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Streszczenie referatu 

 

Częstym problemem w analizie portfeli złożonych z różnych klas aktywów (akcje, obligacje, 

waluty) jest brak porównywalności szeregów czasowych – mają one często różną długość. Stosowane 

zazwyczaj w takich sytuacjach podejście, zakładające skrócenie próby, może z kolei prowadzić do 

problemów natury estymacyjnej w związku z brakiem danych o rozkładzie estymatorów w mało licznej 

próbie, szczególnie jeśli przyjęto w analizie perspektywę średnio- i długookresową (wykorzystywane 

są dane o częstotliwości miesięcznej lub niższej). Zastosowanie tego podejścia może m.in. zmniejszyć 

precyzję oszacowań parametrów (zwiększyć błąd szacunku), uniemożliwi ć uchwycenie istotnych 

zależności między zmiennymi oraz właściwości rozkładów brzegowych, szczególnie w krótkich 

próbach może doprowadzić do problemu współliniowości, może też całkowicie uniemożliwi ć estymację 

parametrów wybranego modelu (z uwagi na „przeparametryzowanie” modelu, czyli brak wystarczającej 

liczby stopni swobody). Problem ten ulega zwielokrotnieniu w przypadku podziału próby na bazową 

(będącą podstawą do estymacji parametrów) i testową (wykorzystywaną do weryfikacji prognoz). 

Odmienne podejście, wymagające zastosowania specjalnych estymatorów wykorzystuje pełne dane 

dostępne w próbie. Badanie ma na celu analizę efektywności estymatorów oraz porównanie własności 

prognostycznych modeli, których parametry oszacowano na próbie pełnej i skróconej. 
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