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Zastosowanie modeli przełącznikowych do wyceny opcji na 

WIG20. 
 

Wycena instrumentów pochodnych, a zwłaszcza (z racji trudności) opcji, należy do jednego z 

głównych obszarów zainteresowań ekonometrii i matematyki finansowej. Po ponad trzydziestu latach 

od ukazania się przełomowych prac Blacka i Scholesa oraz Mertona wciąż prowadzone są badania 

mające na celu sformułowanie modelu umożliwiającego sprawiedliwą wycenę opcji. Model taki, nie 

powinien mieć licznych wad modelu Blacka-Scholesa-Mertona (BSM), jednocześnie będąc równie 

prostym w stosowaniu. Do głównych niedoskonałości modelu BSM, oprócz standardowych założeń 

dotyczących braku kosztów transakcyjnych, podatków czy doskonałej podzielności instrumentu 

bazowego, należą założenia odnośnie: 

− normalności rozkładów zwrotów logarytmicznych (lognormalności cen), 

− stałości w czasie współczynnika zmienności. 

Liczne badania empiryczne wskazują, że zwroty logarytmiczne charakteryzują się między 

innymi występowaniem grubych ogonów (leptokurtycznością) oraz skośnością, co wyklucza rozkład 

normalny. 

Również założenie o stałości w czasie zmienności nie da się obronić. Niezależnie od użytej 

miary zmienności typowe jest występowanie dużych wahań zmienności. Ponadto charakterystyczne 

jest zjawisko grupowania się zmienności, czyli występowania okresów podwyższonej zmienności, po 

których następują okresy zmienności obniżonej. Wiąże się to z istnieniem dodatniej autokorelacji w 

szeregach zmienności. 

Jednym z kierunków badań uwzględniających powyższą krytykę  jest wykorzystanie do 

wyceny opcji modeli zmienności. Zaletą tych modeli, oprócz oczywistej zdolności do wyjaśnienia i 

opisu kształtowania się zmienności, jest możliwość uwzględnienia rozkładu innego niż normalny.  

Pierwsze modele zmienności (zmienności stochastycznej) pojawiły się już w latach 

siedemdziesiątych ubiegłego wieku (Clark [1973]). Jednak dopiero lata osiemdziesiąte (modele ARCH 

Engle’a [1982], GARCH Bollersleva [1986], przełącznikowe Hamiltona [1989]), a zwłaszcza  

dziewięćdziesiąte przyniosły rozwój tych metod (między innymi dzięki wzrostowi mocy obliczeniowej 

komputerów). Początkowo modele zmienności wykorzystywane były jedynie jako aparat opisu 

szeregów czasowych. Dalszy rozwój i rosnąca popularność modeli zmienności spowodowała, że 



zaczęto je używać również jako narzędzia do rozwiązywania innych problemów z pogranicza 

ekonometrii i matematyki finansowej. Model zmienności stochastycznej do wyceny opcji wprowadził 

w 1987 roku Hull i White, modele GARCH natomiast Heston [1993] i Duan [1995]. Najpóźniej, bo 

dopiero w 2002 (Duan et al.) podjęto próbę wykorzystania do tego celu modeli przełącznikowych. 

Celem artykułu jest zbadanie przydatności modeli przełącznikowych do wyceny opcji na 

WIG20. Pierwszą część artykułu poświęcono na wprowadzenie koncepcji wyceny instrumentów 

pochodnych w oparciu o modele przełącznikowe oraz przedstawienie modeli przełącznikowych 

wykorzystywanych w pracy.  W głównej części pracy przeprowadzono estymacje kilkunastu modeli 

przełącznikowych (różniącymi się specyfikacją i rozkładem innowacji). Następnie odrzucono te 

modele, dla których wyestymowane parametry były nieistotne, bądź nie spełniały odpowiednich 

warunków. Z tak wyselekcjonowanej grupy wybrano dwa modele najlepiej dopasowane do szeregu 

zwrotów logarytmicznych WIG20 - jeden model najlepszy ze względu na kryterium informacyjne 

Schwarza i jeden ze względu na jakość prognoz w próbie (prognozy odnoszone są do opartej na 

zwrotach śróddziennych zmienności zrealizowanej). Dla wybranych modeli dokonano wyceny opcji 

kupna z GPW z terminem wygaśnięcia 15.09.2007 i porównano ją wyceną uzyskaną z modelu Blacka-

Scholesa oraz z wyceną uzyskaną z konkurencyjnego modelu zmienności GARCH.  

 

 

 


