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Przedmiotem badania jest analiza zachowania cen wybranych aktywów notowanych na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w celu potwierdzenia (bądź wykluczenia) wpływu 

pochodnych indeksów ryzyka (zwanych również indeksami strachu, ang. fear indices) na proces 

odkrywania cen (ang. price discovery). Analiza ta wpisuje się w szerszy nurt badań nad naturą ryzyka 

(Hansbrouck (1995)). 

Identyfikacja czynników determinujących proces kształtowania cen instrumentów 

finansowych w ogóle, a aktywów giełdowych w szczególności, może być postrzegana jako element 

badań nad identyfikacją wskaźników wyprzedzających (ang. leading indicators) na rynkach 

finansowych. Wyniki dotychczasowych badań poświęconych własnościom pochodnych indeksów 

ryzyka jako zmiennych potencjalnie wpływających na decyzje inwestorów giełdowych nie 

odpowiadają jednoznacznie na pytanie, czy indeksy te są istotnym elementem kształtowania cen. W 

szczególności brakuje w literaturze pogłębionych analiz wpływu indeksów strachu na proces 

odkrywania cen na giełdzie warszawskiej, nie tylko jako regionalnego centrum kapitałowego, ale 

również jako składowa rynku globalnego. W tym kontekście szczególnie daje się odczuć brak 

szczegółowych wyników badań nad zachowaniem indeksu WIV20, będącego odpowiednikiem tzw. 

indeksu zmienności VIX, tzn. notowanego na Chicago Board Options Exchange od 1993 r. miary 

zmienności opartej na cenach notowanych na tej giełdzie opcji. Proponowane badanie ma pomóc 

wypełnić tę lukę. 

Praca ma charakter empiryczny, jednak wpisuje się w nurt teoretycznych badań nad premią za 

ryzyko, która najczęściej analizowana jest przez pryzmat czynników o różnym zasięgu 

geograficznym: (a) czynników determinujących ryzyko globalne, (b) czynników regionalnych (w tym 



m.in. efekt zarażania, ang. contagion effect) oraz (c) czynników o charakterze lokalnym 

(wewnętrznym). 

Wobec niestacjonarności analizowanych zmiennych podstawowym narzędziem badawczym 

jest model wektorowej autoregresji z restrykcją skointegrowania. Punkt odniesienia w tej analizie 

stanowi model zakładający, że analizowane szeregi podlegają (wielowymiarowemu) rozkładowi 

normalnemu. Rozważane w pracy podejście alternatywne pozwala modelować strukturę stochastyczną 

w sposób bardziej elastyczny, odwołując się do koncepcji uogólnionego modelu wielowymiarowego 

szeregu czasowego (SCOMDY; Chen, Fan (2006)). Jest to model semi-parametryczny, w którym 

łączny rozkład wielowymiarowego składnika losowego dany jest przez dystrybuantę: 
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przy czym zarówno funkcja C, jak i dystrybuanty brzegowe Fi, i=1,2,…,n, będące w ogólnym 

przypadku funkcjami należącymi do różnych klas rozkładów, nie są znane a priori i podlegają 

estymacji. 

W obu przypadkach własności estymatorów badane są m.in. przy wykorzystaniu metod klasy 

bootstrap, przy wykorzystaniu rozwinięcia podejścia zaproponowanego przez Swensena (2006). 
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