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Streszczenie referatu 

 

W prezentowanej pracy zaprezentowany zostanie uogólniony model wielowymiarowego szeregu 

czasowego (SCOMDY): 

 

gdzie: 

 

Jest to model semi-parametryczny, w którym łączny rozkład wielowymiarowego składnika losowego 

dany jest przez dystrybuantę 

 

przy czym zarówno kopuła C, jak i rozkłady brzegowe Fi, i=1,2,…,d, nie są znane a priori i podlegają 

estymacji. Jest to model ogólny, którego szczególnymi przypadkami są tak powszechnie znane 

modele, jak np. modele klasy (G)ARCH czy VAR. 

Podstawowym celem badania jest analiza właściwości wybranych szeregów czasowych jako 

czynników potencjalnie użytecznych w objaśnianiu ryzyka rynkowego. Pośrednim celem badawczym 

jest ocena możliwości zastosowania istniejących narzędzi estymacyjnych do estymacji postaci 

funkcyjnych rozkładów warunkowych w ramach modelu SCOMDY. 

Brak jest w literaturze wyczerpujących wyników badań poświęconych własnościom 

zmiennych takich jak stawka POLONIA czy indeks VIW20 jako zmiennych potencjalnie użytecznych 

w równaniach objaśniających premię za ryzyko. W szczególności brakuje analizy powiązań między 

lokalnym rynkiem finansowym w Polsce a rynkiem międzynarodowym. Proponowane badanie ma 

pomóc wypełnić tę lukę. Z uwagi na zastosowany aparat badawczy (model SCOMDY oraz kopuły 

matematyczne) pojawia się dodatkowo szereg nierozwiązanych problemów natury teoretycznej, 

takich jak niejednoznaczność metod estymacji (rozkładów brzegowych oraz kopuł) czy brak 

konkluzywnych testów statystycznych. Problem ten ulega zwielokrotnieniu przy zwiększeniu wymiaru 

wektora losowego (dla n > 2). 

Badania nad własnościami indeksów takich jak WIV20 (indeks zmienności dla indeksu dużych 

spółek WIG20 notowanego na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych) czy stawka POLONIA 

w przekonaniu autora mogą stanowić ważny element na drodze do poznania natury premii za ryzyko, 

nieodłącznie związanej z inwestycjami na rynkach finansowych. Podstawową hipotezą poddawaną 

weryfikacji jest to, czy zmienne takie jak stawka POLONIA czy indeks VIW20 można traktować jako 

aproksymanty premii za ryzyko. Weryfikacja dodatkowej hipotezy o zależności wymienionych 
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indeksów od globalnych indeksów ryzyka, jak również od uwarunkowań lokalnych mogłaby stanowić 

istotny wkład w badania nad naturą premii za ryzyko związane z inwestycjami na rynku polskim. 

Proponowane badanie może również stanowić istotny impuls do dalszych badań nad możliwościami 

uogólnienia analizy ekonometrycznej na badanie wielowymiarowych rozkładów szeregów czasowych 

w warunkach polskich. 
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