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Abstract

The purpose of this essay is to study if NIG (Normal Inverse Gaussian) distribution is
suitable for modelling stochastic payment in certain insurance activities.

Sammanfattning

Utbetalningsbelopp för skadeersättning studeras. Datamaterialet uppvisar skevheter och
”tjocka svansar” vilket motiverar att modellera med en mer flexibel fördelning än nor-
malfördelning. I detta arbete undersöks om NIG (normal invers gaussisk) fördelning pas-
sar för det.

Erkännande

Tack till min handledare Roger Pettersson för all hjälp.
Tack också till Länsförsäkring Kronoberg för datamaterialet.

Handledaren vill tacka Martin Groth som introducerade handledaren till NIG-processer.
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1 Introduktion

Jag fick undersöka data från Länsförsäkring Kronoberg, som består av belopp som ut-
betalades under en femårsperiod (1998-2002) till privata personer och företag. Alla data
ligger i en Excel-fil och kan delas upp i fyra stora grupper i förhållande till försäkringsfall:
hem- och villaförsäkring, lantbruk, fastighet & företag-försäkring och olycksfall.
Jag tar lantbruksdatan och försöker hitta en lämplig modell för att beskriva utbetalningarar.
I det här arbetet undersöks:

- årstidsberoende av utbetalningar

- anpassning av data till NIG-fördelning

- jämförelse med olika parameterskattningar och normalfördelning.

2 Årstidsvariation

Man tycker att kanske finns en koppling mellan storleken på utbetalning och årstiden i
försäkringsverksamhet. T.ex. kan olycksfall vara mer frekvent på somrarna (människor
reser mer) och på vintrarna (hala vägar, det är mer risk att gå eller åka bil), eller t.ex. i
lantbruk där man har hög- och lågsäsong. Om man emellertid ser på utbetalningssiffror,
kunde jag inte se något beroende på årstiden. Några bilder nere visar utbetalningar i
lantbruksförsäkringar över ett antal år.

(1998) (1999) (2000)

(2001) (2002)

Figure 2.1: Belopp som utbetalades år 1998-2002 (1-januari,.. 12-december) för lantbruk

Om man ser på bilderna tycks det inte finnas explicit beroende på årstiden. Kanske
finns det mycket andra faktorer även för lantbrukare än väder och vind: ekonomisk situ-
ation (räntor, inflation, BNP), EU:s jordbrukspolitik, etc. Vi diskuterar inte detta mera i
examensarbetet.
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3 Dataanalys
Vi betecknar varje värde på utbetalningar med ett mätvärde x j, j = 1...n. Alla sådana x j
är ett utfall av en stokastisk variabel X , vars fördelning är okänd. Från tidigare under-
sökningar (som gjordes i magisterarbetet av Ekström (2004), se [6]) vet vi att våra log-
aritmerade indata log(X)1 är inte normalfördelade (se normalfördelningsplotten nedan),
men kan approximeras mycket bra med Edgeworth-utveckling kring normalfördelning.
Edgeworth-utveckling säger däremot inte mycket om hur modellen ser ut. I detta arbete
vill vi undersöka om logaritmerade data, log(X), kan vara NIG-fördelade. Om det är så
så kan vi skatta parametrarna och konstruera en matematisk modell som beskriver våra
indata.

Figure 3.1: Normalfördelningsplot av logaritmerad data. Man kan se att logaritmerade
data skiljer sig från den raka linjen som karakteriserar normalfördelning.

4 Normal invers gaussisk fördelning
Normal invers gaussisk fördelning (vidare NIG-fördelning) är ett lovande alternativ för
modellering av finansdata eftersom den är en kontinuerlig fördelning som medger asym-
metri och "tjocka svansar" och de "tjocka svansarna" är alltid ett problem när man försöker
approximera indata med normalfördelningen.

Täthetsfunktionen för en normalfördelning är

fnormal(x,µ,σ) =
1

σ
√

2π
e−(x−µ)2/(2σ2)

vilket speciellt betyder att log( fnormal) är ett andragradspolynom. För att uppskatta tä-
theten av datamaterialet kan vi använda kärnskattningen. Om det finns n datapunkter
u1,u2, ...un från en fördelning med täthetsfunktionen f (u) så är en kärnskattning ("kernel
density estimator") av tätheten f (u) i punkten u definierad som

f̂h(u) =
1

nh

n

∑
i=1

G(
ui−u

h
) (4.1)

där h = 1.06sn−0.2 G(x) =
1√
2π

e−
x2
2 s =

√
1

n−1

n

∑
i=1

(ui−
1
n

n

∑
j=1

u j)2

1Med log(X) menar vi i detta arbete den naturliga logaritmen
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Man kan undersöka svansarna för data genom att beräkna logaritmen av en kärnskattning
av datamaterialet. I figuren 4.1 kan man se att svansarna (åtminstone högersvansen hos
den logaritmerade kärnskatningen) inte följer ett andragradspolynom.

Figure 4.1: Logaritmen på kärnskattningen av tätheten för logaritmerade datamaterialet
(heldraget) och approximation med andragradspolynom (streckat)

Den logaritmerade högersvansen tycks vara ungefärligt linjär, dvs. vårt datamaterial
har tjockare högersvans än vad normalfördelning ger. Vi återkommer i kapitel 8 med en
mer preciserad diskussion kring svansarna.

Tillämpningar av NIG-fördelning i finansmatematik har ökat mycket sista tiden därför
att den kan ta hand om svansarna (vilket motsvarar toppigheten) och skevheten. NIG-
fördelning passar bra till modellering av aktietillväxter, stockbeteende, kapitalreserv, osv.
Det finns många uppsatser om det, t.ex. se [2], [3], [5] och [8]. Intressant är att NIGs
ursprung tycks inte ha med finansmatematik att göra. Barndoff-Nielsen landade i NIG när
han skulle beskriva fördelningen av sandpartikelstorlekar på en sandstrand i Danmark, se
[10]. NIG-fördelning defineras med täthetsfunktionen

fNIG(x,α,β ,δ ,µ) =
αδ

π
· K1(α

√
δ 2 +(x−µ)2)√

δ 2 +(x−µ)2
· e{δ

√
α2−β 2+β (x−µ)} (4.2)

x,β ,µ ∈ R, α,δ ∈ R+ |β |< α.

där Ks är en modifierad Besselfunktion av den tredje sorten med index s (här s = 1) som är
också känd som MacDonaldfunktionen eller modifierade Hankelfunktionen. (Den mod-
ifierade Besselfunktionen av den tredje sorten med index s = 1 uppfyller differentialek-
vationen z2y′′ + zy′− (z2 + 1) = 0.) De fyra parametrarna har följande tolkningar: α

bestämmer hur "brant" tätheten är, β bestämmer hur skev den är, δ bestämmer skalan och
µ läget.

I finansiella tillämpningar modellerar man att logreturns är NIG-fördelade:
logXt+4t − logXt ∼ NIG(α,β ,δ4t,µ4t) där Xt är aktiepris tiden t.

Figurer 4.2, 4.3 illustrerar NIG-fördelningens flexibilitet i jämförelse med normalfördel-
ningen. Den visar NIG- och normalfördelning med samma fyra förstamoment. Man ser
att NIG-fördelning har både "högre" mitt och "tjockare svansar".
Figuren 4.3 visar hur NIG-fördelning förändras om man varierar parametrarna.
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Figure 4.2: NIG-fördelning NIG(1,0,1,0) (heldragen) och normalfördelning
N(0,1) (streckad) med samma fyra förstamoment

(a):Ju större α , desto toppigare tätheten (b):Ju större β , desto större skevhet.
Positivt β ger skevhet åt höger, negativt åt vänster

(c):Ju större δ , desto mindre toppighet (d):Större µ skjuter tätheten åt höger
och mindre µ åt vänster

Figure 4.3: NIG-fördelning (a): fet: α = 1, heldragen: α = 2, streckad: α = 0.5; (b): fet:
β = 0, : heldragen: β = 0.7, streckad: β = 1 och punkt-streckad: β =−1; (c): fet:δ = 1,
heldragen: δ = 2, streckad: δ = 0.5. (d): fet: µ = 0, heldragen: µ = 1, streckad: µ =−1.

För att få en kvalitativ bild på formen av NIG-tätheten (dvs. toppigheten och skevheten)
behöver man varken veta läget eller standardavvikelse. Man kan göra en så kallad "form-
triangel" som presenterades av Barndorff-Nielsen et al. (1985) i [10] för hyperbolisk
fördelning. Man inför nya variabler

ρ =
β

α
och ζ = δ

√
α2−β 2 (4.3)
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och tittar hur formen på NIG-tätheten beror på parametrarna

ξ =
1√

1+ζ
=

1√
1+δ

√
α2−β 2

och χ = ρξ =
β

α

√
1+δ

√
α2−β 2

(4.4)

Då är 0 ≤ |χ|< ξ < 1 och man får en formtriangel som i figuren 4.4.
Normalfördelning N(µ,σ) kan ses som ett gränsfall då β = 0, δα = ∞, δ

α
= σ .

Figure 4.4: Figuren från Rydberg (1997) (se [4]) visar hur NIG-tätheten beror på parame-
trarna χ och ξ . När båda parametrarna är lika med noll, får man normalfördelning.

Momentgenererande funktionen Ψ

Täthetsfunktionen för NIG-fördelning är tämligen komplicerad (se (4.2)), men moment-
genererande funktionen är lättare:

Ψ(u) = E[euX ] =
∫

∞

−∞

eux f (x,α,β ,δ ,µ)dx =

=
∫

∞

−∞

eux αδ

π

K1(α
√

δ 2 +(x−µ)2)√
δ 2 +(x−µ)2

e{δ

√
α2−β 2+β (x−µ)}dx =

= eδ

√
α2−β 2

∫
∞

−∞

αδ

π

K1(α
√

δ 2 +(x−µ)2)√
δ 2 +(x−µ)2

e(β+u)(x−µ) eµudx =

= e(δ
√

α2−β 2−δ

√
α2−(β+u)2)+µu

∫
∞

−∞

αδ

π
e(δ
√

α2−(β+u)2) K1(α
√

δ 2 +(x−µ)2)√
δ 2 +(x−µ)2

e(β+u)(x−µ)dx =

= e(δ
√

α2−β 2−δ

√
α2−(β+u)2)+µu

∫
∞

−∞

f (x,α,β +u,δ ,µ)dx =

= e(δ
√

α2−β 2−δ

√
α2−(β+u)2)+µu.

(4.5)

Momentgenererande funktionen ger momenten för X :

E[Xn] =
dn

dnn Ψ(0)
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Kumulantgenererande funktionen Φ

Φ(u) = log(Ψ(u)) = δ{
√

α2−β 2−
√

α2− (β +u)2}+ µu. (4.6)

Den kumulantgenererande funktionen ger kumulanter κ1,κ2,κ3,κ4, ... där κ1 är väntevärde,
κ2 är variansen, κ3 uttrycker skevhet och κ4 uttrycker tjockhet på svansarna (men också
toppigheten).

Observera att moment- och komulantgenererande funktioner existerar då u uppfyller
α > |β +u|.

5 Skattning av parametrar
Vi vill skatta parametrar α,β ,δ och µ i NIG-fördelning. Det kan vi göra på olika sätt.
Nästa fråga är hur mycket kan vi lita på vår skattning? Ett vettig sätt att kontrollera
att skattningarna fungerar är att simulera NIG-fördelade variabler och testa hur bra skat-
tningarna av de olika parametrarna är.

Kumulantskattning2

Man kan använda kumulantgenererande funktionen Φ(u) (se (4.6)) och hitta första fyra
kumulanter:

κ1 = E[X ] = Φ
′(0) =

δβ√
α2−β 2

+ µ

κ2 = Var[X ] = Φ
′′(0) =

δα2

(
√

α2−β 2)3

κ3 = E[(X −E[X ])3] = Φ
′′′(0) =

3δα2β

(
√

α2−β 2)5

κ4 = E[(X −E[X ])4]−3(Var[X ])2 = Φ
(4)(0) =

3δα2(α2 +4β 2)

(
√

α2−β 2)7

(5.1)

Vi ersätter kumulanter med motsvarande stickprovskumulanter (för vårt logaritmerade
datamaterial), så vi kan lösa α,β ,δ och µ ur ekvationerna ovan.
Låt γ1 = κ3√

(κ2)3
och γ2 = κ4

(κ2)2 . Vi får då:

α̂ =
3
√

3γ2−4γ2
1

(3γ2−5γ2
1 )
√

κ2
(5.2)

β̂ =
3γ1

(3γ2−5γ2
1 )
√

κ2
(5.3)

δ̂ =
3
√

κ2

√
3γ2−5γ2

1

3γ2−4γ2
1

(5.4)

µ̂ = κ1−
3γ1

√
κ2

3γ2−4γ2
1

(5.5)

2Denna metod kalas momentskattning i examenarbetet av Nordvall Lagerås, se [5]

6



I Matlab-implementeringen hittar man kumulanter κ1 som medelvärde på indata, κ2 som
variansen, γ1 som skevheten och γ2 +3 som kurtosisen på indata. Och sedan bara använ-
der man formler (5.2) - (5.5).

Figuren 5.1 visar parametrar och dess kumulantskattning beroende på stickprovsstor-
lek. Skattningarna tycks kräva avsevärda datamängder.

(a): α och α̂ (b): β och β̂

(c): δ och δ̂ (d): µ och µ̂

Figure 5.1: Parametrarna och deras skattningar beroende på stickprovsstorlek:
500...25000

Det finns också andra metoder att skatta parametrar.

Maximumlikelihoodmetoden

Antag att det finns n oberoende observationer {ui}n
i=1 av en stokastisk variabel U med tä-

thetsfunktionen fU(u) = fU(u,θ1, ...θk) som beror på okända parametrar θ1, ...θk. Funk-
tionen

L(θ1, ...θk) =
n

∏
i=1

fU(ui,θ1, ...θk) (5.6)

kallas likelihoodfunktionen. Man söker de parametrar θ1, ...θk (i något tillåtet område)
som maximerar värdet på likelihoodfunktionen. Det kallas maximumlikelihoodskattning
(vidare ML-skattning) av θ1...θk. Ofta är det mer bekvämt att maximera logaritmen
av likelihoodfunktionen. Det ger samma skattning eftersom logaritmen är en monotont
växande funktion.
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Om man använder (4.2) för täthetsfunktion för NIG-fördelning, så får man likelihood-
funktionen:

L(α,β ,δ ,µ) =
n

∏
i=1

fNIG(ui,α,β ,δ ,µ) =

= (
αδ

π
)n

n

∑
i=1

(
K1(α

√
δ 2 +(ui−µ)2)√

δ 2 +(ui−µ)2

)
· e{nδ

√
α2−β 2+β ∑

n
i=1(ui−µ)}.

(5.7)

Vi logaritmerar och får:

logL(α,β ,δ ,µ) = n log(
αδ

π
)+

n

∑
i=1

log
{

K1(α
√

δ 2 +(ui−µ)2)
}
−

− 1
2

n

∑
i=1

log
{

δ
2 +(ui−µ)2}+nδ

√
α2−β 2 +β

n

∑
i=1

(ui−µ)
(5.8)

Det återstår några problem, först: hur man implementerar MacDonaldfunktionen K1 i
Matlab. I några arbeten (bl. a. i [3]: Tykesson (2004)) byter man K1, den modifierade
Besselfunktionen av den tredje sorten mot en modifierad Besselfunktionen av den andra
sorten (kommando besselk i Matlab) med motivering och förklaring utelämnat. I mitt
arbete använder jag följande formel från [7]:

Ks(z) =
πi
2
· e

sπi
2 ·H(1)

s (iz) (5.9)

där H(1)
s (z) är den första av Besselfunktionerna av den tredje sorten (Hankelfunktion) för

vilket kan man använda Matlabkommandot besselh. Då kan vi infoga (5.9) i (5.8) och
förenkla uttrycket, dvs. kasta bort delar som inte påverkar maximumsökning. Då får man
till slut att man vill hitta parametrar α, β , δ och µ , så funktionen L1 nedan maximeras:

L1(α,β ,δ ,µ) = n log(αδ )+
n

∑
i=1

log
{

H(1)
1 (αi

√
δ 2 +(ui−µ)2)

}
−

−1
2

n

∑
i=1

log
{

δ
2 +(ui−µ)2}+nδ

√
α2−β 2 +β

n

∑
i=1

(ui−µ)
(5.10)

Det kan man göra med Matlabfunktionen fminsearch (hitta maximum för funktionen L1
är det samma som hitta minimum på funktionen L2 =−L1). Nästa problem som återstår
är att fminsearch behöver någon startpunkt. Vår rekommendation är att man undviker
nollor och kanske tar några olika startpunkter för säkerhets skull. Ett andra sätt är att ta
kumulantskattningarna som startpunkt.

Sista problemet är villkoret |β | < α . Då får man använda metoder för optimering
under bivillkor, t.ex. med straff- eller barriär-funktion. Bivillkoren visade sig inte vara
något problem vid alla de simuleringar jag utförde: |β | höll sig alltid inom [0,α).

6 Simulering
För att kontrollera att vår skattning är "nära verkligheten", har vi simulerat NIG-variablerna
och gjort skattningar. Metoden att simulera NIG-fördelade variabler beskrivs i [9]: Mick-
ael, Schucany och Haas (1976). Lite modifierad version finns i Schoutens (2003), se [2].
Eftersom det inte tycks finnas standardimplementering för simulering har jag försökt att
simulera båda varianter för att bli säker på att resultaten är korrekta.
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Simulering av NIG-fördelning

Vi utnyttjar att om X är NIG-fördelad så är den heuristiskt sett en normalfördelning med
stokastisk varians. Låt Z vara en stokastisk variabel med täthetsfunktionen

fZ(z, a, b) =
a√

2πz3
eabe−0.5(a2z−1+b2z), z > 0.

Z : s fördelning kallas "invers gaussisisk" (IG-fördelning eller IG(a,b)).
Låt nu a = δ och b =

√
α2−β 2. Den momentgenererande funktionen blir:

ψZ(u) = E[euZ] =
∫

∞

0
euZ δ√

2πz3
eδ

√
α2−β 2−0.5( δ2

z +(α2−β 2)z)dz =

= eδ (
√

α2−β 2−
√

α2−β 2−2u)
∫

∞

0

δ√
2πz3

eδ

√
α2−β 2−2u−0.5( δ2

z +(α2−β 2−2u)z)dz =

= eδ (
√

α2−β 2−
√

α2−β 2−2u)
∫

∞

0
fz(z, δ

2, α
2−β

2−2u)dz =

= eδ (
√

α2−β 2−
√

α2−β 2−2u).

Om X är en stokastisk variabel sådan att X |Z = z har fördelning N(µ + β z,
√

z) = µ +
β z+

√
z N(0,1), så är:

ψX(u) = E[euX ] = E[euX |Z]] = {euX |Z = z] = eµu+βuz+0.5u2z}

= E[eµu+βuZ+0.5u2Z] = eµu
ψz(βu+0.5u2) =

= eµueδ (
√

α2−β 2−
√

α2−β 2−2βu−u2) = eδ (
√

α2−β 2−
√

α2−(β+u)2)+µu

dvs. X ∼ NIG(α,β ,δ ,µ)

Man kan alltså simulera X ∼NIG(α,β ,δ ,µ) genom att först simulera Z∼ IG(δ ,
√

α2−β 2)
och sedan simulera X = µ +βZ +

√
Z N(0,1).

Simulering av NIG-process3

I Schoutens bok (se [2]) beskrivs simulering av en NIG-process med parametrar α >
0,−α < β < α, och δ > 0 som en tidsändrad standard brownsk rörelse W = {Wt , t ≥ 0}
med drift i form av en invers gaussisisk process Z = {Zt , t ≥ 0}. Då får man:

XNIG
t = µt +βZt +WZt dvs. XNIG

t |Zt ∼ N(µt +βZt ,
√

Zt) (6.1)

där E[euZt ] = eδ t(
√

α2−β 2−
√

α2−β 2−2u)

dvs. Zt är IG-fördelad med parametrarna a = δ t, b =
√

α2−β 2. Invers gaussisisk pro-
cess Zt kan man simulera med hjälp av en invers gaussisisk slumpgenerator. Om t = 1 får
man NIG(α,β ,δ ,µ)-fördelning.

För den som undrar över namnet invers gaussisk så kommer det av att

Zt = inf{s > 0 : Ws + s
√

α2−β 2 = δ t}

3I detta arbete studeras NIG-fördelning, ej stokastiska processer. Eftersom NIG-processer är en intres-
sant modellering av aktiekurser kunde vi inte motstå att skriva något om simulering av NIG-processer.
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Figure 6.1: Några exempel på NIG-process NIG(1, 0.9, 1, 1) i intervalet [0, 1]

se [12]. Alla algoritmer (brownsk rörelse, IG slumpgenerator, etc.) finns i Schoutens bok
(se [2], sidor 101-102, 111-113). Matlabkoder finns i appendix. Om man tittar i olika
böcker och uppsatser finns det stora skillnader i beteckningar. I detta arbete använder vi,
som kanske läsaren redan upptäckt, Bloms beteckningar (se [13], [14]) för normalfördel-
ning N(µ,σ) och inte N(µ,σ2). I Schoutens bok används beteckningen δ 2It istället för
Zt där It är IG(t,δ

√
α2−β 2). Att Zt = δ 2It ses genom att studera momentgenererande

funktion (4.5):

E[eu IG(a,b)] = ea(b−
√

b2−2u)

It ∼ IG(t,δ
√

α2−β 2) Zt ∼ IG(δ t,
√

α2−β 2)

så: E[eδ 2It ] = E[eu δ 2IG(t,δ
√

α2−β 2)] = et(δ
√

α2−β 2−
√

δ 2(α2−β 2)−2δ 2u)

E[eZt ] = E[eu IG(δ t,
√

α2−β 2)] = eδ t(
√

α2−β 2−
√

α2−β 2−2u)

dvs. Zt = δ
2It

7 Test av skattningar

Jag simulerar NIG-fördelade data med hjälp av två algoritmer: modifierad Schoutens al-
goritm ([2]) respektive modifierad algoritm från Nordvall Lagerås ([5]). Fördelningmäs-
sigt är det samma slumprutiner men programkoderna skiljer sig en hel del åt. Att de sam-
manfaller kan man se genom utnyttja att δ 2IG(1,δ

√
α2−β 2) = IG(δ ,

√
α2−β 2). För

detaljer se programkoderna i appendixet. Parameterskattningar från NIG-simuleringar in-
dikerar att de två algoritmerna sammanfaller. Man vet att det registreras några tusen olika
försäkringsfall i lantsbruk under en femårsperiod. Jag simulerar 1000 stickprov med ett
givet antal (4000) slumptal från samma NIG-fördelning i varje. För varje stickprov skat-
tar jag sedan parametrarna. Kumulantskattningarna används som startpunkter för ML-
skattningarna. Man kan se resultaten i figuren 7.1. De visar att skattningarna, tyvärr, kan
bli mycket osäkra. Handledaren menar att det tycks vara en taskig egenskap hos NIG-
fördelningen. Men ML-metoden visar ändå lite bättre resultat än kumulantskattningarna.
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Simulering av NIG-fördelning Simulering av NIG-fördelning
Modifierad algoritm från Schoutens Modifierad algoritm från Nordvall Lagerås

(a) : α = 5.5432, ML-skattning (+), kumulantskattning (o)

(b) : β = 1.1111, ML-skattning (+), kumulantskattning (o)

(c) : δ = 4.2345, ML-skattning (+), kumulantskattning (o)

(d) : µ = 3.9876, ML-skattning (+), kumulantskattning (o)

Figure 7.1: Resultaten av parametrarnas skattningar under olika simuleringar, 1000 stick-
prov med 4000 slumptal för varje skattning
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8 Validering av modell
Jag fick följande skattningar på parametrar α,β ,δ och µ på min indata (logaritmerade
summor som Länsförsäkring Kronoberg utbetalade i "lantbruksfall" under 1998-2002):

α β δ µ

kumulant− skattning 2.0615 0.6650 3.7393 7.4327
ML− skattning 5.0060 2.7241 6.3075 4.6159

Man kan se att det är "lite" olika siffror. Men om man ser på NIG-fördelning som
definieras med dessa parametrar, så är det inte stor skillnad (se figuren 8.1). Det kanske
beror på att parametrarna α och δ påverkar på tätheten i motsatt håll (se figuren 4.3).

Figure 8.1: NIG-tätheten med parametrarna från ML-skattningen (heldragna) och från
kumulantskattning (streckad).

För att uppskatta empiriska tätheten kan vi använda kärnskattningen (se formeln (4.1)).
Det matlab program vi använde för kärnskattning skrevs en gång för längre sen av An-
ders Holtsberg (för referenser kontakta handledaren). Vi jämför NIG-approximation med
kärnskattning. Se figuren 8.2.

(a):NIG från ML-skattning (streckad) (b):NIG från kumulantskattning(streckad)

Figure 8.2: Kärnskattning av tätheten (heldragna) och approximerad fördelning (streckad)
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I båda skattningarna fick vi positiva β . Vi kan få en uppfattning om svansarna enligt
Barndoff-Nielsen och Shephard (2001), se [11]:

f (x)≈ k |x|−
3
2 e−α|x|+βx |x| → ∞ (8.1)

där k är en konstant. Vi logaritmerar och får

log f (x)≈ −3
2

log |x|−α|x|+βx ≈−α|x|+βx

För högersvansen blir log f (x) ≈ −αx + βx = −(α − β )x och för vänster svansen
där x < 0 log f (x) ≈ −α|x|+ βx = (α + β )x. Precis detta, dvs. att lutningen på
höger sida är mindre brant än lutningen på vänster sida kan man se på den logaritmerade
kärnskattningen av tätheten för vårt logaritmerade datamaterial, se figuren 8.3 nedan och
figuren 4.1.

Figure 8.3: Logaritmen på kärnskattning av tätheten för logaritmerade datamaterialet och
raka linjer som beskriver lutningar hos svansarna

Vi kan också jämföra de fyra första kumulanterna för det logaritmerade datamaterialet
och de approximativa fördelningarna. På första raden står siffror beräknade från data (κ1-
medelvärde, κ2- varians, κ3 = γ1(κ2)1.5 och κ4 = γ2(κ2)2, där γ1 är skevheten och γ2 +3
är kurtosisen). Värdena på kumulanterna från moment- och ML-skattningarna beräknas
enligt (5.1).

κ1 κ2 κ3 κ4

f r. indata 8.7070 2.1389 1.1206 2.6638
kumulantskattning 8.7070 2.1389 1.1206 2.6638
ML− skattning 8.7070 2.1336 0.9885 1.1262
N(µ,σ) 8.7070 2.1389 0.0000 13.7246

Bägge skattningarna för NIG-fördelning tycks användbara. Att överensstämmelsen är
exakt för kumulantskattningen beror på att parametrarna för kumulantskattningarna är
valda för att få denna överensstämmelse.

I många arbeten använder man lite andra karakteristiska drag för att beskriva fördel-
ning än kumulanter. Vi har medelvärdet E[U ] som är ett lägesmått som ger upplysning
om var massan är belägen "i genomsnitt". Vi har standardavvikelse D[U ] som är ett sprid-
ningsmått. Skevhet E[(U−µ)3]

D[U ]3 = γ1 beskriver hur mycket asymmetrisk fördelningen är. Om
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fördelningen "lutar" mer åt vänster än åt höger, så blir det en negativ skevhet och i mot-
sattfall blir det positiv skevhet. (Normalfördelningen är symmetrisk och har noll skevhet.)
Vi har kurtosis som beskriver svanstjockhet och definieras som E[(U−µ)4]

D[U ]4 = γ2 + 3: Nor-
malfördelningen har kurtosis = 3. Om en fördelning har flack topp (platykurtic), så är
kurtosisen mindre än 3. Om en fördelning har brant topp (leptokurtis) så blir kurtosisen
större än 3. Genom att analysera dessa karakteristiker får man en rätt tydlig information
om fördelningens beteende.

E[U ] D[U ]
E[(U −µ)3]

D[U ]3
E[(U −µ)4]

D[U ]4

f r. indata 8.7070 1.4625 0.3582 3.5823
kumulantskattning 8.7070 1.4625 0.6991 3.5823
ML− skattning 8.7070 1.4607 1.3321 3.2474
N(µ,σ) 8.7070 1.4625 0.0000 3.0000

Vi ser att vårt logaritmerade datamaterial har medelvärde 8.7070 med liten spridning, har
längre svans åt höger än åt vänster (positiv skevhet) och brantare topp än normalfördel-
ningen (kurtosis större än 3).

Kolmogorov-Smirnovs test

Man kan använda Kolmogorov-Smirnovs test (vidare KS-testet) för att testa överensstäm-
melse mellan data och anpassad fördelning. Vid testet jämförs datas kumulativa (em-
piriska) fördelningsfunktion Sn(x) med den ansatta kända fördelningsfunktionen F(x).
Utifrån testet kan det avgöras på signifikansnivån α om vi kan förkasta hypotesen att
datas fördelningfunktion är F(x). Vi vill således jämföra datas empiriska fördelnings-
funktion Sn(x) med olika uppskattade NIG- och normalfördelningsfunktioner:

FNIG(x, α̂, β̂ , δ̂ , µ̂) =
∫ x

−∞

fNIG(y, α̂, β̂ , δ̂ , µ̂)dy (8.2)

FNormal(x, µ̂, σ̂) =
∫ x

−∞

fNormal(y, µ̂, σ̂)dy (8.3)

Vill man jämföra med normalfördelning - så finns det standardfunktionen normcdf i Mat-
lab som ger kumulativ fördelningsfunktion för normalfördelningen. För NIG-fördelning
får vi på egenhand approximera den kumulativa fördelningsfunktionen. Jag har skrivit
funktionen nigcdf som beräknar integralen av NIG-täthetsfunktionen med Simpsons regel:∫ xN

x1

f (x)dx =
h
3
( f1 +4 f2 +2 f3 +4 f4 + ...+2 fN−2 +4 fN−1 + fN) (8.4)

där h = xi+1− xi, i = 1...N−1
Den fördelningsfunktionen som uppvisar minst signifikans, dvs. störst signifikansnivå

α , blir ett rimlig val med avseende på KS-testet. Eftersom våra skattningar för NIG-
fördelning inte självklart är optimala för KS-test, kan vi försöka variera lite upp och ner
parametrarnas värde för att förbättra α-värde för KS-testet. Dvs. vi söker maximum av
signifikansnivån α på KS-testet kring parametersvärdena som vi har fått (vi kan använda
fminsearch igen).

Minst signifikans, dvs. störst värde på α är 0.0275 så man tycks se att vår förmodan att
NIG-fördelning passar bättre än normalfördelning (med α = 0.0086) som beskrivning av
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α-värde
Skattning med normalfördelning N(8.7070, 1.4625) 0.0086
ML-skattning NIG(5.0060, 2.7241, 6.3075, 4.6159) 0.0014
Optimerad ML-skattnig NIG(5.9478, 2.9458, 7.9510, 4.2102) 0.0275
Kumulantskattning NIG(2.0615, 0.6650, 3.7393, 7.4327) 0.00006
Optimerad kumulantskattning NIG(2.0729, 0.6821, 3.7252, 7.4580) 0.0083

logaritmerade försäkringsutbetalningar tycks stämma. Man bör emellertid komma ihåg
att de parametrar som ger bästa värde på KS-testet ger inte obligatoriskt bäst beskrivning
av datamaterialet.

Vill man jämföra parametrarna χ och ξ (som definierar formen på tätheten, se (4.4))
för slutskattningar så tycks de ligga rätt nära varandra, se figur 8.4.

χ-värde ξ -värde
ML-skattning NIG(5.0060, 2.7241, 6.3075, 4.6159) 0.1033 0.1897
Kumulantskattning NIG(2.0615, 0.6650, 3.7393, 7.4327) 0.1119 0.3471
Optimerad slutskattnig NIG(5.9478, 2.9458, 7.9510, 4.2102) 0.0764 0.1546

Figure 8.4: Figuren visar parametrarna χ och ξ : (◦) för kumulantskattning, (.) för
ML-skattning och (∗) för optimerad ML-skattning som ger bäst värde på Kolmogorov-
Smirnov-testet

9 Slutsats
Undersökningen tycks visa att man kan försöka approximera logaritmerat data med NIG-
fördelning. I försäkringsverksamhet använder man femårsperioder, men skattning kan
man göra direkt i mitten av första året och får begrepp om hur fördelningen ser ut (genom
att titta på medelvärde, standardavvikelse, skevheten och kurtosis). Skattningen på NIG-
parametrarna kan man göra med både kumulant- och ML-skattning. Kumulantskattning
är lite enklare (man behöver inte tänka på startpunkten och kan bara använda formler
direkt), men på små data mängder förlorar den i riktighet. ML-skattning tar mer tid men
ger lite bättre resultat, speciellt om man försöker optimera parametrar för att öka P-värdet
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i KS-testet. NIG-fördelningen tycks passa bättre än normalfördelning till de stokastiska
data som jag har studerat.

10 Appendix:Matlab-koder
Nedan är x en vektor med logaritmerade utbetalningar. Alla indata bevaras i filen skador.mat

load skador;
sk=(skadekost(find(breobj==6&skadekost>0)));
global x
x=log(sk);

Täthetsfunktion för NIG-fördelning:

function z=nigpdf(x,a,b,d,m)
% NIGPDF -NIG probability density function (pdf).
% Z = NIGPDF(X, alfa, beta,delta, mu) retunerar värde på
% NIG-täthetsfunktion(a,b,d,m) i X
t1=a*d*i/2;
t2=exp(pi*i/2+d*sqrt(a^2-b^2));
t3=exp(b*(x-m));
t4=besselh(1,1,i*a*sqrt(d^2 + (x-m).^2))./sqrt(d^2+(x-m).^2);
z=t1*t2*t3.*t4;

Kumulantskattning

function [y]=nigskattning(x)
% kumulantskattning
k1=mean(x);
k2=var(x);
g1=skewness(x);
g2=kurtosis(x)-3;
a=3*sqrt(3*g2-4*g1^2)/(3*g2-5*g1^2)/sqrt(k2);
b=3*g1/(3*g2-5*g1^2)/sqrt(k2);
d=3*sqrt(k2)*sqrt(3*g2-5*g1^2)/(3*g2-4*g1^2);
m=k1-3*g1*sqrt(k2)/(3*g2-4*g1^2);
y =[a b d m];

ML-skattning

Modifierat program från Tykesson [3]

% startpunkt för sökning är t.ex. alfa=15, beta=2,
% delta=2, mu=medelvärde på indata
global x;
h=mean(x);
k=3200;
oldopts=optimset(’fminsearch’);
newopts=optimset(’MaxFunEvals’,k,’MaxIter’,k);
options=optimset(oldopts,newopts);
z=fminsearch(@mlnig,[ 15 2 2 h],options)
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function y=mlnig(parameter)
global x;
a=parameter(1);
b=parameter(2);
d=parameter(3);
mu=parameter(4);
n=length(x);
loglikelihood= n*log(a*d/pi) +
sum(log(besselh(1,1,a*i*sqrt(d^2.+(x-mu).^2))))-
1/2*sum(log(d^2.+(x-mu).^2)) + n*d*sqrt(a^2-b^2) + b*sum(x-mu);
y=-loglikelihood;

Simulering av NIG-fördelade stokastiska variabler

Vi använde två metoder. I bägge metoderna simulerades 1000 slumptal.

Metod 1 NIG(α, β , δ , µ)

Modifierad Schoutens algoritm (se [2]): variabel ig här svarar mot It där It ∼ IG(t,δ
√

α2−β 2).
Här t = 1.

function z=NIGsimulering(a, b, d, m)
% simulation of a NIG variable as a Time-Changed Brownian Motion
% on interval[0, 1]
% "Levy Processes in Finance" by Schoutens, p 113
for j=1:1000
ig=IGrandG(1,d*sqrt(a^2-b^2));
z(j)=b*d^2*ig+d*sqrt(ig)*randn(1)+m;
end

function z=IGrandG (a,b)
% Inverse Gaussian Random Numer Generator (a,b)
% "Levy Processes in Finance" by Schoutens, page 111-112

y=randn^2; %normal random number
x=(a/b) + y/(2*b^2) - sqrt(4*a*b*y +y^2)/(2*b^2);
u=rand; % uniform random number
if u<=a/(a+x*b) z=x;

else z=a^2/(x*b^2);
end

Metod 2 NIG(α, β , δ , µ)

Modifierad algoritm från Nordvall Lagerås [5]. Variabel s svarar mot
√

Zt där Zt ∼
IG(δ t,

√
α2−β 2). Här t = 1.

function r=randnig(a,b,d,mu)
%simulation of a NIG variable as mu+ beta*z + sqrt(z) N(0,1)
c=d^2;
f=a^2-b^2;
mm=sqrt(c/f);
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for l=1:1000
v=randn^2;
z=mm+mm^2*v/(2*c)-mm/(2*c)*sqrt(4*mm*c*v+(mm*v)^2);
p=mm/(mm+z);

if rand<=p;
s=sqrt(z);

else
s=sqrt(mm^2/z);

end
r(l)=mu+b*s^2+s*randn;
end

Simulering av NIG-process

function f=NIGprocess(a, b, d, m, n)
% simulation of a NIG process as a Time-Changed Brownian Motion on
% interval [0,1], number of points = n+1
dt=1/n;
t(1)=0;
f(1)=0;
for j=2:n

t(j)=t(j-1)+dt;
dz=IGrandG(d*dt,sqrt(a^2-b^2));
dnig=m*dt+b*dz+sqrt(dz)*randn(1);
f(j)=f(j-1)+dnig;

end
plot(t,f)

Kumulativa NIG-fördelnings funktion

function [p]=nigcdf(x,a,b,d,m)
m1=-100; n=length(x);
for i=1:n

if x(i)>m1 p(i)=simpson(’nigpdf’,-100 ,x(i),a,b,d,m,100);
if (i>1)&(p(i)<p(i-1)) p(i)=p(i-1);
end
if p(i)>1 p(i)=1;
end

else
display(’kan inte beräkna!’)

end
end

function S=simpson(fun,a,b,p1,p2,p3,p4,n)
h=(b-a)/n;
S=0;
y=a;
for i=1:n-1

y=y+h;
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if mod(i,2)==0
S=S+2*feval(fun,y,p1,p2,p3,p4);

else
S=S+4*feval(fun,y,p1,p2,p3,p4);

end
end
S=S+feval(fun,a,p1,p2,p3,p4) + feval(fun,b,p1,p2,p3,p4);
S=h*S/3;
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