‘∆ιδιάστατες Copulas µε έµφαση σε ασφαλιστικά προβλήµατα’
Περίληψη
Η κατασκευή διδιάστατων κατανοµών από δεδοµένες µονοδιάστατες περιθώριες
κατανοµές είναι ένα θέµα που απασχολεί επί σειρά ετών τους ερευνητές (4). Προς
αυτή την κατεύθυνση αναπτύχθηκε η έννοια της Σύζευξης (copula) (6) η οποία δίνει
τη συναρτησιακή σχέση της αθροιστικής συνάρτησης κατανοµής µιας διδιάστατης
κατανοµής, µε τις αθροιστικές συναρτήσεις κατανοµών των µονοδιάστατων
περιθωρίων κατανοµών, όταν οι τελευταίες µας είναι γνωστές.
Η αρχική και µια από τις πιο δηµοφιλής και απλή ως προς τη δοµή της, οικογένεια
διδιάστατης σύζευξης, είναι η οικογένεια Farlie-Gumbel-Morgenstern (3). Ωστόσο,
για την περιγραφή της δοµής εξάρτησης δύο τυχαίων µεταβλητών, έχουν
εναλλακτικά εισαχθεί και άλλες οικογένειες διδιάστατων συζεύξεων, όπως οι
οικογένειες Frank (2) και Sarmanov (5).
Βασικό εργαλείο στη συγκριτική µελέτη των ποικίλων µορφών συζεύξεων καθώς και
των διδιάστατων κατανοµών που αυτές παράγουν, αποτελούν τα διάφορα µέτρα
συσχέτισης, όπως οι συντελεστές του Pearson, του Spearman και του Kendall (7).
Επιθυµία των ερευνητών ήταν η δηµιουργία συζεύξεων µε εύρος συσχέτισης
µεγαλύτερο από αυτό της οικογένειας Farlie-Gumbel-Morgenstern.
Στην παρούσα ∆ιπλωµατική Εργασία παρουσιάζονται αναλυτικά διάφορες
οικογένειες συζεύξεων συγκριτικά µε την Farlie-Gumbel-Morgenstern, εξετάζοντας
κατά περίπτωση εαν επιτυγχάνουν το επιθυµητό εύρος συσχέτισης. Η εργασία
ολοκληρώνεται µε µια εφαρµογή (1) στην οποία περιγράφεται η διαδικασία για την
επιλογή του τύπου σύζευξης η οποία προσοµοιάζει ένα σύνολο δεδοµένων από
συναλλαγές µετοχικών προϊόντων.
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