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Kwantyfikacja ryzyka metodami odpornej estymacji 

Ewa Ratuszny 

 

Niniejszy badanie dotyczy zastosowania metod odpornej estymacji do 

kwantyfikacji miar ryzyka. W celu zilustrowania użyteczności metod odpornej 

estymacji analizuje się prognozy zmienności różnych typów instrumentów w 

okresie dużej niepewności na rynkach. Wyznaczona prognoza miary ryzyka 

typu VaR w oparciu o zmienność modelowaną przy wykorzystaniu metod 

odpornej estymacji oraz bezpośrednio przy wykorzystaniu modeli bazujących 

na regresji kwantylowej, jest porównywana z prognozami otrzymanymi na 

podstawie modeli klasy ARMA-GARCH estymowanych metodą quasi-

największej wiarygodności (QML). W celach porównawczych stosuje się testy 

oparte na modelu prób Bernoullego, aspekcie decyzyjnym oraz oczekiwanej 

stracie. 
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Wstęp 

Modele klasy GARCH należą do modeli najczęściej stosowanych do 

analizy i prognoz zmienności w obszarze finansów oraz pomiaru ryzyka, gdyż 

ich konstrukcja ułatwia analizę zmiennych finansowych, charakteryzujących 

się rozkładami o grubych ogonach i grupowaniem zmienności. W modelu 

GARCH można uwzględnić oprócz rozkładu normalnego również warunkowe 

rozkłady błędów opisane rozkładem t Studenta czy rozkładem GED. Mimo to, 

w praktyce zauważa się nadal znaczącą kurtozę standaryzowanych reszt modeli 

GARCH, aczkolwiek mniejszą niż w danych rzeczywistych. Zgodnie z 

obserwacjami Franses i Ghijsels (1999) przyczyną tego zjawiska jest 

występowanie w zwrotach obserwacji odstających określanych jako 

obserwacje odstające addytywne (additive outliers). W znacznej mierze nie są 

one odpowiednio uwzględniane w modelach z autoregresyjną warunkową 

hetersokedastycznością. Prowadzi to do występowania obciążeń 

estymowanych parametrów, a w konsekwencji do nierzetelnych prognoz i 

niedokładnego pomiaru ryzyka. 

Występowanie obserwacji odstających implikuje konieczność 

poszukiwania alternatywnych metod, które charakteryzowałyby się 

odpornością na odstępstwa od klasycznych założeń. Metodami 
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uwzględniającymi ryzyko estymacji są metody odporne. Zadaniem ich jest 

poprawa wyników estymacji, w szczególności: 

- parametrów położenia i skali (do tego celu wykorzystywane są M-

estymatory, L-estymatory oparte o statystyki porządkowe, R-

estymatory oparte na rangach np. estymator Hodgesa-Lehmanna); 

- współczynników regresji; 

- modeli szeregów czasowych – ARMA-GARCH; 

ale także budowa odpornych testów. 
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I.  Geneza 

Rozwój metod odpornych otwierają prace: 

- Johna Tukeya (1960)  „A survey of sampling from contaminated 

distributions”– który zajmował się kwestią rozkładów zaburzonych; 

- Petera Hubera (1964) „Robust Estimation of Location Parameter“– 

który przedstawił M-estymatory. Zgodnie z jego koncepcją metody 

estymacji powinny charakteryzować się dwoma cechami (Huber 

(1981)): 

1) Estymacja powinna być efektywna, gdy wszystkie obserwacje z 

próby są zgodne z modelem. Jako metodę sprawdzenia tego 

warunku Huber proponuje porównać efektywność estymatora 

potencjalnie odpornego z efektywnością estymatora otrzymanego 

metodą największej wiarygodności dla tego modelu; 

2) Zastąpienie niewielkiej części obserwacji przez obserwacje 

odstające nie powinno wpływać istotnie na wynik estymacji. Jest to 

tak zwana odporność jakościowa (qualitative robustness) 

zdefiniowana przez Franka Hampela (1971) dla obserwacji 

niezależnych. Graciela Boente, Ricardo Freiman i Victor Victor 

Yohai (1987) uogólnili to pojęcie dla szeregów czasowych. 
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- Trzecią pracą, którą uznaje się za początek rozwoju metod odpornych, 

jest rozprawa doktorska Petera Hampela (1968), który przełożył 

kwestię odporności na język analizy funkcjonalnej i przedstawił 

następujące miary odporności: 

• model ε-zaburzony (contaminated model) – to model zawierający 

udział obserwacji odstających, który konstruuje się w celu 

zbadania zachowania estymatora nie tylko dla rodziny 

określonych dystrybuant ale także w ich otoczeniu. Ma 

następująca postać:  

{ }GFFF GG εεεε +−= )1(| ,,      (1) 

gdzie G to rozkład z 100% udziałem zaburzeń 

• funkcja wpływu (influence function) – opisująca lokalną 

odporność estymatora na zaburzenia w próbie. Funkcja wpływu 

estymatora T  dla rozkładu F w punkcie x ma postać:
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gdzie δx  to dystrybuanta Diraca w punkcie x. 

• punkt załamania (breakdown point) – przedstawiający największy 

udział zaburzeń punktowych epsilon ε rozkładu F próby, aby 



6 
 

estymator w dalszym ciągu dawał informację o estymowanym 

parametrze: 
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• maksymalna wrażliwość na błędy (gross error sensitivity) – 

mierzy maksymalny wpływ, który stała wartość zaburzenia ma na 

wartość estymatora; może być ujmowana jako  granica dla 

obciążenia estymatora:  
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• wrażliwość na lokalne przesunięcie (local shift sensitivity) – 

mierzy wrażliwość estymatora na przesuniecie obserwacji z 

położenia x w otoczeniu punktu y tj. dodanie obserwacji w y i 

usunięcie w x: 
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• punkt odrzucenia (rejection point) – mierzy odległość najdalszego 

punktu od centralnej części rozkładu: 
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II.  Obserwacje odstające 

W badaniu skupiono się na modelowaniu zmienności szeregów 

czasowych przy wykorzystaniu modeli klasy ARMA-GARCH oraz na 

bezpośrednim wyznaczeniu wartości zagrożonej przy wykorzystaniu modeli 

bazujących na regresji kwantylowej. Zanim jednak przedstawimy podstawy 

metody estymacji odpornej modeli, należy omówić zaburzenia występujące w 

przypadku szeregów czasowych. Zgodnie z badaniami Foxa (1972) występują 

trzy rodzaje obserwacji odstających: 

- pojedyncze obserwacje odstające (isolated outliers), 

- fragmentaryczne obserwacje odstające (patchy outliers)- bardzo często 

w danych finansowych występują podwojone obserwacje odstające 

(doubled outliers), 

- zmiany poziomu w średniej wartości (level shifts in mean value). 

Szeregi czasowe mogą zawierać naraz wszystkie trzy typy obserwacji 

odstających. Jednym ze sposobów radzenia sobie z nimi jest stosowania 

procedur odcinania obserwacji po przeprowadzeniu estymacji, jednak w 

przypadku wielowymiarowym rozwiązanie to nie przynosi rezultatów z uwagi 

na problem maskowania obserwacji odstających. Dlatego wybór metody 

estymacji modeli klasy ARMA-GARCH przekłada się znacząco na 

oszacowanie warunkowej średniej jak i zmienności.  
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Metoda QML daje zgodne oszacowania parametrów nawet kiedy rozkład 

nie jest rozkładem normalnym, jednak nieefektywność zwiększa się wraz z 

odchyleniem od rozkładu normalnego, czego dowodzi przeprowadzona 

symulacja Monte Carlo. 

III.  Odporna estymacja w przepadku modeli ARMA 

W przypadku modelowania warunkowej średniej rozróżnia się dwie 

metody postępowania w przypadku występowania obserwacji odstających. 

Pierwsza polega na estymacji parametrów modelu wykorzystując metodę 

największej wiarygodności, a następnie na analizie reszt modelu stosując 

metody diagnostyczne do celów identyfikacji obserwacji odstających. Z uwagi 

jednak na możliwość występowania efektu maskowania obserwacji 

nietypowych metoda ta może okazać się niedokładna. Drugi sposób polega na 

stosowaniu odpornych estymatorów, na przykład filtrowanych M-estymatorów 

(Martin, Samarov i Vandaele (1983)), filtrownych S-estymatorów (Martin i 

Yohai (1996)) czy filtrowanych τ-estymatorów  (Bianco, Garcia i Yohai  

(2005)). Jednak z uwagi na obciążenie jak i brak asymptotycznych własności 

powyższych estymatorów Nora Muler, Daniel Pena oraz Victor J. Yohai 

(2009) w publikacji „Robust estimation for ARMA Models” przedstawili 

odporny estymator dla tej klasy modeli. W modelu BIP-ARMA (bounded 

innovation propagation ARMA) pierwszy estymator jest określony przez 
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minimalizację odpowiednio zmodyfikowanej funkcji wiarygodności, a drugi 

jest skonstruowany podobnie z tym, że posiada dodatkowy mechanizm 

ograniczenia rozprzestrzeniania wpływu obserwacji odstających na kolejne 

oszacowania warunkowej średniej.  

Odporna estymacja opiera się na dwóch krokach. W pierwszej kolejności 

wyznaczany jest odporny estymator skali dla reszt modeli ARMA i BIP-

ARMA. Do dalszej estymacji wybierany jest mniejszy z nich:  

),min(* b
nnn sss =         (7) 

Następnie wykorzystywany jest on do otrzymania M-estymatora parametrów 

modelu ARMA i BIP-ARMA. Jeśli szereg czasowy nie zawiera obserwacji 

odstających wówczas wybiera się klasyczną postać średniej warunkowej:  

∑∑
=

−
=

− ++=
q

j
jtj

p

i
itit urr

11
0 δφφ       (8) 

co prowadzi do minimalizacji wyrażenia: 

)(minargˆ β
β

kM M
∈

=
β

β        (9) 

gdzie: 

( ) ( )
∑

+=









−
=

T

pt n

T
T s

u

pT
M

1
*

1 β
β ρ       (10) 

w przeciwnym przypadku wybiera się model z wbudowanym filtrem: 
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co z kolei prowadzi do minimalizacji wyrażenia: 
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Ostatecznie BIP-estymator ma następującą postać: 
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Funkcja straty dla modelu BIP-ARMA ma następującą postać: 
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IV.  Odporna estymacja w przepadku modeli GARCH 

W przypadku modelowania warunkowej zmienności Park (2002) w 

artykule „An Outlier Robust GARCH Model and Forecasting Volatility of 

Exchange Rate Returns” wykorzystał metodę najmniejszych odchyleń 

bezwzględnych (least absolute deviation – LAD) do estymacji modeli 



11 
 

GARCH. Estymator LAD nadaje mniejsze wagi obserwacjom odstającym, co 

w ostatecznym rozrachunku prowadzi do polepszenia jakości prognoz. 

Niemniej jednak, w przypadku modelu GARCH z warunkowym normalnym 

rozkładem reszt, zarówno estymator największej wiarygodności 

odpowiadający rozkładowi o grubych ogonach jak i LAD nie spełniają 

kryterium I podanego przez Petera Hubera. Estymatory zachowują się lepiej 

niż QML-estymatory, w przypadku kiedy rozkład warunkowy charakteryzuje 

się grubymi ogonami, ale nie spełniają również warunku II. Z tego względu 

Nora Muler oraz Victor J. Yohai w 2007 w publikacji „Robust estimates for 

GARCH Models” przedstawiają dwa odporne estymatory dla modeli GARCH. 

Podobnie jak w przypadku modelu odpornym BIP-ARMA, pierwszy estymator 

jest określony przez minimalizację odpowiednio zmodyfikowanej funkcji 

wiarygodności, a drugi jest skonstruowany podobnie z tym, że posiada 

dodatkowy mechanizm ograniczenia rozprzestrzeniania wpływu obserwacji 

odstających na kolejne oszacowania warunkowych wariancji. 

BM-estymator jest zdefiniowany w sposób następujący:  
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Jeśli szereg czasowy nie zawiera obserwacji odstających wówczas wybiera się 

klasyczną postać wariancji warunkowej, na przykład w przypadku modelu 

GARCH: 
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co prowadzi do minimalizacji wyrażenia o następującej postaci: 
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w przeciwnym przypadku analizuje się postać modelu z wbudowanym filtrem 

ponieważ estymator klasyczny jest asymptotycznie obciążony: 
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co z kolei prowadzi do minimalizacji wyrażenia: 

)(minarg *
2 c

c Tk
C

M
∈

=γ        (21) 

gdzie 

( )∑
+=

−
−

=
T

pt
kttkT hy

pT
M

1

*
,, )(log

1
)( cc ρ .     (22) 

Funkcja straty dla estymatora BM1 ma postać: 
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gdzie: 
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Natomiast dla estymatora BM2: 
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Estymatory odporne jednocześnie posiadają obie własności: odporność 

na obserwacje odstające i zgodność kiedy szeregi spełniają model ARMA czy 

GARCH bez obserwacji odstających. Co więcej poprzez dogodny dobór 



14 
 

parametrów funkcji strat ρ  te oszacowania maja wysoką efektywność dla 

modeli ARMA i GARCH. Funkcja straty ρ  musi być ograniczona i posiadać 

ograniczoną pochodną ρ′ .  

V. Regresja kwantylowa jako narzędzie odpornej estymacji 

Narzędziem estymacji odpornej jest również regresja kwantylowa 

opracowana przez Rogera Koenkera i Gilberta Basseta (1978), która opiera się 

na pojęciach systematycznych statystyk i liniowej kombinacji statystyk 

porządkowych. Metoda ta jest wykorzystywana do estymacji warunkowych 

modeli szeregów czasowych, w szczególności w obszarze ryzyka, dlatego 

modele bazujące na tym sposobie estymacji mogą posłużyć do celów 

porównawczych. Estymator LAD jest szczególnym przypadkiem regresji 

kwantylowej. 

 

θ-kwantyl regresji jest definiowany jako każde rozwiązanie problemu 

minimalizacji następującego wyrażenia: 
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Warunkowe autoregresyjne modele VaR (CAViaR) to rodzina modeli 

opracowanych przez Roberta Engle’a i Simone Manganelli (1999), opisująca 
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kwantyl zwrotu instrumentu finansowego jako nieliniowy proces 

autoregresyjny. Istnieje wiele specyfikacji modeli CAViaR. Na potrzeby 

niniejszego badania wykorzystano następujące modele: 

- model adaptacyjny (adaptive – AD): 

])([ 1121 θβ −−≤+= −−− tttt VaRyIVaRVaR ,    (29) 

- symetryczny model z wartością bezwzględną (symmetric absolute – 

SAV): 

12110 −− ++= ttt yVaRVaR βββ
,     (30) 

- asymetryczny model skośności (asymmetric slope – AS):  

−
−

+
−− −++= )()( 1312110 tttt yyVaRVaR ββββ ,   (31) 

- pośredni model GARCH(1,1) (IGARCH): 

 
2
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2
121 )( −− ++= ttt yVaRVaR βββ .     (32) 

VI.  Badanie 

A. Cel 

Prezentowane badanie ma dwa podstawowe cele. Po pierwsze celem jest 

badanie skuteczności estymacji odpornej w modelowaniu szeregów czasowych 

w przypadku występowania obserwacji odstających. Po drugie celem jest 
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wykazanie przydatności tychże metod to modelowania zmienności szeregów 

czasowych i miary ryzyka typu VaR.  

Realizacja celu pierwszego jest możliwa jedynie w sytuacji, gdy modele 

oparte o narzędzia odpornej estymacji odpowiednio dobrze uwzględniają 

zjawiska charakterystyczne dla szeregów o wysokiej częstotliwości. Dlatego w 

badaniu rozwinięto metodę estymacji odpornej na modele EGARCH i GJR 

oraz zastosowanie rozkładu t Studenta i GED dla reszt w tych modelach, co nie 

było do tej pory analizowane w literaturze. Ponadto analizuje się zachowania 

modeli bazujących na odpornej estymacji w okresie dużej zmienności na 

rynkach finansowych (szeregi czasowe obejmują okres 2008-2011). W badaniu 

modeluje się zarówno warunkową wariancje jak i warunkowa średnią, 

ponieważ błędna identyfikacja modelu średniej może wpłynąć na wyniki 

testowania dotyczące warunkowej heteroskedastycznosci (Lumsdaine (1999)). 

W celu pokazania skuteczności metod odpornej estymacji porównano 

wyniki prognozowania wartości zagrożonej przy wykorzystaniu metod 

odpornej estymacji oraz regresji kwantylowej z wynikami otrzymanymi na 

podstawie klasycznej postaci modeli ARMA-GARCH; ARMA-EGARCH czy 

ARMA-GJR, w zależności od wyboru najlepszej specyfikacji modelu dla 

odpowiedniego instrumentu. 
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B. Schemat badania 

Badanie przebiega według następującego schematu.  

W pierwszej części analizowane są szeregi czasowe pod kątem 

występowania zjawisk, w szczególności grupowania zmienności, efektu 

dźwigni, grubości ogonów rozkładu następujących instrumentów: 

- FX (mid spot): EUR/PLN od 2 stycznia 2003 (2347 obserwacji), 

USD/PLN od 3 stycznia 1994 (4689 obserwacji), CHF/PLN od  3 

stycznia 1996 (4162 obserwacji); 

- indeksy (kwotowanie zamknięcia): WIG20 od 2 stycznia 1995 (4260 

obserwacji), FTSE100 od 1 stycznia 2000 (3032 obserwacji), S&P500 

od  1 stycznia 2000 (3020 obserwacji); 

- akcje (cena zamknięcia): TP S.A. od 4 stycznia 1999 (3262 

obserwacji), PKN Orlen od 3 stycznia 2002 (2513 obserwacji), Pekao 

S.A. od 4 stycznia 1999 (3262 obserwacji). 

Szeregi obejmują okres od wymienionej powyżej daty do 31 grudnia 2011 

roku. 

Następnie dokonuje się wyboru modeli warunkowej średniej i wariancji, 

których specyfikacja najlepiej przedstawia zjawiska charakterystyczne dla 

danego instrumentu. Przeprowadza się estymację modeli i weryfikację ex-post. 
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Kolejny etap polega na wyznaczeniu prognoz miary ryzyka VaR(99%) na 

podstawie:  

-  prognozy zmienności jeden dzień naprzód otrzymanej na podstawie 

modeli klasy BIP-ARMA-BM-GARCH estymowanych przy 

wykorzystaniu metod odpornych, 

- prognozy zmienności jeden dzień naprzód otrzymanej na podstawie 

modeli klasy ARMA-GARCH estymowanych przy wykorzystaniu 

standardowych metod, 

- modeli bazujących na regresji kwantylowej – CaViaR. 

 

Ostatnia część badania to porównanie wartości VaR stosując trzy klasy 

testów. Pierwsza klasa opiera się na modelach prób Bernoullego: 

- test do pierwszego przekroczenia (test Kupca) – badanie 

niedoszacowania bądź przeszacowania wartości VaR, 

- test łączący test do pierwszego przekroczenia i test czasu miedzy 

kolejnymi przekroczeniami (łączny) – badanie autokorelacji I rzędu 

wartości VaR, 

oraz teście dynamicznego kwantyla (Dynamic Quantile Test) - badanie 

autokorelacji wyższych rzędów wartości VaR. 
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Z uwagi na słaba moc powyższych testów (Pipień (2006)) zastosowano w 

celach porównawczych testy opartą o aspekt decyzyjny. Stanowią one drugą 

klasę testów. Oparte są one o funkcję, która określa wielkość straty związaną z 

przyjęciem w chwili t – za poziom wielkości zagrożonej – wielkość 

prognozowanej VaR: 

- strata binarna (Binary Loss – BL), 

- strata z punktu widzenia regulatora (Regulatory Loss – RL), 

- strata z punktu widzenia firmy (Firm Loss – FL). 

Trzecia grupa testów opiera się na wartości oczekiwanej straty i jej 

modyfikacji, mianowicie: 

-  wartość oczekiwaną starty, pod warunkiem, że strata będzie większa 

niż VaR (Expected Shortfall I – ESI),  

- średnia arytmetyczna stosunków wartości zwrotów, dla których 

nastąpiło przekroczenie, do odpowiednich wartości VaR – czyli średni 

stosunek straty zrealizowanej do straty oczekiwanej (Expected Shortfall 

II  – ESII) 

C. Wyniki 

Z uwagi na potwierdzone odpowiednimi testami występowanie 

następujących zjawisk, w przypadku analizowanych szeregów czasowych: 
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- grubszych ogonów niż dla rozkładu normalnego – zidentyfikowanych 

na podstawie wykresu kwantyl-kwantyl, histogramu oraz testu Jarque-

Bera; 

- autokorelacji stóp zwrotów – do badania zjawiska wykorzystano test 

ADF oraz Q Ljung- Boxa i przeanalizowano wykresy autokorelacji 

ACF i autokorelacji cząstkowej PACF; 

- skośności, kurtozy stóp zwrotów – zidentyfikowanych na podstawie 

statystyk opisowych szeregów stóp zwrotów; 

- grupowania zmienności – co zilustrowały wykresy stóp zwrotów; 

- efektu dźwigni – co pokazały wykresy stóp zwrotów. 

do opisu cen instrumentów wykorzystano modele klasy ARMA-GARCH. 

Jeśli chodzi o wybór postaci i stopni modeli ARMA-GARCH, zarówno 

klasycznych jak i odpornych posłużono się kryteriami Akaike i Schwarza, 

istotnością parametrów oraz wyjaśnianiem zjawiska autokorelacji reszt. Dla 

badanych instrumentów najlepsze okazały się zarówno modele GARCH jak i 

warunkowe GARCH oraz GJR. Ponadto analiza wykazała, że zastosowanie 

rozkładów t Studenta i GED dla analizowanych szeregów czasowych okaże się 

bardziej adekwatne (tabela 1). 

W przypadku I grupy testów back-test oraz test Kupca wskazał, że w 

przypadku modeli odpornych i klasycznych miara ryzyka rynkowego VaR nie 
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jest w większości przypadków przeszacowywana ani niedoszacowania – 

sporadyczne przypadki przeszacowania wystąpiły dla pozycji krótkiej w 

USD/PLN oraz pozycji długiej S&P500 oraz TP S.A. (tabela 2). 

Odnotowano niewiele przypadków występowania przełamania VaR dzień po 

dniu, a jeśli takie wystąpiły nie można wnioskować, że są one skorelowane 

(tabela 3). 

Ponadto analiza wykazała, że przeszłe wartości VaR w większości przypadków 

wpływają istotnie na przyszłe wartości o czym świadczą wyniki 

przeprowadzonego testu dynamicznych kwantyli (tabela 4). 

W przypadku drugiej grupy testów strata binarna będzie tym wyżej 

oceniać mechanizm generowania prognoz im mniej zostanie zrealizowanych 

przekroczeń VaR. Kryterium to umożliwia faworyzowanie modeli 

zawyżających wartość zagrożoną oraz dostarcza niskiej oceny modeli 

generujących liberalne prognozy VaR. Najlepsze okazują się modele 

zawyżające prognozy, czyli modele oparte o regresję kwantylową. 

W przypadku straty z punktu widzenia regulatora funkcja straty nadal generuje 

wysokie oceny modeli konserwatywnych, jednak umożliwia dodatkowo 

porównanie rezultatów stosowanych różnych modeli prognoz VaR pod 

względem rozmiaru straty jakie by nastąpiły w przypadku przekroczenia 

prognozy VaR. W tym przypadku najlepsze okazują się modele typu ARMA-
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GARCH oparte o estymację odporną i modele bazujące na regresji 

kwantylowej. 

Trzecia funkcja strat uwzględnia koszt utraconych możliwości czyli koszty 

instytucji wynikający z zamrożenia części kapitału na potrzeby zarządzania 

ryzykiem rynkowym. Model, który generuje zbyt konserwatywne prognozy 

VaR, będzie miał niższe oceny wskutek zbyt dużej ilości kapitału 

utrzymywanego w celu zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym. W tym 

przypadku ponownie najlepsze okazują się modele typu ARMA-GARCH 

oparte o odporną estymację oraz modele bazujące na regresji kwantylowej 

(tabela 5). 

Trzecia grupa testów oparta jest o wartość oczekiwaną straty. Pod 

względem tego kryterium najlepsze okazują się modele ARMA-GARCH 

wykorzystujące odporne filtry (tabela 6). 
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Wnioski 

W okresie podwyższonej zmienności na rynkach finansowych dla 

instrumentów charakteryzujących sie zjawiskami skupisk obserwacji, grubych 

ogonów, skośności rozkładu, zależności i heteroskedastyczności, modele 

wykorzystujące wbudowane filtry oraz bazujące na odpornej estymacji bardzo 

dobrze opisują ich wariancje. 

Wyznaczona na podstawie modeli wykorzystujących ryzyka rynkowego 

VaR nie jest w większości przypadków przeszacowywana ani 

niedoszacowania, o czym świadczą wyniki przeprowadzonego back-testu oraz 

testu Kupca. 

Odporna estymacja modeli klasy ARMA-GARCH wydaje się więc być 

obiecującym narzędziem i konkurencyjnym dla standardowych metod 

estymacji.  

Modele oparte na regresji kwantylowej z uwagi na przeszacowywanie 

lub niedoszacowywane wartości VaR mogą umiejętnie wypełnić lukę w 

przypadku instrumentów dla których standardowe modele ARMA-GARCH 

czy z wbudowanym filtrem nie dostarczają poprawnych prognoz. 

Dla instytucji finansowych z uwagi na efektywne zarządzania kapitałem 

modele wartości zagrożonej bazujące na odpornej estymacji czy na regresji 

kwantylowej przewyższają modele oparte o klasyczną estymację. 
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Opierając się na kryterium wielkości straty jaką może ponieść instytucja 

gdy model zawiedzie najlepiej przedstawiają się modele bazujące na odpornej 

estymacji. 

Niemniej jednak przeprowadzone badanie ogranicza się jedynie do 

przypadków jednowymiarowych, a zatem dokładniejsza analiza wymagałaby 

rozszerzenia badań: 

- dla przypadków wielowymiarowych np. dla portfeli, 

- dla innych niż wymienione typów instrumentów, 

- do wyceny instrumentów pochodnych. 
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Tabele 

Tabela 1. Specyfikacja modeli klasy ARMA-GARCH dla 

instrumentów. 

Instrument Model Rozkład 
EUR/PLN ARMA(0,1)-GARCH(1,1) t Studenta 
USD/PLN ARMA(0,0)-EGARCH(2,2) t Studenta 
CHF/PLN ARMA(0,1)-EGARCH(1,1) t Studenta 
WIG20 ARMA(1,0)-GJR(1,1) normalny 
FTSE100 ARMA(1,1)-EGARCH(2,2) t Studenta 
S&P500 ARMA(0,0)-GARCH(1,1) GED 
TP S.A. ARMA(0,0)-GARCH(1,1) GED 
PKN Orlen S.A ARMA(0,0)-GARCH(1,1) GED 
Pekao S.A. ARMA(0,0)-GARCH(1,1) GED 
Źródło: Opracowanie własne przy wykorzystaniu programu Matlab. 

 

Tabela 2. Wyniki testu Kupca. 

Instrument QML BIP-
BM1 

BIP-
BM2 

AD AS IGARCH SAV 

EUR/PLN + + + + + s(-) l(-)s(-) 

USD/PLN s(-) s(-) s(-) + l(-)s(-) s(-) l(-) 

CHF/PLN + + + + s(-) s(-) + 

WIG20 + + + + s(-) s(-) s(-) 

FTSE100 + + + l(-)s(-) + + l(-)s(-) 

S&P500 l(-) l(-) l(-) l(-) l(-) l(-) l(-)s(-) 

TP S.A. s(-) l(-) l(-) + + s(-) + 

PKN Orlen  + + + s(-) + + + 

Pekao S.A. + + + s(-) l(-) + + 
Oznaczenia: QML – estymacja quasi największej wiarygodności dla modeli klasy ARMA-GARCH; 

BIP-BM – estymacja metodami odpornymi modeli klasy ARMA-GARCH;   
AD, AS, IGARCH, SAV-  modele CAViaR bazujące na regresji kwantylowej;  
l, s – pozycja długa, krótka, odpowiednio;  
+ brak podstaw do odrzucenia hipotezy braku występowaniu przeszacowania lub 
niedoszacowania wartości VaR; l(-) - odrzucenie przy 5% poziomie istotności hipotezy o braku 
występowaniu przeszacowania lub niedoszacowania wartości w przypadku pozycji długiej. 
Źródło: Opracowanie własne przy wykorzystaniu programu Matlab. 
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Tabela 3. Wyniki testu łącznego. 

Instrument QML BIP-
BM1 

BIP-
BM2 

AD AS IGARCH SAV 

EUR/PLN               

USD/PLN +       

CHF/PLN       +       

WIG20        

FTSE100           +   

S&P500        

TP S.A.               

PKN Orlen        

Pekao S.A.               
Oznaczenia: + brak podstaw do odrzucenia hipotezy o braku występowaniu autokorelacji I stopnia 
wartości VaR; puste komórki świadczą, że nie występowały przypadki przekroczeń wartości VaR dzień po 
dniu. 

Źródło: Opracowanie własne przy wykorzystaniu programu Matlab. 

 

Tabela 4. Wyniki testu dynamicznych kwantyli. 

Instrument QML BIP-
BM1 

BIP-
BM2 

AD AS IGARCH SAV 

EUR/PLN s(-) s(-) s(-) s(-) s(-) s(-) + 

USD/PLN s(-) s(-) s(-) s(-) s(-) s(-) s(-) 

CHF/PLN + s(-) s(-) s(-) s(-) s(-) + 

WIG20 + + + l(-) + + l(-) 

FTSE100 + + + + + l(-) + 

S&P500 l(-) l(-) l(-) + l(-) l(-) + 

TP S.A. + + + + + + + 

PKN Orlen  l(-) l(-) l(-) l(-) + + l(-) 

Pekao S.A. l(-) l(-) l(-) + + l(-) l(-) 

Oznaczenia: + brak podstaw do odrzucenia hipotezy o braku występowaniu autokorelacji wyższych 
rzędów wartości VaR; l(-) - odrzucenie przy 5% poziomie istotności hipotezy o braku występowaniu 
autokorelacji wyższych rzędów wartości zagrożonej w przypadku pozycji długiej. 

Źródło: Opracowanie własne przy wykorzystaniu programu Matlab. 
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Tabela 5. Wyniki testów opartych o aspekt decyzyjny. 

Instrument BL RL FL 

Pozycja l s l s l s 

EUR/PLN SAV SAV SAV SAV AS BIP-BM1 

USD/PLN AS SAV SAV SAV AS SAV 

CHF/PLN SAV QML  QML QML AS BIP-BM1 

WIG20 AS SAV BIP-BM1 SAV QML AS 

FTSE100 BIP-BM1 BIP-BM1 BIP-BM2 BIP-BM2 AS AS 

S&P500 SAV AD SAV AD  AD  AS 

TP S.A. SAV IGARCH SAV SAV SAV BIP-BM2 

PKN Orlen  AD AD BIP-BM2 AD BIP-BM2 BIP-BM2 

Pekao S.A. AD AD AD AD AS AS 
Źródło: Opracowanie własne przy wykorzystaniu programu Matlab. 

 

Tabela 6. Wyniki testów opartych o wartość oczekiwana straty. 

Instrument ES I ES I 

Pozycja l s l s 

EUR/PLN SAV SAV SAV SAV 

USD/PLN BIP-BM1 BIP-BM1 SAV AD 

CHF/PLN BIP-BM1 AS AS BIP-BM2 

WIG20 BIP-BM2 SAV SAV SAV 

FTSE100 BIP-BM2 BIP-BM2 IGARCH QML 

S&P500 SAV AD SAV AD 

TP S.A. BIP-BM2 BIP-BM2 BIP-BM2 BIP-BM2 

PKN Orlen S.A. IGARCH AD BIP-BM2 AD 

Pekao S.A. AS AS AS BM1 
- Źródło: Opracowanie własne przy wykorzystaniu programu Matlab. 
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