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Summary

This thesis, entitled “Time-Varying Correlations and Common Structures in Volatil-

ity”, investigates the dynamics of correlations and volatilities for multivariate series

of financial returns. Specifically, the thesis develops answers to the following three

questions: 1) Given that the correlation between two return series is time-varying

at a daily frequency, is it possible to characterize the dynamic properties of corre-

lations at intraday frequencies, and if so, how can we use this intraday information

to improve the accuracy of daily correlation estimates? 2) When the volatilities of

multiple return series follow a strong common structure, how can we specify an

observation-driven model to estimate the common factors in volatilities, and what

are the statistical properties of the parameter estimators of such a model? 3) If the

estimated common factors in volatilities are statistically significant, what are the

pricing implications of the common factors and what is the relation between the

risk premia they carry and the variance risk premium?

To answer the first question, Chapter 2 investigates the intraday correlation dy-

namics by developing a new class of correlation models which aggregate intraday

information extracted from high frequency returns. We find sufficient evidence

that the correlation between two return series can be time-varying at intraday fre-

quencies, and that incorporating intraday dynamics brings significant improve-

ments for model fit and for correlation timing.

In Chapter 3, we shift our focus from correlation to volatility, answering the sec-

ond question by proposing a class of variance-factor models with common factors

imposed on conditional variances. The model specification gives a straightforward

way to explain the comovement feature in the conditional variances of multiple
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return series. Given that the model is observation-driven, its parameters can be

easily estimated through the maximum likelihood method.

Both the statistical significance and the economic implications of a two-factor

formulation of the variance-factor model are discussed in Chapter 4, in order to

provide an answer to the third question. We find that the common dynamics of

the conditional variances of multiple return series can generally be explained by

two factors: the market variance factor and the variance residual factor. An em-

pirical analysis using option data shows that both factors embed risk premia, a

combination of which constitutes the variance risk premia of individual stocks.

This finding is further supported by evidence stemming from an option portfolio

trading strategy that aims at collecting both factor premia in a profitable way.

For future work, one possible extension for the correlation model in Chapter

2 is to change the Gaussian copula to a Student’s t copula to capture the tail de-

pendence structure of two return series, in which case an aggregation procedure

for the degrees of freedom parameter of the Student’s t copula should be derived.

Regarding the variance-factor model in Chapter 3, one promising extension is to

include intraday information such as realized covariance matrices in the recurrence

equation for variance factors. It would also be interesting to explore the relation

between the strategy in Chapter 4 and the volatility based strategies widely used

by practitioners such as VIX futures basis strategies and smart beta strategies.



Samenvatting

Dit proefschrift, getiteld “Time-Varying Correlations and Common Structures in

Volatility”, bestudeert de dynamiek van correlaties en volatiliteiten in multivari-

ate tijdreeksmodellen voor financiële rendementen. In het bijzonder wordt een

antwoord gegeven op de volgende drie vragen: 1) Gegeven dat de correlatie op

dagbasis tussen twee rendementsreeksen tijdsvariërend is, is het dan mogelijk

om de intra-dag dynamiek van correlaties te karakteriseren, en zo ja, hoe kun-

nen we deze intra-dag informatie gebruiken om de dagelijkse correlatiebewegin-

gen nauwkeuriger te voorspellen? 2) Als volatiliteiten van verschillende rende-

mentsreeksen een sterke gezamenlijke structuur vertonen, hoe kunnen we dit ver-

schijnsel dan reproduceren en schatten in een observation-driven tijdreeksmodel, en

wat zijn de statistische eigenschappen van de parameterschattingen in een dergelijk

model? 3) Als we statistische significante gezamenlijke factoren in volatiliteiten vin-

den, wat zijn dan de gevolgen hiervan voor de waardering van aandelen, en wat

is de relatie tussen de risicopremies op de gezamenlijke factoren en de variantie-

risicopremie?

Ter beantwoording van de eerste vraag wordt in Hoofdstuk 2 de intra-dag

dynamiek van correlaties onderzocht binnen een nieuwe klasse van correlatie-

modellen, waarin de intra-dag informatie verkregen uit hoogfrequente rendements-

waarnemingen wordt geaggregeerd tot dagelijke correlatievoorspellingen. Toepas-

sing van het model biedt ondersteuning voor de hypothese dat correlaties binnen

een dag variëren, en laat zien dat gebruik van deze intra-dag correlatie dynamiek

leidt tot significante verbeteringen in model fit en in het dateren van veranderingen

in correlaties.
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In Hoofdstuk 3 wordt de aandacht verlegd van correlaties naar volatiliteiten, en

wordt antwoord gegeven op de tweede vraag door een klasse van variantie-factor

modellen te ontwikkelen waarin volatiliteiten worden beïnvloed door gezamenlijke

factoren. De specificatie van het model biedt een eenvoudige beschrijving van het

feit dat conditionele varianties in multivariate rendementsreeksen een gezamenlijk

patroon vertonen. Aangezien het een zogeheten observation-driven model betreft,

kunnen de parameters op relatief eenvoudige wijze geschat worden met de maxi-

mum likelihood methode.

De statistische significantie en de economische implicaties van een twee-factor

versie van het variantie-factor model worden onderzocht in Hoofdstuk 4, waarmee

een antwoord wordt gegeven op de derde vraag. We zien hier dat de gezamenlijke

dynamiek van conditionele varianties van multivariate rendementsreeksen over het

algemeen goed beschreven kan worden door twee factoren: de marktvariantie fac-

tor een de zogenaamde variantie-residuele factor. Een empirische analyse van op-

tiegegevens laat zien dat beide factoren een risicopremie met zich meebrengen, en

dat een combinatie van beide premia doorwerkt in de variantierisicopremie van

individuele aandelen. Verdere ondersteuning hiervoor wordt verkregen uit de re-

sultaten van een optieportefeuillestrategie, geconstrueerd om beide factorpremies

te exploiteren.

Tenslotte bespreken we een aantal mogelijke uitbreidingen van de analyse in

dit proefschrift. Een mogelijke uitbreiding van het correlatiemodel uit Hoofdstuk

2 is om de Gaussische copula te vervangen door een Student’s t copula, om hier-

mee de staartafhankelijkheid tussen twee reeksen beter te beschrijven; dit vereist

een nieuw aggregatieresultaat voor de vrijheidsgradenparameter van de Student’s

t copula. Een veelbelovende uitbreiding van het variantie-factor model uit Hoofd-

stuk 3 is om intra-dag informatie zoals de realized covariance matrix op te nemen in

de vergelijkingen voor de variantiefactoren. Tenslotte is het de moeite waard om de

relatie te onderzoeken tussen enerzijds de strategie uit Hoofdstuk 4 en anderzijds

in de praktijk gebruikte volatiliteitsstrategieën zoals VIX futures basis en smart beta

strategieën.


