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Resumo

Propomos um modelo espaço de estados com mudança de regime Markoviana, cujos regimes
são associados com os parâmetros do modelo e as probabilidades de transição entre os regimes

va.riam ao longo do tempo e são modeladas usando ondaletas, A estimação dos parâmetros é
baseada no método de máxima verossimilhança usando o algoritmo EM. A distribuição dos es-

timadores é obtida usando o método bootstrap. Um método altemativo de estimação, também

apresentado nesse trabalho, é o amostrador de Gibbs. Para avaliar as variáveis de estado e as
probabilidades de cada regime, são usados o 61tro de Kalman condicional a cada regime e um

filtro de probabilidades. Estes procedimentos são ilustrados com dados simulados e séries tempo-

rais reais mensais do ín(üce de produção industrial dessazonalidado e do número de empregados

no setor não agrícola, ambos nos Estados Uúdos de janeiro de 1960 a janeiro de 1995.



Abstract

We propose a skate space model with Markov switching regime, whose regimes are associated

with the model parameters and regime transition probabilities are time-dependent and modeled
with wavelets. The parameter estimation is bases on maximum likelihood method using the EM
algorithm. The estimatom distribution is obtained using bootstrap. An alternative estimation
method, also presented in this work, is the Gibbs sampling. To evaluate the skate va.riables and
each regime probabi]ity, the Ka]man â]ter conditiona] to each possible regime and a probability

âlter procedure are used. These procedures are illustrated with simulated data and with real
monthly time series of seasonally adjusted industrial production index and the number of em-
ployees on nonagricultural payrolls, both in the United States from January, 1960 to January,
1995
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Capítulo l

Introdução

Muitas séries temporais apresentam mudanças de comportamento ao longo do tempo e

em alguns casos tais mudanças podem ser caracterizadas por diversos regimes. Exemplos desse

tipo são discutidos em economia, onde, por exemplo, temos mudanças no comportamento de

alguns indicadores económicos quando o mercado se encontra em dois possíveis regimes: re-

cessão e expansão do mercado. Tais regimes não são variáveis medidas diretamente e, portanto,

constituem variáveis aleatórias. .Os primeiros trabalhos com modelos com mudanças de regime

são Quandt(1972), que apresenta modelo de regressão com mudanças independentes de regime

e Goldfeld e Quandt(1973), que estende a análise para modelos com mudanças markovianas.

Modelos com mudanças estruturais e markovianas nos parâmetros de modelos autoregressivos

foram introduzidos em Hamilton(1989) e a partir desse trabalho o número de publicações nessa

área cresceu enormemente.

Os modelos em espaço de estados são modelos dinâmicos de séries temporais que en-

volvem variáveis não observadas. O procedimento recursivo utilizado na estimação da série não

observada(vetor de estado), a partir da informação disponível até cada instante t, é o filtro de

Kalman, que também viabiliza o cálculo da função de verossimilhança do modelo. A estimação

dos parâmetros pode ser realizada pelo algoritmo EM proposto em Dempster, Laird e Rubin

(1977) ou via amostrador de Gibbs.

A introdução de modelos com mudança de regime markoviana, aliada a modelos em

espaço de estados, representou um grande avanço na medida em que inclui variáveis de estado

não observadas, o que garante a flexibilidade dos modelos dinâmicos e os regimes não observados,

que caracterizam a mudança nos parâmetros do modelo. Tanta flexibilidade introduz muitas difi-

culdades na estimação do vetor de estados. A estimação é realizada a partir de uma combinação

do filtro de Kalman usual considerando cada possível regime nos instantes t -- le t. A estimação

das probabilidades de transição é realizada estendendo o método proposto por Hamilton (1989).

Probabilidades de transição "suavizadas"que consideram toda in&)rmação disponível podem ser

obtidas por aproximação utilizando-se o algoritmo apresentado em Kim e Nelson (1999). Entre-
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tanto, tal aproximação não pode ser razoavelmente justiâcada e nesse trabalho implementamos

uma nova aproximação baseada no trabalho de Diebold, Lee e Weinbach(1994).

Em Zandonade(1999), foram utilizadas ondaletas em modelos de espaço de estados via

parâmetros associados à matriz de transição e matriz do sistema e em séries temporais com

mudanças de regime. As probabilidades associadas a cada regime são modeladas como função

das ondaletas, mas as transições de regimes não dependem do regime no instante anterior. Além

disso, os parâmetros que determinam os diferentes regimes são conhecidos.

Outros trabalhos como Diebold, Lee e Weinbach(1994) apresentam modelos gaussianos com

mudança markoviana na média e na variância e probabilidades de transição variando com o

tempo em função de variáveis explicativas utilizando a função logística. Filardo(1994) também

utiliza o modelo logístico para as probabilidades de transição e os regimes determinam a mudança

nos parâmetros de um modelo autoregressivo.

O foco do presente trabalho é propor um modelo de espaço de atados com mudança

de regime markoviana, regime este associado aos parâmetros do modelo. As probabilidades de

transição entre(n regimes p(Riem variar ao longo do tempo e são modeladas utilizando ondaletas.

Esta suposição de mudança markoviana é mais ampla que o caso de independência mas implica

processo de estimação muito mais complicado, tanto para obtenção das variáveis de estado

condicional aos regimes atual e anterior, quanto para obtenção das probabilidades de transição.

A estimação do modelo proposto íoi obtida pelo método de máxima verossimilhança utilizando-

se o algoritmo EM. A obtenção da distribuição dos estimadores será realizada por meio da técnica

bootstrap. Outro método de estimação utilizado é o ammtrador de Gibbs. Todos os programas

foram desenvolvidos na linguagem Ox (Doomik (1996)).

Nosso objetivo é avaliar o comportamento dos estimadores dos parâmetros e, para isso, uti-

lizamos dados simulados. Além disso, tem(n também como objetivo modelar séries de dados

reais, como o índice mensal de produção industrial dessazonalizado e o número de empregos no

setor não agrícola nos Estados Unidos de 1952 a 1995.

O trabalho apresenta inicialmente uma breve introdução ao modelo espaço de estados e on-

daletas respectivamente nos Capítulos 2 e 3. O modelo espaço de estados com mudança de

regime e probabilidades de transição modeladas com ondadelas é apresentado no Capítulo 4,

onde também são incluídas as principais ferramentas para a estimação das variáveis não ob-

servadas no modelo, o filtro de Kalman condicional e o 61tro de probabilidades. O Capítulo 5

apresenta o método de máxima verossimilhança para estimação dos parâmetros, implementado

com o algoritmo EM, e o método bootstrap para avaliação da distribuição dos estimadores de

Alencar, A.P. HIE-USP
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máxima verossimilhança. O amostrador de Gibbs é apresentado como método alternativo de

estimação no Capítulo 6. Os métodos de estimação apresentados serão ilustrado com exemplos

de simulação e dados reais. No Capítulo 7 são apresentadas três simulações para avaliação e

comparação dos métodos de estimação. No Capítulo 8, o modelo proposto é ajustado para o

índice mensal de produção industrial dessazonalizado e o número de empregos no setor não

agrícola nos Estados Unidos de 1952 a 1995. O Capítulo 9 apresenta conclusões e perspectivas

para a continuação do trabalho.

Alencar. A.P. IME>USP



O modelo na forma espaço de estados pode representar de modo bastante versátil sistemas

dinâmicos lineares. Modelos ARMA e modelos lineares com parâmetros va.dando ao longo do

tempo, dentre outros, podem ser estudados segundo essa abordagem.

Seja yt o vedor q x l de dados observados em cada instante t, t = 1,. . . ,T. Basicamente o

modelo espaço de estados é composto por duas equações (Kim e Nelson (1999)):

yt = Xtzt + l)zt + üt, (2.1)

zt = p + Gzt.t + wt (2.2)

em que

1. zt é um vedor p x l;

2. zt é um vetou de variáveis conhecidas r x l;

3. Ft é a matriz de observação q x p;

4. .D é uma matriz q x t;

5. G é a matriz de transição p x p;

6. ut {id «, NO(O, y), wt {id «' NP(O, W) e assu«iremos ut e wt não correlacionadas apenas

para simplificarmos a apresentação do modelo; \~

7. 'o -, Np(«, E)

A equação(2.1) é denominada equação de observação e relaciona yt com uma variável não

observada ze, de ordem p x 1, denominada variável de estado. A equação(2.2) é denominada

equação de estado. Note que a variável de estado zt deve conter toda informação necessária para

que sua dinâmica dependa essencialmente de zt i.

Muitos exemplos de aplicações utilizando modelos espaço de estados são encontrados em

  Capítulo 2  
Modelos Espaço de Estados
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Shumway e Sto6er (2000), Harvey (1989), Kim e Nelson (1999) e Morettin e Tolos(2004)

Dentre diversos exemplos destacamos:

e análise de parâmetros biomédicos monitorados ao longo do tempo com muitos dados omis-

sos (Jones 1993);

e modelos ARMA podem ser analisados sob a forma espaço de estados;

e construção de indicador económico coincidente extraindo a componente comum de diversas

variáveis macroeconómicas (Stock e Watson 1991).

O modelo espaço de estado apresentado pode ser adaptado para incorporar dados omissos

e correlação entre as inovações ut e lq. Algumas vantagens dessa modelagem são: permitir a

presença de dados omiss(H, estimar as variáveis de estado não observadas, viabilizar de modo

relativamente simples o cálculo da função de verossimilhança do modelo e, como salientado

em Harvey e Philips(1979), é uma modelagem conveüente para estimar regressões envolvendo
termos médias móveis.

A modelagem na forma espaço de estados envolve as seguintes etapas:

B definição do modelo identificável;

IP 6xad(B os parâmetros do modek), utiliza-se o Filtro de Kalman para obtenção de previsões

lineares de mínimos quadrados para o vetor de estados.

e estimação dos parâmetros;

B avaliação do ajuste do modelo

2.1 Identi6cabilidade

Uma preocupação inicial ao formularmos um modelo é garantir sua identificabilidade. Para

o modelo apresentado, podemos parametrizar de modo único os coeficientes e a estrutura de

correlação em função de O, vedor k x 1, de modo que: Xt = Ft(O), .D = Z)(O), /z = p(O),

G , }' , W O), « -,(O) e E = E(O).

Segundo Rothenberg(1971), um modelo é dito globalmente identiÊcável em um particular

parâmetro 0o se, para qualquer valor de P, existe uma possível realização Vr =(3fi, . - . ,yr) tal

que o valor da verossimilhança em 0 seja diferente do valor em 0o. Nos exemplos apresentados

no capítulo 5, a questão da identificabilidade do modelo será retomada.

Alencar, A.P. IME-USP



2.2 Filtro de Kalman 6

2.2 Filtro de Kalman

Seja ã3 =(y1 , . . . , 3/,), o vetar de iilomnações disponíveis até o instante s. Supondo o parâmetro

O conhecido, o filtro de Kalman consiste no algoritmo que fornece um estimador para sçt baseado

em ãs. Adorando a notação apresentada em Shumway e Sto#er(2000), definimos:

ztt, (z.IÜ),
Ptl, - .EI(zt -- ztl,)(=t -- ztl,ylÜI,
Pt.,t,l, - -EI(açt. - zt.l,)(=t, -- zt,l,ylÜ,l

Sob a hipótese de normalidade, obteremos o estimador ztl, e sua variância Fila' Mesmo sem a
hipótese de normalidade, os esticadores obtidos são os que minimizam o erro quadrático médio

na classe dos esticadores lineares (Shumway e Sto#er (2000)).

A partir dos valores iniciais aDIo " p e Rolo = E, o Filtro de Kalman apresenta equações de

predição para 8 = t -- le de atualização para s = t, com t = 1, . . . ,T

Equações de Predição

atlt--t = p + Gzt--ilt-t,
Ptlt.t = GPt-ilt-tG' + W.

Considerando o conhecimento de Z/t, atualizamos a predição.

Equações de Atualização

ztlt ' ztlt.t + Kt(W -- Ftztlt-t -- Dzt),
Ptlt = Ptlt-i KtFíPtlt.i

em que Kt é o ganho do 61tro,

Kt = Ptl..i4(FtPtlt-i.q + }'')''

Os estimadores de zt baseados na informação completa da amostra ãb são obtidos a partir das

equações conhecidas como equações de sua;viração. Esses estimadores suavizados correspondem

aos esticadores de mínimo erro quadrático médio. A partir dos valores de zrlr e .f)rlr utilizamos

as equações de suavização para t = T, . . . , l.

Equações de Suavização

zt-ilr - zt-ilt-i + Jt-i(ztlr -- Gzt-ilt-t -- P),

Pt-tlr = Pt-ilt.i + Jt-i(Ptlr Pilt-i)4-i,

onde

.4-i =Pz tlt-tG'(Ptlt-i)'t

Alencar, A.P. IME>USP



2.3 Estimação dos parâmetros 7

A completa derivação das equações do Filtro de Kalman e de suavização é apresentada em

Harvey(1989) e Hamilton(1994), onde também são encontradas equações para a obtenção de

previsões ztl, e PÍI, para t )' s e as propriedades de convergência do Êltro de Kalman para

sistemas estáveis. A obtenção das equações de predição, atuahzação e sualrização segundo a

iiúerência bayesiana é apresentada em West e Harrison(1997).

2.3 Estimação dos parâmetros

A estimação dos parâmetros será realizada pelo método de máxima verossiinilhança. Para o

modelo apresentado a função logaritmo da verossimílhança é dada por

1«(L) ll: l (o)l + >ll: '.(oyx.(o)'.(o),
t-l t-l

T T

onde

Et(0) = gt -- Ftztlt-i -- Dzt,

Et(0) = FtPtlt t/V +y.

A maximiza ção pode ser realizada pelo método Newton-Raphson(Gupta e Medra(1974», pelo

algoritmo escora(Harvey(1989)) ou utilizando-se o algoritmo EM como utilizado em Shumway

e Sto#er(1982)- Nesse trabalho, utilizaremos o algoritmo EM por tratar-se de um algoritmo

muito apropriado na presença de variáveis não observadas, o que será muito interessante quando

trabalharmos com diferentes regimes desconhecidos no Capítulo 4.

A formulação do algoritmo EM, principais propriedades e alguns exemplos íoi pioneiramente

apresentada em Dempster, Laird e Rubis(1977). Alguns resultados de convergência para o

algoritmo EM são encontrados em Wu(1983), McLahan e Krishnan(1997) que apresentam uma

completa discussão do assunto e Shumway e Stoãer(1982) que utilizam o algoritmo EM para

modelos espaço de estados.

Basicamente, o objetivo do algoritmo é maximizar a função de verossimilhança completa, ou

seja, verossimilhança para os dados observados e não observados, (Ü., Zr) = (y] , . . . , ]rr', z', . . . , ZT)

/o(gb,Zr) J.,E(zo) ll /i,o.(z.lz.-i)/2,0,(yt lrt)
t-l

T

Para o modelo proposto, temos que

Alencar, A.P. IME-USP



2.3 Estimação dos parâmetros 8

In(L(O)) -; "-l-l
;'«l"'''l

l (zo - "yE''(zo -- ") +
! >1: ('' - p - c..--yw':(''t-l

! >1:(u - R ,. - n,.yl''':(v' -' t-l

p -- Gzt.t)

;'«I". Ftzt - Da)

O algoritmo EM é um algoritmo iterativo e ao ser iniciado o vetou de parâmetros deve ser

inicializado com O:: O(o). Em cada iteração j, o algoritmo é dividido em 2 passos. No passo
de cálculo da esperança(E), é calculada a esperança da função in(.Z;(O)) dada toda informação

disponível yr para O - Ob-i). No passo de maximização(M), encontraremos os estimadores

que maxilnizam -EoÜ D (in(.L(O))IDb).

Passo E

lbo -u (in(L(O»IÜ.)

-;inIBI - ;t,{E':lnolr + (zol2' - uy(zoar - ")l}
!trjW'':(C - BG' - G.B' + G.AG')l - l;inlw'l

-- ;trl>1: }'-: 1(% - Fta'tlr -- Ozt)(g/t -- FtztlrOay + EtPílrHl}

T

;'«l"t,

T
.A llr+rt-ilrz;-ilr

t-l
T

>ll: Pt,t-ilr + (ztlr -- P)r;-ilr
t-l
J

>l: ptll" + (ztlT -- p)(=tlr - py
t-l

B

a

Passo MI

Em seguida, encontramos o estimador O(j) que maximiza .17. Por exemplo, para Xt conhecido

Alencu. A.P. IME>USP



2.3 Estimação dos parâmetros 9

e para O - (G, y. WI, p, E), temos os estimadores (Shumway e Stoãer 2000)

B..4- ,

};(c- Bê'-(3B'+é..4ê),

; )ll:l(y' - &z.lr - Oa)(y'

rola,

nolr.

Flztlr Dzty + FtPtlrFt'] ,

Para avaliar a distribuição e calcular medidas de va.riabilidade as«)dadas aos estimadores dos

parâmetros, Sto#er e Wã1](1991) sugerem um método bootstrap para modem(B espaço de estados.

O algoritmo para implementação do bootstrap e os resultados assintóticos para os estimadores

de máxima verossimilhança e estimadores bootstrap serão apresentados somente no Capítulo

4, para facilitar a extensão do método bootstrap para modelos com mudança Markoviana de

regimes.

Alencar, A.P. IME-USP



 

Capítulo 3

Ondaletas

 

Umaondaleta é basicamente uma função, por exemplo do tempo, que cresce e decresce em um

período de tempo limitado. Uma apresentação da teoria de ondaletas é apresentada em Ogden

(1997), Morettin (1999) e Percival e Walden (2005). Aqui apresentaremos alguns resultados da

teoria de ondaletas baseado em Morettin (1999). Para introduzir a noção de ondaleta, considere

uma função real 1(-) definida no conjunto dos reais, cujas principais propriedades são:

P1) [So wlt)dt = 0;

P2) [Sow(tdt =1.

Para entender a segunda condição, note que se ela é válida, então para qualquer c, 0< e<1,

existe um intervalo de comprimento finito [—T, T], tal que

T

/ W(uldu<1-—e.
-T

Para € próximo de zero, vemos que a função deve ser praticamente nula fora do intervalo

[-T,7T). Isso não ocorre com funções periódicas como o seno. À primeira condição indica que a

função W() apresenta valores positivos e negativos, o que atribui o comportamento de onda à

função, como podemos visualizar na Figura 3.1.

Outras propriedades da função 1(-) são:

P3) SS NÉqu < oo, onde ww) é a transformada de Fourier de )(t);

P4) osprimeiros r — 1 momentos de 1 são nulos , ou seja, [So tiplt)dt=0,;=0,1,...,7—1

para algum r > 1 e [o ltW(t)Jdt < 00.

A propriedade 3 é chamada de condição de admissibilidade e garante que uma função de

interesse z(:) possa ser reconstruída a partir da transformada wavelet contínua, como será ap-

resentado mais adiante. O valor de r na última propriedade está relacionada à suavidade da

ondaleta.
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Figura 3.1 Gf(Í/ico de ondaleta8 Xaar e Symnüets

0.0 02 0.4 0.6 0.8 1.0

'1

-3 -2 -1 0 1 2 3 4

A partir de uma função @, denominada ondaZeta-mãe, consideramos as funções

"..''' - . '''* (v) , . » ., -« « ' « "

ações binárias 2; e translações diádicu k2'J, tem-

Új,i(t) = 2$V'(2it - k), j, k c Z.

A principal utilidade das ondaletas é permitir decomp(feição de uma função/(') em ondaletas

V'j,k(t). Para isso, a função e as ondaletas devem satisfazer algumas condições

Definição 2.1: Seja Z;2(.P?) o espaço das funções .f mensuráveis de quadrado integráueZ sobre

#?, ou seja, satisfazendo

Considerando dilata0 ]

/2(t)dt < oo

Isto indica que, quando ltl < oa, a função deve decair para zero

Alencar, A.P. IMB-USP
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Resultado 2.1: Suponha que as funções @j.k(t) formem uma base ortonormal gerada por V'

Para qualquer função .f C l,2(.FZ), temos que
oo m

.f(t) 'j,AV'j,É(t) ,
.j=--m k=--oo

onde

cj,h fl.t)©j.h(tldt

são os coe6cientes de ondaletas.

Um modo de obter ondaletas é pela função escala ou ondaleta pai definida a seguir.

Definição 2.2: Uma função é é chamada ondaZefa lm{ ou .Nação escala se é definida como

solução da equação

Ó(t) Zké(2t- k)

IJma família ortonormal em .L2(.R) é formada pelas dilatações e translações de é

k

2j/'@(2jt - k),j, k € z. (3.1)

Uma maneira de obter ondaletas @ a partir da ondaleta-pai é

@(t) hbé(2t- k),

.k e Zh e hk são respectivamente coeficientes de filtros passa-baixo e passa-alto

k

onde hk = (--1)kZÍ

esão dados por

Zk t)é(2t - k)dt,
J-m

hK = Ü2 l l.t)+(Zt - k)dt.
J-W

(3.2)

(3.3)

Exemplo 2.1: Ondaleta Haar.
Uma ondaleta muito simples, mas que é utilizada em divemas aplicações, inclusive nesse

trabalho, é a ondaleta Haar. A ondaleta-pai corresponde à função indicadora do intervalo lO, ll,

isto é, @(t) = llo,il(t). Usando (3.2), temos

éU - éQO + éPt - D - a l-J5éP0 + :&éPt - 01

Alencar. A.P. IME>USP
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logo Zo = Zt l/Vã e conse(lüentemente /to = l/v2. Podemos então obter

@(t)

@(t)

lhos(2t) + hié(2t - l)j
+i , ogt< 1/2
-1 , 1/2$t< l
o , t <o,t2: 1.

Considerando a base ortonormal

{éj.,b(t),V'j,k(t),j 2 jo, k = 0, 1, ,21 -- l},

podemos escrever uma função/ C l,2(.m) como

/(t) cã,kóJ..h(t) + )ll: )l: '4,kV'j,k(t) ,
k .j2:.jo k

onde os coeâcientes são

l f(t)+j..K(t)ü,

/ J'(t)d,, .(t)at
J--çn

A existência da contrução de bases ortogonais foi provada por Meyer(Meyer(1993»- Em

nosso caso, utilizaremos bases ortogonais por facilitar a estimação dos parâmetros associados

às ondaletas. As ondaletas utilizadas serão essencialmente a Haar e a S1/7zimZets(Daubechies

(1992)) apresentadas nas Figuras 3.2 e 3.3.

qo,Ê

'Ç,h

Alencar, A.P. IME-USP
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Figura 3.2 Gr({/ico de ondaZefa /içar

0.0 02 0.4 0.6 0B 1.0 0.0 02 0.4 0.6 0.8 1.0
t

0.0 02 04 0.6 0B 1.0 0.0 02 0.4 0.6 0.8 1.0

Figura 3.3 Gr(Ífico de ondaletas S:/mmlets

t

Q

0 1 2 3 4 5 6 7

g

Alencm, A.P. nIE-USP



O modelo que propomos está na torna espaço de estados e incorpora uma mudança markoviana

que pode estar relacionada aon parâmetros da equação de observação e de estado. Seja yt, q x l

, e a variável de estado zt, p x 1, de modo que

yt = Fs.zt + l)&zt + ut, (4.1)

zt = ps. + Gs,açt.i + wt. (4.2)

A equação(4.1) é a equação de observação e(4.2) a de estado. A variável St, que identiâca

o regime, pode assumir m diferentes valores e deve indexar somente os parâmetros que apre-

sentam mudança de regime. A mudança de regime ocorre segundo uma cadeia de Markov com

probabilidades de transição entre os regimes variando ao longo do tempo. A definição completa

do modelo envolve as seguintes condições=

1. t -; l,. . . ,T;

2. ut {id -, Nq(0, Vs.), lot iíd -, NP(O, W&) e ut e wt independentes;

3. zo «' Np(u, E);

4. xj(0) = P(So = j) para j = 1, . . . ,m -- l são parâmetros desconhecidos

5. 7ríj(t) = P(St = .jlSt-i = i), i,.j = 1,

A matriz de transição é

,m,t=1,...,T

«'ll(t)
«'12(t

r«(t)
r22(t)

«'«l(t
T«2(t

n(t)

n'mm(t)

rij(t) l >1:,'ij

«'-.(t) «'2«(t)

      Capítulo 4    
Modelo Espaço de Estados com Mudança Markoviana



16

6. A parametrização das probabilidades de traxlsição utiliza a função logística e uma com

binação linear das ondaletas:

:«M'?? ÜL."".w , '-:,...,",'-:,...,«-:

1+ ew(Pg+ EL:ipií@t(t/r))' ''. . ,m, .j

«'ij(t)

Para cada transição entre os regimes ã e .j, o modelo apresenta o parâmetro PIÍ e 1; parâmetros

Pz associados às ondaletas +i(t/T). Cada índice Z, i= 1, . . . , 1,, corresponde ao par de parâmetros

de escala e de translação. Com a utilização do modelo logbtico para as probabilidades de

transição não é necessário impormos restrições sobre os parâmetros Pi. BriUinger et al.(2000)

utiliza o modelo logístico com ondaletu para m(xlelar dados discretos segundo um processo
Markoviano.

E conveniente incluirmos o intercepto P? nesse modelo para contemplarmos a situação de

estacionariedade dos regimes, ou seja, quando as probabilidades de transição não variam ao

longo do tempo.

As variáveis St que determinam os regimes indexam os parâmetros Fs., Ds., ps., Gs., Vs.

e Ws.. Assim, a mudança markoviana se estende aos vários parâmetros do modelo, permitindo

um modelo bastante üexível. O foco desse trabalho será a mudança marlnviana nos parâmetros

Os parâmetros do modelo são a, Di, pi, Gi, %, WI., i', E, rj(O) e /il;, com Z = O,. . . ,l,,i =

1, . . . , m e .j = 1, . . . , m -- 1. As va.Fiáveis de estado e os regimes não são observados. O processo

de estimação do modelo envolve as seguintes etapas:

Fep

e Fixados os valores dos parâmetros, a variável de estado zt será estimada via Filtro de

Kalman condicional aos regimes nos instantes t -- le t;

As probabilidades do evento (St = j, St.t = i) condicional à informação disponível até o

instante t serão estimadas via Filtro de Probabilidades;

. As estimativa de F,, Z)i, pi, Gi, %, W:., z', E, rj(0) e PI', com Z = 0,...,Z,,i= 1,...,m
e .j = 1, . . . , m -- 1, serão obtidas pelo método de máxima verossimilhança, utilizando-se o

algoritmo EM, e pelo método ainostrador de Gibbs.

Ao longo desse capítulo apresentaremos os 61tros de Kalman e de probabilidades e algorit-

mos de suavização. Algum)s resultados serão apresentados como teoremas, quando obtivemos
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4.1 Filtro de Kalman Condicional 17

sua demonstração, e outros serão colocados como proposições, quando forem obtidos por di-

reta aplicação de cálculo de probabilidades. Os métodos de estimação dos parâmetros serão

apresentados nos capítulos seguintes.

4.1 Filtro de Kalman Condicional

Como no Capítulo 2, utilizaremos a notação análoga à utilizada em Shumway e Stoaer(2000),

com gs =(yl,.. . , ya) correspondendo a toda informação disponível até o instante s.

N otaçao

zB. = -E(a'tlÜ, St = .j, St-i = i)

8-,.,i, - FI(zt, - z:l,)(zt, -- zZI.ylÜ, St

Supondo os parâmetros conhecidos, inicialmente queremos prever a variável zt com base na

informação disponível até o instante t l utilizando

' z,it.l = .E(r.IÜ-l) e

' Ptlt--i = cot,(ztl ãt--t)

Como não temos informação sobre quais os regimes vigentes nos instantes t -- le t, teremos

sempre a predição condicional a St-i = i e St = J.

' "iÍ..: = -E(ztl$t-i, St.i = i, St = .j)

. eÉ.: ««(z.l Ü--,S.-: - i, S.

Nesse caso, a construção do Filtro de Kalman segue do modo usual, com u etapas de predição

e atualização, mas cada previsão é construída condicionalmente a cada combinação de regimes

nos instantes t -- l e t.

Predição

'tÍt.: = Pj + Gjz;-ilt-i' (4.3)

q-: clq-:i..:c; + w , (4.4)
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Atualização

":ít - zh-t + K;'(y' 8'H... - ní,.), (4.5)

PH K';'4)/'B-:,
onde o ganho do filtro é definido por

K.'í .-q(8-r%-:4+%)''. (4-7)

Note que na fase de predição o valor esperado e a va.riância de z dada a informação até t -- l

é calculada considerando somente z dado o regime St i= i. Isso ocorre pois, a cada instante

de tempo, o número de regimes a ser considerado é multiplicado por m, o que resultaria em

mr trajetórias para os regimes quando chegarmos à última observação da série ]H. Por isso, é

fundamental a redução das m x m possíveis situações para(3@ e .fW) para somente m situações
r,J . PJ \
\"tlt ' ' tlt/'

A obtenção de 4lt = .E(ztjSt - j, Ü) a parta de zHt = .E(ztlSt--i = i, St = .j, Ü) é apresentada
em Kim e Nelson(1999) e convenientemente chamada de "colapso"

(4.6)

Proposição 4.1. Seja AIJ a probab cidade condicional,

A? - PH.-: - ijSt - j,ãJ - PH.-- - i,S. - jl©.

Em .»nção de A:], obtemos a p7vdição e sua uaHáncia condicional somente a St

*.. . ::: '''k='* - ' "''a . $1 '?,a,

(4.8)

j

.E{(z. - ":l.)(z. - ''ÍltylS. - j, Ü}

>ll: Alj.E{(z. '<1.)(z. - "ÍI.ylSt-i

)ll: a.?.E{('. 'lÍ. + ,li - <.,)('. - 'lÊ + 'll. - <1,ylSt

>l: A?{.EI(z. - zlÊ)(z. 'lÍ.ylS'-i

+("ÍI. - zlÍ.)(''ÍI. - '&r
+lE(ztlS.-i i,S. Ü) -zHtll IÍ.- <i.I'
+l,IÍ. - <1.ll.E(z'lS,-- i, S. Ü) - 'lÊi'}

>l:ai'14íi+ (e,. )(<.. ,110'1.

lt

ll

lZ

lZ

l i, St = .j, Ü}
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Note que, tanto a probabilidade conjunta dos regimes nos instantes t -- le t, quanto a marginal

do regime em t, deverão ser calculadas enquanto obtemos o Filtro de Kalman. Os cálculos dessas

probabilidades serão apresentados na seção seguinte(Filtro de Probabilidades).

Suavização

A partir das predições zu obtidas com base na informação disponível até o instante t, na

fase seguinte, denominada suavização, calculamos as predições com base em toda infomiação

disponível ]m. Os teoremas a seguir apresentam as expressões para a predição zjJ ilr, sua

variância .l:=.llr e a covariância entre llflkl,t--2lr condicionais aos regimes St.2 ;: i, St.i :: j e
St

Teorema 4.1. Parra t ;; T, , 1, St.i = { e St = .j, temos

,'-:l, .E(zt-ilSt-i = i, St = j, ãlr) ,'--l..: + 41:("Ítr - z&-:), (4.9)

/'Zitr - ""(z'-:lSt-i - i, S. ãT) - 4-il... + 41i(.qr - ]'8 i).JZi,

.«a. 41- - ll-:i..:q«%.:)':
;Dea; A prova do teorema encontra-se no apêndice.

(4.10)

Proposição 4.2. O cálculo de ágil. e de .flr é obtido de modo semelhante ao apmsenfado na
Prol)osiÇão 4.Í.

:-, - gi '"';Ê !-l;i;
E{(=t - "Ílr)(zt - :'Íll.ylSt - j, Ü.}

É PW' - À s -«;.;lg'j lq} + (4.,. - qb)Oii,' - 4brl

Outra quantidade de interesse, que será utilizada posteriormente na estimação dos parâmetros,

é a covariância definida por

q'-:i' EI(zt -- ztlr)(at- l 't--trylãr, St = .jl. (4.11)
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Teorema 4.2. Á cot;aHáncia da uaHáueZ de estado de de/àsagem í condicional a toda in

/07'mação Ü e aos wgÍmes são dadas por;

'f',r-:l' (.r - /(#Fi)GiP;--lr-t, (4.12)

pam Sr.t = i e Sr = j e

'r t-i,'-'lr ' /.--.:i..:4% + Jtj!:(-qL:lr - C'r'-:i.-.)41,,

com St.2 = i, St.i = .j e St =k para t= T,...,2 e

(4.13)

'r '-- :i.-.CL [«[. :] ' : ,
I'L,i..,c; [41 :i.-,]''

;Delzl; A prova do teorema encontra-se no apêndice

Como será visto no cálculo da verossimilhança, necessitaremos dessa covariância condicional

somente ao regime St = j vigente no instante t. A proposição a seguir apresenta como obter

lt-i,t--zlr por aproximação.

Proposição 4.3. .4 couaHáncia da uaHáueZ de estado na di!/hsagem ] condicional somente a

St = j e ;Ür é da(h pot:

lt-i,t-2lr E
k-l

z\Í'/ ,.:.'-'l' ' (4.14)

em que St-t = .j e St = k pam t = T, . . . ,2

'f t- i,t-2lr

a.
#-,

llÍ.tlt-2

P(St-i = .jlSt = k, D}),

'f ....:.....«., + Jtlf. (q!-.:ir

'r'-.-i...a]]qi..] :,
p -,i.-,c;14-:i.-,I': ,

GJPt ,l.-,G; + }b-

cÊ4. -... .).e-, ,

J4 t/amarela .l)i 2lt-2 e obtida de m(xZo semeZÀante ao que .P)t aprpsenfacla na .f)rolmstçao 4./.

:2gn. A partir de .ITllAi.t--2lr em(4.13) poderíamos propor um procedimento, como o chamado de

"colapso", para obter diretamente .f)Í..i t-2lr Entretanto, tal procedimento requereria o cálculo
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de P(St-2 = i,St-i = .j,Si; = klêi.), o que complica bastante o cálculo das probabilidades

suavizados apresentada na seção seguinte. Por isso, em um primeiro pasK) apr(»amamos:

41:.'.,i, - /,.:...:41, + a.-!:(qi--ir - Ckl,-:....)4%
~ r,-.....:.a., + Jtjl.(qi-.-lr - C'/..-:i..:).e-, - .Fr:,'-'lr

Finalmente, como feito na Pmposição 4.1, calculamos a expressão apresentada em(4.14)

4.2 Filtro de Probabilidades

As probabilidades do evento {St-i := i, St :: .j} dada toda informação disponível até o instante

t e 6xando-se valores para os parâmetros desconhecidos serão calculadas seqüencialmente para

t = 1, . . . T e tal processo é denominado Filtro de probabilidades à semelhança do Filtro de

Kalman.

A probabilidade inicial P(So = .j) = 7rj(0) também é um parâmetro a ser estimado. No
processo de estimação, inicialmente atribuímos a ele um valor arbitrário que será atualizado a

cada etapa do âltro e suavização das probabilidades.

A seguir, são apresentados os passos do Filtro de probabMdades(Kim e Nelson(1999» para
1, ,Tt

1. 1Jtilizando a decomposição do erro de predição, obtemos:

/(ytlSt-i = i, St = .j, Ít.i) corresponde à função demidade de probabUidade da variável

com distribuição Normal com média flzlÊ.i + .Djzt e variância .rÇ.r?H.tF:Í + t'3.

2. /(ytlÜ-i) }l:s. Es... .f(ytlSt, St-i, Ü-i)P(St, St-i IÜ-i)

3. A partir de P(St 1 = ilÜ-Í), calculamos

P(St = .j, St-i ilÜ i) = P(St = .jlSE.l i)P(St-i = ilÜ-i)

4. Utilizando a observação yt, temos a atualização:

p(st = j,s..i = {lÜ) = 'f(!rtlS. -j,S.-i = i,ü-i)P(Si =j,Sí.i = Ílü-i)
>l:ll:/(ytlS. St-i &.-i)P(S. =j,S.-i =ilã i)

l .j lt

5. Calculamos a probabilidade marginal P(St jlü)
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Chamamos de suavização de probabilidades o processo pua obtenção de P(St = j, St.i =

ilãb). Para viabilizar o cálculo dessa probabilidade, Kim e Nelson(1999) sugerem a aproximação

P(St = .j, St+i = klã}) (St+l klÜ.) x P(St = .jlSt+i = k, 0})

H P(St+i = klãr) x P(St = jlSt+i = k,Ü)
Nessa aproximação a informação da série toda Ü. é substituída pela informação até o instante

t, 0;. Uma sugestão para o cálculo das probabilidades suavizados, que não requer tal apro-

ximação, é baseada na proposta de Diebold et al.(1994) para modelo gaussiano com mudança
na média e na variância e será utilizada nesse trabalho.

Proposição 4.4. O processo de suaüzação daõ proóabiZidades pam t = 1, . . . ,T e cada par

(S&, St-i) consiste no cáZcuZo da probabilidade conyunfa de (ST, S.-i, St, St.i) dada a in/otmação

até T, @, W« ,- = t+1, . . . ,7'. O-ndo ,'- atinge . -Z- T, a p« b Z dado P(ST, $z,--i, St--i, Stl#)
é .btád. e . p.di, deZ. Wde «, .«JcuZad. P(St i, St10b).

1.

2.

3.

Pam I' = t + l e cada combinação de St e St-i, caZcuZamos;

p(st+l, st, st-i IÜ+.) = 'f(u+i ISt+i, St, ü)P(St+ijSt)P(St, St-ilü)Jlyt+ilytJ

Pam I'- = t + 2, . . . ,T

)l:/(wls.,s.-i,g,)p(s.IS.-i)p(s.-i,s.-2,s.,st tl$, 1)

P(S., S.-i, S., S.-:l$,-) - s''''-/(y,l$,-i)

Quando r = 7', temos P(&, Sr-i, St-i, StlÜ,) e encontramos as pmhbÍZÍdades ma7yinaás
de íntereõse

P(S.-I,S.IgT) >II: >II: P(Sr,ST I,S.-I,StI#T) '
Sr=lSr.i=l

p(s.lgT) }l: p(s.-:, s.l#). (4.is)

Esse procedimento deve ser npetído Wm t = 2,. . . ,T e pam cada par (SI,St-i) a Jim de

obtermos P(St--i, Stlã}) pam t = 1, . . . ,T

DWui em diante, denotaremos P(St-i = í, St = .jlÜ) = xij(tlT) e P(St = .jlit) = rj(tlT).
Fixados os valores dos parâmetros, são implementados os filtros de Kalman e de probabilidades

e os procedimentos de suavização. A partir das quantidades aqui obtidas, podemos estimar os

parâmetros tanto pelo método de máxima verossimilhança, quanto utilizando o amostrador de

Gibbs, como será apresentado nos capítulos seguintes.

St ll
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Capítulo 5

Método de Máxima Verossimilhança

A fim de obter as estimatilras para Fi, Di, pi, Gi, %, mi, z', E, rj(O) e Pl;, com Z = O, . . . , Z,, i =

1, . . . , m e j = 1, .. . , m -- 1, podemos escrever a função log-verossimilhança

i«l.f(#)l :h.f(g.lü-i)

1: 1 11: >11: .f(y.ISt,S -:,Ü--)P(S ,S -:lÜ-:) l
t

A maximização desta função log-verossimilhança pode ser realizada por métodos de otimização

não linear como nos exemplos apresentados em Kim e Nelson(1999). As primeiras derivadas

apresentam expressões bem mais complicadas que as obtidas recumivamente em Ha.rvey(1989)

para modelos sem mudança de regime devido à necessidade de condicionarmos aos regimes nos

tempos t e t -- l.

Para posteriormente utilizar o algoritmo EM, apresentamos a função log-verossimilhança con-

junta completa, que corresponde ao logaritmo da função densidade de probabilidade de

(zo, . ..,zr,yi,. . . ,m, So, . . . , ST).

T

lt
T

In(.L)
J

T

T

-{ in IXI - ã(zo - "yE''("o - -') + >ll: ](So - .j) I"(rj(0»

+ >ll: >1: .r(St ("ij (t))
t-l í,j
. 'l' in

:>[1:)1:1h[ws.]+(zt - ps - Gs.zt-irmã'(zt - ps. - Gs.rt-l)] l.(st - j)t=ij=i

: >[1: }1: 1h [vs. ] + (gt - Fs.z. - os.z.yvi'(g' - Fs.z. - os.z.)] ].(s. - .])t=tj=t
As funções indicadoras ]l.(St = j) e l.(St = .j) devem contar da função de verossimilhança

somente se houver mudança de regime nos parâmetros das equações de estado e observação,

respectivamente
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5.1 Algoritmo EM Passo E

Como in(Z) depende de zt e St, t = 0,. .. ,T variáveis não observadas, utilizaremos o algo-

ritmo EM já apresentado no capítulo 2. No passo E, calculamos a esperança da função log-

verossimilhança dada a informação da amostra Db. Esse cálculo envolve a esperança de for-

mas quadráticas envolvendo vetores com distribuição normal. Alguns resultados sobre formas

quadráticas podem ser encontrados em Koch(1999) e o cálculo dessa esperança para modelo

espaço de estados com mudança de regime somente na equação de observação é apresentado

em Shumway e Stoüer(2000). A seguir, são apresentadas as esperanças da função de verossim-

ilhança daíio ãb, .lío, .llc e .H, considerando que a mudança de regime pode estar relacionada

respectivamente a pai'âmetros da equação de observação, de estado ou de ambas.

Teorema 5.1. .4s esperanças condácionaá8 a ãb da .função iog-uerossÍmiZAança quando àá mu-

dança de 7xyÍme somente na equação de obsemação, .f/o, somente na equação de estado, .lle, e

em ambas as equações , H, são dada por:

.E ( in (.L)l#)

-; in IXI - ãt,{E''lEolr + (zol7' - :')(zol7' - ,'l} + : P(So - .jlb) h("j(O))

+ >1: >11: P(St-t = i, St = .jli+) in("ij(t»
t-l iJ

- :trlW-: (C - -BGÍ - G..# + Gt.AG;)l - ! in IWI
. T m

' l S.i: $1: «j(tlr) {n 1%l + t, 1%': [(v' - 8'!tr)(y' - 8"1l,y + 4 ir411 },t=i.j=i

lJ
T

He .E(in(Z)l#)

; in IXI - ;tule'' IPolr + (=0lT - ")(golf - -')l} + )l: P(So - jlÜ,) i"(''j(o))
T m

+ >ll: >ll: P(St-i = i, St = .jlÜ,) in('rij (t))
t-l i,j
. T m

: >1: >11:«j«IZ) { IW 1 + t,[W.''(q - B '% - Cjq + Ci.A'Z)]}t=i.j=i

-;t,{E: }''': l(V' - r'z.lr)(y' - f'= 1 y + F'P lrf''l} - ; h lt''

lJ
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E(in (L) l#z.)

2-! h IXI -- :t7'tE''lEolr + (Soir - '')(zop' -- Pyl} + }ll: P(So - .Íiü,) in("j(0»
T m

+ >1: >1: P(St-- - i, S. l$r) in(":j(t))
t-l {J

. T m

't=ij=i
. T m

t=i.j=t

E h [w [ + t,]wj''(o. - B q - C,q + aí.Aq)]}

E h 1%l + t, IK'-'[(v' 8'ii,..)(w 4"Ítry + 8-Rir-q]l },

; >l: zj (tlr)

; E «j(tlr)

J

onde

.A + at- llrz;-ilr,
t-l

B = >1: -R,t-ilr + (ztlT -- P)açÍ-ilr,
t-l

o= 1:ptt +(ztlr-p)(atar-py,
t-l

B] llr+('Ílr--Pi)z;-ilr,
t-l

q (<lr P])("jtl7'-Ply

T

T

T

T

T

lt

Z)em; A obtenção dos valores esperados utiliza basicamente o resultado para formas quadráticas

apresentado em Koch(1999). Sejam Í e Z vetores aleatórios n x l com valores esperados plr e

p,, respectivamente, e matrix de covariâncias Cat/(Í, ã) = Ev,, então

n(:'.4vü tr(.4Ey=) + P;ÁP,

5.2 Algoritmo EM Passo M

No passo de maximização, os estimadores de a, Gi, pi, H, Wi, i', E, 7rj(O) e /il', com Z

0, . . . , .L, i= 1, . . . ,m e .j :: l, . . . ,m -- l são os valores que maximizam .ll. Independentemente
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de qual equação apresenta troca de regimes, temos

zol7',

Eolr,

P(Sofj(o)

5.3 Estimação dos parâmetros relacionados
transição

probabilidades de

Para obter as estimativas dos parâmetros PIJ, Z ;; 0, . . . , .L, consideremos, para efeito de ilus-

tração, o caso particular em que m = 2 e i,.j = O, 1. Assim, as probabilidades de transição são
da forma

«,M - ::'''(:É.P",M'» , .-.,:,j-.
-.= .{ - n.i. i- i.

1 + ezp(EL:. d@i(t/Z'))

Encontrar os valores PÍ que maximizam .ll, equivale a maximizar a função não linear em P::

c2 1: 1: P(St-i - i,St =.jlÜ)in("ij(t)).
t-iiJ-o

T l

.rara t := U, 1, temos:

) : @i(t/7') frio(tl7') -- zfo(t)zi(t - il7')l

> : @l(t/7')Ú,(t/7')z'io(tlT)m'ii (tlT)n'i(f - l lr)

[gua[ando a primeira derivada a zero, obtemos uma equação não linear em P}, por isso uti-

lizamos o método iterativo de Newton-Raphson para maximizar Q, ou seja, na iteração p, temos:

.'»'' - (B)':$.
O critério de convergência adotado nesse trabalho para a estimação dos parâmetros P' está rela-

cionado com a variação dos valores encontrados na iteração p e p 1. Se (Pi(P) -- /3i(p--i)y(/3i(p) --

Pi(P-i)) < 0, 1 consideramos que a convergência foi atingida. E importante lenlbiar que essa.

T

t l
T

t l
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maximização ocorre dentro de cada passo do algoritmo EM, e a partir de algumas iterações do

EM, os valores de P' tornam-se mais estáveis.

Ao incluirmos mais ondaletas para modelar as probabilidades de transição tivemos problemas

para inverter a matriz Hessiana. SÓ íoi possível estimar esse modelo utilizando o método quasi-

Newton, onde em cada iteração é utilizada uma aproximação para a matriz Hessiana proposta

por Broyden, Fletcher, Goldfarb e Shanno(BFGS). Mais detalhes sobre métodos de otimização

podem ser encontrados em Fletcher (1987) e Lange (1998).

5.4 Estimação dos parâmetros que dependem do regime

Em geral, são propostos modelos em que nem todos os parâmetros dependem do regime. Por

exemplo, podemos ter uma mudança de regime somente no parâmetro Pb. da equação de ob-

ter«,çã. (4.1):

yt = Fs.zt + ut,

sendo que o parâmetro /h. pode, em cada um dos m regimes, assumir os valores JWi, . . . , M....

E interessante notar que se não impusermos nenhuma restrição aos valores .R, i= 1, . .. , m, o

modelo não é identi6cável. Se multiplicamos Ft por uma constante, basta dividir a variável de

estado zt por essa mesma constante e obtemos um modelo equivalente, sem nenhuma alteração

nos valores dos outros parâmetros, exceto em W = Var(wt).

Para tomarmos o modelo identificável, 6xamos o valor de WI = 1. Exceto quando .A4i = . . . ::

À4m ' O, isso não acarreta perda de generalidade, uma vez que qualquer conjunto de valores

À/l,... , Mm pode ser multiplicado por uma constante positiva para obtermos À/l = 1. Não temos

interesse no modelo com .A/i = . . . :: Mm :; O, pois nesse caso a variável 3/t é simplesmente um

ruído branco.

Deste modo, os estimadores dos parâmetros do modelo, obtidos maximizando-se .17o, são:

XZ:. «j(tl7')ytzaÍP., , .
XZ:. Xj(fÚTIl'jl ;;ji ;l + q,i ' j ' 2, . . . , m,
o ,i --l

LJ /l q

;(a - aé; - ê..B' + é,..4êt)

+ }l: >1: xj(tl]'')l(u -- ]@=.lr)(y' - J4z }ry + JqP lr qi.

T

t J
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5.5 Bootstrap

Sob condições apropriadas, Ljung e Caíres(1979) mostram que os estimadores dos parâmetros

obtidos por máxima verossimilhança e os estimadores das variáveis de estado obtidos pelo filtro

de Kalman são consistentes e assintoticamente têm distribuição normal. Stoãer e Wal1 (1991)

apresentam esse resultado especiâcamente para modelos espaço de estados e com exemplos

ilustram, utilizando o algoritmo bootstrap, que os resultados assintóticos só devem ser aplicados

para séries muito longas.

O algoritmo bootstrap apresentado em StoRer e Wal1 (1991) e Shumway e StoBer (2000)

para modelos espaço de estados é baseado no bootstrap não paramétrico sugerido por Efron

(1979). Desse modo, o procedimento tem a vantagem de não depender de suposições sobre a

distribuição dos erros que não seriam necessariamente satisfeitas. Uma apresentação completa

sobre bootstrap encontra-se em Efron e Tibshirani(1993) .

Para obtermos o modelo em função das inovações e implementarmos o bootstrap, é conveniente

escrever o modelo espaço de estados com a variável de estado em t + l em função do resíduo em

t

3/t

zt+l

Fs.zt + Z)S. zt + ot,

PS.+l + (;St+igçt + Wt

Para o modelo sem mudança de regime St, Shumway e Stoífer 2000 apresentam as equações
do filtro de Kalman do modo usual:

ct :: yt f'ztlt--i -Dzt

Et = FPtlt-i.li''+ y

Kt = (GPtlt i/i'')Ei'

zt+ilt = p+ Gztlt-t + .lÍtct

Pi+ilt = GPllt-iG'+ W' +KtEt.KÍ.

Para obtenção das réplicas bootstrap, calculamos as inovações padronizadas et(ê) = xii/2(ê)ct(é);
sorteamos com reposição T inovações padronizadas, {e:(O), . . . , e}(O)} e utilizando essas in-

ovações reconstruímos a série yt a partir de:

zt+ilt

Fr;lt-i + .Oz, + Et/'e; ,

p + (;z;lt-i + .KtEt/2et
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Para obtermos a distribuição dos estimadores de máxima verossímilhança õ obtidos na seção

anterior, adoptaremos o algoritmo bootstrap baseado no algoritmo apresentado em StoRer e

Wal1 (1991) e Shumway e Sto#er (2000) para modelos espaço de estados.

No nosso caso, St é desconhecido e para obtermos a distribuição dos estimadores de máxima

verossimilhança O obtidos na seção anterior, implementamos o algoritmo bootstrap simulando

St a partir das probabilidades suavizadas P(St = .jlD}) = 7rj(tlT). Em seguida, utilizamos as
equações do filtro de Kalman considerando o regime no tempo t, St:

yt -- ps.=ã.. -- os.zt,

rs.lã.:p;. + vs.,

(Cs.---.rã.:«)q':

Para obter um conjunto de B estimativas bootstrap, o algoritmo bootstrap consiste em

1. Simular St, t = 1, . . . T a partir de 7rj(tlT).

2. Obter as inovações padronizadas et(ê) = EÍ:/2(ê)c.(ê)

3. A partir do conjunto de inovações padronizadas {et(ê), . . . , er(ê)}, sortear uma amostra

com reposição de tamanho T, {e:(O), . . . , e}(ê)}.

4. Construir os dados bootstrap y;, t - l T utilizando

y; - Fs.z;l,.:+Os.z.+E!/'e;,
zt+ilt ': pSt+i + (vSt+lztjt--l + Kt},i/2et

As condições iniciais, z? e .rT, para a construção do filtro de Kalman são mantidas fixas e

o vedor d;e parâmetros é O.

5. Proceder a estimação pelo método de máxima verossimilhança apresentado na seção an

tenor para os dados bootstrap {y;(O), . . . , g}(O)}.

6. Repetir os passos 2 a 5, B vezes a fim de obter {O;, b = 1, . . . , B]..

Em Sto#er e WaU(1991), os valores da variância E(t) apresentaram valores bem maiores para

t = 1, 2, 3. Para evitar problemas devidos ao comportamento inicial do filtro, os autores sugerem

fixar os resíduos dos dados bootstrap iguais aos resíduos do modelo para os primeiros valores,

ou seja, e;(O) = ct(O) para t = 1,2,3.
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De modo geral, uma completa análise de resíduos deve ser feita antes da realização do book

strap para entender o comportamento das séries de resíduos e de sua variância.

5.6 Comentários - Estimação por máxima verossimilhança e boot
strap

Quanto à inicialização dos parâmetros, alguns cuidados devem ser tomados

e os coeficientes dm ondaletas podem ser inicializados com aiJ = 0,i:: l...,m, .j

1 . . . , m -- 1, Z = 1 . . . , J.,. Desse modo, as probabilidades iniciais de transição são constantes

ao longo do tempo e iguais a 0, 5;

e as variâncias preferencialmente devem ser inicializadas com valores altos. Nas análises

de simulação, notamos que ao inicializarmos o processo de estimação com valores de W',

variância do erro da equação de estado, próximo ou menor que o verdadeiro, temos que

os valores da variável de estado não se alteram muito, restringindo a estimação. Nas sim-

ulações realizadas, para valores de W de 0,1, a variância pode ser inicializada com valores

como 10 ou até mais, sem que haja problemas;

e o valor inicial de G deve ser no máximo igual a 1. Valores maiores que l caracterizam

processos explosivos, implicando valores crescentes de z& = rli.i+ KtJ(yt -- FJzlÍt.i '
Djzt), podendo inclusive termos valores maiores que o permitido pela precisão disponível

para armazenar as variáveis;

e para iniciar o âltro de Kalman (4.3), adoramos bolo

Quanto à convergência do processo de estimação, consideramos que atingimos a convergência

quando a diferença entre o logaritmo das verossimilhanças em passos consecutivos for menor

que O, 01. bluitas vezes, os valores dos diferentes parâmetros não se alteram até a quarta casa

decimal durante muitas iterações até atingir a convergência. Por isso, um critério parcimonioso

é considerar que a norma do vetar de parâmetros não se altere em iterações consecutivas mais

do (lue tuna margem de erro tolerada, por exemplo 0,001.

Após a obtenção do estimador de máxima verossimilhança, é imprescindível verificar se o

resíduo padronizado, calculado para implementar o bootstrap, se comporta como um ruído
branco com variância l.
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Em Stoãer e Wa11(1991) são apresentados resultados de consistência e normalidade assintótica

do estimador de máxima verossimilhança para m(xlelos espaço de estados sem considerar mu-

dança de regime. Sejam 0r e 0r os estimadores de máxima verossimilhança do vetor de parâmetros

0, sendo o primeiro obtido a pa.ruir dos dados originais e o segundo obtido no proce(cimento boot-

strap. Denotemos por V7' e I'r, as variâncias assintóticas dos estimadores 0r e 0r obtidos a partir

da matrix informação de Fisher, em ambos os casos calculada no ponto 0r. O artigo apresenta

que o procedimento bootstrap é assintoticamente correto, o que significa que Ti/2tr'i/2(0r --0r)

tem distribuição assintótica normal padronizada e que }Ç -- Vr ---> O quando T --> oo. A primeira

suposição para a vlalidade desses resultados é assumir que os autovalores de G estejam dentro

do círculo unitário, o que restringe bastante o modelo, principalmente porque muitos exemplos

do nosso interesse apresentam G :: l.
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Capítulo 6

Amostrador de Gibbs

O amostrador de Gibbs é um método que utiliza simulação com cadeias de Markov (MCMC) para

aproximar distribuições marginais e conjuntas, amostrando a partir de distribuições condicionais

(Geman e Geman (1984)).

Suponha que temos 3 variáveis aleatórias e queremos avaliar a distribuição conjunta/(ri , z2, =3)

O método consiste basicamente em:

1. Fixo os valores iniciais de (aç2,aç3) da iteração p = 0;

2. Na iteração p, sorteio :d a partir de .f(zela;e' ae- );

3. Sorteio a2 a punir de /(z2l:<, :<'i);

4. Sorteio a4 a partir de .f(z3la{, :8);

5. Tendo (:<, :4, ae), volto para o passo 2

Geman e Geman (1984) mostram que as distribuições dos vetores (:q,=4,:<) convergem a

uma taxa exponencial para as distribuições marginais e conjunta de (zi, z2, z3), quando p --» oo.

As distribuições marginais e conjunta podem ser obtidas a partir das distribuições empíricas

calculadas a partir dos dados simulados (:4, ag, ae), com p = .L + l, . . . , .L + M suâcientemente

grande para garantir a convergência.

Uma vantagem importante do amostrador de Gibbs é que ele nos fornecerá não só as esti-

mativas dos parâmetros, como também seus correspondentes desvios padrões, ao contrário do

estimador de máxima verossimilhança que precisou da implementação do bootstrap. Para obter

o desvio padrão dos estimadores, além de descartarmos as observações geradas antes de atingir-

mos a convergência, temos o cuidado de não utilizarmos observações de iterações consecutivas

para garantirmos autocorrelação aproximadamente nula entre essas observações. Desse modo,

o desvio padrão dos estimadores será calculado como o desvio padrão das observações geradas

para cada parâmetro.
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E importante ressaltar que a utilização do amostrador de Gibbs em modelos com variáveis não

observadas é bastante natural, já que essas serão simuladas durante o processo de estimação.

O procedimento geral para estimação via amostrador de Gibbs para modelos espaço de estados

com mudança de regime pode ser dividido em três etapas.

l Condicional aos hiperparâmetros, .Zq, Gi, pi, %, Wi, i,, E, 7rj(0) e p'J, com Z = 0, . . . , .L, i =

1, .. . ,m e .j ;; l, . . . ,m -- 1, aos regimes S7 e aos dados observados Ü., gerar as variáveis

de estado Zt a partir de

P(ãrlü', ã-)(zrlü', 37) ll P(z.l#, g;, zt+i).
T l

lt

2. Condicional aos hiperparâmetros, variáveis de estado ãt e dados observados gb, gerar os

regimes Sb a partir de

P(8 1ü,, ãr)

3. Condicional aos regimes S7 e variáveis de estado ãr, gerar os hiperparâmetros & parir

das distribuições a posteriori.

6.1 Gerar as variáveis de estado ãr

Condicional aos hiperparâmetros, aos regimes Sr e aos dados observados êr., gerar as variáveis

de estado Zt a partir da distribuição de ã+ condicional a ã} e Sr, ou seja, a partir de

P(ZrlÜ', ã-) (z7'l#r', g;) ll P(ztlÜ', Sr, z.+i).

Para simplificar a notação, sejam St-i:: i, Sl= .j e St+i = k nas expressões a seguir.

T l

t ]

Teorema 6.1 As distHóHições condicionais são

«l(Ü', ã') - .N(=;lr, PHr),

=tl($r,Sr,=t+i) "- Normal, t = T l,...,l,

com média e ziaóáncÍa dadas p07-

.E(atlÜ,, Sr, =t+i)

Ua«rtlü., Sr, zt+i)

zlÍ. + .r'HCI(ak/%al + W)''(".--- - Pk Gk«IÍ.)

.r'H .r%cl(cü/Hcl+w)''ci.r%
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.Dgm; A obtenção da distribuição de zrlÜ-, .% é trivial. A esperança e a variância de (zt IÜ-, Sb, zt+i)

são obtidas a partir da distribuição conjunta de zt e 77t+llt ' zt+i -- pi -- Gbz&:

Note que a distribuição de (a;tlÜ,, Sr, zt+l) é a mesma que (ztl#r , Sr, qt+ilt), logo basta calcular
a esperança e variância condicionais a partir da distribuição conjunta dada.

=.. IÜ, St-,.V
c..1% c..r'Hci;+w'f )

qt+ilt ,/

6.2 Gerar os regimes S7.

No modelo que estamos propondo as probabilidades de transição mudam ao longo do tempo

mas são markovianas, ou seja, essa probabilidade em t depende somente de St-i e não de vários

regimes anteriores St.i . Por isso, vamos poder utilizar o algoritmo "multa-move" , proposto por

Carter e Kohn(1994) para amostradores de Gibbs em modelos espaço de estados, como veremos

a segura.

P(Srlêr, ãp) ll P(Stj$t,Zt, St+l),t-T-l
P(St , St+ilÜ, Zt)

P(St+ilÍt , ãt)
P(St+ilSt , Ü, Zt)P(StlÜ , ãt)

P(St+ijÜ , Zt)
P(St+ilSt )P(StlÜ, ãt)

P(St+i IÜ , ãt)
P(St+i ISt )P(StlÜ , Zt )

E=:. P(St+ilSt = .j)P(St = .jlgt, Zt)

Note que são necessárias para gerar cada St, t :: T, . . . , 1, as probabilidades obtidas no filtro

de probabilidades: P(St = .jl&t, ãt).

Esse algoritmo pode ser utilizado em casos em que a distribuição de St depende somente de

St 1 . Um exemplo em que esse algoritmo não pode ser utilizado é apresentado em Kim e Nelson

(1999), pois nele a probabilidade de transição para o regime St depende do número de regimes

consecutivos iguais a 0 (ou 1) até o instante t -- 1, o que não depende só de St-i. Nesse caso, teria

que ser utilizado o algoritmo "single-move" , proposto por Albert e Chib(1993). Mais detalhes

sobre esse algoritmo e sua utilização são encontrados em Kim e Nelson (1999).

l
P(Sr l#, 8t)

P(Stl#r,, Zr, St+i)
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6.3 Gerar os hiperparâmetros

Condicional aos regimes e às variáveis de estado, as equações de observação(4.1) e de estado(4.2)

são simplesmente dois modelos de regressão que podem ser escritos com variáveis indicadoras.

Apenas por simplicidade de notação, consideremos o modelo com somente dois regimes: St = l

ou 2, sem mudança de regime na variância. Denotemos a função indicadora que vale l se(St = ã)

e O, caso contrário, como lls.-i}. Assim, as equações podem ser escritas como:

yt = Fi ]lls..i} çt + F2lÍS.-2lzt + l)irs.-ilzt + Z)2lis.-2lzt + tltl

rt = Pill-ÍS.=t} + P2lls.-2} + (;tais.-tJzt--t + (;2ltS.=2lzt--l + wt.

(6.1)

(6.2)

Essas variáveis indicadoras devem multiplicar somente os parâmetros que mudam de acordo com

o regime. Cada equação pode ser escrita matricialmente como:

}' X©+ c, . a'-r)

Considerando as distribuições a priori, normal e gama inversa:

Oja' «' .N(#o, EO),

.' (?,#),
obtemos as posteriores

PI.2,I'r «'
a'lP, yr «..,

N'(©t,Ei),

''(;,9), «
(Ei' + a''X'X)': (Ei:Po + a''XI') ,

(Eã: + a''X'X)''
post,

õo + (}'' - XPy(I''' - XO)

)

Utilizando as distribuições a priori, podem ser gerados os valores iniciais dos parâmetros das

equações (4.1) e (4.2). A obtenção das variâncias em modelos em que as variâncias dependem

do regime pode ser realizada de modo semelhante ao apresentado em Kim e Nelson(1999), para

modelo com 3 regimes que apresenta mudança na média e na variância das observações gt.

Os parâmetros relacionados às probabilidades de transição são obtidos atribuindo a eles uma

distribuição a priori não informativa. Um resultado por aproximação, para amostras grandes, é
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que a distribuição a posteriori será normal com média igual ao estimador de máxima verossimil-

hança e sua variância será o inverso da informação de Fisher (Zellner e Rossí (1984». Condicional

aos regimes, já gerados, obtemos o estimador de máxima verossimilhança do modelo logístico

com probabilidades de transição

P(St = jlSt-i = i)
exp(@'(tl7')Pj)

1 + exp(@'(tll")#'j) '

com vetores

pã' ]l(St-i = 1)
l(St-i = 1)@i(tl7')

pm'
pm'

l(St-i = 1)@l(tl7')

l(St-i = 2)
p'J (flr) V,(tl7')

l(St-t = m)

l(St-i

pm' l(St-i = m)@z,(tlT)

O ajuste do modelo para o caso binomial e multínomial é encontrado em Agreste(2002)

6.4 Diagnóstico de convergência do amostrador de Gibbs

Existem diversos métodos para a verificação da convergência da cadeia de Markov definida no

método amostrador de Gibbs. Cowles e Carlin (1996) apresentam uma revisão de 13 métodos

de diagnóstico de convergência apresentados na literatura e concluem que todos podem falhar

no diagnóstico de alguns tipos de convergência. Nesse trabalho, após inspeção gráâca das séries

dos valores gerados e função de autcHcorrelação das séries, utilizamos uma das técnicas mais

utilizadas proposta por Gelman e Rubis (1992).

Primeiro, é essencial avaliar graficamente o comportamento de cada parâmetro ao longo das

iterações. A maior iteração a partir da qual as séries parecem estáveis pode ser proposta como

um possível instante de convergência. Além disso, é importante não utilizarmos valores con-

secutivos para não termos valores correlacionados. Após verificarmos os gráficos da função de

autocorrelação para cada série, podemos verificar a partir de qual defasagem h as séries apre-
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sentam autocorrelação nula. Assim, consideramos somente os valores a cada k iterações, com

Para veriâcarmos a convergência utilizando o método de Gelman e Rubin(1992), é preciso
gerar n cadeias com valores iniciais de preferência bem diferentes. No nosso caso, dado o grande

número de parâmetros, utilizamos prioris pouco informativas, o que provavelmente gera valores

diferentes para os valores iniciais. Consideremos n séries de tamanho N para cada parâmetro 0,

sendo que cada valor já foi tomado a cada k iterações a partir de um instante de convergência

proposto. Seja Oij o i-ésimo valor da cadeia j, ã = 1, . . . ,N e .j = 1, . . . ,n. A convergência da

cadeia é avaliada pelo labor

k> h

':-F:=ã, (6.3)

em que

. n

E
. n

. N

{-1
. n

E
. N

liÍ}T )ll:(oií - ã.j)'.í-l

Note que .B/N é a variância entre as médias das n cadeias paralelas e W é a média das variâncias

entra.cadeia.

Sob a suposição de convergência, todos os nN valores são gerada da posteriori e a variância

da distribuição pode ser estimada de modo não viesado (Sáfadi(1997» por

,' - !r" * ;,.

l
(õ.j ê..y,

P.j,

B

o.j

4

Podemos escrever 'JX = J#-. Amostradores que apresentam inicialmente valores bem difer-

entes nas lz cadeias apresentam B bem maior que l,çr. Valores de vR próximos de l indicam

convergência da cadeia e os valores amestrados devem ser independentes e identicamente dis-

tribuídos.
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6.5 Comentários Amostrador de Gibbs

Alguns comentários relevantes referentes à implementação do amostrador de Gibbs são apresen

fados a seguir.

B Considerando somente 2 regimes, para os parâmetros Mo, Fi, po e pi, adoramos dis-

tribuições a priori normais padrão independentes.

e A distribuição a priori escolhida para os parâmetros correspondentes às variâncias, y e

tV, foi a distribuição Gama inversa (a = 2, P = 1) com função densidade de probabilidade

/(,) - iQDz'-'.-, ,

com t'0 correspondendo à função gama. Deste modo, o valor esperado da variância a priori

é l e sua variância inicial é igual a 89, valor bem alto, o que garante que a priori seja não

informativa.

e Adotamos a distribuição normal padrão como distribuição a priori de G. Entretanto,

quando sorteamos G > 1 no início do processo de estimação, tivemos problemas ao encon-

trar valores cada vez maiores para z:l.l = pj + (;jzt-tlt.i e, conseqüentemente, maiores

de z:Ít e z:h ao longo dos valores de t = 1, . .. , T. Aumentando muito os valores sorteados
para a variável de estado, tivemos problemas calculando valores maiores que a capacidade

de armazenamento das variáveis.

e Consideramos distribuição a priori normal padrão para cada Pl; e independência entre os

diferentes puâmetros.

e Ao obtermos 5050 iterações do amostrador de Gibbs, as séries dos 5050 valores para cada

parâmetro foram analisadas para observarmos quando foi atingida a convergência e qual o

intervalo entre as observações garante observações não correlacionada. Em todos os casos

aqui analisados, após 50 observações concluímos que a convergência fora atingida. Isso

porque os valores simulados já se estabilizavam e nas simulações já estavam ao redor dos

verdadeiros valores.

Além disso, ao avaliarmos a função de autocorrelação estimada, pudemos veriâcar que não

houve nenhuma correlação signiâcativa a partir da defasagem 20. Por isso, só consideramos

os valores obtidos de 25 em 25 passos do amostrador de Gibbs.
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e Uma vantagem interessante do amostrador de Gibbs é permitir facilmente a imposição

de restrições aos parâmetros. No momento da simulação a partir das distribuições condi-

cionais a posteriori, podemos utilizar o método de aceitação-rejeição(Longe(2000» para

impormos, por exemplo, que po < pi .

e Em geral, para variáveis categóricas são propostos modelos probit em vez de logísticos, pois

no modelo probit a distribuição a posteriori dos parâmetros relacionados às probabilidades

é obtida facUmente e para priori normal, temos posteriori normal.

e Robert e Casella(1999) apresentam condições para a convergência do amostrador de Gibbs

e comentam que tais condições são usualmente satisfeitas. Seja g a função densidade de

probabilidade conjunta para o vetar }' composto por ZT, SI' e todos os hiperparâmetros do

modelo, tal que as condicionais completas de g foram apresentadas neste capítulo. Suponha

que o núcleo de transição K(, ) da cadeia de hlarkov do amostrador de Gibbs, (yP) (cadeia

y na iteração p), seja absolutamente contínuo com respeito à medida dominante. Se, além

disso,(yP) for aperiódica, então

hm ll.K"(z, .)P(ü) -- gllvr = 0

sendo a norma variação total definida por llpi p2ll = sup lpi(.A) p2(.A)l.

A cadeia de Markov obtida no algoritmo apresentado neste capítulo deve satisfazer essas

condições, sendo aperiódica e irredutível.

A
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Capítulo 7

Simulações

A simulação de uma série de 512 observações foi realizada utilizando o modelo proposto com 2

possíveis regimes sendo St = O ou St = 1.

yt = .Fb.açt + Z)s. zt + ut, (7.1)

zt = ps. + Gs,zt-t + wt. (7.2)

com ut iád «' Nq(O, y), wt id -, NP(0, Vy) e ut e wt independentes.

As probabilidades de transição niJ(t) serão modeladas utilizando-se 3 ondaletas Haar e Symm-

lets, @:(f/T), @2(t/T), @a(t/T), correspondentes aos pares de parâmetros de escala e translação

(0,0), (1,0) e (1, 1). A cada ondaleta está associada um parâmetro PÜ com Z = 1, 2, 3. Como co-

mentado anteriormente incluímos um parâmetro P8 correspondente ao intercept;o. Desse modo,

as probabilidades de transição são

''p(Pf!+ 1: Pü@i(t/I''» . ,i- o, i, j
1 + ezp(Pio + Xt::. #iZ@t(t/T))

,i = u, i, j = l
1 + ezp(Pio + EÊ::. Pü@i(t/7'))

Na simulação dos dados g} = {yt,...,gr}, com T = 512, primeiro foi simulada a série

de regimes {Si, . . . , Si'} a partir das probabilidades de transição. A seguir, foram simuladas

as variáveis de estado {zl, . . . , zr} e, ünalmenl;e, as variáveis {3/t, . . . ,gr}. Por simplicidade,

fixamos zo = 0 e não temos a variável explicativa -Dt.

A partir da série simulada i#, obtemos a estimativa de máxima verossimilhança dos

parâmetros do modelo.

Para estudar o comportamento dos estimadores de máxima verossimilhança, simulamos o

modelo 1000 vezes, utilizando os verdadeiros valores dos parâmetros, e para cada série simu-

lada, obtivemos a estimativa de máxima verossimilhança. Esse conjunto de 1000 estimativas de

máxima verossimilhança para as 1000 simulações será chamado de Simulação.

A partir da estimativa de máxima verossimilhança para a série de dados simulada, construímos

l

n'{.j (t )
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1000 réplicas bootstrap, como apresentado no capítulo anterior. Para cada réplica bootstrap,

obtemos as estimativas de máxima verossimilhança utilizando o algoritmo EM. Essas estimativas

formam o conjunto de estimativas Bootstrap.
Utilizando a técúca amostrador de Gibbs(Capítulo 6), em cada iteração gerimos um valor

para cada parâmetro do modelo a partir das posteriores. Gerimos um total 25100 observações

para cada parâmetro. Fazendo o gráfico das séries de cada parâmetro, observamos que cada

série apresenta comportamento estável logo após 50 observações. Para termos mais segurança,

descutamos as primeiras 100 observações. A partir dos gráficos de autocorrelação amostral

para as séries de cada parâmetro, temos que as autocorrelações são praticamente nulas a partir

da defasagem 10. Para termos estimativas não correlacionadas utilizamos somente observações

obtidas a cada 25 iteraigões do amostrador de Gibbs. Após esse procedimento, obtivemos 1000

estimativas pelo amostrador de Gibbs.
Para os três conjuntos de estimativas, apresentamos média, mediana, desvio padrão e desvio

mediano absoluto para as 1000 estimativas dos parâmetros do modelo. Apresentamos também

as séries estimadas para a variável de estado e sua variância, a probabilidade de cada regime

estimada pela probabilidade suavizado(4.15) e as probabilidades de transição ao longo do tempo.

As probabilidades de transição estimadas são calculadas a partir das estimativas de PÜ, Z =

0, . .. ,3, i= O, l obtidas pelo método de máxima verossimilhança e a partir da média das

estimativas obtidas via bootstrap e amostrador de Gibbs.
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7.1 Simulação 1: Equação de observação Haar

Nessa primeira simulação o modelo proposto é

yt = Fs,zt + t;t,

zt :: Gzt.t + wt,

(7.3)

(7.4)

onde

1. t ;: 1, . . . , T, com 7' = 512;

2. temos dois regimes St = 0 ou l correspondentes a Eo = Mb ;: 0 e Fi = À/i = 1, com

À/l = 1 considerado conhecido;

3. G-l;

4. .. áid -' Nq(0; }''' 0,1),w ab(o; w' = 0, 2) e ut e wt independentes;

5. P(So = 0) = P(So = 1) = 0,5

6. As probabilidades de transição são

: Zh:BeÜ=h,' : - ', ", ' - .
i -i ez;ltp.o + Xt:. Pü@i(t/I''»' ' u' ' J = i,

nn an nE /2 1f\ /2 í\í\ f2

l

5, Poi 1, 1210 1102 03 ) )) ) ) )} ) )

«'ij (t)

com Poo ' O,

Pi3 =

1,0 e

Nesse caso, temos que há uma mudança de regime associada somente ao parâmetro F, que

pode ser igual a Mo = 0 ou À/i = 1. Apenas o valor de Mi = 1 será considerado conhecido para

garantir a identificabilidade do modelo. Além disso, G = 1, o que torna a variável de estado um

passeio aleatório como pode ser observado na Figura 7.1.

Na Tabela 7.1 apresentamos os verdadeiros valores dos parâmetros, bem como a média, me-

diana, desvio padrão e desvio mediano absoluto para os 3 conjuntos de estimativas: simulações,

pelo método bootstrap e pelo amostrador de Gibbs. As médias e medianas das estimativas dos

parâmetros Mo, (;, y e H'' são bem próximas dos verdadeiros valores para os 3 conjuntos de

estimativas. Também para esses parâmetros os desvios padrão e os desvios absolutos medianos

são bem semelhantes entre si e para as simulações, bootstrap e amostrador de Gibbs.
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Para os parâmetros relacionados às probabilidades de transição, temos que as médias são bem

próximas das medianas para os 3 conjuntos de estimativas e os desvios padrão são bem próximos

dos desvios absolutos medianos somente para o amostrador de Gibbs. As estimativas das sim-

ulações e do bootstrap apresentam maior variabilidade e apresentam mais valores discrepantes

que as do amostrador de Gibbs, como pode ser observado na Tabela 7.1 e nas Figuras 7.3, 7.4

e 7.5. Nota-se que, exceto para Poo e P02, as estimativas de máxima verossimilhança, as médias

e medianas das estimativas das simulações, do bootstrap e do amostrador de Gibbs estão bem

próximas dos verdadeiros parâmetros. Para Poo e P02, temos que somente as médias e medianas

das estimativas obtidas nas simulações são próximas dos verdadeiros valores, indicando que em

média o estimador de máxima verossimilhança funciona bem. Devido à discrepância entre as

estimativas de Poo e P02 e seus valores verdadeiros, as probabilidades de transição estimadas âoo

apresentam diferenças em alguns instantes de tempo com relação à verdadeira noo, o que não

ocorre para as probabilidades de transição Trio(Figura 7.1).

Na Figura 7.2 observa-se que os resíduos padronizados do modelo são não correlacionados.

Como podemos observa.r no l)istograma e gráâco de quantia os resíduos apresentam distribuição

normal, o que é con6rmado pelo teste Kolmogorov-Smimov(p=0,892).

A convergência do amostrador parece ter sido atingida como podemos verificar na Tabela 7.2,

já que os valores de 'ZR(expressão 6.3) são bem próximos de 1. A distribuição das estimativas

obtidas nas simulações, por meio do bootstrap e por amostrador de Gibbs pode ser visualizada

respectivamente nos histogramas apresentados nas Figuras 7.3, 7.4 e 7.5.
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Tabela 7.1 Vdoms ueTdadeir08 ;nm os paránw]ros do madeZo e média, desço ])adrão ÍnP), mediana
e desço absoluto mediano f.0 4JW) pam as JaOa esfimatiuas obtidas nas simuZaçõw, no bootstmp e üa
amoshador de Gibbs simulação J
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Tabela 7.2 VaZons de '/R ;mm uiHlicação da conueryência do amostmdor de a bbs - SimzíZação l

Parâmetro vR

G
V
W
Poo

Poi
/302

/3oa

Pio
Pu

/3n

1,020

1,028

1,016

1,020

1,078

1,046

1,050

1,018

1,059

1,063

1,032

1,056
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Figura 7.1 Sér'ies y, z, atar e Ptlr, probabilidades de transição oenladeáms e estimadas e probabilidades

asuatiizadas"de cada mgíme zolr e 7rilr - Simulação ]
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t
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Figura 7.2 SéHes de et(ê) e xi:/'(ê) e histog'a'na, grc@co de quantia e Acção de aHf(
e.(O) - Sim«Z.çã. ]
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Figura 7.3 Htst(Uramm dm estimativas de À4o, G, y e W e parâmetros mZacíonados âs probabáZ dados
de tmnsição obtidas nas leão simttZações - Simulação ]

0.02 0.00 0.01 0.02
Mo
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0 2 4 6 8
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15 -10 -5 0 -4 -2 0 2
P10

4 6

2 0 2 4 6 .5 0 5 10 6 -5 -4 -3 -2 -1 0

O valor verdadeiro de cada parâmetro está indicado pela linha vertical
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Figura 7.4 )?tstogmmm das ]a(70 estÍmatÍt;as bootslmp de mb, G, y e W' e parámeb'os relacionados às
probabi[ádade8 de tmmição - Simtihção ]
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-0.6 -0.4 -0.2 0.0 02 0.4 -1.5 -1.0 -0.5 0.0

O valor verdadeiro de cada parâmetro está indicado pela linha vertical
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Figura 7.5 #ástogmmw das /Oaa estimativas obtidas ]mr amostmdor de Gibbs de À4o, G, y e W' e
parámetms relacionados às probabilidades de tens ção - Simulação ]
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O valor verdadeiro de cada parâmetro está indicado pela linha vertical
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7.2 Simulação 2: Equação de observação Symmlets

Esse conjunto de dados apresenta modelo igual ao da primeira simulação, com os mesmos valores

para os parâmetros, com exceção de utilizar as ondaletas "Symmlets"em vez das ondaletas Haar.

Como podemos observar na Tabela 7.3, temos que as estimativas de máxima verossimilhança,

as média e medianas para os 3 conjuntos de estimativas são semelhantes e próximas dos ver-

dadeil'os valorw. Os desvios padrões e desvios absolutos medianos são semelhantes entre si e

para os 3 conjuntos de dados para os parâmetros .A4o, G, e W. Para o parâmetro }r, o desvio

padrão e absoluto mediano é bem menor para os dados do amostrador de Gibbs. Isso se deve à

maior presença de estimativas de y discrepantes nas simulações e utilizando o bootstrap, como

pode ser observado nas Figuras 7.8, 7.9 e 7.10. Para os parâmetros relacionados às probabili-

dades de transição, a variabilidade é menor para os dados obtidos com o bootstrap, seguida pela

variabilidade do amostrador de Gibbs, o que também ocorreu na Simulação l.

Os resíduos padronizados do modelo correspondem a uma série de ruído branco e apresentam

distribuição normal(Figura 7.7), o que é con6rmado pelo teste Kolmogorov-Smirnov(p=0,626).
A convergência do amostrador parece ter sido atingida como podemos verificar na Tabela 7.4,

já que os valores de '«-Ê são bem próximos de l.

A distribuição das estimativas obtidas nas simulações, por meio do bootstrap e por amostrador

de Gibbs pode ser visualizada respectivwnente nos histogramas apresentados nas Figuras 7.8,
7.9 e 7.10
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Tabela 7.3 Maio s tierdadeiros pam os parâmetros do modelo e média, desço padrão ÍDP), mediana e

desvão absoluto mediano ÍDAW; para as estimar uas obtidas nas simulações, no bootstmp e üa amostrador
de Gãbbs simulação 2
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Tabela 7.4 Valores de 'JX para uerlHcação da conueryêncáa do amostrador de Gibbs - Simüaçâo /

Parâmetro «R

G
V
W

Poo

Poi

P02

1,016

1,028

1,064

1,039

1,067

1,052

1,055

1,084

1,037

1,018

1,026

1,030
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Figura 7.6 Sér'ies y, =, ztlr e Pela, proóabiZidades de transição t;erxiadei7us e estlmadm e probabilidades
"sualiizadas"de cada wgÍme 7rolr e rllr - Simulação 2

9

T
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Figura 7.7 SéHes de et(ê) e E;'/Z(ê) e AÍstograma, gr(ÍHco de quant s e Acção de autocon'ilação de
et(O) - Simulação 2

0 1m 2m m 0 1m 2m 3m 4m 5m
t
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Figura 7.8 Xistogmmas das estimativas de .A4o, G, y e W e }nrámetros KZacionados ãs probabilidades
de ü'ans çâo obtidas nas 200 simulações - SimtzZação 2
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0 2 4 6 0 5 10

O valor verdadeiro de cada parâmetro está indicado pela linha vertical

2 -1 0 1
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Figura 7.9 ]?istogramas das estematíuas bootstmp de ]çfo, G, V' e W e parâmetros relacionados âs prob-
ab l dados de transição - Simulação 2
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0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
g
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0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.00.2 0.4 0.6 0.8
F10

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 02 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

O valor verdadeiro de carta parâmetro está indicado pela linha vertical

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
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Figura 7.10 histogramas das estámat uas obtidas por amostmdor de Gábbs de .A4o, G, y e W' e ]mrâmetros
relacionados às probaóíZÍdades de tmnsÍêão - Simulação 2
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7.3 Simulação 3: Intercepto da variável de estado Haar

A simulação de 512 observações foi realizada utiliza.ndo o modelo proposto com 2 possíveis

regimes sendo St = 0 ou St = 1.

Faça + ut,

Ps. + (;zt--i + wt,

com

1. t = 1, . . . , T, com 7' :: 512;

2. /' = 1 conhecido;

3. temos dois regimes St 0 ou l correspondentes a po -2 e pi = À/i

4. G-l;

5. u. Üd «, Nç(0; 1'' 0, 1), wt iíd '» NP(O; W = 0, 1) e ut e wt independentes;

6. P(So

7 As probabilidades de transição são

ezp(Pio + EÊ::: Pari(t/7'»
"íjt'J 1 + ezp(Pio + EÊ:;: pü@i(t/r))

i+ egp(Pio + XZ::: Piz@i(t/7') )

com /ioo :: 1,5, /3oi = 0,5, P02 := 5, /303 = 0,0, /3io :;

Pt3 ' 0, 2.

l

á - o, 1, j 0

á - o, tj 1,

-0, 4, Pi21,0, Pti 0,5 e

Agora consideramos uma mudança de regime associada a ps. , com po = --2 e pi = 2, ou seja,

o regime O implica queda nas séries iç e y. O parâmetro da equação de observação, F :; 1, será

considerado conhecido para coiúerir identificabilidade ao modelo.

Na Tabela 7.5 apresentamos os verdadeiros valores dos parâmetros, bem como a média, me-

diana, desvio padrão e desvio mediano absoluto para os 3 conjuntos de estimativas: simulações,

pelo método bootstrap e pelo amostrador de Gibbs. Em geral, as médias e medianas das estima-

tivas são bem próximas dos verdadeiros valores para os 3 conjuntos de estimativas. Os desvios

padrões das estimativa de G nos 3 conjuntos de estimativas são bem pequenos. Os desvios

padrões e os desvios absolutos medianos são bem semelhantes entre si e pma as simulações,
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bootstrap e amostrador de Gibbs para as estimativas de ÀúEo, À/i, G, y e W. Para os parâmetros

relacionados com as probabilidades, temos que as estimativas das simulações são as que se apre-

sentam mais próximas dos verdadeiros valores. Isso repete a semelhança na Figura 7.11 entre as

probabilidades de tranlsição verdadeiras noo e rio e estimadas utilizando as médias das estimati-

vas de Píz nas simulações. As probabilidades de transição estimadas via máxima verossimilhança,

bootstrap e amostrador de Gibbs são bem semelhantes entre si e não muito distantes das ver-

dadeiras probabilidades de transição. A variabilidade das estimativas Pü,i = 0, 1,Z = 0, . . . ,3

apresenta valores semelhantes nas simulações e no amostrador de Gibbs e é bem menor para as

estimativas bootstrap.

A distribuição das estimativas obtidas nas simulações, por meio do bootstrap e por amostrador

de Gibbs pode ser visualizado respectivamente nos histogramas apresentados nas Figuras 7.13

7.14 e 7.15.

Na Figura 7.2 observa-se que os resíduos padronizados do modelo são não correlacionados.

Como podemos observar no histograma e gráfico de quantas, os resíduos apresentam distribuição

normal, o que é confirmado pelo teste Kolmogorov-Smirnov(p=0,701).
A convergência do amostrador parece ter sido atingida como podemos verificar na Tabela 7.6,

já que os valores de '«R são bem próximos de l.
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Tabela 7.5 Maiores verdadeiros pam os lmrámetros do modelo e média, de8üo padrão ÍDP), mediana
e desvio absoluto m(digno rOAWI) pam as Ioga eséámat uas obtidas nas simulações, no bootstmp e üa
amoshador de Gàbbs simulação 3

Leio C> C) (3 o c"J (N CD (\l -- -- c' s-o o o o o o o o o o ooo

: g
v- -q-' Cq U> (0' CV) Cy 0 11) a) if)
g

o oc> o 9 9 q' o 9
0
0

0cy0
0

0 C) 0 Cy Cy CD (\l r- x-- Cy x-o o o o o o o o o o o

'l'V N - o o o o 9 9 ''; 9o9
SI(0 «) s-- -+' (0 10 a) 1-- a) 1{) a) (0 a)Sala) a> 0 T CD x-- --- C'q 0 -r v- C\J 0à18 g 8 8 8 8 8 8 8 8888o o o o o o o o o o ooo

g
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g
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Tabela 7.6 UbZoms de '/R pam t;erl@caçâo da convergência do amostrado' de Gibbs - Simdação 3

Parâmetro v/Ê

À6

G
V
W
Poo

Pot

P02

P03

Pio

1,060

1,038

1,047

1,026

1,085

1,047

1,049

1,046

1,031

1,032

1,061

1,064

1,024
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Figura 7.11 SéHes g, z, ntlr e Ptlr, probabilidades de tmnzsíção uerdadeims e estãmadm e p7'0babÍlidades

«suauizadas"de cada wgÍme xolr e m'ilr - Simulação 3
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Figura 7.12 SéHes de et(ê) e xi'/'(ê) e Aistqmma, gráHco de quantas e Acção de aut.c07wZação de
e.(Õ) - Simulação 3
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Figura 7.13 ]?istogmmw das estimativas de ÀZo, G, V' e W e ;mrámetros relacionados às probabáZÍdades

de tmnsâção obtidas nas laDO s mutações - Sãmu/anão 3
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Figura 7.14 #istogr'amm dm lapa estimatitpas bootstmp de lido, G, y e W e lmrámet70s mZacÍonados às

pnobabiZ dados de trnnlsíção - SímtiZação 3
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Figura 7.15 .Eüstogramm das ]000 estimativas obtidas por amostrador de Gebbs de J\cío, G, y e W' e
partímetros mZacíonados às proóaó Z Jades de tmnsãção - Sim&Zaçâo 3
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Capítulo 8

Aplicações empíricas

As séries mensais de janeiro de 1952 a janeiro de 1995 do índice de produção industrial americana

dessazonalizado e do número de empregos no selar não agrícola(dividido por 10000) apresentam

tendência com momentos de maior e menor crescimento, como apresentado nos gráficos a seguir.

Figura 8.1 Produção {ndustdaZ ameHcana

g
't) e-n
.g a
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Figura 8.2 àfámero de emp7vgos no selar não agrícola
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Essas séries apresentam 517 observações e foram disponibilizadas em Kim e Nelson (1999) ,

onde foram utilizadas para estudar a atividade económica americana.

O modelo proposto para ambas as séries é

Ps. + (;zt-i + wt,

com ut iid «' Nç(O, VS*), zot iid '- NP(0, Ws.) e ut e wt independentes.

Considerando dois possíveis regimes, temos que ps. pode assumir os valores Àcío e Mt . Para

tornar o modelo identificável, fixamos F = le impomos a restrição À4o < À4i.

As probabilidades de transição rij(t) são modeladas utilizando-se 15 ondaletas Haar corro

spondentes aos pares de parâmetros de escala e translação (.j, k),.j = 0, 1, 2, 3 e k = 0, . . . , 21 -- l.

A cada ondaleta está associado um parâmetro Pi,i com o índice { correspondente ao regime
inicial, á = O, 1, e Z correspondente aos pares de parâmetros de escala e locação, Z = 1, . . . , 15. O

parâmetro/3í,o corresponde ao intercepta. Desse modo, as probabilidades de transição são

«p(P{.o + Xi!: Pi.z@i(t/7'»
1 + esp(Pi,o + EEi #i,i@i(t/T» '

1 + ezp(Pi,o + Eilt P ,i@i(t/7'»

Como feito no capítulo anterior, a estimação foi realizada primeiro pelo método de máxima

verossimilhança. A seguir, construímos B = 1000 sequências dos dados utilizando o algoritmo

bootstrap e obtivemos as estimativas pelo método de máxima verossimilhança. 'lbmbém foram

obtidas 1000 estimativas via amostrador de Gibbs. Para as estimativas obtidas via bootstrap e

amostrador de Gibbs, apresentamos média, mediana, desvio padrão, desvio mediano absoluto e

quantas de 2.5% e 97.5%.

Apresentamos os gráficos das séries de observações 3/t, da variável de estado estimada ztlr,

sua variância Ptlr, estimativa da probabilidade de estar no regime O, n-(OJT), e probabilidades

de transição a00 e n10. As probabilidades de transição são calculadas a partir das estimativas de

Pi.i, 1 = 0, . . . , 15, ã = 0, 1 obtidas pelo método de máxima verossimilhança e a partir da média

das estimativas bootstrap.

o,i, j 0t

l
o,l, j l,t

«'ij(t)

8.1 Produção industrial

As estimativas por máxima verossimílhança e médias e medianas das estimativas bootstrap são

bem próximas para os parâmetros mb, Àcfi, G, l/' e W. Tais estimativas indicam que há dois
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regimes, determinados por .A4o e Mt bem diferentes. O intervalo de 95% de confiança para .A4o

apresenta somente valores negativos, identificando o regime 0 com os períodos de queda da

produção industrial. As estimativas de PÜ, Z = 1, . . . , 15, i= 0, 1 parecem ser não nulas somente

para 0o,Õ, Po,ii ) Po,i2/3i,iS, indicando que as probabilidades de transição variam ao longo do
tempo, como podemos verificar na Figura 8.3. Os desvios absolutos medianos das estimativas

bootstrap são em geral semelhantes aos desvios padrões para lido, À/l , (;, lr e W'. Na maioria

dos casos, o desvio padrão das estimativas correspondentes a PÜ é maior que o desvio absoluto

mediano.

As médias e medianas dos valores de À4o e Mt obtidos via amostrador de Gibbs são muito

próximas, indicando que não há dois regimes. As estimativas para os parâmetros PÜ, Z:: 1, 2, 3, ã =

0, 1, apresentam grande variabilidade, o que pode ser facilmente constatado a partir dos quantia

de 2.5% e 97.5% da Tabela 8.2. A média das estimativas de G é nula. Nem apresentamos os

histogramas para todas as estimativa.s via amostrador de Gibbs, pois o método não detecta dois

regimes.

Na Figura 8.4 observa-se que os resíduos padronizados(5.1), obtidos pelo método de máxima

verossimilhança são não correlacionados. O desvio padrão na Figura 8.4 é constante pois depende

de F e I''', que são constantes, e de q.i que quase não varia(na Figura 8.3 temos Ptll' variando

somente na sexta casa decimal). Não há evidência de normalidade, como pode ser observado no

histograma e gráâco de quantas da Figura 8.3 e pelo teste Kolmogorov-Smimov(p=0,003).

A distribuição das estimativas obtidas por meio do bootstrap pode ser visualizada nos his-

togramas apresentados na Figura 8.5.
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Tabela 8.1 Estimados de mádma uerossimÍZÀança pam os parámetms do modelo e média, desço padrão

(1)P), mediana, desço absoluto mediana Ín.4À/) e quanta de 2.5% e 97.5% pam as estimativas obteda3
no bootstmp - Produção ãndwtdaJ

Parâmetro
Ma
MI

G
V
W
R'.o
h.l
PoJ
h.a
Po.+

%.5

%.B
Po.z

Po.B

Po,o

Po.to

P'.lz
Po.n

h'.15

E31.0

l31.2

Pi.s
l3i.lo

P1.12

Bs.IS

Estimados
máx. veios.

4.679
0.235

1.002
o.001
0.225
4.106
1.057
0.051
1.538

4.648
Ó.941
4.461
2,659
0.877

4,227
-3.698
8.497
1.479
4.987
4.521
5.954
4.859
1.423
5.436

0.013
4.232
.3.448
3,942
3.306
0.280
0.431

-2,420
7.261
7.267
0.473
0.647
7.545

Médh
4,628
0.288
l.001
0.014
0.194
1.983
0.549
0.022
0.562

-2.076
7.593

-2.466

1,722
3.512

0.432
-0.007
7.346
5.423
.1.440
.1.425
4.833

-5,030

,1.122
2.718
0.013
4.991
.1.183
.1.773
1.546
2.061

0.762
4.303
4.829
3.948
1.265
0.806
4.746

DP
0.103
0.057

0.002
0.005
0.024
1.277
1.178
1.705
1.682
2.001
2.567
1.380

2.866
3.559

1,846
3.553
3.131
2,333
1.490
4.710
2.510
1.191

1,078
1.845
1.354
1,909

2.992
2.007
1.777
3.072
2.008
4.390
3.170
3.322
2.582
1.602

3.092

Boobbap
Mediana DAM

4.636 0,093

0.283 0.054

Q2.5%
4.815
0.195

0.996
0.006

0,152
+.762
.1.665
3.141
-2,514
4.342

.11.669
4.358
+.094
-5.223

.1.122
-6.412
0,490
0,343

.7.050
.12.459

4.117
.7,118
3.140

.0.818
2.629
+.084
.7.148
4.369
.2.707
.0.906
-0.692
7.471
4.648
4.126
4.561
4.864
0.320

Q 97.5%
4.415
0,410
1.005
0.025
0.245
0.174
2.969
3,840
4,076
2.331
1,616
0.317
7.165
8.395
7,920
7.052

14,515
8,192
0,056
6.950
7.986
2,934
0.866
6.287
2.169
3,344
3.972
2,680
3.860
7.708
7.512
7,431
8,142
8.150
8.643
6.466
8.495

l.001
0.013
0.193
1.807
0.546
4.023
0.444
.2.507
.7.629

-2,875
2.087
4.221
0.074
4.394
7.910
6.296
.1.131
-0.705
5.736
4.936
.1.153
2.680
0.032
4.428
4.518
.1.320
2.035
0.392
0.255
4,280
6,465
5.302
0.505
0.617
6.168

0.002
0.005
0.021
1.145
1.090
1.524
1.680
2.263
2.515
0.950
2,569
4.628
0.701
2.388
0.803
1.418
0.503
3.814
1.694
1.205
1,082
1.767
1.334
0.820
3.383

2.488
2.068
1.091
0.500
4.036
1.483
4.051
0.522
0.591

2.879B1.15

Os valores em negrito correspondem aos intervalos de 95% para Pi,Z que não contém o zero
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'lbbela 8.2 Média, desvio padrão ÍnPJ, m(digna, desço absoluto mediano (nAal), quantas de 2.5%o e
97.5% e '«R pam m estimatíum oótÍdas üa amostmdor de G bós - Produção {ndustüaZ

Parâmetro

MI
G
V
W

P".l

b.3
P0.4

Bo#
%.6
Bo.r

%.B

%.lO
Po.ll

Po.ta

%.IS
PI.o

PI.z

D1.9

l31.10

P1.12

P1.13

l31.14

Pt.IS

Médb
4.004
0.017

0.009
0.008
0.008

-33.157
5.393
.1.480
2,648
0.051
4,008
4,565
0.232
0.558
4.028
0.201

4.257
3.214
0.899
0.181
1.121

38.977
16,456

2.672

1.477
4.295
0.290

-3.166
2.890
4.540
4.065
4.045
0.026
4.989
-2.470
4.049
-3.270

Gibbs
Mediana DAM

0.004 0.006
0.010 0.006
0.009 0,085
0.008 0.001
0.008 0.001
0.000 48.894
0.083 69.238
0.000 0.453

1.000 6,925
0.000 0.361
0.000 0.259
0.000 0.745
0.0(D 0.000
0.000 0.508

0.000 0.285
o.ooo o.ooo
0.000 0.301
0.180 1.215
o.ooo o.ooo
0,000 0,094
0.000 0.741
4.096 82.749
0.170 94,309
4.059 0,654
.1,000 7.149
4.096 1.271
0.000 0.741
0.000 0.745
o.ooo o.ooo
4.087 0.612
0.000 0.741
o.ooo o.ooo
0.000 0.741
4.500 0.742
o.ooo o,ooo
0.000 0.568
0.000 0.741

0
0

0
0
0

75

84

17
19

11
6

17
14

6
l
7
7

1 1

6
10

1 1

85
88
17
29
9
8

27
25
5
l
5
6

21
10

8
36

DP
101
097

085
001
001
450
282

260
288

179
072
989
328

817
127
319
337
149

744
219
196
965

656
146

.085
117

767
255

586

.510
,730
244
042

,776
986
442

Q2.5%
4.012
4.001

Q 97.5%
0.016
0.024

0.172
0.009
0,009

78.750
133.555

7.857
33,639

5.501
7.179

44,323
32,139

5.001

2,195
4.452
8.153

40.462
12,454
11.426
16.078

193.919

166,728
49.254
70.927

8.627
,9.669

80,350

71.427
3.194

2.506
3.366
3.832
8.242

0.859
11.124
64.784

:JÂ
1.13
1.07

1,02
1.04
1.06
1.12
1.13
1.08
1,18
1.04
1.08
1.21

1.08

1,04
1,09
1.04
1,04

1.10
1.20

1,04
1.21

1.10

1,12
1,05
1,22
1.04

1,03
1.14
1.17
1.06

1.08
1.04
1.05

1.12
1,26
1,06
1.15

4.161
0.007
0,007

.132,399

.133.079
-23,884
-39,036

-5.883
12.045

.14.110
+1 ,587
-2.831
2.827
-5.109
5.892
4,489
4.647

.14,801

.13.709
-91.224

.133,547
7.835

-48.004
.5.838
7.797

.55.139
-44.194
4.541
.2.688
5.039
.7,613

-58.665
47.847
18.154

.114.554
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Figura 8.3 SéHes y, sçtlr e Ptlr, probab cidades de transição estimadas por máhma uerossÍmiZhança e
bootstrap e probabálídade "suaüzada"do regime 0, rola - Produção ndusthaZ
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Figura 8.4 Séde3 de et(ê) e Et':/2(ê) e Aisfogmma, grtÍ/ico de quantas e .função de autocorwZação de
e,(O) - P«dução ind«.tH'Z
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Figura 8.5 Hístogmmas das e8temalium bootstrap de ócio, À/i , G, y e W e parámetms mlacíonados às
probabilidades de transição - Pr(Muçâo ndustda!
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Figura 8.5 #ást(Ummas das estãmatitias bmtstmp Prlodtição indwtha/ f'continuação.)
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Figura 8.5 Jlrlstogmmas das estãmatitias bootstmp Prlodução industhaZ rconfínuaçãa,)
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8.2 Emprego

Como podemos observar na Tabela 8.3, as estimativas por máxima verossimilhança e médias

e medianas das estimativas bootstrap são bem próximas para os parâmetros Wb, Mi, G, y e

W. Tais estimativas indicam que há dois regimes, determinados por .ik4o e Mi, sendo ambos

negativos com À:fo < Mt. O intervalo de 95% de conõança para À4o apresenta valores menores

que os de WI, identificando o regime 0 com os períodos de efetiva queda do nível de emprego.

As estimativas de PÜ,Z :: 1,. . .,15, i= 0, 1 parecem ser não nulas somente para /io.t ePi,i,
indicando que as probabilidades de transição variam ao longo do tempo. Pelos intervalos de

95% de confiança, notamos que Po,i e Pi,t parecem ser estatisticamente significantes. Por serem

negativos e multiplicarem a ondaleta Haar associada ao par(0,0), temos probabilidades de

transição para o regime 0 praticamente nulas na primeira metade do intervalo de tempo estudado,

como podemos verificar na Figura 8.6. Os desvios absolutos medianos das estimativas bootstrap

são em geral semelhantes aos desvios padrões para À4o, .A/i, G, y e W. Na maioria dos casos, o

desvio padrão das estimativas de cada PÜ é maior que o desvio absoluto mediano.

Na Figura 8.7 observa-se que os resíduos padronizados(expressão 5.1), obtidos pelo método de

máxima verossimilhança são não correlacionadas. Não há evidência de normalidade, como pode

ser observado no histograma e gráâco de quantis da Figura 8.7. Entretanto, há normalidade dos

resíduos padronizados pelo teste Kolmogorov-Smimov(p=0,074).

A distribuição das estimativas obtidas por meio do bootstrap pode ser visualizada nos his-

togramas apresentados na Figura 8.8.

Como no exemplo anterior, o amostrador de Gibbs não detecta dois regimes e apresenta

muitos valores aberrantes, como pode ser constatado na Tabela 8.4, já que o desvio padrão das

estimativas é muito maior que o desvio absoluto mediano e a medida 'dX apresenta valores bem

maiores que l.
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Tabela 8.3 ,EstÍmador de máãma uerossimilhança pam os parámetms do modelo e média, desço padrão
(1)P), mediana, desço absoluto mediano ÍnAÀ/) e quantas de 2.5% e 97.5% pam m estimativas obtida
no bootstmp - -Emprt:go

Parâmetro

Mo

MI
G
V
W

%,o

%.l
P0.2

Po.s

h.4
%.5

%.7

b,e
%.9

%.lo
h'-
Po.lz

P.,"
Po.n

Po,15

BI.s

Pt.9

DI.io

PI.lz
DI.la

D1.14

f3i.IS

máx. veios.
4.616
4.127
1.010
0.012
0,073
5.623

-3.215

0.102
4.294
4.807
.2.482

-3,762
4.958
0.377
1.709
4.457
-5.978

8.136
4.670
-2.338
1.458

-7.829
7,237

.1.121

.1.079

.2.324
-5.004
-0.639

4.015
4.121
4,897
.1.082
7.363
4.101
1,498
4.726
0.755

Médh
0.562
4.132
1.010
0.014
0.080
-2.565
-5.313

4.643
.3.329
4.062
1.156

.2.250

4.126
0.035

4.051
-0.015
4.069
3.661
0.015
3.366
0.447
.3.881
4.862
.1.424
.2.103
4.067
-2.177
.1.046

0,408
4.153
0.042
0.112

2.100
0,591

2.688
4.626
0.503

DP
0.058
0.019

o.ooo
0.004
0.008
1.391

1.301
1.424
1.789
1.180
1,854
1.591

2.115
1.321
1.471
1.561
2.800
2.442
1.532
3.179
2.357
1.147
1.191

1,749
1.546

2.516
2.291
2.078

1.772
3.233
3.149

3.287
3.144
1.744

3.472
2.930
1.468

Bootstmp
Mediana DAM

4.559 0.059

0.133 0.018
1.010 0.000
0.014 0.004

0.080 0.008
-2.579 1.377
-5.391 1.386

4.712 1.455
-3.434 1.791

4.040 0.589
1.267 1.779

-2.410 1.373
4.264 2.205

4.019 0.573
4.034 0.591
4.056 0.698
4.074 1.922

4.420 2.511
4.247 0.773
-2.402 3.095
4,1 18 1.107
.3.874 1.111

4.792 1.139
.1.500 1.763

-2.123 1.481
4,042 2.830
2.363 2.564
4.958 1.918
0.431 1.512

4.069 3.060
4.012 2.758
4,076 3.464
1,635 3.155
0.067 1.007
1.810 3.062

4.426 2.383
0.325 0.714

Q2.5%
4.671
4.164
1.010
0.006
0,065

-5.440
7,716
-3.307
4.270
.2.868

+.449
-5.918
.7.431
-3.075
.3.542
3,591

-5.803
.1.210

-1.571

,l0,610
.3,892

+,179
-7,356
+.685
5,453
+.997
4.243
.5,000
-3.059

-5,942
.5.593

.5.774
-5.088
1.291

+.488
-5.539

.3.333

Q 97.5%
4.446
4.089
1.010
0.021
0.099
0.037
.2,761
2.438
0.246
2.545
3.096
0,381
0,257
3.647
3,491
3.734
5.200
6.943
4,842
0.997
5.790
1,668
2,745
2,366
0.826
4.518
2.474
2.891
4.050
5.653
5,882
5,901
6.743
5.343

10272
5.818
3.876

Os valores em negrito correspondem aos intervalos de 95% para Pi.i que não contém o zero
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Tabela 8.4 Média, desço padrão ÍDP), mediana, desço absoluto mediano Ín.4JW9, quantas de 2.5% c
97.5% e 'ZX para m estimativas obtida üa amostmdm' de Gíbós - Empwgo

Parâmetro
Mo
Mi

G
V
W
Po.o

%,l
B0.2

Pop
%.+
Po»

%.B

B09

Po.lO

h',

fo.n

Fo,is
l31.0

Dt.s

D1.8

BI.to

Ps.lz

PI.n

Gibbs
Média DP Mediana DAM
0.015 0.220 0.055 0,066

0.135 0,209 0.100 0.057

Q2.5%
4,584
4.023

Q 97.5%
0.176
0.596

:Ü.
1.12
1.09

l.001
0.194
0.154
4.186
7.281

11.206

.1.369
6.405

15.730
5.552

-0,363
-28.607

43.806
12,880

-50.556

4.669
4.212
0.298
.1.068

-5.887
.1.326

-9.115
4.599
18.186
22.160

-12.352
1.146

21.426
l0,329

0.095
-54.318
.13.782

0.225

4.285
4.545

0.002
0.028
0.015

71,135
70,412
30.071
17.801
23.139
35.716
16,891

19.691

88.491

84.047
25,965

106.563
16,608
4,840

14,002
22.639
90.310
66.009
21,898
28.477
40.775

43.825
28.535

14,592
42.618
32.542

3.820
110.138
24.394
20.306
11,089
24.095

l.001
0.191
0.153

15.643
2.000
o.ooo

0.139
0.049

0.135
o.ooo
o.ooo
o,ooo

0.121
o.ooo

4.179
o.ooo
o.ooo
o.ooo

4.001
-22,080

.l,ooo
4,500
4,500
0,131
0.013
4.127
o.ooo

4.500
o.ooo
o,ooo
o.ooo
4.502
o,ooo
o.ooo
o.ooo

0
0
0

23
61

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
l
0
0
0

43
21

l

9
l

0
l
0
l

0
0
0
2
0
0

0

002
026
015
188
086

741
535
607
540
104
000
741

563
290
476
211
000
595
597

766
511

600
301
677

761
402
000
305

742
104
741

843

000
179

182

0.996
0.146
0.126

-252,617
.134,641
-88.513
42.990

-5.715
-5.713
+,443

41 .458
-279.324

.2.051
1.575

-489.015
-3.023
-3.885

-26.303
-44.400

.137.402

.133,547
-99.896
-98,907
.11,117
4.553

-98,907
.25,636

149,783
3.390
4.572

+54.002
-98.907
+.873

.16.1«
-24,298

l
0
0

104
131

23
33

54

170
49
44

7.

221
100

2

49

l
23
34

258
143

16

45
189
168
25
35
5

123
4
4
3
l

15
30

005
255
186
449

681
897
503
721

399

537
782

249
375

604

271
378
000
855

432
162

120
181

721
149

.304
640

247
738
903

1.11
1.02
1,05
1.25
1.23
1.28
1.15
1.34
1.85
l.l l
1.03
1.59
2.54
2.24
2.09
1.12
1.05
1,05
1.03
1.36
1.07
1.56
1.42
1,77
2,02
1.36
1.16

1,82
1.52
1.09
2.22
1.49
1.20
1.06
1.12
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Figura 8.6 Séhes y, atar e Pílr, probaóíZidada de tmnlsição estimadas por m(ídma uerossimàlAança e
bootstrap e pmZPaóil date "suaüzada"do regime a, roer - Empwgo
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Figura 8.7 Séries de e1(ê) e I;;112 (ê) e histograma, gráfico de quantis e fun ção de autocorrelação de 

et ( ê) - Emprego 
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8.2 Emprego 

Figura 8.8 Histogramas das estimativas bootstrap de Mo , M1 , G, V e W e parâmetros relacionados às 

probab'il'idades de transição - Emprego 
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Figura 8.8 #istogmmas das eõtimatáuas ómtstmp Emp7zyo rcontinuaçãoJ
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Figura 8.8 .EZistogmmas das estímat uas bootstmp Emprego (continuação)
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Capítulo 9

Conclusões e IPerspectivas

Os modelos espaço de estados já apresentam bastante generalidade no sentido de que vários

modelos podem ser parametrizados segundo essa abordagem, como os modelos ARMA e modelos

com tendência e sazonalidade. Um importante aspecto do modelo é permitir a decomposição de

uma série em várias componentes não observadas.

Por outro lado, os modelos com mudança de regime permitem modelar séries que refletem

mudanças em seus parâmetros e estimar as probabilidades de cada regime ao longo do tempo.

O modelo que une o modelo espaço de estados com mudanças de regime apresenta duas séries

temporais não observadas, a série das variáveis de estado e dos regimes. Podemos considerar as

mudanças markovianas de regime, o que parece bastante razoável em situações práticas, já que

estarmos em um regime hoje, deve influenciar qual regime encontraremos amanhã. Além disso,

nada garante que as probabilidades de ti'ansição ruam constantes ao longo do tempo- Logo, o

modelo espaço de estados com mudança de regime markoviana e probabilidades de transição

mudando ao gongo do tempo é bastante versátil para modelar comportamentos bem variados.

Apesar do grande número de quantidades desconhecidas, dispomos de algoritmos para a es-

timação das va.dáveis de estado, das probabilidades de cada regime an longo do tempo e dos
pmâmetros do modelo.

A princípio, uma escolha natural para a estimação do modelo seria somente o amostrador de

Gibbs, já que o problema de termos muitas quantidades não observadas é diretamente resolHdo

ao obtermos todas essas quantidades por simulação a partir das distribuições atualizadas(a

posteriori). Também é bastante simples a imposição de algumas restrições aos parâmetros do

modelo. Além disso, obtemos diretamente a distribuição a posteriori de todas as quantidades

desconhecidas, podendo obter, por exemplo, seu desvio padrão.

Entretanto, a estimação por máxima verossimilhança via algoritmo ENI também lida bem
com as quantidades não observadas, já que só necessita de seus valores esperados condicional

aos valores observados. Uma desvantagem nesse caso é que, ao contrário do amostrador de Gibbs,

não obtemos o desvio padrão dos estimadores. Por isso, adoptamos o método bootstrap para



87

a obtenção dos estimadores. Essa proposta de bootstrap, que envolve a simulação dos regimes

por meio da probabilidade suavizado, apresentou bons resultados quando comparamos, nas sim-

ulações, as probabilidades de transição verdadeiras e as obtidas por máxima verossimilhança e

pela média das estimativas bootstrap.

A partir da comparação das estimativas obtidas via bootstrap, amostrador de Gibbs e de

máxima verossimilhança das várias simulações, podemos observar que, em geral, as estimativas

são bem semelhantes para os parâmetros da equação de observação e de estado. Em geral, a vari-

abUidade das estimativas dos parâmetros relacionados às probabilidades de transição se mostrou

menor no bootstrap do que no amostrador de Gibbs. São comuns alguns valores discrepantes

no boostrap, talvez relacionados à simulação dos regimes. Tais valores não ocorrem em geral no

amostrador de Gibbs, provavelmente porque esse último propõe distribuição condicional a poste-

riori gaussiana para tais parâmetros. Os valores médios e medianos são semelhantes considerando

a variabilidade encontrada.

Não é possível escolher um método de estimação sempre melhor que o outro, pois ambos têm

vantagens e desvantagens. Por exemplo, temos menor desvio padrão no método boostrap, mas

isso pode estar relacionado à simulação dos regimes. Já o amostrador de Gibbs proposto apre-

senta distribuição necessariamente normal para algumas posteriores, o que pode ser questionado.

Uma questão relevante é que, ao contrário do amostrador de Gibbs, o estimador de máxima

verossimilhança, juntamente com o boostrap, conseguiu detectar dois regimes distintos no mod-

elo proposto para a produção industrial e número de empregos no setor não agrícola, o que

parece bastante razoável de acordo com o comportamento das séries. Além disso, não pressupõe

distribuição normal para os resíduos em sua implementação.

Algumas sugestões para trabalhos futuros são: ajustar modelos com mudança de regime na

variância e a utilização de variáveis explicativas para modelar as probabilidades de transição.

Essas sugestões podem teoricamente ser implementadas utilizando-se o que foi apresentado nesse

trabalho, mas com algumas precauções. Uma sugestão para colocar mudança de regime na

variância é colocar restrições para termos a variância de um regime maior que a do outro regime.

A utilização de variáveis explicativas para modelar as probabilidades de transição pode ser

implementada, mas deve ser lembrado que a ortogonalidade das ondaletas foi importante na

estimação do modelo, assim ortogonalidade dessas variáveis pode ser necessária.
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Apêndice A

Demonstrações

A seguir, apresentamos as demonstrações dos teoremas do Capítulo 4

Teorema 4.1. Pai'a t :: T, , 1, St-i = { e St = j, temos

r:!ila« - E(zt ilSt-i i,St #) -'i-:l,.:+Jt'!:('Ílr zlÍ. :) (A.l)

IZ:tr - ""(z'-:ls.-i s. íT) - p.'.-i.-. +41:(.qr - .rH-.).rg-,

onde 41i - .I't'.itt-iG;(J:N-i)':
l)em; Um modo de obter a suavização dada a informação Ü} é utilizando o método de máxima

verossimilhança. Denotemos por .Êj0 a densidade condicional a St-t = i,St = .j. As médias

condicionais zllitP e 3çtJ correspondem aos valores açt-i e zt que maximizar

(A.2)

.Êj (zt-i, z.l#r) /(açt-t,zt,ii, St 1 = i, St = .j)

/(zt-i, zt, gt-t, yt, . . . , Vr, St-i = i, St = j)

.Êj(Ü i).Éj(zt-i, ztlÜ-i)/.j(yt, . . . , Vrlzt-i, zt, ü-i).f(St-i = i, St

Note que

/.j (zt-i, ztlÜ-i)

/.j (y., . . . , grl=t-i, zt, Ü-i)
/, (z.-ilÜ-i)/,j (z*lzt-l)

.Êj(yt, . . . , Wlzt)

Logo,

/ij (zt-i, ztlãb) qj(=t)/,j(zt- l IÜ-i).f.j(ztlat-i),

onde,

rt-i IÜ-i, St-t = i, St = .j

rtlzt-i, Sí.i = i, St = .j

N'(z;- tt..i, 'q- :lt-t)
.V(Gj=t-i + pj, WJ )
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e queremos minimuar

2 in(/.{(zl 0(i, a.IM))t (a't-i -- 't-il.-iy(.F't'.ilt-:)':(g't-i ":-ilt-i) +

(]çt -- pJ -- Gjzt.iyWJ'i(zt -- pj -- Gjzt-t) + d(zt)-

Suponha que já temos zlh. Encontramos zl1llr minimizando

!ij(zt-i) = (zt-i -- 't-il.-iy(Pt -ilt-:) :(zt-i -- 't-ilt-i) +

(zt - pj -- Gjzt..yWI':(sct - pj GJJçt-i)

l(4:i.-:)'' + G wj':cjl ': l(4.-i.-:)':zi-:i.-l + G;wj':(zh - pj)l

A expressão acima permite obter recursivamente zllilr em função de =iJ , que posteriormente

será aproximado por zllr

Sejam ÁPXP, Bqxq e (%xP matrizes positivas definidas. São válidas as seg

(.A'l + C'.B-ia)'i = .A -- ..40'(C.Aa' + B)'iC'4

(.A'l + C'.B iC) tC'B'i - .,4(;'(C.AC' + .B)'l

Se .A = .ft.il..i, B = Wj e C = Gj, obtemos a expressão em (A.l):

I'r '--it.-: -- /{-ilt-iG;(G;4itt-.Gj + wj':)':cjlt-ti.-.l (pt'. iEt-i)':zi-ilt.l +

4-u,..c;((44u.-:cj + wj':) '("lh pj)
"'-:l.-: - 41:Gj"'-it.-. + 41:(z:Ü - pj)
nt-U.-: + 41.(zh - pj -- GJzi-llt-i)

"'--i..: + al!:(':h - 'lÍ..:).
Pma obtermos os estimadores suavizados para t -: T, . . . , 1, temos que fazer a aproximação

de zlir por a<lr como apresentado na Proposição 4.2.
Para obtermos (A.2), calculamos a diferença entre rt-i e cada lado de (A.l).

'.-- ,l!.., - ,.-: - "'-:i.-. - .41:(,ih. -,ll..0
('.-- - 'l!.tr) + 41:zli. - ';'-tl.-:) + 41.=1Í....

Multiplicando cada lado por seu transposto e calculando a esperança condicional a S!-i = i, St
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.j, temos:

.&i l(,.-: - ,!-:lr)('.-: - ,r-.},rl + 41.-w.í l,li..a$1

.u.í l(..-: :i.-J('.-: o'l +41:n.í l,i..:,ii.:l
Os termos cruzados são nulos pois ztJ é função linear de 8} e, portanto, tem correlação zero

com o erro de projeção (zt--i -- z'J llT). A correlação entre zil.-i e (zt--i -- zt-ilt-i) também é
nula.

e:.,., - e:...: + .l!. l
O termo em colchetes é dado por

E , (,:Ü,:Ü) -- E:, (.:l-.,:i-.)

z.. (.IÜ,B) -- r., (,a .,l-:)l

z: ( .0 - z.. (,:Ü,:Ü)} - { (, ,D - .-.. (,:Í,-:,:ÍÍ-:)}

&, l(,. - ,h) (, - ,iüyl - -'. l(, - ,:i-.) (' - ,:t-:rl
e# - e$-..

A passagem da primeira para a segunda linha é válida porque

-«:, (, ,$) .»,l(..
«:. l(, ,$.) ,$1 -- «,., 1,b:$1
z.l:Ü,$1

Finalmente, substituindo o temia em colchetes, obtemos(A.2), para t - T, . .. , 1, aproximando

ITÊr por rlr como apresentado na Proposição 4-2.
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Teorema 4.2. A covariância da variável de estado de defasagem l condicional a toda in
formação ã} e aos regimes é dada por:

r','-:l,.. (/ .F(FFJ)GJP+-:la.-i' (A.3)

para Sr-i = á e Sb = .j e

'lt-i,t-2lr 'f ....:...:41;: + Jtj!:(qÍ--lr - Gbl ..-:.,.,)41,, (A.4)

com St.2 = t, St-i = .j e St k para t = T, ,2 e

'r '- :i..:cL]q}.. :] -: ,
'F t-2lt-2Gj ll''J ilt-21

Z)e7n. Para simpli6car a notação, definimos i'i = zt -- z'J .

A equação de atualização 4.5 do filtro de Kalman para t = T é dada por

igÉ, - 'r i'l'-- ll7(rji;lr-: + w)

e a equação de suavização A.l, sem aproximar aç?lr por a'J lrl é

,}.

ái.

á}.

:lr-i + J?.i(z;tr - z;llr i) +

l -- =7'-:l7..: J;.t(z;lr 'g},..)
ilr-i J?.i(z;lr-t + Ã';(3/7' - Fi'c;lr l

ilr-i - J?.:/(7 (W -- Fiz?la..: - .Oizr)

IIT.. -- Jy../dTJ (FJ (Z7' -- Z?IT-I) + "r)

: Jy..KF(Fii?lr-i +"r)

Dj;r) - z?lr-:)

Por definição

q'-:i, .Eii (i;lrá;: ilr)

.E.j { li'.,.: - Jq(Fjigtr-- + «,)l lig--i,.-. - JR.../@(FJiill,.... + «,)l '}
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Lembrando que Z%j(ilJ

q'-:t,
:oÍ) = 0 e calculando a esperança, obtemos

/',r-:l,.. - -W'i(i;ir-:ã;Í,.:)41(?'Jg.:
-l(#.qEii(z;lr-J#l-ilr-i)
+/# 8 .nj('?lr- -á$1,. :)4 /q' JZ :
+/Wn.í(«,,;)K#'JZ.:

q'-:.,.. -pg, .4-z#'JH.:
+/q]rJ/q,..4 + %].rq'J«-..

ill'--i

Mas

«:' - 4ã. ..q(4l'H--.q + %) .1

e

Zlii(i?lr-iã;l-ilr-i)

-E.j 1(« '?i,.:)("-: - 'i-:lr-:yl
.n.j l(pj + (%zl'-i + "v -- p9 Gjzh-ilr-i)(zr-i - zh-ur-iyl
X.i ICi(«-- - z$-qr-:)(z,'-: =;'--tr-:yl
GiPb-ilr-i

Volta(io a l:yr.iir' obtemos (A-3)

(/ - /#8)Cí4,r-:ir-: - J:q,.:e/#'JZ.- + Pg,.:.q/#'J«-..
(/ - /q8)GiP}.r-itr-a-

para obtermos (A.4), sejam St-2 = i, St.i = .j e St = k para t = T, . . . ,2. A partir de (A.l)

4'-:i' :

PE'--i'

antes de aproximar zlLilt-i por a<.tlt-t, temos

4-.., - .,...-...: + JtJf.("ãr - 'jl:..)
Daqui por diante, denotareüos zftl como sendo a variável centrada z;J=il -- pj (zil -- pk), o que
não altera a expressão acima e simplificará a notação ao longo da demonstração. Assim, temos

<
<

11.., - Jíl!.('fi,
11..,., JtJ!.('ã,

,,...'.,.: - 'e."ÍF-:
,l!.l... - JE.Gkzl!:l...

Alencar, A.P. nIE-USP



93

e parar l e t -- 2 (esse com aproximação)

<11:,, - J.]l:(.ã,
''.-.2.r. - Jll2('<:1-ir

«Z.:.... - Jtj!:G*,!..I'-:

zt-2lt--2 Jt'J2Gjzt-2lt-2

Subtraindo dos dois lados de cada equação respectivamente zt-i(centrado zt--i

(centrado zt-2 pi), temos

<!..,.
iZ.:., 41,"!-:i'

Jtll:G&'l! :l'-: '

Jtl? aGjsçt-2lt-2 '

(A.5)

(A.6)

calculando o valor esperado condicional a St-2 :: i, St.t = j e St = k do produto de (A.5)

com o transposto de (A.6), obtemos no lado esquerdo

4-:,..,i, + Jtj!:.U.ih(zãr"Í%i,)4%. (A.7)

Para desenvolver essa expressão, seja

'u-:l, .E.i.(ilir<51,) - -W;ib l('' - 'âr)(''-: - '!11:iryl

.EiiÊ(z.z;-t) - EiiÉ("t"ÍLtr) - .Eiib(zlirzÍ-i) + .Uiik(zlir'esta.)

.Eiit('.z;-:) - E.ik(zãr"ÍSI,.).

Além disso.

Eijt(z.z{ .i) @ijk [(Gtzt-i + wt)(Gjzt-2 + wt.iy]
G ijk(zt-iz;.2)G; + GkEÜk(zt-tw; i)

G&.a:,ik(zt-tzÍ.a)G; + Gttyi ,

então

Eiik(rara.jk'l-itr) .E.jt('.zÍ-:) 411 i,
Gt.Eijk(z.-tzÍ.,)G;+ GtWJ -F'?i-ita"

e o lado esquerdo (A.7) fica

'r ,- -,.-,.r + JE: ICt.Ei.íi(z'-:z{.2)C; + GÉWi - qÍ-.lira (A.8)
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Para obter o resultado do lado direito, é preciso calcular

zt--il,-2 + ]Çli(3/t-t -- FjzZilt-2 -- Ojzt-i)

zt-ilt-2 + -K:!t]FJ (zt-i -- z]!ilt-2) + ut-i]

=t--ilt-2 + /qli]FJit-ilt-2 + ut i]

rt-ilt-2 -- Kz'!t IFjãlJ tlt-2 + ut-il

lt-- i,t--2lt-2 i,t-2lt--2

.E.j {lzZ-il.., + /Ç!- (8áZ.itt-2 + ".-i)lãÍ-.21.-Z}

/(e- iFi .P J t,t-2lt-a

.Eij(iZ.itt-:z'-.2lt-2) - -E.j {liZ-ilt., -- Klli(FJáZ-ilt-2 + "e-i)lzÍ-.2lt-2}

Logo,alado direito ficaiguala

'f t--i,t--2lt-2 ' lq-il;f t-i,t-2lt-2 + JtjfiGbK;!iFi.P J i,t-2lt-a

+ J.-!: GtEijk(z:. :l.. : z'-:1.-,) 1% 411z ,

E.j (ÉZ- ilt- .i'- 21,.,)

Zãj (rZ- it..Jt--21..,)

-0

Eijt l(zZ-u.-, + /Çli(FJiZ.-l.., + «.-:))zl-.2l*-

E.« l.?-:..-,'l-,.,-,l ,
pois Zçijh lzt--iit-2zt--2it-21 = 0 pela ortogonalidade de i:J ilt--2 e z:.2lt.2' De modo
ao que foi feito no lado esquerdo, temos

E:j.(=:--1.-:,'- ,1..,)

Eíjk(zZ- il.-. a'-21..,) ,]

semelhante

.Eijk(z.-izÍ-2) -- l7-i,t-Ztt-2

e o lado direito é

(/ - /qliB)/'Zi,.-2E.., + Jtjl.G&K'lliFJ/'Zi,.-2l'-2

+JtJ!.G. l-E.j.(''-:';.,) - ly-:,.-'i..,l c;d11,.

Igualando os doislados,

'l ,., + J.l!. lci-E.jh(z'-:z{.2)c; + cÉw - qE-,il"l
(J' X';!-rJ)/'z-,.-,i.., + Jtjt.GbK.'!.FJ/'Z-,.-'l'-,

+JíJ!.G. IE.j.('t--'í-,) - e'! :,.-,í..,l c;.41,, :,
'ft-t,t-2lr - JíJ!. l--Ckwi + /if.-tlr 2it-2Cjl '41'a

+(/ Kl1-8)e!....,i.., + J.Jf.GiÃ'l1.4/?.:.'-,l.., +
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(A.9)Pt- i,t-2lr ;.j!:qi.:.,41, + (]'ttr"t-2 K;! :FJ ) .q! i,.-2l'-'

d.c.1% PPJ
lt--. i,t-2it-2cíl 4?,+ JEIGkK;!iFJPt'Ti,t-2lt-2

Observações

1.

Pt81 l,t-- 2lt- 2 #l;ij& lzt-ilt-2zt-2lt-21

.Eijh l(cjill21,-2 + w.-i)ãl-2it-,l t-2;

2

e- :i'- :

'r .-. :...: 4%
(.r -- K;!i8)l:Zllt-2
(.r -K:!i8).qli,t-2l'-2;

p'J-ilt- n:j* iiZ- :i, ,,à....: ,]

TX/j+ l.t -2lt cl.

I'E.t,.,4-, cj .rl-'i'-, .

Voltando à expressão(A.9) e fazendo as substituições das observações l

'F t- i,t-2ll' d:q!.. :i,.Jl% + 4t -- ilt -- l " ].HJ'.

+Jtjt:G. Id!:PICj4,I'-, e-....,4-,l2J

Essa última parcela pode ser simplificada utilizando a observação 4:

J.j!:G. IK'l1:8Cj.e' t--2lt--2 e:..-,41,l
Ci.r't'.2it-alJ.J!.Gh l.Kl!.plcjd-2i'-2

d.c*l."l! !

t'L'j
.M(1)

-J.Jf.G./t.....4-,
Finalmente, obtemos (A.4)

'F t- t,t-2lr t l 'l'-- : i'- c-''f:-...)

Alencar, A.P. IN[E-USP



Referências Bibliográficas

jll Agreste, A.(2002). CategohcaJ data anaZysÍs. 2nd ed. New York: John Wiley and Sons, Inc.

l21 Albert, J. H. e Chib, S.(1993). Bares inference via Gibbs sampling of autoregressive time
series subject to Markov mean and variance shifts. Joumlal of l?wíness and Econamác

St tÜtics, 11(1), 1-15.

l31 Andeison, B. D. O. e h
time llaU.

l41 Apostol, T. M.(1974). MathematicaZ anaZysis. 2a. ed. Massachussets: Addison-Wesley.

l51 BriUinger, D.R, Morettin, P- A., Irizarry, R. A. e Chiann C.(2000)- Some wavelet-based

analyses of Markov chain data. SlgnaZ P7ux:essíng, 80, 1607-1627.

l61 Carter, C- K. e Kolm.(1994). On Gibbs sampling for skate space m(

541-553.

l71 Cowles, M. K- e Carlin, B. P. (1996)- Markov chain Monte Carão convergence (hagnos

a comparative review. JaurnaZ of .4meHcan StatistÍcd .4ssociation, 434, 883-904.

l81 Daubechies, 1.(1992). 7bn Zectu s on watieZeb. Philadelphia: SIAM-

l91 Dempster, A. P.; Laird, N. M. e Rubin, D. B. (1977). Maximum likelihood h'om incomplete

data via the EM dgoüthm. Jou7nal of the Ro31 Statisti(:al Saciety, B39, 1-38.

j101 Diebold, F. X-, Lee, J.H. e Weinbach, G- C. (1994). Regime switching with time varying

transition probabilities. In Aí07}staüona7y time sedes anaZgsís and cúntqmtíon, ed- Harg-

reaves, C. Oxford: Oxford Univemity Press, 283-302 .

jll] Doornik, J. A. (1996)- Object-oHented matrü p7zUmmmínl
rTll. n.nnnn l)n+nH n Ann Dnn'-n

(1979) OptdmaZ FálfeMng. Englewood ellas, N.J Prenocre, J B 7ore P 7

leis l?iometr'üa, 81,e

tics

zising Oz. London: Intemationaln n a



REFERÊNCIASBIBLIOGRÁFICAS 97

j121 Efron, B. (1979). Bootstrap methods: another look at jadcnih. ÁnnaZs o/ $tatistícs, 7, 1-26.

j13j Eh'on, B. e Tibshirani, R. (1993). .An {ntmüuction ta bmtstmp. London: Chapman & Hall.

j141 Filardo, A. J.(1994). Business cycle phases and their transitional dynamics. Jou7"7&aZ of
Businws and .Ecowmic Statistics, 78, 111-125-

j151 Fletcher, R. (1987). PmcticaZ metro(Zs o/ optimization. New York: John Wiley & Sons.

j161 Gelman, A. e Rubis, D. B.(1992)- Inference õ'om iterative simulation ushg multiple se-

quences. Statistáad Science, 7, 457-511.

j17] Gemas, S. e Gemas, D-(1984). Sto(üastic Relaxation, Gibbs distributions and the Bayesian
+;,-. ,.f i-.,a.a rnnn 'nnn .nrfÍ',nx nn nn pm nnaZ?lsü and machine {nfeZZeaence. 6restoration

721-741.

j18) Goldfeld, S. M. e Quando,

of EconometHcs, 1, 3..16.

j19] Hamilton, J. D. (1994). Time sedes anaZysis. Princeton, N.J.: Princeton Univemity Press.

1201 Harvey, A. C- e Phihps, G. D. A.(1979). Maximum likelih(xxl estimation of regression
modela with autoregressive-moving average disturbances. Biometr'üa, 66, 49-58.

j21] Harvey, A. C.(1989). Fomcastãng, stmcturaZ time series modais and the -KaZman .Reter.

Cambridge: Cambridge.University Press.

1221 Harvey, A. C.(1993). Time sedes modais. Cambridge: M[T Press-

l231 Jones, R. H.(1993). 1;ongitudínaZ data tüth seHaJ cor'nZation; a skate-spa

don: Chapman e Hall.

1241 Kalman, R. E. (1960); .A new approach to linear filtering and prediction problems. JouT"7zaZ

of .Basic EnginaHng. 17}un.sactians of the .4SM.E, Series D, 82, 35-45-

1251 Kim, C. e Nelson, C. R.(1999). Skate space modais toith Jb/arkotP stütchíng - cZassicaZ and

Gibbs sampZing app7uach túth appZicati07zs. MIT Press-

l261 Koch, K. D. (1999). Pammeter estímation and hyluüesis festins {n linear modems. Berlin;

Springer-Verlag.

Alencar, A.P.

.InllrrlaZA Markov model for switching regression(1973)R E :3 a al eoae

ce appnmcA LonP C

IME-USP



REFERENCIASBIBLIOGR.AFICAS 98

1271 Longe, K.(2000). MimeHcal anaZ3fsis /or statistícÍanis. 2nd ed. New York: Springer-Verlag.

l28j Ljung, L. e Carnes, P. E.(1979)- Asymptotic normality of prediction erros estimators íor

approximate system modems. Stochwtics, 3, 29-46.

[29] Meyer, Y.(1993). Waueiets= algaHüms and appZicati07is. Philadelphia: SIAM.

1301 McLahan, G. J. e Krishnan, T.(1997).7he .EM aZgoHthm and ezte71siom. New York: John

W'iley and sons-

j31] Morettin, P. A. (1999).

São Paulo: EDUSP.

1321 Morettin, P. A. e Tolos, C. M. C.(2004). .Análise de séHes temporais. São Paulo: Edgard
Blücher.

1331 Ogden, R- T-(1997). EssentíaZ toatieZets /or statisticaZ appZicatiom and data anaZysís.
Boston: Birkhãuser.

[34] Percival, D. B- e Wllden, A. T

Cambridge IJniversity Prew-

[35] Quando, R. E-(1972). A new approach to estimati

..'imeHcan Statistícían .AwocÍatía2b 67, 306-310-

1361 Rabi, L. A. J. (1998). Ã/(Meios de mudança markoüanas de mgimes aplicados a séHes

temporais .Pnanceãlus. Dissertação de mestrado, IN[E--(JSP, São Pau]o.

[37] Robert, C. P. e Casella, G.(1999). Monte Carão stafistiml metro(b. New York: Springer-

Verlag.

1381 Rothenberg, T. J. (1971). Identiücation of parametric modela, EconometHca, 39, 577-591.

1391 Sáfadi, T.(1997). Análise &zyesiana de alguns martelos de séHes temporais. Tese de
doutorado - IME-USP

1401 Shumway, R. H. e Sto#er, D. S. (1982). An approach to time series smoothing

ing using the EM algorithm. JoumlaZ of Time Sedes .AnaZ3fsis, 253--264.

j411 Shumway, R. H. e Stoaer, D. S.(2000). 7'ime sedes anaZysis and its al)pZÍcation. New York:

Springer-Verlag.

Alencw, A.P. IhIE-USP

Onda e ondaZetas da análise de FouNer à análise de ondaZetase

(2000) Wauelet melão(Zs /or time sedes anaZg/sis. New Yorke a r

switdiing regressionsJoufmú of thea

and &)recast



REFERÊNCIASBIBLIOGRÁFICAS 99

1421 Stock, J. H. e Watson, M. W. (1991). A probability modem of coincident economic indicators.

Éeadíng economia {ndÍcatorsi new appruachw and /OTzcasting r?c07xZs, ed. K. Labüi e G- H

Moore. Cambridge: Cambridge Univemity Press, 63-89.

1431 Stoaer, D. S. e Wall, K. (1991). Bootstrapping skate space modela: Gaussian maximum like-
lihood estimation and the Kalman filter. JoHm&aZ o/ tAe .Amedcan Statãstician Ássocãation,

86, 102+1033.

1441 Wu, C. F. J.(1983). On the convergence properties of the EM algorithm. ÀnnaZs oÍ Statis-

tiu, 11, 95-103.

1451 Zandonade, E. (1999). Utilização de ondaletm em madeZos de espaço de estados. Tese de
doutorado - IME-USP.

1461 Zellner, A. e Rossi, P. E.(1984). Bayesian analysis of dichotomous quintal responso modems

JoumlaJ af EconametHcs, 25, 365-393.

Alencar, A.P. INIE-USP




