
    Reservmetoderna BICH och RDC
                Föredrag i aktuarieföreningen 2013-10-22
                                     Stig Rosenlund

Metoderna är implementerade i programspråket Rapp. För att hitta Rapp

på internet, Google-sök  free actuarial language.  Då visas Rapp först.

Om mig: Fil dr i matematisk statistik vid Göteborgs Universitet 1983.

Aktuarie vid Länsförsäkringar 1983-2010. Efter pension 2010 har jag

återupptagit forskningen, nu med inriktning på försäkringsmatematik.

Hittills har jag under 2010-talet fått tre uppsatser publicerade - två i

tariffanalys och en i reservsättning.
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    BICH = Bootstrapping Individual Claim Histories

    RDC  = Reserve by Detailed Conditioning

Uppsatsen finns i ASTIN Bulletin 2012:1 med titel som betydelsen av

BICH, alltså Bootstrapping Individual Claim Histories.

Jag skall köra fram resultat i realtid på metoderna. Indata är två fiktiva

simulerade skadefiler, en med betalningar och en med förändringar i

känd skadekostnad. Båda har 1,710,629 rader om 75 tecken per rad.

BICH gör stokastisk reservsättning dvs beräknar

  MSEP = Mean Square Error of Prediction

för viss primär reservmetod. I Rapp finns BICH för dessa primära metoder.
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Benktander (alias Benktander-Hovinen)

Bornhuetter-Ferguson

Cape-Cod

Chainladder

RDC

Schnieper

Terminologi enligt Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance

av Wüthrich och Merz, Wiley 2008.

Benktander, Bornhuetter-Ferguson och Cape-Cod är speciella genom att

kräva premier eller àprioriförutsägelser för slutlig skadekostnad för att

kunna vara bättre än chainladder. Hur nära de förväntade utfallen skall

Rapp
✵



                                                           4

àprioriförutsägelserna vara i bootstrap? Ett subjektivt element riskerar att

föras in i beräkningen. Det behövs ytterligare simuleringsförutsättningar

som kan verifieras objektivt. Jag behandlar inte de metoderna idag.

Förutom stokastisk reservsättning med en given metod kan man med BICH

jämföra olika metoder med avseende på MSEP och sedan välja den med

minst MSEP - den bästa. Bra även om man inte behöver redovisa MSEP.

I Schniepers metod delas betalningsinkrementen, alternativt förändringarna

i känd skadekostnad, under skadeperiod i och utvecklingsperiod j upp:

   • från nya skador anmälda under j

   • från skador anmälda före j.
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Metoden kräver exponering per skadeperiod, men jag anger i min uppsats att

antal skador anmälda i första utvecklingsperioden är bättre som exponering

än antal försäkringar eller premievolym, för de fall som simulerats i

uppsatsen. Nämligen med många skador anmälda första anmälningsperioden.

Alltså kan man tillämpa Schnieper med tillgång till enbart skadedata.

I mina simuleringar har Schnieper varit bättre än chainladder, men man kan

tänka sig situationer där Schnieper ger en överparametrisering med sämre

resultat än chainladder.

Med överparametrisering menar jag att man har med parametrar i modellen

som inte skulle öka och kanske minska MSEP om de vore kända, men där

skattningarna av dem har så stor varians att MSEP ökar.
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Min nya metod RDC visade sig i mina simuleringar för det mesta bättre

än chainladder och Schnieper. Undantaget var ett fall som helt uppfyllde

Macks chainladdervillkor, där chainladder (som då är lika med Schnieper)

var något bättre än RDC. Knappt märkbart, men signifikant. (Table 4, sidan

313 i uppsatsen.) Man kan se det som överparametrisering i RDC, då RDC

har många parametrar medan chainladder har få. Andra fall, som inte

uppfyller några särskilda villkor liknande Macks, kan säkert också hittas

som ger nackdel för RDC pga överparametrisering.

Men det finurliga med BICH är att man kan identifiera de situationerna

genom metodjämförelser.

Vidare kan man variera antalet parametrar som skattas i RDC, och med
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hjälp av MSEP-jämförelser välja lämpligt antal. T ex så betingar man i

RDC med avseende på kvantilintervall för hittills utbetalt. Med 500

kvantilintervall får man en mycket detaljerad betingning. Sätter man

antal kvantilintervall till 1, så betingar man inte alls med avseende på

hittills utbetalt.

Villkor och metoder
Villkoren är att skadorna skall vara oberoende och likafördelade efter

eventuell inflationsjustering och uppdelning på olika homogena grupper

som jag kallar segment.

Samt för BICH ett matematiskt villkor, som jag kallar A5, som ger ett

uvalsvillkor som medför att vi får bootstraps av historiska avvecklade
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skador som liknar de aktuella skadorna i viss mening. Och att antal

skador anmälda i första utvecklingsperioden skall vara tillräckligt stort,

t ex minst några hundra, för varje skadeperiod.

Tillvägagångssättet i BICH:______________________

En samling Z av historiska skador från helt avvecklade skadeperioder

finns tillgängliga med anmälningdatum, skadedatum och alla betaldatum

och betalbelopp. Vidare har vi en samling aktuella skador som skall

reservsättas.

För varje skadeperiod i gör vi följande:_______________________________

Drag en skada slumpmässigt med återläggning (= bootstrap) ur Z.

Förskjut dess skadeperiod framåt så att vi låtsas att den inträffat
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skadeperiod i. Notera om den i så fall skulle vara anmäld vid

nutidpunkten. Gör om detta tills antalet låtsat anmälda nu är lika med

antal anmälda skador nu i den aktuella skadesamlingen för denna

skadeperiod i. Dessutom har vi fått ett låtsat antal skador som inte

skulle varit kända och anmälda vid nutidpunkten.

När vi är klara med detta har vi en bootstrappad avbildning av den

aktuella skadesamlingen. Så kollar vi med urvalsvillkoret enligt A5 om

vi skall behålla eller kasta avbildningen. Om den behålls så beräknar vi

på den reserver per skadeperiod, med t ex Schnieper eller RDC. Och

dessutom, och det är det fiffiga, kan vi beräkna vad det verkliga låtsade

utfallet blev eftersom allt är känt för de låtsade skadorna. Och så tar vi

skillnaden dem emellan och kvadrerar den.
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Så gör vi om allt detta exempelvis B = 10,000 gånger exklusive de

bortkastade avbildningarna. (Det är antalet repetitioner som använts i min

uppsats.) För varje gång har vi fått en kvadratskillnad som vi beräknar

medelvärdet av för de 10,000 gångerna. Och det är vår MSEP-skattning.

Den redovisas i Rapps BICH-procedur och dessutom redovisas

konfidensintervall för skattningen. Plus en del andra kvantiteter som bl a

visar om reservmetoden (t ex Schnieper) kan antas vara väntevärdesriktig.

Den exakta formuleringen av detta är hypotesen H0 i uppsatsen sidan 296.

Metoden RDC
Den går ut på att beräkna det betingade väntevärdet av återstående

betalningssumma (eller återstående förändring av känd skadekostnad),

givet visst segment och
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  • hittills utbetalt

  • fördröjning mellan inträffande och anmälan

Två huvudsteg för detta. Livslängd är tiden mellan anmälan och skadeavslut.

  1. Beräkna en skattning av sannolikhetsfördelningen för livslängd med

      betingningen ovan.

  2. Beräkna en skattning av väntevärde av återstående betalningssumma per

      framtida utvecklingsperiod med samma betingning och dessutom betingat

      livslängd.

Sedan kan vi multiplicera ihop resultaten från 1 och 2 samt summera, så får

vi en reserv.
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Sannolikhetsfördelningen för livslängd beräknas via överlevnadssannolikheter

som kedjas ihop till livslängdssannolikheter (Kaplan-Meiers estimator).

Steg 2 är extremt krångligt, för jag använder betalningar på både avslutade

och öppna skador. Det måste vara krångligt för att inte ge negativ bias. Att

använda bara betalningar på avslutade är mycket enklare men ger större

MSEP, i ett beskrivet fall mycket större. (Det enklare metoden är mycket

gammal och benämns i litteraturen PPCF = expected Payments Per Claim

Finalized.) Försök inte ens börja läsa det avsnittet av uppsatsen om du inte

har mycket gott om tålamod och tid!

Betingningen med avseende på hittills utbetalt approximeras med en

kvantilindelning, som jag nämnde ovan, med valfritt många intervall.
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Betingningen med avseende på fördröjning mellan inträffande och anmälan

kan reduceras eller avskaffas, om man funnit att den inte minskar MSEP.

Skadorna behöver vara inflationsjusterade. Om inte, så kan man i Rapp ange

en fil med prisindex för att göra inflationsjusteringen.

Beräkningen ger en statistisk reserv för varje enskild skada och en IBNR-reserv

- alltså reserv för inträffade men oanmälda skador - per skadeperiod. Man kan

ange en fil där reserverna per skada skall hamna och får då redovisningar i

Excel med IBNS uppdelad på IBNR- och RBNS-reserver per segment och

skadeperiod.
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Koppling till John Brandels föredrag om statistisk reserv 2012-10-25

John beskrev bl a en GLM-modell (log link) för att få faktorer till en

statistisk reserv för en samling bakgrundsvariabler, såsom diagnoskod,

kundens ålder mm. Jag invände att man då sannolikt går ifrån

väntevärdesriktigheten, eftersom modellen i verkligheten inte är

perfekt multiplikativ. Vilket leder till högre MSEP. En naturlig

kombination av RDC och en sådan GLM-modell är då att beräkna enligt

båda sätten och multiplicera GLM-reserverna med en faktor per segment

och skadeperiod för att få summan av dem över varje segment och

skadeperiod lika med RDC-RBNS-reserven per segment och skadeperiod.

En procedur för detta finns i Rapps meny Reserves.

Alltså. BICH kan
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   • Ge MSEP för prognoser under svaga villkor.

   • Jämföra primära reservmetoder.

Om skadorna inte är oberoende och likafördelade efter inflationsjustering

och segmentering, så kan MSEP som sådan för prognoser bli ganska

oanvändbar. Men relationerna för MSEP mellan reservmetoderna

Chainladder, RDC och Schnieper kan ändå vara ungefär rätt, så att den

som enligt BICH är bäst också är bäst.

Nu

 •      Bootstrapresultat i BICH för Schniepers metod körs fram.

 •      RDC-reserver beräknas, inklusive statistiska reserver per skada med

      kombinationen RDC och GLM. MMT (marginalmetoden) används.
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BICH-körningar

Demoparmfil Metod    Utdatanamndel Tid för B = 2000___________________________________________________

DemoChl     Chainladder       C       c:a   ½ minut

DemoSch     Schnieper         S       c:a   ½ minut

DemoRDC     RDC / w0 = 1      R       c:a   9 minuter

Val S1 = delsegmentering i menyn.

w0 = 1: Ingen betingning avseende fördröjning mellan inträffande och

anmälan. Med maximal sådan betingning gav RDC ett mycket sämre

resultat än övriga metoder.

B är antal gånger som en hel skadeuppsättning för varje skadeperiod dras.
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Med de simulerade skadefilerna, och vissa urvalsvillkor i demoparmfilerna,

betyder B = 2000 att någon skada behandlas för reservberäkning c:a 225

miljoner gånger.

DemoSch körs som exempel. Pga den långa exekveringstiden (9 minuter)

visas förut framkörda resultat för RDC med BICH. Men en enstaka

beräkning av primärreserv med RDC går snabbt.

Det finns en mängd parametrar i menyerna. Bl a en mycket omfattande apparat

för diskontering och inflationsjustering. Och för svansberäkning  Alla förklaras

uttömmande, dels i manualerna och dels i inforutor.
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