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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Ekonometrisessa tutkimuksessa dynaamisia binäärisiä aikasarjamalleja on toistaiseksi tutkittu kohtuullisen vähän. Viime vuosina on kuitenkin
esitetty useita uusia aikasarjamalleja. Tässä tutkielmassa pääpaino on Kaupin ja Saikkosen (2005) esittämissä probit-malleissa, joissa
tarkasteltavan aikasarjan viivästettyjä havaintoja sisältävää ns. dynaamista probit-mallia laajennetaan uudella ns. autoregressiivisella osalla.
Tutkielman teoriaosassa tarkastellaan probit-mallien ominaisuuksia, kuten parametrien suurimman uskottavuuden estimointia sekä mallien
diagnostiikkaan ja ennustamiseen liittyviä kysymyksiä. Parametrien estimoinnin yhteydessä havainnollistetaan uuden autoregressiivisen osan
tuomia muutoksia perinteisiin ns. staattisiin probit-malleihin nähden. Hypoteesien testaamista käsittelevässä kappaleessa esitetään kaksi
autoregressiivisen osan tarpeellisuutta testaavaa LM-testiä.
Teoreettisia tarkasteluita sovelletaan tutkielman empiriaosassa suhdannesyklien ennakointiin, jossa tavoitteena on ennustaa esiintyneitä
taloudellisia taantumajaksoja. Aineistona käytetään Yhdysvaltojen ja Saksan vuodesta 1972 alkavaa kuukausiaineistoa, joka on koottu useista eri
lähteistä. Lähdekirjallisuudessa hyödyllisiksi ennakoiviksi taantumaindikaattoreiksi havaittujen tuottokäyrien, eli pitkän ja lyhyen koron
erotusten, lisäksi käytetään myös muita selittäviä muuttujia, kuten tarkasteltavaan maahan nähden ulkomaista tuottokäyrää sekä maiden pörssien
osaketuottoja. Aivan uutena selittäjänä tarkastellaan maiden välistä korkoeroa.
Otoksen sisäisissä ja vuonna 2001 alkaneen viimeisimmän taantumajakson keinotekoisissa otoksen ulkopuolisissa ennusteissa Kaupin ja
Saikkosen esittämät uudet ns. dynaaminen autoregressiivinen ja autoregressiivinen malli osoittautuvat käyttökelpoisimmiksi malleiksi. Monissa
tutkimuksissa käytetty staattinen malli vaikuttaisi olevan käyttökelpoinen lähinnä pitkissä vuoden pituisissa ennusteissa. Vuoden 2001 taantumaa
ennustettaessa parhaimmat mallit antoivat selkeät taantumasignaalit kolmesta kuuteen ehtäviä johtopäätöksiä. Maiden kotimaisen tuottokäyrän
ohella myös osaketuotoilla ja ulkomaisella tuottokäyrällä havaitaan tilastollisesti merkitsevää ennustevoimaa. Yhdysvaltojen ja Saksan välinen
korkoero näyttäisi olevan hyödyllinen selittäjä Saksan tapauksessa.
Tutkielman tärkein lähde on Kaupin ja Saikkosen (2005) artikkeli. Teoriaosan kannalta keskeisiä lähteitä ovat Davidsonin ja MacKinnonin kirja
(1993) sekä autoregressiivisen osan LM-testiä esitettäessä heidän artikkelinsa (1984) apumallit. Suhdannesyklisovelluksessa tutkielman kannalta
keskeisimpiä ovat Bernardin ja Gerlachin (1998) sekä Estrellan ja Mishkinin (1998) artkuukautta ennen taantumajakson alkua.
Ennustetehokkuuden kasvaessa mallien dynaamiset rakenteet muuttavat samalla selittävistä muuttujista tikkelit, joissa käsitellään samoja
selittäviä muuttujia kuin tässä tutkimuksessa, mutta staattista probit-mallia käyttäen. Empiiristä osaa varten käytiin lävitse edellä mainittujen
lähteiden lisäksi laajasti muita suhdannesyklien ennustamiseen ja korkojen tuottokäyriin liittyviä tutkimuksia.
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