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Wst´p

W obecnych, niepewnych i niespokojnych czasach,
kiedy wystàpienie nieoczekiwanych zmian rynko-
wych jest bardziej prawdopodobne ni˝ niegdyÊ, po-
wsta∏a potrzeba, aby do analiz rynkowych stosowaç
modele, które k∏ad∏yby wi´kszy nacisk na du˝e waha-
nia notowaƒ rynkowych, a z ich konstrukcji metodo-
logicznej wynika∏oby, ˝e ekstremalne zdarzenia mogà
wyst´powaç cz´Êciej ni˝ w standardowych rozk∏a-
dach. Jednak na „klasycznym” rynku po okresie du-
˝ych wahaƒ cenowych wartoÊci bezwzgl´dne rynko-
wych zwrotów utrzymujà si´ przez pewien czas na
ni˝szym, stabilnym poziomie i w tym czasie ekstre-
malne odchylenia nie wyst´pujà. Oznacza to, ˝e
znaczne wzrosty cen wymuszajà w krótkim czasie
znaczne ich spadki. Wynika wi´c z tego, ˝e aby skon-
struowaç dobry model, który spe∏nia∏by wy˝ej przed-
stawione oczekiwania, nale˝y wziàç pod uwag´ nie
tylko wyst´powanie ekstremalnych ruchów cen in-
strumentów pierwotnych notowanych na rynku. Nale-
˝y równie˝ uwzgl´dniç to, ˝e te wahania sà od siebie
zale˝ne (nie sà niezale˝ne). Widaç wi´c od razu, ˝e
nale˝y wykluczyç zastosowanie do analizy rozk∏adów
prawdopodobieƒstwa, które zak∏adajà niezale˝noÊç
badanej próbki. 

Celem tego artyku∏u jest pokazanie takiego mode-
lu, który by∏by ∏atwy do stosowania i spe∏nia∏ powy˝-
sze oczekiwania. Model ten b´dziemy mogli wykorzy-

staç do wyliczenia wartoÊci VaR (Value at Risk). W li-
teraturze stworzono i opisano wiele modeli, które k∏a-
dà nacisk na autoregresyjnà zale˝noÊç zwrotów rynko-
wych od poprzednich obserwacji. Ponadto poniewa˝
analiza rynku wymusza zajmowanie si´ modelami,
gdzie wyst´pujà obserwacje odstajàce, dzi´ki nim mo˝-
na tak˝e generowaç zwroty rynkowe, których rozk∏ad
charakteryzuje si´ „grubymi ogonami”, czyli obserwa-
cjami odstajàcymi. Sà to m.in. modele typu ARMA. Jed-
nak oprócz badania samej zale˝noÊci mi´dzy zwrotami
wa˝ne jest, aby zbadaç te˝ wariancj´ takich zwrotów
oraz zale˝noÊç takiej wariancji od wariancji zwrotów
(bàdê te˝ kwadratów samych zwrotów) z poprzednich
okresów. Istnieje wiele modeli s∏u˝àcych m.in. do wy-
liczania VaR, dzi´ki którym mo˝na modelowaç warian-
cj´. Sà to np. modele typu ARCH/GARCH, których w li-
teraturze jest bardzo du˝o i niekiedy bywajà doÊç
skomplikowane. Wariancja tych modeli jest zmienna
i mo˝e byç zale˝na od wariancji i zwrotów rynkowych
wyst´pujàcych w poprzednich okresach. Okazuje si´
tak˝e, ˝e modele tego typu sà gruboogonowe. Istniejà
ponadto metody, które w swoich za∏o˝eniach szacujà
asymptotyczny rozk∏ad prawdopodobieƒstwa, dzi´ki
któremu mo˝na przybli˝yç metodyk´ VaR do procedu-
ry stress-testing przy za∏o˝eniu, ˝e zwroty brane do
analizy pochodzà z rozk∏adu gruboognowego (przybli-
˝enie do wartoÊci ekstremalnych – Extreme Value
Approach, EVA). Jednak mo˝e si´ zdarzyç, ˝e wartoÊci
VaR osiàgane za pomocà tej metody nie b´dà du˝e,
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choç rozk∏ad asymptotyczny jest dobrze dopasowany
do zwrotów empirycznych. 

W niniejszym artykule postaram si´ przedstawiç
metod´ szybkà w realizacji pod wzgl´dem czasu po-
trzebnego do dokonania obliczeƒ przez komputer (mo-
del typu ARCH/GARCH). Dzi´ki niej b´dzie mo˝na opi-
sywaç i modelowaç wariancj´ w uj´ciu zale˝noÊci od po-
przednich obserwacji i na tej podstawie generowaç sze-
regi czasowe zale˝ne bezpoÊrednio od informacji histo-
rycznych. Ponadto, b´dzie ona dobrze obrazowaç efekt
grubych ogonów, a wartoÊci VaR b´dà przybli˝aç warto-
Êci otrzymywane za pomocà procedury stress-testing.

Podstawy teoretyczne

Model ARCH (p) (p∈ N), dla którego wariancja jest za-
le˝na od historycznych zwrotów, przedstawiony jest za
pomocà nast´pujàcych formu∏: 

Za∏o˝enia

Rt – zwrot rynkowy ceny instrumentu finansowe-
go w chwili t, 

R(-p+1), …, R0 – sà dane, 
p ≥ 0, a0, ap > 0, a1, …, ap-1 ≥ 0, 
ht – wariancja modelu w chwili t, 
zmienne {εt} ~ N (0, 1) pochodzà ze standardowe-

go rozk∏adu normalnego i sà niezale˝ne od siebie. 
Poni˝ej spróbuj´ nieco zmodyfikowaç ten model.

B´dzie si´ on charakteryzowa∏ tym, ˝e w pewnych
okresach zwroty mogà wyraênie odstawaç od Êredniej.
Jednak poprzez zastosowanie pewnych zabiegów tech-
nicznych (o których wspomn´ w dalszej cz´Êci artyku-
∏u) zapobiegnie si´ temu, ˝e przy du˝ej wartoÊci poczàt-
kowej (przy du˝ych bezwzgl´dnych wartoÊciach zwro-
tów) szereg ten nie b´dzie dà˝y∏ do nieskoƒczonoÊci.
Jest to tzw. model MR-ARCH (p, q) (Modified Rando-
mized-ARCH). Jest on wprowadzony za pomocà nast´-
pujàcych formu∏: 

Za∏o˝enia
p, q ∈ N, 
p ≥ 0, ap > 0, a1,..., ap-1 ≥ 0, 
q ≥ 1, cq > 0, c1,..., cq-1 ≥ 0, 
R (-p+1), …, R0 – sà dane, 
{εt} ~ N (0, 1) sà niezale˝ne od siebie, 

{ηt} – zmienne losowe niezale˝ne od siebie z roz-
k∏adu przyjmujàcego jedynie wartoÊci dodatnie, 

{λt} – zmienne losowe niezale˝ne od siebie z roz-
k∏adu przyjmujàcego wartoÊci nieujemne; 

wartoÊç oczekiwana (Êrednia) – E (λt) = r ∈ (0, 1), 
{εt}, {ηt}, {λt} sà wzajemnie niezale˝ne. 

Widaç, ˝e wariancja ht zale˝y od sumy iloczynów
zmiennych losowych λt-1, …, λt-p i kwadratów prze-
sz∏ych obserwacji procesu oraz dodatkowo od zmien-
nych losowych ηt-1, …, ηt-q. Porównujàc wariancje ht
modeli ARCH i MR-ARCH, nale˝y zauwa˝yç, ˝e wa-
riancja modelu MR-ARCH zosta∏a uzyskana na bazie
wariancji modelu ARCH poprzez randomizacj´ (uloso-
wienie) wszystkich parametrów ai tego modelu, czyli
poprzez zamian´ parametru a0 na zmienne ηt oraz po-
przez modyfikacj´ parametrów a1, …, ap i pomno˝enie
ich przez zmienne λt-1, …, λt-p. Stàd pochodzi nazwa
modelu – zmodyfikowany randomizowany ARCH.
Dzi´ki dodaniu czynnika losowego ηt uzyskuje si´ efekt
losowoÊci przy symulacji zwrotów, a zarazem mo˝na
nadaç zwrotom Rt po˝àdany rozk∏ad prawdopodobieƒ-
stwa. JeÊli np. czynnikiem losowym ηt b´dzie zmienna

, gdzie γt pochodzi z opisanego w dalszej cz´Êci ar-
tyku∏u rozk∏adu gamma, to zwroty Rt (przy za∏o˝eniu,
˝e p = 0 oraz q = 1) b´dà pochodziç z gruboogonowego
rozk∏adu Cauchy’ego. Mo˝na wi´c, poprzez pewne za-
biegi, przyjmowaç za∏o˝enia o rozk∏adzie zwrotów Rt. 

Ponadto, za pomocà dodatniej zmiennej losowej
ηt, osiàga si´ efekt losowego, „grubego” ogona, nato-
miast „t∏umienie” wariancji odbywa si´ poprzez zasto-
sowanie zmiennej λt. Przy du˝ych, empirycznych war-
toÊciach Rt zmienna losowa λt spowoduje zmniejszenie
wariancji ht, jednak pozwoli na osiàganie jej du˝ych
wartoÊci. Ponadto, zmienna ta zapobiegnie temu, ˝e
|Rt| → ∞, tzn. wartoÊci bezwzgl´dne zwrotów Rt nie
b´dà dà˝yç do nieskoƒczonoÊci. 

Przyk∏ady

Poni˝ej zostanie przedstawione zastosowanie powy˝-
szej metody MR-ARCH w odniesieniu do rynku walu-
towego. B´dziemy analizowaç dzienny kurs funta bry-
tyjskiego (GBP/PLN)1. Poni˝ej przedstawiono logaryt-
miczne zwroty tych kursów (ró˝nice mi´dzy logarytma-
mi kursów walutowych z poszczególnych dni) w okre-
sie od 1.10.1996 r. do 30.09.2003 r. (1.764 obserwacje)
oraz wykresy autokorelacji (wspó∏zale˝noÊci) zwrotów
(wykres 1 – lewy dolny) i kwadratów tych zwrotów
(wykres 1 – prawy dolny). 
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1 Kurs walutowy GBP/PLN nie jest ustalany bezpoÊrednio na rynku. Rynek
z∏otego istnieje tylko dla dolara i euro, natomiast inne kursy sà ustalane przy
wykorzystaniu faktycznych rynkowych kursów USD/PLN i EUR/PLN oraz
odpowiednich kursów krzy˝owych. Oznacza to, ˝e nasze analizy nie sà
wykonywane w tym artykule stricte dla danych z rynku walutowego, do
którego dane brane sà bezpoÊrednio z rynku, ale dochodzà tutaj dodatkowe
czynniki z innych rynków.
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Nale˝y zauwa˝yç, i˝ zwroty charakteryzujà si´ nie
tylko du˝à zmiennoÊcià, ale i du˝à kurtozà, która jest
miarà „gruboÊci ogona”. W tym przypadku wynosi ona
11,05; tak wi´c zwroty pochodzà z rozk∏adu gruboogo-
nowego. Na podstawie wykresu autokorelacji (ACF) dla
kwadratów zwrotów widaç, ˝e istnieje mi´dzy nimi
krótkozasi´gowa korelacja, poniewa˝ wartoÊci autoko-
relacji wykraczajà poza przedzia∏ ufnoÊci ograniczony
poziomymi liniami. Na podstawie tego spostrze˝enia
mo˝na przypuszczaç, ˝e zwroty te mo˝emy modelowaç
za pomocà gruboogonowych szeregów typu
ARCH/GARCH/MR-ARCH. Z drugiej jednak strony, je-
Êli spojrzy si´ na wykres autokorelacji samych zwro-
tów, to widaç ˝e nie wyst´puje mi´dzy nimi ˝adna za-
le˝noÊç. Dlatego wyklucza to zastosowanie w naszym
przyk∏adzie szeregów typu ARMA. Sà one równie˝ gru-
boogonowe, jednak wykazujà zale˝noÊç pomi´dzy sa-
mymi zwrotami, a nie wykazujà jej pomi´dzy kwadra-
tami zwrotów. W tym przypadku uzasadnione jest u˝y-
cie do wyliczenia VaR modelu MR-ARCH. Przez VaR
rozumiemy tutaj maksymalnà strat´ z portfela z∏o˝one-
go z otwartych pozycji walutowych brutto, która
z prawdopodobieƒstwem równym poziomowi ufnoÊci
α nie zostanie przekroczona. Dla modelu MR-ARCH
VaR przedstawia si´ nast´pujàcym wzorem: 

Za∏o˝enia
α – poziom ufnoÊci, 
z1-α – dystrybuanta rozk∏adu N (0, 1) na poziomie

1-α, 
T – okres utrzymywania portfela z∏o˝onego z in-

strumentów finansowych (w tym przypadku instru-
mentem jest funt brytyjski), 

S0 – cena instrumentu finansowego na dzieƒ wyli-
czeƒ VaR, 

h0 – wariancja ht otrzymana na dzieƒ wyliczeƒ
VaR. 

W niniejszym artykule analizujemy jednà konkret-
nà walut´ (funta brytyjskiego). W naszym przypadku S0

oznacza wi´c otwartà pozycj´ walutowà brutto z∏o˝onà
z tej jednej waluty. Wyliczenia zosta∏y dokonane dla
pozycji d∏ugiej, kiedy jesteÊmy w posiadaniu 1 GBP na
dzieƒ wyliczeƒ VaR w przeliczeniu po kursie Êrednim
z tego dnia. W naszych analizach zak∏ada si´, ˝e α =
99% (z1-α = -2,33) oraz T = 1. Trzeba jednak zauwa˝yç,
˝e otrzymany wynik VaR nie b´dzie za ka˝dym razem
jednakowy, gdy˝ w gr´ wchodzà czynniki losowe ηt

oraz λt. Zak∏ada si´ tutaj, ˝e zmienna losowa λt pocho-
dzi z rozk∏adu dwumianowego o w∏asnoÊciach: 

– prawdopodobieƒstwo P (λt = 1) = r, 
– prawdopodobieƒstwo P (λt = 0) = 1 – r. 
Pozosta∏o nam jeszcze jedno dodatkowe za∏o˝enie

o rozk∏adzie ht. W naszych symulacjach b´dziemy za-
k∏adaç, ˝e ηi ~ Γ (1, 1) – ηi pochodzi z rozk∏adu gamma
(1, 1). Jest to rozk∏ad, który przyjmuje jedynie wartoÊci
dodatnie i powoduje wyst´powanie w estymowanym
rozk∏adzie obserwacji wyraênie odstajàcych od reszty
badanej próbki. G´stoÊç rozk∏adu gamma (a, b) – Γ (a, b)
przedstawia si´ nast´pujàcym wzorem: 
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Dla a = b = 1 g´stoÊç rozk∏adu Γ (1, 1) jest iden-
tyczna z g´stoÊcià rozk∏adu Exp (1) – wyk∏adniczego
z parametrem 1. Zachodzà wtedy nast´pujàce w∏asno-
Êci: wartoÊç oczekiwana E (ηi) = 1 oraz wariancja VaR
(ηi) = 1. G´stoÊç tego rozk∏adu zosta∏a przedstawiona na
wykresie 2. 

Wa˝nym przyk∏adem (przypadkiem szczególnym)
rozk∏adu gamma (a, b) jest rozk∏ad chi-kwadrat [χ (n) ],
uzale˝niony od liczby stopni swobody n. Zachodzi za-
le˝noÊç: 

χ (n) ~ Γ (1/2, n/2). 

Znaczy to, ˝e rozk∏ad chi-kwadrat o n stopniach
swobody jest to rozk∏ad gamma (a, b) o parametrach
a = 1/2 oraz b = n/2. Wykres 3 prezentuje g´stoÊç roz-
k∏adu χ(n) dla n = 4: 

Najpierw zostanie przeprowadzona analiza przy-
padku, gdy ηi ~ Γ (1, 1). Nast´pnie omówimy przypa-
dek, gdy ηi ~ χ (4). 

Procedura optymalizacyjna, którà stosujemy tutaj
w odniesieniu do metody najwi´kszej wiarogodnoÊci,
doprowadzi∏a nas do stwierdzenia, ˝e najlepszym mo-
delem opisujàcym analizowane zwroty jest MR-ARCH
(1, 1). Do takiego stwierdzenia doszliÊmy, wyliczajàc
(maksymalizujàc) dla naszej próbki z∏o˝onej z K =
1.764 logarytmicznych zwrotów (obserwacji) funkcj´
najwi´kszej wiarygodnoÊci L o nast´pujàcej postaci: 

Aby wyznaczyç optymalny model MR-ARCH (p, q),
nale˝y wyznaczyç takie wartoÊci parametrów p i q, dla
których funkcja L przyjmuje najwi´kszà wartoÊç. Po-

nadto, model mo˝na uznaç za optymalny, je˝eli dla da-
nych p i q wartoÊci kryteriów Akaike i Schwarza przyj-
mujà najmniejsze mo˝liwe wartoÊci. Kryteria Akaike
(AIC) i Schwarza (SC) sà przedstawione odpowiednio
za pomocà nast´pujàcych formu∏: 

AIC = -2lnL + 2 (p + q); 
SC = -2lnL + (p + q) lnK. 

Zarówno wartoÊç funkcji najwi´kszej wiarogodno-
Êci, jak i wartoÊci kryteriów AIC i SC potwierdzajà, ˝e
wartoÊci parametrów p i q, dla których model MR-ARCH
(p, q) stanowi najlepsze dopasowanie do zwrotów kurso-
wych GBP/PLN, to p = q = 1. Oznacza to, ˝e model MR-
-ARCH (1,1) jest najlepszym modelem s∏u˝àcym do opisu
analizowanych zwrotów. WartoÊci funkcji najwi´kszej
wiarogodnoÊci oraz wartoÊci kryteriów AIC i SC zosta∏y
podane w tabeli 1. Majàc ju˝ wyznaczonà wielkoÊç mo-
delu MR-ARCH (p, q), mo˝emy przystàpiç do estymacji
parametrów a1, c1 i r, pos∏ugujàc si´ wzorem na funkcj´
L. WartoÊci tych parametrów oraz wyniki testów na ich
statystycznà istotnoÊç zosta∏y przedstawione w tabeli 2. 

Na podstawie tabeli 2 nale˝y wnioskowaç, i˝ nie
ma podstaw do odrzucenia hipotezy o istotnoÊci para-
metrów a1, c1 oraz r na poziomie 5%, gdy˝ wszystkie
wartoÊci p-value dla tych parametrów sà wi´ksze od
0,05. Oto jak przedstawia si´ wyliczona z modelu MR-
-ARCH (1,1) próbka zwrotów (1.764 obserwacje) dla
oszacowanych parametrów. 

Otrzymane wartoÊci oszacowanych parametrów
a1, c1 i r powodujà to, ˝e analizowany szereg jest sta-
cjonarny, czyli dla ka˝dego τ i y: 
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Tabela 1 WartoÊç funkcji najwi´kszej wiarogod-
noÊci oraz kryteriów Akaike (AIC) i Schwarza (SC)

WartoÊci

Funkcja najwi´kszej wiarogodnoÊci 3.194,1

AIC -6.384,2
SC -6.373,3

Tabela 2 WartoÊci parametrów a1, c1 i r dla mo-
delu MR-ARCH(1, 1), oszacowane na bazie dzien-
nych logarytmicznych zwrotów kursu walutowe-
go GBP/PLN wraz z testami statystycznych istot-
noÊci tych parametrów w modelu

Parametry WartoÊci parametrów p-value
a1 0,3652 (0,128)

c1 0,0013 (0,058)

r 0,54 (0,087)
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P (Rt < y) = P (Rt+τ < y). 

Dla modelu MR-ARCH (1, 1) oznacza to tak˝e, i˝
zachodzà nast´pujàce w∏asnoÊci dla skoƒczonego dru-
giego i czwartego momentu analizowanego procesu:

Wynika z tego, ˝e aby szereg by∏ stacjonarny, musi
zachodziç nast´pujàca w∏asnoÊç: 

Na podstawie powy˝szej w∏asnoÊci mo˝na stwier-
dziç, ˝e dopasowany do zwrotów kursowych GBP/PLN
szereg MR-ARCH (1,1) jest stacjonarny, gdy˝: 

StacjonarnoÊç procesu zapobiega temu, ˝e wartoÊci
bezwzgl´dne zwrotów Rt b´dà dà˝yç do nieskoƒczonoÊci.
Otrzymany rozk∏ad ma grube ogony (odchylenie standar-
dowe zwrotów wyliczonych z modelu MR-ARCH (1, 1)
wynosi 0,13, natomiast kurtoza wynosi 11,14), ale zwroty
do nieskoƒczonoÊci nie dà˝à. Jest to po˝àdane w przypad-
ku szacowania VaR, kiedy mamy do czynienia z rozk∏ada-
mi gruboogonowymi. WartoÊci VaR z okresu 50 dni (od
22.07.2003 r. do 30.09.2003 r.) dla metody MR-ARCH
(krzywa skokowa) i dla metody wariancji-kowariancji
(krzywa wyg∏adzona) zosta∏y pokazane na wykresie 5: 

Mo˝na wi´c wnioskowaç, ˝e wartoÊci VaR dla me-
tody MR-ARCH sà przewa˝nie wi´ksze (bardziej „eks-
tremalne”). Osiàgane bezwzgl´dne wartoÊci zwrotów
dla tej metody b´dà przez to wi´ksze ni˝ wartoÊci zwro-
tów otrzymywane klasycznymi metodami. Dzi´ki tej
metodzie b´dzie mo˝na oszacowaç potencjalnà wartoÊç
VaR, kiedy chcemy wiedzieç, co si´ stanie w przypad-
ku ekstremalnych ruchów cen. 

Aby potwierdziç dobre dopasowanie modelu MR-
-ARCH (1, 1) do badanej próbki, mo˝na przeanalizowaç
residua (reszty)2 Wt o nast´pujàcej postaci: 

Za∏o˝enia

Rt - zwrot otrzymany za pomocà modelu MR-
-ARCH (1, 1), 

Rt – zwrot empiryczny, 
E – wartoÊç oczekiwana (Êrednia). 
JeÊli dopasowanie modelu do danych empirycz-

nych ma byç dobre, to residua Wt powinny byç nieza-
le˝ne od siebie oraz powinny zachodziç nast´pujàce
w∏asnoÊci: wartoÊç oczekiwana E (Wt) = 0 i wariancja
VaR (Wt) = 1. Na wykresie 6 pokazano wykresy residu-
ów Wt (lewy wykres) oraz wykres autokorelacji ACF
dla Wt (prawy wykres): 

Nale˝y stwierdziç, ˝e warunki dobrego dopasowa-
nia modelu do zwrotów w odniesieniu do residuów
zosta∏y spe∏nione. Ich wartoÊç oczekiwana wynosi
4⋅10-6, natomiast wariancja wynosi 1,0005. WartoÊci
funkcji ACF mieszczà si´ w 95-procentowych prze-
dzia∏ach ufnoÊci o nast´pujàcej postaci:

Poziome linie na wykresie oznaczajà 95% prze-
dzia∏y ufnoÊci. Ponadto na potwierdzenie naszych
wniosków w tabeli 3 zaprezentowane zosta∏y wyniki
testów na niezale˝noÊç residuów. Sà to testy Portman-
teau, punktów zwrotnych, ró˝nicy znaków oraz rango-
wy. Natomiast w tabeli 4 przedstawiono wartoÊci sta-
tystyk Ko∏mogorowa (K) oraz Andersona-Darlinga
(AD), dzi´ki którym mo˝na oceniç jakoÊç dopasowania
modelu do danych empirycznych. Przedstawiono je
nast´pujàcymi wzorami: 
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Wykres  5  WartoÊci VaR z okresu 50 dni (od
22.07.2003 r. do 30.09.2003 r.) dla metody
MR-ARCH (krzywa skokowa) i metody wariancji-
kowariancji (krzywa wyg∏adzona)

2 W tym przypadku analizowane przez nas reszty nie sà normalnymi
resztami, które zwyk∏o okreÊlaç si´ jako ró˝nice pomi´dzy zwrotami
wyliczonymi z modelu a odpowiadajàcymi im zwrotami empirycznymi.
Ka˝dà takà ró˝nic´ wystandaryzowaliÊmy, dzielàc jà przez wartoÊç
oczekiwanà kwadratów ró˝nic. We wzorze na residua pomijamy obcià˝enie
estymatora wariancji, gdy˝ liczba analizowanych obserwacji jest znaczna
(1.764) i nie b´dzie to mia∏o du˝ego wp∏ywu na przeprowadzone obliczenia.
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gdzie: 
F(x) – dystrybuanta empiryczna; 

F (x) – dystrybuanta teoretyczna otrzymana za po-
mocà modelu MR-ARCH (1, 1). 

Nale˝y wspomnieç, ˝e aby nie odrzuciç testowanej
hipotezy, p-value dla statystyki, która weryfikuje t´ hi-
potez´, powinno byç wy˝sze ni˝ zadany poziom istot-
noÊci. Jak widaç z tabeli 3, nie ma podstaw do odrzuce-
nia hipotezy o niezale˝noÊci residuów Wt na poziomie
istotnoÊci 5%, gdy˝ wszystkie wartoÊci p-value dla we-
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Wykres 7 Wykres dopasowania dystrybuant
empirycznej oraz teoretycznej
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Wykres 8 Empiryczne zmiennoÊci ht dla
zwrotów Rt
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Wykres 9 ZmiennoÊci ht wyliczone z modelu
MR-ARCH(1, 1)
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Wykres 10 Wyliczona z modelu MR-ARCH(1, 1)
próbka zwrotów (1.764 obserwacje) dla ηi ~ χ(4) 
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Wykres 6 Wykresy residuów Wt (lewy wykres) oraz wykres autokorelacji ACF dla Wt (prawy
wykres)

Tabela 3 Wyniki testów Portmanteau, punktów
zwrotnych, ró˝nicy znaków oraz rangowego

Test WartoÊç statystyki testowej p-value
Portmanteau 59,34 (0,83)
Punktów zwrotnych 1.164 (0,27)
Ró˝nicy znaków 887 (0,67)
Rangowy 759.375 (0,07)

Tabela 4 WartoÊci statystyk Ko∏mogorowa oraz
Andersona-Darlinga

Statystyka WartoÊç statystyki

Ko∏mogorowa 0,056
Andersona-Darlinga 0,145
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ryfikowanych statystyk sà wi´ksze ni˝ 0,05. Ponadto,
aby dopasowanie szacowanego modelu do empirycz-
nych zwrotów by∏o dobre, wartoÊci wyliczonych staty-
styk Ko∏mogorowa oraz Andersona-Darlinga muszà byç
ni˝sze ni˝ ich wartoÊci krytyczne. W naszym przypad-
ku oszacowane wartoÊci krytyczne dla tych statystyk
wynoszà odpowiednio 0,077 oraz 1,345. Widaç wi´c,
˝e wartoÊci otrzymanych statystyk sà mniejsze ni˝ war-
toÊci krytyczne. Z tego te˝ wzgl´du nale˝y stwierdziç,
˝e dopasowanie modelu MR-ARCH (1, 1) do danych
empirycznych jest bardzo dobre. Wykres 7 dopasowa-
nia dystrybuant empirycznej oraz teoretycznej potwier-
dza ten fakt. 

Wykres 8 ilustruje, jak kszta∏tujà si´ empiryczne
zmiennoÊci (wariancje) ht. 

Wykres 9 obrazuje natomiast zmiennoÊç ht wyli-
czone z modelu MR-ARCH (1, 1): 

Na wykresie 10 przedstawiono, wyliczony z mode-
lu MR-ARCH (1, 1), szereg 1.764 obserwacji dla ηi ~ χ
(4), bazujàc na danych empirycznych, natomiast wy-
kres 11 ilustruje wyliczone z modelu MR-ARCH (1,1)
zmiennoÊci ht dla ηi ~ χ (4): 

W procesie dopasowywania wspó∏czynników mo-
delu do danych empirycznych otrzymano wyniki za-
prezentowane w tabeli 5. 

Na podstawie tabeli 5 nale˝y wnioskowaç, ˝e nie
ma podstaw do odrzucenia hipotezy o istotnoÊci para-
metrów a1, c1 oraz r na poziomie 5%, gdy˝ wszystkie
wartoÊci p-value dla tych parametrów sà wi´ksze od
0,05. Ponadto testy na statystycznà istotnoÊç ró˝nic pa-
rametrów a1, c1 oraz r w modelach MR-ARCH (1, 1) dla
przypadków odpowiednio ηi ∼ χ (4) oraz ηi ∼ Γ (1, 1)

pokazujà, ˝e dla parametrów a1 i r nie ma podstaw do
odrzucenia hipotezy o równoÊci tych parametrów. War-
toÊci testów na istotnoÊç ró˝nic mi´dzy tymi parame-
trami w modelach sà bowiem wi´ksze ni˝ 5%. Dla pa-
rametru c1 ró˝nica ta jest statystycznie istotna, gdy˝
0,029 < 0,05. Na podstawie oszacowanych parametrów
a1, c1 i r mo˝na stwierdziç, ˝e dopasowany do zwrotów
kursowych GBP/PLN szereg MR-ARCH (1,1) dla ηi ∼ ∼ χ
(4) jest stacjonarny, gdy˝: 

Gdy ηi ∼ χ (4), to wartoÊci bezwzgl´dne zwrotów
Rt i wartoÊci wariancji ht sà przewa˝nie mniejsze, a ich
rozk∏ady charakteryzujà si´ natomiast mniej odstajàcy-
mi obserwacjami (cieƒszymi ogonami) ni˝ w przypad-
ku, gdy ηi ∼ Γ (1, 1). Otrzymany rozk∏ad Rt ma grube
ogony, jednak kurtoza zwrotów wyliczonych z modelu
MR-ARCH (1, 1) dla przypadku ηi ∼ χ (4), wynoszàca
10,97, jest mniejsza od kurtozy dla przypadku ηi ∼ Γ (1,1).
Na koniec sprawdêmy jeszcze, w jakim stopniu dystry-
buanty – empiryczna oraz teoretyczna – sà do siebie do-
pasowane (wykres 12). 

Nale˝y jeszcze dodaç, ˝e VaR z okresu 50 dni (od
22.07.2003 r. do 30.09.2003 r.) dla metody MR-ARCH
(krzywa skokowa – ηi ~ χ (4)) jest w wi´kszoÊci przypad-
ków wi´kszy ni˝ VaR z tego okresu dla metody warian-
cji-kowariancji (krzywa wyg∏adzona) – por. wykres 13.

Mo˝na wi´c stwierdziç, ˝e metoda MR-ARCH w tym
wypadku równie˝ znajduje zastosowanie. Mimo ˝e osza-
cowane zmiennoÊci ht przyjmujà niewiele mniejsze war-
toÊci ni˝ w przypadku zmiennoÊci (wariancji) empirycz-
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Wykres 11 Wyliczone z modelu MR-ARCH(1, 1)
zmiennoÊci ht dla ηi ~ χ(4).
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Wykres 12 Wykres dopasowania dystrybuant
empirycznej oraz teoretycznej

Tabela 5 WartoÊci parametrów a1, c1 i r dla modelu MR-ARCH(1,1), ηi ~ χ(4), oszacowane na podstawie
dziennych logarytmicznych zwrotów kursu walutowego GBP/PLN

Parametry WartoÊci parametrów p-value IstotnoÊç ró˝nic mi´dzy parametrami modeli

a1 0,3043 (0,106) (0,166)

c1 0,0008 (0,051) (0,029)

r 0,6 (0,062) (0,244)
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nych, to otrzymane w wyniku symulacji zwroty sà odsta-
jàce od Êredniej w podobnym stopniu jak zwroty empi-
ryczne i majà grube ogony. WartoÊci VaR, otrzymane
w wyniku analizy danych i oszacowania parametrów mo-
delu MR-ARCH (1,1) dla ηi ∼ χ (4), sà w przewa˝ajàcej
cz´Êci wi´ksze ni˝ wartoÊci VaR dla tych samych danych,
uzyskanych metodà wariancji-kowariancji. 

Podsumowanie

Reasumujàc powy˝sze rozwa˝ania nale˝y powiedzieç,
˝e metod´ MR-ARCH mo˝na stosowaç w przypadku,
gdy ma si´ do czynienia z rozk∏adami „gruboogonowy-
mi” oraz, gdy chce si´ oszacowaç VaR przy za∏o˝eniu
wyst´powania ekstremalnych zwrotów w rozk∏adzie
i oszacowaç ekstremalnà wartoÊç VaR. Jest to metoda
prostsza w u˝yciu ni˝ modelowanie np. za pomocà sze-
regu GARCH, gdy˝ tutaj wariancja ht jest zale˝na tylko
od obserwacji (zwrotów) z poprzednich okresów.
W modelu GARCH wariancja ta dodatkowo zale˝y od
przesz∏ych wariancji. Jednak wyniki uzyskane dzi´ki
tej metodzie mogà byç dok∏adniejsze z racji zastosowa-
nia losowych czynników ηt i λt, których parametry roz-
k∏adów mo˝na dowolnie modelowaç, tak aby uzyskaç
w miar´ zadowalajàce wyniki. Poprzez dodanie loso-
woÊci do modelu otrzymuje si´ pewnego rodzaju do-
wolnoÊç w analizie danych. Za pomocà metody MR-
-ARCH mo˝na generowaç zwroty charakteryzujàce si´
grubymi ogonami oraz zale˝ne od poprzednich zwro-
tów, co jest bli˝sze naturalnemu zachowaniu si´ cen in-
strumentów finansowych na rynku. 
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Wykres 13 WartoÊci VaR z okresu 50 dni (od
22.07.2003 r. do 30.09.2003 r.) dla metody MR-
-ARCH (krzywa skokowa – przypadek, gdy ηi ~
χ(4)) i dla metody wariancji-kowariancji (krzy-
wa wyg∏adzona)
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