
Tentamen i Ekonometri, kod 3606, Hanken, Helsingfors, 27.5.2014.

Tillåtna hjälpmedel är:
Kalkylator (utan begränsningar),
Kursboken, eller annan bok i ekonometri (1 st, också kopior av sidorna OK) och
Formel- och tabellsamlingarna

Lycka till!!

1. Utgå från den linjära regressionsmodellen modellen med tre förklarande variabler

y = β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3 + u, (1)

Korrelationsmatrisen för variablerna ges av

y x1 x2 x3
y 1, 0 0, 2 0, 3 0, 3
x1 0, 2 1, 0 0, 4 0, 0
x2 0, 5 0, 4 1, 0 0, 0
x3 0, 3 0, 0 0, 0 1, 0

(a) Anta att du skall estimera modellen, men har inte tillgång till variabeln x2. Hur påverkar detta
estimaten på vinkelkoeffi cinterna för variablerna x1 oxh x3? (2p)

(b) Ställ upp hypoteser för att testa ifall x1 och x2 har lika stor inverkan på y. (2p)

(c) Skriv om modellen (1) så att hypotesen i (b) kan testas genom att testa signifikansen av en vinkelko-
effi cint i en regressionsmodell. (2p)

(d) Förklara hur man med Lagrange multiplikatortestet kan testa hypotesen att varken x1 eller x2 har
någon inverkan på y. (2p)

(e) Anta att feltemen inte är normalfördelad. Är testen i (c) respektive (d) då giltiga? (2p)

2. Bilaga 1 innehåller en utskrift av en regression av logaritmen av pris på hus (Lprice) med följande förk-
larande variabler: logaritmen av tomtytan i fot2 (Llotsize), antal våningar (stories), antal garageplatser
(garagepl) samt dummyvariablerna bdrm3 (= 1 om huset har 3 sovrum), bdrm4 (= 1 om huset har 4
sovrum), bdrm5 (= 1 om huset har 5 eller fler sovrum) och airco (= 1 om huset har luftkonditionering).

(a) Tolka sambandet mellan huspris och tomtyta. (2p)

(b) Tolka koeffi cienterna för dummyvariablerna bdrms3, bdrms4 och bdrms5. Varför kan det vara mo-
tiverat i detta fall att använda dummyvariabler istället för en kvantitativ variabel, som anger antalet
sovrum? (3p)

(c) Tolka modellens förklaringsgrad. (2p)

(d) Utskriften innehåller test för heteroskedasticitet. Tyder testen på att det finns heteroskedaticitet i
datamaterialet? Påverkar detta tolkningen av resultaten i bilaga 1? (3p)

3. Frågor relaterade till regressionsanalys med tidsseriedata.

(a) Förklara kort vad som menas med autokorrelation och hur man enkelt testar för autokorrelation i en
regressionsmodell. (3p)

(b) Vad menas med att en tidsserie är svagt beroende och varför är det en viktig egenskap med tanke på
regressionsanalys? (3p)

(c) Anta en MA(1) process:
xt = et + 0, 5et−1, (2)

där et är en identiskt och oberoende fördelad slumpvariabel med väntevärde 0 och varians 2.
(Cov(et, et−i) = 0, då i 6= 0). Visa att
• E(xt) = 0
• V ar(xt) = 2, 5 och
• Cov(xt, xt+1) = 1 (4p)

Formler: Cov(X,Y ) = E(XY )− E(X)E(Y ) V ar(aX + bY ) = a2V ar(X) + b2V ar(Y ) + 2abCov(XY )
V ar(aX) = a2V ar(X)
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Bilaga 1.

EQ( 1) Modelling Lprice by OLS-CS
The estimation sample is: 1 - 546

Coefficient Std.Error t-value t-prob Part.R^2
Constant 7.38532 0.2456 30.1 0.0000 0.6270
Llotsize 0.389353 0.02952 13.2 0.0000 0.2444
bdrm3 0.124102 0.02794 4.44 0.0000 0.0354
bdrm4 0.162918 0.03725 4.37 0.0000 0.0343
bdrm5 0.231468 0.07576 3.06 0.0024 0.0171
stories 0.0957939 0.01421 6.74 0.0000 0.0779
garagepl 0.0652118 0.01339 4.87 0.0000 0.0423
airco 0.179811 0.02478 7.26 0.0000 0.0891

sigma 0.248459 RSS 33.2117365
R^2 0.559603 F(7,538) = 97.66 [0.000]**
Adj.R^2 0.553873 log-likelihood -10.4181
no. of observations 546 no. of parameters 8
mean(Lprice) 11.059 se(Lprice) 0.371985

Normality test: Chi^2(2) = 4.1151 [0.1278]
Hetero test: F(10,535) = 3.4382 [0.0002]**
Hetero-X test: F(13,532) = 3.1483 [0.0001]**
RESET23 test: F(2,536) = 0.51209 [0.5995]
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