur 27 framgick det att vecka 9 och 10 
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skiljer sig åt i avseende på prisutvecklingen, på så sätt den första veckan ser en relativt 

stadig prisuppgång medan priset veckan efter i stället faller en aning. Ett intressant 

forskningsspår skulle därmed vara att undersöka om punktprocessen med 

aktietransaktioner skiljer sig åt mellan perioder av nedgång och perioder av uppgång, 

vilket kanske ger avslag i ACD-parametrarnas estimat.   
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8 SLUTSATSER 

Högfrekvent aktiedata, data där varje enskild transaktion finns med som en 

observation, har under det senaste årtiondet blivit allt vanligare i forskningen inom 

finansiell ekonomi. En viktig egenskap hos sådana tidsseriedata är att tiden mellan 

observationerna av naturliga skäl är irreguljär.  Enligt ekonomisk teori om 

aktiemarknadens mikrostruktur är tiden mellan aktietransaktioner i sig självt 

informationsbärande för marknadsläget, och modeller för dessa tidsintervall är därför 

ett motiverat forskningsområde. En sådan familj av modeller presenterades av Engle 

och Russell (1998) kallad Autoregressive Conditional Duration, eller ACD. För 

specificering av ACD-modeller utvecklade Meitz och Teräsvirta (2006) ett 

specifikationstest av typen Lagrange Multiplier (LM-test). I den här avhandlingen har 

LM-testets egenskaper undersökts, i huvudsak för mindre stickprovsstorlekar, och 

huruvida testet utfört med bootstrap är att föredra för att få bättre 

småsampelegenskaper.  I en tillämpad del estimerades linjära ACD-modeller på 

aktietransaktioner från Helsingforsbörsen gjorda 2010. 

För signifikansavvikelsen simulerades olika ACD(1,1) datagenererande processer och 

nollhypotesen ACD(1,1) testades mot alternativhypoteserna ACD(2,1) respektive 

ACD(1,2). Signifikansavvikelsen för de två alternativen visade sig vara mycket lika 

varandra, så endast testen med alternativhypotesen ACD(1,2) presenterades. Testets 

signifikansavvikelse var låg när    var kring 0,1, men en kraftig avvikelse upptäcktes för 

låga   . När    var så låg som 0,01 förkastade den icke-robusta versionen av LM-testet 

nollhypotesen drygt 20 % för ofta för alla nominella nivåer (0,1-15 %). Den robusta 

versionen förkastade istället nollhypotesen för sällan, med en signifikansavvikelse på -6 

% vid den nominella nivån 15 %. När bootstrap utfördes hamnade signifikansnivån 

betydligt närmare den nominella nivån. Som väntat ökade styrkan med ökande    

medan en ökande   fick styrkan att minska.  

 När testens styrka undersöktes visade det sig att det var relativt svårt att hitta korrekt 

ordning på  -parametrarna. När    hölls fixerad på 0,1 och de två  -parametrarna 

varierade var den högsta estimerade styrkan endast 35 % på en 5 % nominell nivå, när 

det icke-robusta testet utfördes. För det ”robusta” testet, och när testen utfördes med 

bootstrap, sjönk styrkan ytterligare och blev för vissa parameterkombinationer 

obefintlig (dvs. lika stor styrka som den nominella nivån). Som väntat ökade styrkan 

med ökande    medan en ökande    fick styrkan att minska. Mer oväntat var att ett 
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ökande    hade en stark påverkan på styrkan. I huvudsak gav en ökande    en högre 

styrka för de olika testen. För en riktigt hög    på 0,5, ett värde som dock inte är 

empiriskt sannolikt, förkastas nollhypotesen nära 100 % av simuleringarna vid 5 % 

nominell nivå. För det icke-robusta testet, men inte för de andra testversionerna, var 

styrkan inte en monotont ökande funktion av   , utan för mindre värden (  < 0,15) var 

styrkefunktionen istället minskande i     Samma effekt med ökande 

förkastningsfrekvens för minskande    för små    kunde ses vid simuleringarna för 

signifikansavvikelse.  

För testhypoteserna ACD(1,1) mot ACD(2,1) var skillnaderna i styrka mellan de olika 

versionerna av LM-testet mycket liten. Styrkan var dessutom betydligt högre än när 

alternativhypotesen istället var ACD(1,2). Testet tycks alltså vara betydligt bättre på att 

hitta rätt ordning på  -parametrarna. 

För att undersöka LM-testets styrka när alternativhypotesen är ACD(2,2) och 

nollhypoteserna är antingen ACD(1,2) eller ACD(2,1) gjordes ingen direkt analys av 

parametervärdenas inverkan, utan som DGP användes de tre olika ACD(2,2)-estimaten 

från den empiriska delen av det här arbetet. Styrkan var mycket låg för nollhypotesen 

ACD(2,1) och högre, men fortfarande låg, för nollhypotesen ACD(1,2). Det ”robusta” 

testet och bootstrap-versionerna hade allmänt en nästa lika hög styrka som det icke-

robusta testet. Styrkan testades på grund av den var så låg även för stickprovsstorleken 

N=5000, men var fortfarande väldigt låg för testet ACD(2,1) mot ACD(2,2), trots att 

skillnaden mellan de två  -parametrarna var mycket stor för två av datagenererande 

processerna. 

I den empiriska delen av arbetet anpassades ACD-modeller av fyra olika ordningar på 

tre olika stickprov, den första från Olvi Oyj A med 5483 tidslängder över hela 2010, och 

de andra två från Sponda Oyj skiljt för veckorna 9 och 10, med 647 respektive 686 

tidslängder. För de två sistnämnda tycktes stickprovsstorleken vara alltför liten för LM-

testet och ingen av nollhypoteserna förkastades av någon av testversionerna. För Olvi 

Oyj A, med sin högre stickprovsstorlek, förkastade de asymptotiska versionerna av 

testet kraftigt två av nollhypoteserna, ACD(2,1) respektive ACD(1,2) mot ACD(2,2).  Det 

här är oväntat utifrån styrkesimuleringarna som gjordes med Olvi Oyj As estimerade 

ACD(2,2) DGP, där styrkan för N=5000 var mycket låg. Möjligtvis har testet styrka 

även mot andra dynamiska specifikationer än ACD(2,2), något som skulle kunna bidra 

till de låga p-värdena. För hypoteserna ACD(1,2) mot ACD(2,2) kunde de 

bootstrappade versionerna av testet inte förkasta nollhypotesen, och för nollhypotesen 
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ACD(1,1) mot ACD(2,1) och ACD(1,2) hölls nollhypotesen kvar för samtliga 

testversioner. Det här gör det oklart vilken av ordningarna som ska väljas. En vanlig 

strategi för att bestämma ordningen med hjälp av den här typen av test är att börja med 

lägst möjliga ordning (ACD(1,1)) som nollhypotes och testa mot en högre ordning, kan 

nollan då förkastas görs alternativhypotesen i ett nytt steg till nollhypotes som i sin tur 

testas mot ännu högre ordning. Det här fortgår sedan tills en hypotes inte kan förkastas 

och därför accepteras. Enligt en sådan algoritm väljs ACD(1,1) för Olvi Oyj, trots att 

ACD(2,1) och ACD(1,2) kraftigt förkastas till fördel för ACD(2,2). 

Syftet med studien var att undersöka LM-testets styrka och signifikansavvikelse när 

bootstrap används. Den naturliga frågeställningen är då huruvida bootstrap är lämpligt 

att använda när ACD-ordningen ska specificeras. Bootstrap för hypotestest används i 

huvudsak för små stickprov, då den asymptotiska fördelningen hos teststatistikan ofta 

avviker från dennes riktiga sannolikhetsfördelning. I studien kom det fram att det här 

stämde för LM-testet när stickprovsstorleken är N=1000 och  -parametern är 

tillräckligt låg, vilket motiverar användningen av bootstrap. Samtidigt visade det sig att 

styrkan var relativt låg för testet vid stickprov av den storleken, så att en högre 

stickprovsstorlek bör användas. Om man i så fall ändå har tillgång till ett större 

stickprov, vilket ofta är fallet för högfrekvensdata, försvinner eller minskar förstås 

behovet av bootstrap. Samtidigt som det bootstrappade testets egenskaper undersöktes 

analyseraeds även skillnaden mellan det den vanliga versionen av test, det i texten så 

kallade icke-robusta testet, och den ”robusta” versionen. Det ”robusta” testet har bättre 

signifikansegenskaper men tappar en del i styrka när ordningen av  -parametrarna 

testas. När ordningen av  -parametrarna istället testas är styrkan mycket lik det icke-

robusta testet. Man ska här ha i åtanke att de datagenererande processer som använde i 

simuleringen har en felterm som är exponentiellt fördelad och att det ”robusta” testet 

därför egentligen inte ska behöva användas. Om feltermens fördelning är någon annan 

än den exponentiella är det troligt att det ”robusta” testet har en större fördel. Därmed 

är det min uppfattning att den ”robusta” versionen bör användas vid empiriska studier. 

När bootstrap utfördes på det ”robusta” testet föll styrkan i stort sätt inte alls i 

förhållande till den asymptotiska versionen, däremot var signifikansavvikelsen lägre (i 

absoluta tal räknat). Min slutliga rekommendation är därför att trotts allt använda det 

”robusta” testet utfört med bootstrap i empiriska studier.  
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