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Kapitola 1

Úvod

V této práci popíšeme metody pro modelování podmíněné volatility a pod-
míněných korelací vícerozměrných finančních časových řad. Zaměříme se
především na DCC (Dynamic Conditional Correlations) model, který je
odvozen v Engle (2009). Tento model byl zkonstruován tak, aby byl schopen
modelovat finanční časové řady vysokých dimenzí. Přitom stačí odhadnout
pouze malé množství parametrů, které nezávisí na dimenzi finanční časové
řady. DCC model poté aplikujeme na reálná data, zahrnující období globální
finanční krize. Dále provedeme simulační příklady, abychom odhalili něk-
teré vlastnosti podmíněných korelací. Všechny výpočty budeme provádět
v statistickém softwaru R viz R-project (2010). V úvodu práce se budeme
zabývat nezbytnou teorií, potřebnou pro aplikaci modelů na vícerozměrné
finanční časové řady. Ve druhé kapitole popíšeme některé základní pojmy
o vícerozměrných časových řadách. Budeme se také zabývat vícerozměrným
Ljungovým-Boxovým testem a dále vícerozměrnými Boxovy-Jenkinsonovy
procesy, které se používají pro modelovaní podmíněné střední hodnoty
ve vícerozměrných finančních časových řadách. Více o těchto procesech lze
nalézt v Tsay (2002). Ve třetí kapitole shrneme modely pro jednorozměrné
a vícerozměrné finanční časové řady. Soustředit se zde budeme především na
model GARCH a různá jeho zobecnění do více dimenzí. Některé tyto modely
aplikujeme na reálná data. Konkrétně na akcie společnosti ČEZ a Telefonica.
Tato data budou obsahovat i hodnoty z období globální finanční krize, která
začala v roce 2007 v USA. Více o modelování vícerozměrných finančních
časových řad lze nalézt v Tsay (2002), Cipra (2008) a Engle (2009). Ve
čtvrté kapitole podrobně popíšeme DCC model. Zaměříme se na jeho zák-
ladní popis, odhad parametrů a různá zobecnění tak, abychom ho mohli
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aplikovat na reálná data. Model DCC je odvozen v Engle (2009), kde lze
nalézt další informace. Aplikaci DCC modelu na vícerozměrnou finanční
časovou řadu složenou ze 100 akcií z indexu S&P 500 lze nalézt v Engle
a Sheppard (2001). Aplikaci asymetrického modelu DCC na světové akciové
a dluhopisové indexy lze nalézt v Cappiello a Sheppard (2006). Porovnání
aplikací několika variant DCC modelu s jinými metodami modelování dy-
namických korelací lze nalézt v Engle a Sheppard (2008). V poslední kapi-
tole provedeme nejdříve simulační příklad. V něm se zaměříme na problém,
který se objevil při modelování dynamických korelací finančních aktiv, která
obsahují data z období finanční krize. V těchto případech jsou často téměř
všechny odhadnuté podmíněné korelace nižší než výběrový korelační koefi-
cient těchto aktiv. V období finanční krize se v reálných datech vyskytovala
velmi odlehlá pozorování, proto se zaměříme především na to, jakou roli v
tomto případě hraje rozdělení standardizovaných reziduí. V další části této
kapitoly aplikujeme DCC model na vícerozměrnou finanční časovou řadu,
složenou z 30 akcií amerického akciového indexu Dow Jones Industrial Av-
erage (DJIA). Tato data opět zahrnou i období globální finanční krize. Za-
měříme se zde na výpočetní náročnost odhadu parametrů pomocí různých
metod. Dále se budeme věnovat vlivu vysoké dimenze finanční časové řady
na dynamiku modelu. Opět se zde speciálně zaměříme na vliv velkých tur-
bulencí na akciovém trhu na korelace mezi jednotlivými aktivy. Výsledky
práce nakonec shrneme v kapitole Závěr.
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Kapitola 2

Vícerozměrné časové řady

2.1 Úvod a značení

V této kapitole popíšeme zobecnění některých známých pojmů z jed-
norozměrných časových řad do více dimenzí. Zaměříme se především
na slabou stacionaritu, kovarianční a korelační matice. Dále popíšeme
základní charakteristiky vícerozměrných procesů Boxovy-Jenkinsonovy
metodologie. Nakonec popíšeme pojem kointegrace. V celém textu budeme
značit vektory a matice tučnými písmeny. V zápisu rt = (r1,t, . . . , rk,t)

′

bude rt značit sloupcový vektor. Transponovaný vektor r
′

t je vektor řád-
kový. Vícerozměrná časová řada rt = (r1,t, . . . , rk,t)

′ značí logaritmické zisky
z k aktiv v čase t. Jednotlivé jednorozměrné časové řady r1,t, . . . , rk,t budeme
nazývat komponentami vícerozměrné časové řady. Pokud se někde v textu
vyskytne pojem stacionární časová řada, myslíme tím řadu slabě stacionární.
V celé této kapitole se zaměříme především na slabě stacionární časové řady
a budeme vycházet z teorie a značení uvedených v Tsay (2002).

2.2 Slabá stacionarita a korelační matice

Základním pojmem v jednorozměrných časových řadách je slabá sta-
cionarita. Stejně je tomu tak i u vícerozměrných časových řad, proto si tento
pojem zobecníme do více dimenzí.
Časová řada rt = (r1,t, . . . , rk,t)

′ je slabě stacionární, pokud má časově
invariantní první dva momenty. Tedy vektor středních hodnot

µ = E(rt) (2.1)
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a kovarianční matice

Γ0 = E[(rt − µt)(rt − µt)
′] (2.2)

je konstantní v čase.
Kovarianční matice Γ0 popisuje současnou kovarianci jednotlivých kom-

ponent vícerozměrné časové řady. Speciálně diagonální prvky Γii(0), i =
1 . . . , k jsou rozptyly jednotlivých komponent rt. Pro slabě stacionární
časovou řadu dále definujeme zpožděnou kovarianční matici.
Zpožděná kovarianční matice se zpožděním l je definována jako:

Γl = E[(rt − µ)(rt−l − µ)′], l = . . . − 1, 0, 1 . . . (2.3)

Její odhad označíme:

Γ̂l =
1

T

T∑

t=l+1

(rt − r)(rt−l − r)′, l = . . . − 1, 0, 1 . . . (2.4)

kde r = 1
T

T∑
t=1

rt. Pro slabě stacionární vícerozměrnou časovou řadu rt =

(r1,t, . . . , rk,t)
′ je matice Γl závislá pouze na rozdílu argumentů l. Γl popisuje

kovarianci jednotlivých komponent vícerozměrné stacionární časové řady
se zpožděním l. Abychom zjistili míru současné či zpožděné lineární závis-
losti mezi jednotlivými komponentami vícerozměrné časové řady, je nutné
matice Γl normovat na korelační matice. Proto definujeme zpožděnou kore-
lační matici vícerozměrné stacionární časové řady.
Zpožděná korelační matice se zpožděním l je definována jako:

ρl = D
−1

ΓlD
−1, l = . . . − 1, 0, 1 . . . , (2.5)

kde D = diag{
√

Γ11(0), . . . ,
√

Γkk(0)}. Její odhad označíme:

ρ̂l = D̂
−1

Γ̂lD̂
−1, l = . . . − 1, 0, 1 . . . (2.6)

Speciálně prvky ρij(0), i = 1 . . . , k, j = 1 . . . , k jsou současné korelace
jednotlivých komponent rt. Obecně platí, že ρij(l) 6= ρji(l), i = 1 . . . , k, j =
1 . . . , k, l > 0, protože tyto dva korelační koeficienty měří odlišnou lineární
závislost. Jistá symetrie však pro ρl, l > 0 platí, tuto vlastnost shrnuje násle-
dující tvrzení, jehož důkaz je zřejmý.
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Tvrzení 2.1 (Vlastnosti zpožděné kovarianční matice).
Pro slabě stacionární vícerozměrnou časovou řadu rt = (r1,t, . . . , rk,t)

′ platí:

Γl = Γ
′

−l a ρ
′

l = ρ
−l, l = . . . − 1, 0, 1 . . .

Z tohoto důvodu budeme dále popisovat pouze vlastnosti Γl, l >
0 a ρl, l > 0. Více o problematice kovariančních a korelačních matic
vícerozměrných časových řad lze nalézt v [Tsay (2002), kapitola 8.1].

2.3 Lineární závislost

Lineární vztah dvou komponent ri,t a rj,t vícerozměrné časové řady lze
popsat následujícími body:

1. ri,t a rj,t nemají žádný lineární vztah pokud ρij(l) = ρji(l) = 0
pro všechna l ≥ 0.
2. ri,t a rj,t jsou současně korelované pokud ρij(0) 6= 0.
3. ri,t a rj,t nemají žádnou zpožděnou závislost pokud ρij(l) = ρji(l) = 0
pro všechna l > 0.
4. Existuje jednostranná závislost mezi ri,t a rj,t pokud ρij(l) = 0 pro
všechna l > 0, ale ρji(ν) 6= 0 pro nějaká ν > 0. V tomto případě ri,t nezávisí
na žádné předchozí hodnotě rj,t, ale rj,t závisí na nějakých předchozích
hodnotách ri,t.
5. Existuje zpětná vazba mezi ri,t a rj,t pokud ρij(l) 6= 0 pro nějaké l > 0
a ρji(ν) 6= 0 pro nějaké ν > 0.

Pro statistický test, zda časová řada rt = (r1,t, . . . , rk,t)
′ nemá žádné

zpožděné korelace, se používají vícerozměrné portmanteau testy.
Konkrétně zobecnění Ljungovy-Boxovy statistiky pro vícerozměrné
časové řady (viz [Tsay (2002), kapitola 8.1]). V tomto případě je nulová
hypotéza H0 : ρ1 = · · · = ρm = 0 proti alternativní hypotéze H1 : ρi 6= 0

pro nějaké i = 1, . . . , m. Testová statistika je:

Qk(m) = T 2
m∑

l=1

1

T − l
tr(Γ̂

′

lΓ̂
−1
0 Γ̂lΓ̂

−1
0 ), (2.7)

kde T je rozsah výběru a k je dimenze rt. Za platnosti nulové hypotézy
má Qk(m) asymptotické rozdělení χ2 s k2m stupni volnosti. Více o lineární
závislosti lze nalézt v [Tsay (2002), kapitola 8.1].
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2.4 Vektorové autoregresní procesy

Jedná se o zobecnění jednorozměrného autoregresního procesu do více
dimenzí (viz [Tsay (2002), kapitola 8.2]). Redukovaný tvar modelu
VAR(p) pro vícerozměrnou časovou řadu rt = (r1,t, . . . , rk,t)

′ lze zapsat
jako:

rt = φ0 + Φ1rt−1 + · · · + Φprt−p + at, (2.8)

kde φ0 je k-rozměrný vektor, Φi je k × k matice pro i = 1, . . . , p a at

je posloupnost časově nekorelovaných náhodných vektorů s nulovou střední
hodnotou a kovarianční maticí Σ. Koeficienty matic Φi, i = 1, . . . , p měří
dynamickou závislost rt se zpožděním i. Současnou závislost jednotlivých
komponent rt popisují mimo diagonální prvky korelační matice Σ. V pří-
padě potřeby lze redukovaný tvar modelu převést pomocí lineární trans-
formace na strukturální tvar modelu VAR(p). Tento postup využívá
Choleského rozklad pozitivně definitní matice Σ viz [Tsay (2002), kapitola
8.2]. Ve strukturálním tvaru modelu jsou již explicitně uvedeny současné
závislosti jednotlivých komponent rt. V praxi se však více používá reduko-
vaný tvar modelu VAR(p). Stejně jako v jednorozměrném případě můžeme
přepsat redukovaný tvar modelu pro rt pomocí maticového operátoru
zpětného posunutí:

(I − Φ1B − · · · −ΦpB
p)rt = Φ(B)rt = φ0 + at, (2.9)

kde I je k × k jednotková matice.
Každý model procesu VAR(p) lze převést na model VAR(1 ) dimenze kp
tvaru:

xt = Φ
∗
xt−1 + bt, (2.10)

kde xt = (r̃′t−p+1, r̃
′

t−p+2, . . . , r̃
′

t)
′, r̃t = rt − E(rt), bt = (0, . . . , 0, a′

t)
′ a

Φ
∗ =





0 I 0 0 . . . 0

0 0 I 0 . . . 0

...
...

...
...

...
...

0 0 0 0 . . . I

Φp Φp−1 Φp−2 Φp−3 . . . Φ1




(2.11)

Vlastnosti procesu VAR(p) proto můžeme odvodit z vlastností odpovída-
jícího modelu VAR(1 ).
Pokud je rt slabě stacionární VAR(p) proces potom platí:
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1. µ = E(rt) = (I −Φ1B − · · · −ΦpB
p)−1φ = [Φ(1)]−1φ

2. Cov(rt, at) = Σ

3. Cov(rt−l, at) = 0 pro všechna l > 0
4. Γl = Φ1Γl−1 + · · · + ΦpΓl−p pro všechna l > 0

Nutná a postačující podmínka slabé stacionarity procesu VAR(p):
všechny vlastní hodnoty matice Φ∗ (tj. matice příslušného AR(1) procesu
v 2.10) leží uvnitř jednotkového kruhu v komplexní rovině.

2.5 Vektorový proces klouzavých součtů

Přímým zobecněním jednorozměrného procesu klouzavých součtů MA
získáme obecný tvar vektorového procesu klouzavých součtů řádu q -
VMA(q) vícerozměrné časové řady rt = (r1,t, . . . , rk,t)

′ :

rt = θ0 + at − Θ1at−1 − · · · −Θqat−q. (2.12)

Pomocí operátoru zpětného posunutí lze proces VMA(q) zapsat jako:

rt = θ0 + Θ(B)at, (2.13)

kde θ0 je k-dimensionální vektor, Θi jsou k× k matice, Θ(B) = I −Θ1B−
· · · − ΘqB

q a at je posloupnost časově nekorelovaných náhodných vektorů
s nulovou střední hodnotou a kovarianční maticí Σ.
VMA(q) je slabě stacionární vždy, když existuje kovarianční matice Σ

náhodného vektoru at. Vektor středních hodnot je roven µ = E(rt) = θ0.
Pro časovou řadu VMA(q) rt platí:
1. Cov(rt, at) = Σ

2. Γ0 = Σ + Θ1ΣΘ
′

1 + · · ·+ ΘqΣΘ
′

q

3. Γl = 0 pro l > q

4. Γl =
q∑

j=l

ΘjΣΘ
′

j−l pro 1 ≤ l ≤ q a Θ0 = −I

Protože ρl = 0 pro l > q, používá se výběrová ρl k identifikaci řádu VMA.

2.6 Vektorový ARMA proces

Obecný model VARMA(p,q) má tvar:

Φ(B)rt = φ0 + Θ(B)at, (2.14)
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kde Φ(B) = I−Φ1B−· · ·−ΦpB
p a Θ(B) = I−Θ1B−· · ·−ΘqB

q. Na rozdíl
od jednorozměrného procesu ARMA nejsou modely VARMA jednoznačně
identifikované. Například model VMA (1):

[
r1t

r2t

]
=

[
a1t

a2t

]
−

[
0 2
0 0

] [
a1,t−1

a2,t−1

]
(2.15)

je identický modelu VAR(1)
[
r1t

r2t

]
−

[
0 −2
0 0

] [
r1,t−1

r2,t−1

]
=

[
a1t

a2t

]
. (2.16)

Ekvivalence těchto modelů je lépe vidět na modelech pro jednotlivé kompo-
nenty těchto časových řad. Pro model VMA (1) máme:

r1t = a1t − 2a2,t−1, r2t = a2,t. (2.17)

Pro model VAR(1) máme:

r1t = −2r2,t−1 + a1t, r2t = a2t. (2.18)

Příklad byl převzat z [Tsay (2002), kapitola 8.2]. Podmínky slabé stacionarity
VARMA(p,q) jsou shodné s podmínkami slabé stacionarity pro VAR(p)
s maticovým polynomem Φ(B). Více o vícerozměrných procesech Boxovy-
Jenkinsonovy metodologie lze nalézt v [Tsay (2002), kapitola 8.2].

2.7 Jednotkový kořen a kointegrace

Pokud modelujeme několik nestacionárních časových řad s jednotkovými
kořeny autoregresního polynomu najednou, můžeme narazit na problém
kointegrace. Mějme například dvě jednorozměrné časové řady x1t a x2t. Obě
jsou nestacionární s jednotkovým kořenem autoregresního polynomu. Pokud
existuje lineární kombinace y1t = ax1t + bx2t, která je slabě stacionární,
vzniká jejich kointegrace. Pokud budeme modelovat najednou časové řady
y1t a x1t, bude v tomto dvourozměrném modelu pouze jeden jednotkový
kořen. Obecně pro k-rozměrnou nestacionární časovou řadu s jednotkovým
kořenem existuje kointegrace, pokud je v systému méně než k jednotkových
kořenů. V tomto případě diferencování jednotlivých komponent pro dosažení
stacionarity nelze použít. K vyřešení tohoto problému se používá metoda EC
(„error correction“) viz [Tsay (2002), kapitola 8.5].
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Kapitola 3

Modelování volatility

3.1 Úvod a značení

V předchozí kapitole jsme popisovali především slabě stacionární modely
vícerozměrných časových řad rt = (r1,t, . . . , rk,t)

′. Takovéto modely před-
pokládají, že kovarianční matice Γ0 = E[(rt − µt)(rt − µt)

′] jednotlivých
komponent je konstantní v čase. V praxi je však většina finančních časových
řad heteroskedastická. Finanční data jsou také typická následujícími vlast-
nostmi viz [Cipra (2008), kapitola 11]:
1. leptokurtickým rozdělením;
2. shlukováním volatility;
3. pákovým efektem.
Proto se pro jednorozměrné finanční časové řady používá zápis:

rt = µt + at = µt + σtεt = E(rt|Ωt−1) +
√

V ar(rt|Ωt−1)εt, (3.1)

kde µt = E(rt|Ωt−1) je podmíněná střední hodnota časové řady v čase t, při
znalosti všech informací do času t − 1, σt =

√
V ar(rt|Ωt−1) je podmíněná

směrodatná odchylka (volatilita) časové řady v čase t, při znalosti všech in-
formací do času t − 1 a {εt} je posloupnost nezávislých stejně rozdělených
náhodných veličin se střední hodnotou 0 a rozptylem 1. Protože mezi pod-
míněnou směrodatnou odchylkou (volatilitou) a podmíněným rozptylem ex-
istuje vzájemně jednoznačný vztah, nebudeme ve zbytku textu přesně roz-
lišovat mezi pojmy volatilita a podmíněný rozptyl. Většinou budeme mlu-
vit o modelování volatility, ať už nás bude zajímat σt =

√
V ar(rt|Ωt−1)

nebo σ2
t = V ar(rt|Ωt−1). Modely pro jednorozměrné finanční časové řady lze

rozdělit do dvou rovnic.
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µt = E(rt|Ωt−1) se nazývá rovnice střední hodnoty a v jednorozměrném
případě se většinou modeluje pomocí procesů Boxovy-Jenkinsovy metodolo-
gie, lineární regrese nebo se položí rovna konstantě.
σ2

t = V ar(rt|Ωt−1) se nazývá rovnice volatility. V následující kapitole nej-
dříve shrneme metody pro jednorozměrné modelování volatility a v dalších
kapitolách popíšeme různé přístupy pro modelování vícerozměrné volatility.

3.2 Jednorozměrné modely volatility

Existuje mnoho způsobů jak modelovat volatilitu. V současné době jsou
nejpoužívanější modely GARCH (Generalized Autoregressive Conditional
Heteroscedastic) a různé jejich modifikace jako například EGARCH.
V této kapitole krátce shrneme nejznámější modely jednorozměrné volati-
lity. Více o jednorozměrném modelování lze nalézt v [Tsay (2002), kapitola
3] a v [Cipra (2008), kapitola 11].

1.Historická volatilita

σ̂t
2 =

t−1∑
τ=t−k

a2
τ

k
. (3.2)

Model historické volatility je nejjednodušší přístup k volatilitě. Jedná se
o výběrový rozptyl předpovědních chyb at přes historické období délky k > 0.

2.EWMA

σ̂2
t = (1 − λ)

∞∑

j=0

λja2
t−j−1 = (1 − λ)a2

t−1 + λσ̂2
t−1, 0 < λ < 1. (3.3)

EWMA (exponentially weighted moving averages) je analogie jednoduchého
exponenciálního vyrovnávání pro modelování volatility. Model obsahuje
jediný neznámý parametr 0 < λ < 1, který řídí dynamiku. Čím je parametr
λ menší, tím větší váhu má poslední předpovědní chyba at−1 a tím více je
model dynamický.

3.ARCH(m)

σ̂2
t = α0 + α1a

2
t−1 + · · ·+ αma2

t−m, α0 > 0, α1 ≥ 0, . . . , αm ≥ 0. (3.4)
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ARCH(m) (Autoregressive Conditional Heteroscedastic) modeluje volatilitu
jako jednoduchou kvadratickou funkci minulých předpovědních chyb. Dobře
popisuje některé jevy pozorované v praxi jako například shlukování volatility
u finančních dat. Pokud je splněna podmínka α0 > 0, α1 ≥ 0, . . . , αm ≥ 0,
je σ2

t vždy kladná. Pro existenci nepodmíněného rozptylu var(at) je potřeba

splnění další podmínky
m∑

i=1

αi < 1. Při splnění této podmínky je proces

předpovědních chyb slabě stacionární s rozptylem var(at) = α0

1−α1− ··· −αm
a

střední hodnotou E(at) = 0.

4.GARCH(m,s)

σ̂2
t = α0 +

m∑

i=1

αia
2
t−i +

s∑

j=1

βjσ
2
t−j , α0 > 0, αi ≥ 0, βj ≥ 0. (3.5)

Zobecnění modelu ARCH, které mají často vysoký řád modelu m. Existuje
nespočet modifikací tohoto modelu, které zohledňují například pákový
efekt u finančních dat. Nejčastěji se používá model GARCH(1,1). Pro
existenci nepodmíněného rozptylu var(at) je potřeba splnění podmínky
m∑

i=1

αi +
s∑

j=1

βj < 1. Pří splnění této podmínky je proces předpovědních chyb

slabě stacionární s rozptylem var(at) = α0

1−α1− ··· −αm−β1− ··· −βs
a střední

hodnotou E(at) = 0.

5.EGARCH(m,s)
Jedná se o modifikaci modelu GARCH. Zkratka EGARCH je odvozena
z anglického názvu Exponential GARCH. Tato modifikace umožňuje
rozdílný vliv kladných a záporných hodnot chyb at−k, k = 1, 2 . . . na hod-
notu předpovídané volatility σ̂2

t . Díky tomu model zohledňuje v praxi
pozorovaný pákový efekt. K tomu využívá vážené předpovědní chyby
g(at) = θat + γ[|at| − E(|at|)]. Výsledný tvar modelu je:

ln(σ̂2
t ) = α0 +

1 + β1B + · · · + βsB
s

1 − α1B − · · · − αmBm
g(at−1), (3.6)

kde B je operátor zpětného posunu a polynomy 1 + β1B + · · · + βsB
s a

1−α1B − · · ·−αmBm nemají žádné společné kořeny. Navíc všechny kořeny
těchto polynomů leží vně jednotkového kruhu.
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3.2.1 Příklad

V tomto příkladě aplikujeme jednorozměrné modely volatility na denní lo-
garitmické výnosy akcií společnosti ČEZ, které budeme značit rt. Data jsou
z období od 28.5.2004 do 9.2.2010. Počet dat je 1432. Na obrázku 3.1 je
vidět graf těchto logaritmických výnosů. Je zde patrné shlukování vola-
tility a to především v období, kdy se na českém trhu začaly projevovat
důsledky finanční krize. Proto lze předpokládat potřebu modelu pro hete-
roskedastická data. Na obrázku 3.2 je zobrazena autokorelační a parciální
autokorelační funkce řady rt. Ljungův-Boxův test pro prvních 20 zpoždění
jednoznačně zamítl nekorelovanost řady rt s p-hodnotou 0,0004, proto nej-
dříve z této řady eliminujeme trend. Podle tvaru parciální autokorelační
funkce se zdá, že pro modelování trendu by mohl být vhodný model AR(2).
Tedy rt = µt + at, kde µt je ve tvaru procesu AR(2). Odhadnuté parametry
AR(2) modelu mají hodnotu ar0 = 0, 0011(0, 0006), ar1 = 0, 0122(0, 0263)
a ar2 = −0, 1035(0, 0263), přičemž v závorce jsou uvedeny jejich standardní
odchylky.
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dny

rt

Obrázek 3.1: Graf denních logaritmických výnosů akcií společnosti ČEZ za
období od 28.5.2004 do 9.2.2010.
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Obrázek 3.2: NAHOŘE: autokorelační funkce denních logaritmických
výnosů akcií společnosti ČEZ za období od 28.5.2004 do 9.2.2010.
DOLE: parciální autokorelační funkce denních logaritmických výnosů ak-
cií společnosti ČEZ za období od 28.5.2004 do 9.2.2010.
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Obrázek 3.3: NAHOŘE: autokorelační funkce denních kvadratických logarit-
mických výnosů akcií společnosti ČEZ za období od 28.5.2004 do 9.2.2010.
DOLE: parciální autokorelační funkce denních kvadratických logaritmických
výnosů akcií společnosti ČEZ za období od 28.5.2004 do 9.2.2010.

16



Diagnostiku modelu provedeme opět pomocí Ljungova-Boxova testu pro
prvních 20 zpoždění vypočtených reziduí at v modelu

rt = 0, 0011 + 0, 0122rt−1 − 0, 1035rt−2 + at. (3.7)

Tento test nezamítl nekorelovanost reziduí at na hladině 5% s dosaženou
p-hodnotou 0,12. Proto budeme považovat model AR(2) za adekvátní. Dále
použijeme Ljungův-Boxův test pro prvních 20 zpoždění na druhé moc-
niny reziduí a2

t , abychom zjistili, zda je nutné použít modely pro volatilitu.
Tento test zamítl nekorelovanost v řadě a2

t na hladině 5% s dosaženou p-
hodnotou blízkou nule. Proto je potřeba použít modely volatility pro σ2

t .
Na obrázku 3.3 lze vidět autokorelační a parciální autokorelační funkci řady
r2
t . Z těchto grafů je rovněž patrná heteroskedasticita dat. Pokud bychom

chtěli použít pro modelování volatility model ARCH, museli bychom po-
dle parciální autokorelační funkce zvolit vysoký řád modelu. Jako vhodný
se jeví například řád 19. Proto zkusíme pro modelování volatility použít
model GARCH(1,1). Odhadnuté parametry modelu GARCH(1,1) mají hod-
notu α0 = 0, 00002(0, 000004), α1 = 0, 14(0, 018) a β1 = 0, 82(0, 024),
přičemž v závorce jsou uvedeny jejich standardní odchylky. Všechny odhad-
nuté parametry jsou vysoce signifikantní. Máme tedy model

rt = 0, 0011 + 0, 0122rt−1 − 0, 1035rt−2 + at, at = σtεt,

σ2
t = 0, 00002 + 0, 14a2

t−1 + 0, 82σ2
t−1.

(3.8)

Diagnostiku GARCH(1,1) provedeme opět pomocí Ljungova-Boxova testu
pro prvních 20 zpoždění vypočtených reziduí ε2

t . Tento test nezamítl neko-
relovanost reziduí ε2

t na hladině 5% s dosaženou p-hodnotou 0,98. Proto
budeme považovat model GARCH(1,1) za adekvátní. Jako další bychom měli
provést test normality reziduí εt. V tomto případě jednoznačně zamítáme
normalitu reziduí například pomocí Jarque-Bera testu. Tato situace je pro
finanční aktiva typická. Ukazuje se, že výnosy z akcií mají těžší chvost než
normální rozdělení. To je patrné i v tomto příkladě zvláště kvůli datům z ob-
dobí globální finanční krize. Jako řešení lze předpokládat, že rezidua mají
například t-rozdělení. V literatuře se však adekvátnost modelu testuje větši-
nou pouze pomocí Ljungova-Boxova testu. Porovnání modelu s předpokla-
dem normálně rozdělených reziduí a reziduí s t-rozdělením lze nalézt v [Tsay
(2002), kapitola 3, příklad 3.3]. Ani v tomto případě se však diagnostice,
zda vypočtená rezidua mají předpokládané rozdělení, nevěnuje pozornost.
Na obrázku 3.4 je vidět odhadnutá volatilita pomocí modelu GARCH(1,1).
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Obrázek 3.4: NAHOŘE: Graf denních logaritmických výnosů akcií
společnosti ČEZ za období od 28.5.2004 do 9.2.2010. DOLE: Odhadnutá
podmíněná volatilita pomocí modelu GARCH(1,1).
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3.3 Vícerozměrné modely volatility

Analogicky jako v jednorozměrném případě se pro modelování
vícerozměrných finančních časových řad používá zápis:

rt = µt + at. (3.9)

µt = E(rt|Ωt−1) je podmíněný vektor středních hodnot, který se
často modeluje pomocí modelů popsaných v předchozí kapitole, napří-
klad VARMA(p,q). Σt = cov(at|Ωt−1) je podmíněná kovarianční matice
proměnná v čase. Protože matice Σt je symetrická, nebudeme vždy modelo-
vat všechny její prvky. Skutečný počet neznámých parametrů je zde pouze
k(k+1)/2. Často se používají různé reparametrizace matice Σt. Jedna z nej-
používanějších je reparametrizace Σt = [σ2

i,j,t] = DtρtDt, kde ρt je pod-
míněná korelační matice časové řady rt v čase t a Dt = diag{σ1,1,t, . . . , σk,k,t}.
Vývoj Σt je dán prvky σ2

i,i,t pro i = 1, . . . , k a ρi,j,t pro j < i a 1 ≤ i ≤ k.
Proto stačí modelovat vektor:

Ξt = (σ2
1,1,t, . . . , σ

2
k,k,t, ρ̃

′

t)
′ (3.10)

délky k(k + 1)/2, kde ρ̃t je vektor hodnot ρi,j,t pro j < i a 1 ≤ i ≤ k. Napří-
klad pro k = 2 máme Ξt = (σ2

1,1,t, σ
2
2,2,t, ρ2,1,t)

′. Existuje mnoho rozšíření jed-
norozměrných modelů volatility do více dimenzí. V této kapitole se budeme
zabývat především zobecněním modelů GARCH. Různá zobecnění se liší
především v modelování vektoru ρ̃t. Další informace o vícerozměrném mo-
delování volatility lze nalézt v [Tsay (2002), kapitola 9] a v Engle (2009).

3.3.1 Historická volatilita a EWMA

Jako nejjednodušší vícerozměrné modely volatility se opět používají his-
torická volatilita a EWMA. Jedná se o přímé rozšíření jednorozměrných
modelů, které popisuje následující vzorec:

Σ
Hist
t =

1

m

t−1∑

τ=t−m

(aτa
′

τ ), Σ
EWMA
t = λat−1a

′

t−1 + (1 − λ)ΣEWMA
t−1 , (3.11)

kde 0 < λ < 1 a m je přirozené číslo.
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3.3.2 Dvourozměrný model GARCH

Pro jednoduchost se v této části zaměříme pouze na dvourozměrné finanční
časové řady. Vícerozměrnými modely se budeme zabývat v dalších sekcích.
Dvourozměrný model GARCH modeluje vývoj vektoru Ξt deterministic-
kými rovnicemi. V tomto přístupu využíváme pro modelování diagonálních
prvků matice Σt kvadratické chyby a2

t−1 a tudíž předpokládáme, že nezávisí
na křížových členech ai,t−1aj,t−1. Prvky vektoru ρ̃t považujeme buďto
za konstantní nebo je modelujeme dalším modelem GARCH.

Konstantní korelace
V tomto případě předpokládáme, že korelace jsou konstantní v čase.
Ve dvourozměrném modelu to znamená, že ρ1,2,t = ρ1,2 a dále před-
pokládáme, že |ρ1,2| < 1. Potom stačí modelovat dvourozměrný vektor
Ξt

∗ = (σ2
1,1,t, σ

2
2,2,t)

′. Například obecný tvar modelu GARCH(1,1) je:

Ξt

∗ = α0 + α1a
2
t−1 + β1Ξt−1

∗, (3.12)

kde α0 je dvourozměrný vektor kladných čísel, α1 a β1 jsou 2 × 2 matice
s nezápornými čísly. Rozepsáním po složkách má model tvar:

[
σ11,t

σ22,t

]
=

[
α10

α20

]
+

[
α11 α12

α21 α22

] [
a2

1,t−1

a2
2,t−1

]
+

[
β11 β12

β21 β22

] [
σ2

11,t−1

σ2
22,t−1

]
(3.13)

Speciálním případem tohoto modelu je situace, kdy jsou matice α1 a β1 di-
agonální. Tento případ se nazývá diagonální model GARCH(1,1) s kon-
stantní korelací a lze modelovat dvěma nezávislými jednorozměrnými
modely GARCH(1,1). Korelační koeficient ρ1,2 lze odhadnout například
jako výběrový korelační koeficient mezi jednotlivými komponentami
vícerozměrné časové řady.

Časově proměnné korelace
Předpoklad konstantních korelací je v praxi často nesplnitelný. Ve většině
vícerozměrných časových řad se korelace jednotlivých komponent v
čase mění. V případě časově proměnných korelací se v podstatě
model GARCH(1,1) rozdělí na dva modely GARCH(1,1). První
model GARCH(1,1) je identický s modelem popsaným v předchozím
odstavci a popisuje podmíněné rozptyly finanční časové řady. Druhý
model GARCH(1,1) popisuje podmíněné korelace finanční časové řady.
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Ve dvourozměrném případě modelujeme pouze jeden korelační koeficient
ρ21,t. Rovnice modelu je:

ρ21,t = ± exp(qt)

1 + exp(qt)
, qt = ω0 + ω1ρ21,t−1 + ω2

a1,t−1a2,t−1√
σ11,t−1σ22,t−1

. (3.14)

Znaménko + nebo − volíme podle toho, zda má být očekávaná korelace
kladná nebo záporná. Pokud neznáme znaménko korelace, použijeme Fi-
scherovu transformaci:

qt = ln

(
1 + ρ21,t

1 − ρ21,t

)
(3.15)

nebo

ρ21,t =
exp(qt) − 1

exp(qt) + 1
. (3.16)

Pokud je ω1 = ω2 = 0, potom se model redukuje na model s konstantními
korelacemi.

3.3.3 Vícerozměrný model GARCH

Existuje velké množství dalších rozšíření jednorozměrného modelu GARCH
do více dimenzí. Oproti předchozí sekci využívají tato rozšíření i křížové
členy ai,t−1aj,t−1 a modelují zároveň diagonální i mimo diagonální prvky Σt.
Aby se snížil počet odhadovaných parametrů a modely byly v praxi zvlád-
nutelné, používají se opět různá omezení. Populární třídou těchto modelů
je diagonální vektorový GARCH model. V tomto případě modelujeme
každý prvek matice Σt (kromě symetrických prvků matice pod hlavní di-
agonálou) nebo ekvivalentně každý prvek vektoru Ξt zvlášť. Předpokládáme,
že hodnota Σi,j,t závisí pouze na historických hodnotách i-té a j-té kompo-
nenty řady rt = (r1,t, . . . , rk,t)

′. Například pro nejpoužívanější zobecnění
modelu GARCH(1,1) mají rovnice modelu tvar:

Σi,j,t = ωi,j + αi,jai,t−1aj,t−1 + βi,jΣi,j,t−1. (3.17)

Protože je v tomto modelu velké množství parametrů používají se další
omezení. První typ omezení se nazývá diagonální BEKK (Baba-Engle-
Kraft-Kroner) a je definován jako:

αi,j = αiαj , βi,j = βiβj. (3.18)
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Další typ omezení se nazývá skalární MGARCH a je definován jako:

αi,j = α, βi,j = β. (3.19)

V tomto případě je výsledný model ve tvaru:

Σi,j,t = ωi,j + αai,t−1aj,t−1 + βΣi,j,t−1 (3.20)

a obsahuje již jen k(k + 1)/2 + 2 parametrů, z nichž je k(k + 1)/2 v matici
interceptu Ω = {ωi,j}.

3.3.4 Modely CCC a OGARCH

Další třídou rozšíření jednorozměrných modelů GARCH do více dimenzí
jsou takzvané CCC modely. Tato zkratka pochází z anglického názvu
Constant Conditional Correlation. Tento model předpokládá, že podmíněná
korelační matice je konstantní v čase. Proto pro podmíněnou kovarianční
matici platí Σt = DtρD′

t, kde ρ je konstantní podmíněná korelační matice
a Dt = diag{σ1,1,t, . . . , σk,k,t}. V tomto případě tedy stačí modelovat
jednorozměrné volatility jednotlivých komponent časové řady rt. Korelační
matici lze odhadnout jako výběrovou korelační matici a poté již lze
vypočítat prvky podmíněné kovarianční matice. Předpoklad konstantních
korelací však není v praxi příliš reálný, především pro finanční časové
řady, sledující delší období. Proto existuje zobecnění modelů CCC, které
se nazývá OGARCH. Zkratka pochází z anglického názvu Orthogonal
GARCH. Tyto modely transformují vektor podmíněných chyb at pomocí
nesingulární lineární transformace na vektor bt, přičemž transformovaný
vektor má konstantní korelace. Tyto transformace se liší především tím, zda
jsou jejich koeficienty v čase konstantní nebo proměnné. V případě časově
proměnných koeficientů je potřeba jejich dynamického modelování.

Choleského rozklad pozitivně definitní matice
Pomocí Choleského rozkladu můžeme zapsat Σt jako:

Σt = LtGtL
′

t, (3.21)

kde Lt je dolní trojúhelníková matice s jedničkami na diagonále a Gt je
diagonální matice s kladnými prvky na diagonále. Označme prvky těchto
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matic následovně:

Lt =





1 0 0 0 . . . 0
q21,t 1 0 0 . . . 0
q31,t q32,t 1 0 . . . 0

...
...

...
...

...
...

qk1,t qk2,t qk3,t . . . qk,k−1,t 1




(3.22)

Gt =





g11,t 0 0 . . . 0
0 g22,t 0 . . . 0
...

...
...

...
...

0 0 . . . 0 gkk,t




(3.23)

Choleského transformace je ortogonální transformace chybového vektoru at

časové řady rt na vektor bt. Vektor bt je definován následovně: b1,t = a1,t a
bi,t, pro 1 < i ≤ k, je definován rekurzivně lineární regresí:

ait = qi1,tb1t + qi2,tb2t + · · ·+ qi(i−1),tb(i−1)t + bit. (3.24)

Přitom qik,t jsou OLS koeficienty lineární regrese a jsou totožné s prvky
matice Lt. Platí bt = L−1

t at a at = Ltbt. Kovarianční matice vektoru bt je
Gt a bit je nekorelovaný s bjt pro i 6= t.
Pro modelování volatility tedy můžeme použít vektor:

Ξt = (g11,t, . . . , gkk,t, q21,t, q31,t, q32,t, . . . , qk1,t, . . . , qk(k−1),t)
′ (3.25)

délky k(k + 1)/2 a pomocí transformace Σt = LtGtL
′

t vyjádřit prvky
matice Σt. Díky ortogonalitě inverzní transformace bt = L−1

t at se výrazně
zjednoduší věrohodnostní rovnice odhadu modelu. Protože bit závisí pouze
na bjt pro j < i a model pro gii,t také závisí pouze na bjt pro j < i,
můžeme model vícerozměrné volatility vytvořit rekurzivně následujícím
algoritmem:

1. Vybereme aktivum, které nás nejvíce zajímá a vytvoříme jednorozměrný
model volatility pro časovou řadu jeho logaritmických zisků.
2. Přidáme druhou jednorozměrnou časovou řadu logaritmických zisků
dalšího aktiva do modelu. Vytvoříme ortogonální transformaci procesu
chyb tohoto nového aktiva a vytvoříme dvourozměrný model volatility.
Odhadnuté parametry jednorozměrného modelu z kroku 1 lze použít jako
počáteční hodnoty pro odhad dvourozměrného modelu.
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3. Přidáme třetí jednorozměrnou časovou řadu logaritmických zisků dalšího
aktiva do modelu. Vytvoříme ortogonální transformaci procesu chyb tohoto
nového aktiva a vytvoříme trojrozměrný model volatility. Opět můžeme
použít odhadnuté parametry dvourozměrného modelu jako počáteční
hodnoty pro odhad trojrozměrného modelu.
4. Pokračujeme přidáváním jednorozměrných řad logaritmických zisků
dalších aktiv, dokud nevytvoříme kompletní model volatility pro všechna
aktiva.

Po každém kroku bychom měli provést test kvality modelu, abychom ověřili
adekvátnost modelu. Tato procedura zjednoduší odhad vícerozměrných
modelů volatility a zkrátí výpočetní dobu odhadu. Dalším možným
zjednodušením tohoto modelu je předpoklad konstantní matice L = Lt.

Hlavní komponenty
Další možností, jak transformovat finanční časovou řadu rt na nekorelo-
vanou časovou řadu, je použití hlavních komponent. Pro nepodmíněnou
kovarianční matici Σ finanční časové řady rt platí

Σ = P−1
ΛP−1′, (3.26)

kde Λ = diag{λ1, . . . , λk}, λ1 > · · · > λk jsou vlastní čísla matice Σ a P−1 je
matice složená ze sloupcových vlastních vektorů λi, i = 1, . . . , k příslušných
k vlastním číslům λi, i = 1, . . . , k. Dále předpokládáme, že podmíněná ko-
varianční matice časové řady Prt je diagonální. Tedy platí

cov(Prt|Ωt−1) = Gt (3.27)

a Gt je diagonální. Prvky matice Gt poté modelujeme jako jednorozměrné
modely GARCH(1,1). Pro nepodmíněnou kovarianční matici finanční časové
řady rt tedy platí

Σ = P−1E(Gt)P
−1′ = P−1

ΛP−1′ (3.28)

3.3.5 Příklad

V tomto příkladě budeme modelovat podmíněnou volatilitu a podmíně-
nou kovarianci denních logaritmických výnosů akcií společnosti ČEZ, které
budeme značit r1,t a denních logaritmických výnosů akcií společnosti Tele-
fonica, které budeme značit r2,t. Data jsou z období od 6.12.2006 do 9.2.2010.
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Počet dat je 795. Na obrázku 3.5 je vidět graf těchto logaritmických výnosů.
Z tohoto grafu je patrná korelace mezi řadami r1,t a r2,t. Výběrový koeficient
korelace za toto období má hodnotu 0,57. Nejdříve se zaměříme na mode-
lování trendu. Pro modelování podmíněné střední hodnoty použijeme vek-
torový autoregresní proces VAR popsaný v kapitole 2.4. Po eliminaci trendu
z této časové řady budeme modelovat podmíněnou kovarianční matici mode-
lem OGARCH s využitím transformace hlavních komponent. Tento model
je popsán v kapitole 3.3.4.
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Obrázek 3.5: NAHOŘE: Graf denních logaritmických výnosů akcií
společnosti ČEZ za období od 6.12.2006 do 9.2.2010. DOLE: Graf denních
logaritmických výnosů akcií společnosti Telefonica za období od 6.12.2006
do 9.2.2010.

Vícerozměrný Ljungův-Boxův test viz kapitola 2.3, má pro řadu rt =
(r1,t, r2,t) hodnoty Q2(4) = 47, 73(0, 0001) a Q2(8) = 70, 45(0, 0001), kde
čísla v závorce jsou dosažené p-hodnoty testu. Tedy v obou případech s jisto-
tou zamítáme hypotézu, že časová řada rt = (r1,t, r2,t) nemá žádné zpožděné
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korelace, a proto je potřeba modelu pro podmíněnou střední hodnotu µt.
Pro podmíněnou střední hodnotu byl odhadnut model VAR(2) ve tvaru:

r1,t = −0, 14r2,t−1 − 0, 135r1,t−2 + a1,t,

r2,t = −0, 14r2,t−2 + a2,t,
(3.29)

kde standardní odchylka u parametru r2,t−1 je 0, 048, u parametru r1,t−2

je 0, 035 a u parametru r2,t−2 je 0, 035. Všechny odhadnuté parametry
jsou vysoce signifikantní. Adekvátnost modelu otestujeme vícerozměrným
Ljungovým-Boxovým testem pro rezidua at = (a1,t, a2,t). Byly dosaženy
následující hodnoty Q2(4) = 16, 03(0, 25) a Q2(8) = 34, 49(0, 22). Tedy
model lze považovat za adekvátní. Z tohoto modelu by se dalo usoudit,
že existuje jednostranná závislost mezi denními logaritmickými výnosy akcií
společnosti ČEZ a Telefonica. Zatímco rovnice modelu pro akcie společnosti
ČEZ obsahuje předchozí logaritmické výnosy akcií společnosti Telefonica,
rovnice modelu pro akcie společnosti Telefonica neobsahuje předchozí loga-
ritmické výnosy akcií společnosti ČEZ. Avšak obě řady jsou navíc současně
korelované. Tedy i řady r2,t−2 a r1,t−2 jsou korelované. Proto akcie společnosti
Telefonica závisí na předchozích výnosech akcií společnosti ČEZ. Pro model
r2,t = −0, 14r2,t−2 + a2,t již řada r1,t−2 nepřináší žádné významné in-
formace navíc. Přesto mezi logaritmickými výnosy akcií společnosti ČEZ
a společnosti Telefonica existuje zpětná vazba. Protože jsou všechny odhad-
nuté koeficienty záporné, lze říci, že denní logaritmické výnosy z těchto ak-
tiv měly ve sledovaném období tendenci střídat zisky se ztrátami. Napří-
klad v případě akcií společnosti Telefonica se dala po velkém zisku za dva
dny očekávat ztráta a naopak. V dalším kroku provedeme test zpožděné
korelace kvadrátu reziduí a

2
t = (a2

1,t, a
2
2,t). Z obrázku 3.5 je však patrné

shlukování volatility a také její současná korelace mezi oběma řadami, proto
budeme očekávat nutnost modelu pro podmíněnou heteroskedasticitu. Hod-
noty vícerozměrného Ljungova-Boxova testu pro řadu a

2
t jsou následující:

Q2(4) = 360(0) a Q2(8) = 539(0), kde v závorce jsou opět uvedeny dosažené
p-hodnoty testu zaokrouhlené na 4 desetinná místa. Je tedy nutné použít
model pro vícerozměrnou volatilitu. V tomto případě použijeme model
OGARCH s využitím transformace hlavních komponent. Výběrová kova-
rianční matice řady at = (a1,t, a2,t) má tvar:

Σ̂ =

[
0, 00063 0, 00026
0, 00026 0, 00034

]
= P̂

−1

Λ̂P̂
−1′

=

=

[
−0, 86048 0, 50949
−0, 50949 −0, 86048

] [
0, 00079 0

0 0, 00019

] [
−0, 86048 −0, 50949
0, 50949 −0, 86048

]
,

(3.30)

Dále provedeme odhad jednorozměrných modelů GARCH(1,1) pro kompo-
nenty transformované řady xt = (x1,t, x2,t) = P̂ at, které jsou dle předpo-
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kladu současně nekorelované. Pro řadu x1,t byl odhadnut model:

σ2
1,t = 0, 00002 + 0, 14x2

1,t−1 + 0, 83σ2
t−1. (3.31)

Pro řadu x2,t byl odhadnut model:

σ2
2,t = 0, 00003 + 0, 26x2

2,t−1 + 0, 64σ2
t−1. (3.32)

V obou těchto modelech jsou všechny parametry vysoce signifikantní a jed-
norozměrný Ljungův-Boxův test neodhalil žádné zpožděné autokorelace
v řadách ε2

1,t a ε2
2,t, kde εi,t = xi,t/σ̂i,t, i = 1, 2. Všimněme si, že model (3.31)

je téměř totožný s modelem pro volatilitu v (3.8). Podmíněná kovarianční
matice řady xt = (x1,t, x2,t) má tedy tvar:

cov(xt = Prt|Ωt−1) = Gt =

[
σ̂2

1,t 0
0 σ̂2

2,t

]
. (3.33)

Abychom získali podmíněnou kovarianční matici řady at = (a1,t, a2,t), stačí
použít zpětnou transformaci Σ̂t = P−1GtP

−1′. Na obrázku 3.6 je vidět
odhad podmíněné volatility pro akcie společnosti ČEZ a společnosti Tele-
fonica. Zde je patrný velký nárůst volatility poté, co se na českém trhu pro-
jevila globální finanční krize. Výběrový koeficient korelace mezi podmíněnou
volatilitou pro akcie společnosti ČEZ a společnosti Telefonica má hodnotu
0, 97. Takto vysokou hodnotu způsobil právě zmíněný velký nárůst volati-
lity v období finanční krize. Na obrázku 3.7 je vidět podmíněná korelace
mezi těmito dvěma aktivy. Podle vzorce (3.28) platí, že střední hodnota
podmíněné kovarianční matice řady at = (a1,t, a2,t) je rovna nepodmíněné
kovarianční matici řady at = (a1,t, a2,t). Pokud tento vztah aplikuje na námi
odhadnuté Σ̂t a Σ̂ zjistíme, že E(Σ̂1,1,t) = 0, 000614, E(Σ̂2,2,t) = 0, 000354

a Σ̂1,1 = 0, 000629, Σ̂2,2 = 0, 000344. Tyto hodnoty jsou si poměrně blízké
a proto lze říci, že model dobře popisuje podmíněnou volatilitu. Avšak pro
kovarianci řady at = (a1,t, a2,t) jsme získali hodnoty E(Σ̂1,2,t) = 0, 000237

a Σ̂1,2 = 0, 00026. Mezi těmito čísly je rozdíl deset procent, což je poměrně
hodně. Kombinace těchto rozdílů potom způsobí, že E(ρ̂1,2,t) = 0, 38, avšak
ρ̂1,2 = 0, 56. Tedy rozdíl mezi výběrovým průměrem podmíněné korelace
a výběrovou korelací řady at = (a1,t, a2,t) je více než 30 procent. To je
opravdu velký rozdíl. Ilustraci tohoto rozdílu lze vidět na obrázku 3.7, kde se
křivka odhadnuté podmíněné korelace pohybuje téměř vždy pod výběrovou
korelací. Tento problém je typický pro dynamické modelování korelací. V této
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práci se v příkladech zabýváme daty obsahující řadu odlehlých pozorování,
především velkých ztrát z období globální finanční krize. V tomto případě je
rozdíl mezi odhadem průměrné korelace pomocí odlišných metod markantní.
Na tento problém se podrobně zaměříme v kapitole 5.1. Na obrázku 3.7 je
dále vidět růst korelace v období velkého růstu volatility mezi 400-tým až
500-tým pozorováním. To je obvyklá situace pozorovaná v praxi, kdy růst vo-
latility podporuje růst korelací. Graf také obsahuje několik skoků, ve kterých
se korelace dostane do záporných hodnot. Tento jev je spíše nestandardní
a z tohoto důvodu se jeví jako vhodnější používat pro modelování korelací
spíše DCC model popsaný v následující kapitole 4.
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Obrázek 3.6: NAHOŘE: Graf odhadnuté podmíněné volatility akcií
společnosti ČEZ modelem OGARCH. DOLE: Graf odhadnuté podmíněné
volatility akcií společnosti Telefonica modelem OGARCH. Horizontální
úsečka značí výběrový rozptyl řady at = (a1,t, a2,t).
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Obrázek 3.7: Graf odhadnuté podmíněné korelace akcií společnosti ČEZ
a společnosti Telefonica modelem OGARCH. Horizontální úsečka značí
výběrovou korelaci řady at = (a1,t, a2,t).
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Kapitola 4

Vícerozměrný model GARCH s
časově proměnnými
podmíněnými korelacemi DCC

4.1 Úvod

V této kapitole popíšeme vícerozměrný model GARCH s časově proměn-
nými podmíněnými korelacemi. Anglicky se tento model nazývá Dynamic
Conditional Correlation (DCC), proto ho budeme nazývat zkratkou
DCC. Tento model je odvozen v Engle (2009). DCC budeme aplikovat
na vícerozměrnou časovou řadu logaritmických zisků rt = (r1,t, . . . , rk,t)

′

z k aktiv. Budeme předpokládat, že tyto zisky mají nulovou střední hod-
notu. Díky tomu se zjednoduší zápis a vynikne vztah mezi podmíněnými
korelacemi a vektorem standardizovaných reziduí εt, který se také někdy
nazývá vektor šoků. Mějme například dvourozměrnou časovou řadu rt =
(r1,t, r2,t) s konstantní nulovou střední hodnotou. Potom můžeme její kom-
ponenty zapsat jako:

r1,t =
√

Et−1(r2
1,t)ε1,t, r2,t =

√
Et−1(r2

2,t)ε2,t, (4.1)

kde E(εi,t) = 0, i = 1, 2 a var(εi,t) = 1, i = 1, 2. Podmíněná korelace je
potom rovna:

ρ1,2,t =
Et−1(

√
Et−1(r2

1,t)ε1,t

√
Et−1(r2

2,t)ε2,t)
√

Et−1(r
2
1,t)Et−1(ε

2
1,t)Et−1(r

2
2,t)Et−1(ε

2
2,t)

= Et−1(ε1,tε2,t). (4.2)
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Tedy vektor šoků obsahuje veškerou informaci o podmíněné korelaci r1,t

a r2,t. Vektor εt budeme dále nazývat vektor standardizovaných reziduí.
Pro zjednodušení zápisu budeme dále značit Et−1(rt) = E(rt|Ωt−1)
a covt−1(rt) = cov(rt|Ωt−1). Odhad vícerozměrného modelu GARCH
s časově proměnnými podmíněnými korelacemi DCC lze rozdělit do tří
kroků. Za prvé, odhadneme volatility jednotlivých komponent a zkonstru-
ujeme standardizovaná rezidua. Za druhé, odhadneme korelace pomocí
standardizovaných reziduí. Nakonec odhadnutou korelační matici upravíme
a znormujeme tak, aby měla vlastnosti korelační matice.

4.2 Konstrukce standardizovaných reziduí

Pro řadu rt = (r1,t, . . . , rk,t)
′ s nulovou střední hodnotou platí:

Et−1(rtr
′

t) = Σt = DtρtDt, D
2
t = diag{Σt}. (4.3)

Dále platí:
ρt = covt−1(D

−1
t rt) = covt−1(εt). (4.4)

Abychom mohli zkonstruovat standardizovaná rezidua ε̂t, musíme nejdříve
odhadnout diagonální prvky matice Σt. Poté můžeme odhadnout pod-
míněnou korelační a následně i podmíněnou kovarianční matici. Diagonální
prvky matice Σt jsou jednoduše podmíněné rozptyly komponent řady rt =
(r1,t, . . . , rk,t)

′:
Σi,i,t = Et−1(r

2
i,t). (4.5)

Podmíněné rozptyly komponent odhadneme pro každé aktivum zvlášť.
K tomu lze využít modely pro jednorozměrné modelování volatility popsané
v předchozí kapitole. Nejčastěji se používá model GARCH a různé jeho mo-
difikace jako například asymetrický model GARCH. Filozofie tohoto modelu
vychází z v praxi pozorovaného pákového efektu. Tedy jevu, kdy ztráta
daného aktiva v čase t má na velikost volatility v následujících obdobích
větší vliv, než zisk stejné velikosti. Takový model může mít například tvar:

Σi,i,t = ωi + αir
2
i,t−1 + γir

2
i,t−1Iri,t−1<0 + βiΣi,i,t−1. (4.6)

Pro modelování volatility jednotlivých komponent můžeme použít různé
varianty modelu GARCH. Také lze modelovat volatility některých kom-
ponent nebo dokonce všech komponent dohromady. To lze odůvodnit po-
zorováním z praxe, kdy se volatilita některých aktiv pohybuje společně.
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Poté co odhadneme modely volatility pro jednotlivé komponenty řady
rt = (r1,t, . . . , rk,t)

′, zkonstruujeme standardizovaná rezidua jednoduše podle
vzorce:

ε̂i,t = ri,t/
√

Σi,i,t. (4.7)

Tato operace převede řadu s časově proměnnou volatilitou na řadu s časově
konstantní volatilitou. Řada ε̂2

i,t by neměla mít žádné signifikantní autoko-
relace.

4.3 Korelace standardizovaných reziduí

Pomocí standardizovaných reziduí budeme modelovat aproximaci pod-
míněné korelační matice řady rt = (r1,t, . . . , rk,t)

′. Tuto aproximaci budeme
značit Q a nazývat jí kvazi-korelační matice. Tři nejpoužívanější modely
pro vývoj Q jsou integrovaný, mean-reverting a asymetrický model.

Integrovaný model
Je přímou analogií exponenciálního vyrovnávání. Pro jednotlivé prvky
matice Qt má model tvar:

Q1,2,t = λε1,t−1ε2,t−1 + (1 − λ)Q1,2,t−1. (4.8)

V maticovém zápise má model tvar:

Qt = λεt−1ε
′

t−1 + (1 − λ)Qt−1. (4.9)

Model se nazývá integrovaný, protože obsahuje jednotkový kořen. Proto
nemá tendenci navracet se ke konstantní hodnotě korelace a měl by být
použit v situacích, kdy korelace v daném období jednou nebo vícekrát
změní svoji hodnotu a pravděpodobně se již k původní hodnotě nepřiblíží.

Mean-reverting model
Většina změn v hodnotě korelací se zdá být jen dočasná a má tendenci
navracet se ke své průměrné hodnotě. Takovouto situaci popisuje mean-
reverting model, který je analogií procesu GARCH(1,1). Pro jednotlivé
prvky matice Qt má model tvar:

Q1,2,t = ω1,2 + αε1,t−1ε2,t−1 + βQ1,2,t−1. (4.10)

V maticovém zápise má model tvar:

Qt = Ω + αεt−1ε
′

t−1 + βQt−1. (4.11)

32



Tento model má dva dynamické parametry α a β. Dále má ještě N(N −1)/2
parametrů v matici Ω. Pro tuto matici však existuje jednoduchý odhad
odvozený ze standardizovaných reziduí:

Ω̂ = (1 − α − β)R, R =
1

T

T∑

t=1

εtε
′

t. (4.12)

Díky tomuto odhadu se sníží počet neznámých parametrů modelu na dva.
Substitucí Ω̂ za Ω získáme výsledný tvar mean-reverting modelu:

Qt = R + α(εt−1ε
′

t−1 − R) + β(Qt−1 − R). (4.13)

Matice Qt je pozitivně definitní, pokud platí podmínky: α > 0, β > 0,
1−α−β > 0 a Q1 je pozitivně definitní. Pokud se standardizovaná rezidua
pohybují společným směrem odhad kvazi-korelační matice vzroste nad svou
průměrnou hodnotu. Pokud se standardizovaná rezidua pohybují opačným
směrem, odhad kvazi-korelační matice klesne pod svoji průměrnou hodnotu.
Po nějakém čase se vliv těchto šoků vytratí a odhad kvazi-korelační matice se
opět přiblíží své průměrné hodnotě. To je princip mean-reverting modelu. V
textu Engle a Sheppard (2001) bylo ukázáno, že pro modelování logaritmic-
kých výnosů akcií je mean-reverting model vhodnější než integrovaný model.

Asymetrický model
Tento model zohledňuje v praxi pozorovaný pákový efekt. Pokud se stan-
dardizovaná rezidua pohybují společně v záporných hodnotách, hodnota
korelací vzroste v následujících obdobích více něž po stejném pohybu
standardizovaných reziduí v kladných hodnotách. Asymetrický model
pro kvazi-korelační matici je zobecnění asymetrického modelu GARCH.
V maticovém zápise má model tvar:

Qt = Ω + αεt−1ε
′

t−1 + γηt−1η
′

t−1 + βQt−1, ηt = min[εt, 0]. (4.14)

Součin ηi,tηj,t je nenulový, pouze pokud jsou obě hodnoty záporné. Pro
parametr η tedy platí podmínka η > 0. I v tomto modelu existuje vhodný
odhad pro matici Ω, který je založený na vektorech ε a η. Tento odhad má
tvar:

Ω̂ = (1 − α − β)R − γN , R =
1

T

T∑

t=1

εtε
′

t, N =
1

T

T∑

t=1

ηtη
′

t. (4.15)
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Postačující podmínka pro pozitivní definitnost matice Ω̂ je, že (1 − α −
β − γ) > 0. V textu Cappiello a Sheppard (2006) bylo modelováno pomocí
DCC modelu 21 světových akciových indexů a 13 světových dluhopisových
indexů. Ukázalo se, že asymetrie modelu pro volatilitu je potřebná pouze pro
akciové indexy. Při modelování volatility dluhopisových indexů nebylo nutné
asymetrický model použít. Naopak při modelování podmíněných korelací
bylo výhodnější použít asymetrický model jak pro akciové indexy, tak i pro
dluhopisové indexy.

4.4 Normování kvazi-korelační matice

Ačkoli podle předchozích modelů odhadneme kvazi-korelační matici Q, která
je symetrická a pozitivně definitní, nesplňuje tato matice všechna kritéria
korelační matice. Diagonální prvky matice Q mají hodnotu 1 v průměru,
ale nejsou přímo rovny 1 v každém časovém okamžiku. Hodnoty matice Q

dokonce nemusí ležet v intervalu [−1, 1]. Proto je třeba kvazi-korelační matici
normovat na skutečnou korelační matici. Pro jednotlivé prvky má toto nor-
mování tvar:

ρi,j,t =
Qi,j,t√

Qi,i,tQj,j,t

. (4.16)

Maticový tvar tohoto zápisu je:

ρt = diag{Qt}−1/2Qtdiag{Qt}−1/2. (4.17)

Kvůli tomuto normování se stává odhad nelineární ve čtvercích dat,
a proto nemůže být nevychýleným odhadem skutečných korelací. Stejně
tak ani předpovědi nejsou nevychýlené. Tyto vlastnosti však mají i ostatní
vícerozměrné varianty modelu GARCH a dokonce i jednoduché metody, jako
jsou historické korelace. Tento fakt je dán tím, že hodnoty korelací jsou
omezené, zatímco data omezená nejsou.

4.5 Odhad modelu DCC

Odhad modelu DCC provádíme metodou maximální věrohodnosti. Budeme
předpokládat, že data mají vícerozměrné normální rozdělení s daným vek-
torem středních hodnot a kovarianční maticí. Následující metoda je však na-
tolik univerzální, že odhad modelu bude konzistentní, pokud budou správně
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specifikovány vektor středních hodnot a kovarianční matice, i když dis-
tribuční předpoklad splněn nebude. V takovémto případě bude odhad mo-
delu neeficientní. Tato univerzalita je velmi důležitá, neboť řady logaritmic-
kých zisků z finančních aktiv mívají v praxi leptokurtické rozdělení s těžším
chvostem, než má normální rozdělení. Dále popíšeme konkrétní model maxi-
mální věrohodnosti pro konkrétní variantu DCC modelu. Diagonální prvky
Σi,i,t budeme odhadovat standardním modelem GARCH(1,1). Na odhad
kvazi-korelační matice Qt použijeme mean-reverting model, který vychází
také z modelu GARCH(1,1). Specifikace modelu je následující:

rt|Ωt−1 ∼ N(0, DtρtDt),

D2
t = diag{Σt}, Σt = cov(rt|Ωt−1),

Σi,i,t = ωi + αir
2
i,t−1 + βiΣi,i,t−1,

εt = D−1
t rt,

ρt = diag{Qt}−1/2Qtdiag{Qt}−1/2,

Qt = Ωt + αεt−1ε
′

t−1 + βQt−1,






(4.18)

kde α, β a {αi, βi} jsou kladné a pro všechna i je αi + βi < 1 a také
α + β < 1. Logaritmická věrohodnostní funkce pro řadu rt = (r1,t, . . . , rk,t)

′

má tvar:

L = −1

2

T∑

t=1

(k ln(2π) + ln |Σt| + r
′

tΣ
−1
t rt) (4.19)

= −1

2

T∑

t=1

(k ln(2π) + ln |DtρtDt| + r
′

tD
−1
t ρ−1

t D−1
t rt) (4.20)

= −1

2

T∑

t=1

(k ln(2π) + 2 ln |Dt| + ln |ρt| + ε′

tρ
−1
t εt) (4.21)

= −1

2

T∑

t=1

(k ln(2π) + 2 ln |Dt| + r
′

tD
−2
t rt − ε′

tεt + ln |ρt| + ε′

tρ
−1
t εt).

(4.22)
Tato logaritmická věrohodnostní funkce může být maximalizována vzhledem
ke všem svým parametrům. Těmito parametry jsou podmíněné rozptyly
v maticích Dt a podmíněné korelace v maticích ρt. Mnohem jednodušší
postup však nabízí dvou kroková metoda. Tato metoda rozdělí maxi-
malizaci logaritmické věrohodnostní funkce do dvou kroků. Využívá přitom
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toho, že poslední vyjádření logaritmické věrohodnostní funkce lze rozdělit
na dvě části jako:

L({rt}; vsechny parametry)

= L({rt}; parametry rozptylu) + L({εt}; parametry korelace).

První krok maximalizuje první tři výrazy z posledního vyjádření logarit-
mické věrohodnostní funkce (4.24). Tyto výrazy obsahují jako neznámé
parametry pouze podmíněné rozptyly z matic Dt. Tato fáze se skládá
z výpočtů jednorozměrných modelů GARCH pro jednotlivé komponenty
řady rt = (r1,t, . . . , rk,t)

′. Tyto modely jsou v prvním kroku brány jako
nezávislé. Ve druhém kroku zkonstruujeme z podmíněných rozptylů stan-
dardizovaná rezidua εt a maximalizujeme zbylé tři výrazy vzhledem k pod-
míněným korelacím v maticích ρt. Výraz ε′

tεt neobsahuje žádný neznámý
parametr, a proto může být vynechán. Tato dvou-kroková metoda není ekvi-
valentní s maximalizováním logaritmické věrohodnostní funkce přes všechny
parametry, avšak je mnohem jednodušší a je konzistentní. Ve většině případů
je řešení dvou-krokovou metodou velmi blízko regulérní maximalizaci. Pro
tento konkrétní případ pro mean-reverting model lze postupovat následovně.
Nejdříve zkonstruujeme jednotlivé GARCH(1,1) modely pro jednorozměrné
komponenty řady rt = (r1,t, . . . , rk,t)

′. Pomocí odhadnutých volatilit zkon-
struujeme standardizovaná rezidua. Dále spočítáme matici

Ω̂ = (1 − α − β)R, R =
1

T

T∑

t=1

εtε
′

t. (4.23)

Nakonec maximalizujeme logaritmickou věrohodnostní funkci:

L2 = −1

2

T∑

t=1

(ln |ρt| + ε′

tρ
−1
t εt) (4.24)

za podmínek:

Qt = R + α(εt−1ε
′

t−1 − R) + β(Qt−1 − R), (4.25)

ρt = diag{Qt}−1/2Qtdiag{Qt}−1/2. (4.26)

Velká výhoda tohoto modelu je, že obsahuje pouze dva neznámé parametry
α a β.
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4.6 Zobecnění modelu DCC

V této části popíšeme další možná zobecnění DCC modelu a také usnad-
nění odhadu parametrů pro případ, kdy má časová řada rt = (r1,t, . . . , rk,t)

′

vysoký řád k. V tomto případě se může stát odhad parametrů obtížným
a to i v případě, kdy používáme k odhadu zjednodušenou dvou-krokovou
metodu. To je způsobeno tím, že v logaritmické věrohodnostní funkci (4.24)
musíme invertovat velké množství matic ρt, které jsou plné k × k matice.
Řešením tohoto problému může být využití pouze několika aktiv k odhadu
parametrů. Pokud předpokládáme, například v případě mean-reverting mo-
delu, že dynamické vztahy mezi všemi aktivy řídí pouze dva parametry,
musí tyto dva parametry řídit vztahy i mezi každou podmnožinou těchto
aktiv. V nejjednodušším případě lze k odhadu parametrů využít pouze dvo-
jice aktiv. V takovémto případě samozřejmě ztrácíme spoustu informací
obsažených v ostatních aktivech, které bychom jinak využili při odhadu
parametrů. Další obtíží je též způsob, jakým zvolit konkrétní dvě aktiva.
Naopak velkou výhodou je zjednodušení logaritmické věrohodnostní funkce.
Model se v tomto případě řídí vztahy:

ρi,j,t =
qi,j,t√

qi,i,tqj,j,t
,

qi,j,t = Ri,j(1 − α − β) + αεi,t−1εj,t−1 + βqi,j,t−1.




 (4.27)

Logaritmická věrohodnostní funkce má tvar:

L2,i,j = −1

2

T∑

t=1

(ln(1 − ρ2
i,j,t) +

ε2
i,t + ε2

j,t − 2ρi,j,tεj,tεi,t

1 − ρ2
i,j,t

). (4.28)

V tomto vyjádření již nejsou žádné inverze matic. Navíc i při použití pouze
jediného páru aktiv je odhad parametrů (α, β) konzistentní. Přesto je takový
odhad, založený pouze na dvojici aktiv, velmi ochuzený. Autor modelu DCC
navrhuje v Engle (2009), kapitola 6 odhadnout parametry (α, β) pro kaž-
dou dvojici aktiv a poté zvolit výsledné parametry pro celkový model jako
medián nebo výběrový průměr všech odhadnutých parametrů. Někdy není
ani nutné odhadovat parametry pro všechny dvojice aktiv, lze použít pouze
nějakou jejich podmnožinu. V případě použití mediánu všech odhadnutých
parametrů, by neměl být odhad založený na podmnožině aktiv příliš odlišný
od odhadu s využitím všech dvojic aktiv. Praktickou výhodou tohoto odhadu
je, že při velkém počtu aktiv nemusí mít všechny komponenty časové řady

37



rt = (r1,t, . . . , rk,t)
′ stejnou délku. Pokud provádíme odhad parametrů na

základě dvou aktiv s dlouhou historií, můžeme využít veškerou informaci,
kterou nám velký počet pozorování dává. Při odhadu parametrů ve dvo-
jici s aktivem, které má kratší historii, potom využijeme pouze část dos-
tupných dat aktiva s delší historií. To je výhoda, pokud budujeme model
například pro velké množství akcií, které mají různá data emitace na burze
nebo pokud využíváme aktiva z rozvinutých i nově vzniklých trhů. V logarit-
mické věrohodnostní funkci (4.28) nepoužíváme žádná omezení na parametry
(α, β). Pro některé dvojice aktiv tak můžeme dospět k neobvyklým hod-
notám odhadů. Pokud chceme udržet oba parametry v intervalu (0, 1), lze
použít logistickou transformaci:

α =
exp(θ)

1 + exp(θ)
, β =

exp(φ)

1 + exp(φ)
. (4.29)

Poté odhadneme parametry (θ, φ) a parametry (α, β) dopočítáme. V prak-
tických aplikací DCC modelu na vícerozměrné finanční časové řady
s vysokou dimenzí se ukazuje, že odhad parametrů maximalizací loga-
ritmické věrohodnostní funkce, obsahující všechna aktiva, podhodnocuje
parametr α. Tento jev lze najít v Cappiello a Sheppard (2006), Engle
a Sheppard (2001) a také se ukázal při aplikaci mean-reverting modelu
v odstavci 5.2. Kvůli tomuto podhodnocení je model málo dynamický
a nereaguje dostatečně na změny v korelacích. Odhad pomocí podmnožiny
dvojic aktiv se v tomto případě ukazuje jako vhodnější. To se potvrdilo
i v odstavci 5.2.

Zobecnění modelu DCC
Výhodou zde popsaných DCC modelů je jejich nízký počet parametrů,
které je nutné odhadnout. V případě asymetrického modelu je počet
parametrů nejvyšší a to 3, nezávisle na počtu aktiv, které modelujeme.
Nevýhodou může být to, že dynamiku kovariancí řídí pro všechny dvojice
aktiv vždy stejné parametry. Taková struktura nemusí být pro všechny
případy dostačující, a proto vznikla řada zobecnění DCC modelu. Například
mean-reverting model je obdoba skalárního MGARCH modelu popsaného
v odstavci 3.3.3. Na rozdíl od modelování podmíněných odchylek od střední
hodnoty at však využívá standardizovaných reziduí εt. Stejným způsobem
jakým lze zobecnit skalární MGARCH model na diagonální BEKK model
a na diagonální vektorový GARCH model, lze zobecnit i mean-reverting
a ostatní DCC modely. Tyto zobecněné modely mohou lépe popisovat dy-
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namiku jednotlivých kovariancí časové řady rt = (r1,t, . . . , rk,t)
′, avšak oproti

standardním DCC modelům je obtížnější odhad jejich parametrů. Počet
těchto parametrů navíc závisí na počtu modelovaných aktiv. Diagonální
verze zobecněného DCC mean-reverting modelu se řídí rovnicí:

Qi,j,t = ωi,j + αiαjεi,t−1εj,t−1 + βiβjQi,j,t−1. (4.30)

Tento model obsahuje 2k parametrů kromě interceptu. Avšak odhad matice
Ω zde není už tak jednoduchý. Zobecnění integrovaného a asymetrického mo-
delu lze sestrojit obdobně. Více o zobecnění DCC modelu lze najít v [Engle
(2009), kapitola 7]. Další možností, jak lépe modelovat dynamiku korelací,
může být faktorový DCC model, který je popsán v [Engle (2009), kapitola
8].
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Kapitola 5

Aplikace DCC modelu

5.1 Simulační příklad na korelace

V příkladu 3.5.5 jsme narazili na zajímavý problém. Modelovali jsme zde
podmíněnou volatilitu a kovarianci denních logaritmických výnosů akcií
společnosti ČEZ a společnosti Telefonica. Tato data jsme označili jako
dvourozměrnou časovou řadu rt = (r1,t, r2,t). Z této řady jsme elimino-
vali trend pomocí VAR(2) procesu a rezidua označili jako časovou řadu
at = (a1,t, a2,t). Dále jsme modelovali podmíněnou volatilitu a kovarianci
řady at = (a1,t, a2,t) modelem OGARCH s využitím transformace hlavních
komponent. Tento model poměrně dobře popisoval podmíněnou volatilitu
komponent a1,t, a2,t. Přitom korelační koeficient mezi odhadnutou podmíně-
nou volatilitou komponenty a1,t a a2,t měl hodnotu 0, 97. To bylo způ-
sobeno podobným růstem volatility denních logaritmických výnosů akcií
společností ČEZ a Telefonica v období, kdy se na českém akciovém trhu pro-
jevily důsledky globální finanční krize. Výběrový korelační koeficient mezi
komponentami a1,t a a2,t měl ve sledovaném období hodnotu ρ̂1,2 = 0, 56.
Výběrový průměr z odhadnutých podmíněných korelací mezi komponentami
a1,t a a2,t měl ve sledovaném období hodnotu E(ρ̂1,2,t) = 0, 38. Mezi těmito
hodnotami je poměrně velký rozdíl. Vzniká tedy otázka: Jaká byla ve sle-
dovaném období průměrná korelace mezi denními logaritmickými výnosy
akcií společností ČEZ a Telefonica? Byla tato průměrná korelace 0, 56 nebo
0, 38? Tuto otázku se pokusíme objasnit pomocí myšlenky DCC modelu.
Tedy přístupu, že standardizovaná rezidua v sobě obsahují veškerou infor-
maci o korelaci časové řady, viz vzorec (4.2). Všimněme si, že tento vzorec
platí bez omezení na rozdělení εi,t. V této kapitole provedeme dva simu-
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lační příklady. Budeme simulovat dvourozměrnou finanční časovou řadu
rt = (r1,t, r2,t). Každá komponenta bude mít podmíněnou volatilitu ve tvaru
modelu GARCH(1,1). Navíc volatilita bude pro obě dvě řady stejná. Tím
budeme simulovat situaci, která nastala v příkladu 3.5.5. Standardizovaná
rezidua ε1,t, ε2,t budou nezávislá. V prvním příkladu budou mít rozdělení
N(0,1) a ve druhém t-rozdělení se třemi stupni volnosti. V obou příkladech
vygenerujeme 1000 dvourozměrných časových řad délky T = 1000. Podrobná
specifikace simulačních příkladů je ve tvaru:

σ2
t = α0 + α1ε

2
1,t−1 + β1σ

2
t−1,

α0 = 0, 1,

α1 = 0, 1,

β1 = 0, 85,

r1,t = ε1,tσt,

r2,t = ε2,tσt,

t = 2, . . . , 1000,

ε1,t ⊥ ε2,t.

(5.1)

V prvním příkladu dále:

ri,1 ∼ N(0, α0/(1 − α0 − α1)),

εi,t ∼ N(0, 1),

i = 1, 2,

t = 1, . . . , 1000.

(5.2)

Ve druhém příkladu:

ri,1 ∼ t(3)α0/((1 − α0 − α1)
√

3),

εi,t ∼ t(3)/
√

3,

i = 1, 2,

t = 1, . . . , 1000.

(5.3)

Po vygenerování časových řad porovnáme výběrový korelační koeficient
komponent r1,t a r2,t s výběrovým korelačním koeficientem řad reziduí ε1,t

a ε2,t a výběrovým průměrem odhadnutých podmíněných korelací, které
budeme modelovat mean-reverting DCC modelem. Díky tomuto příkladu
můžeme zjistit, jak se liší průměrná korelace řad r1,t a r2,t, podle toho
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jakým způsobem ji odhadujeme. Dále se pokusíme odvodit, jaké případné
důsledky v praxi mohou mít odlišně stanovené průměrné korelace.

Výsledky prvvního simulačního příkladu
V tomto příkladu jsme předpokládali, že standardizovaná rezidua mají nor-
mální rozdělení. Tento předpoklad je však v praxi pro finanční časové řady
téměř vždy nesplnitelný. Většinou se ukazuje, že finanční data mají těžší
chvosty, než má normální rozdělení. Pokud bychom však modelovali finanční
časové řady se standardizovanými rezidui, které mají normální rozdělení,
došli bychom k těmto závěrům: Všechny tři způsoby měření průměrné
korelace mezi komponentami r1,t a r2,t dávají téměř stejné hodnoty. Přičemž
odhadnutý korelační koeficient se liší od skutečné hodnoty 0 maximálně
o 0, 12. Výběrový průměr i medián odhadu korelačního koeficientu 1000
replikací dvourozměrné finanční časové řady je téměř přesně roven 0 pro
všechny tři způsoby měření odhadu korelačního koeficientu. Přesné shrnutí
výsledků tohoto simulačního příkladu lze nalézt v následující tabulce:

ρ(r1,t, r2,t) ρ(ε1,t, ε2,t) E(ρ1,2,t)
průměr 0,0002 0,0002 0,0003
medián 0,0004 0.0003 0,0003
rozpětí -0,119-0.105 -0.102-0.086 -0,102-0.09

Počet nejodlehlejších odhadů 495 371 134

Počet nejodlehlejších odhadů v tabulce pro ρ(r1,t, r2,t) znamená:
1000∑
i=1

|ρ(r1,t, r2,t)| > |(ρ(ε1,t, ε2,t)| ∧ |ρ(r1,t, r2,t)| > |E(ρ1,2,t)| a obdobně pro

další dva ukazatele. Nejvíce odlehlých odhadů bylo naměřeno pro ρ(r1,t, r2,t),
naopak nejčastěji byl E(ρ1,2,t) nejpřesnější odhad průměrné korelace. Je
však třeba vzít v úvahu, že všechny způsoby odhadu byly poměrně přesné
a pohybovaly se v podobných rozmezích. Z údajů v tabulce lze vyčíst,
že pokud mají standardizovaná rezidua normální rozdělení, lze měřit
průměrnou korelaci mezi komponentami finanční časové řady libovolným
ze tří uvedených způsobů. Všechny tři způsoby přitom dávají poměrně
přesný odhad průměrné korelace. To platí i v případě, kdy je volatilita
komponent časové řady vysoce korelovaná. V tomto příkladě byla dokonce
volatilita pro obě komponenty totožná. Pokud bychom měli přece jenom
zvolit jednu metodu pro odhad průměrné korelace mezi komponentami r1,t

a r2,t, jako nejvhodnější se jeví odhad E(ρ1,2,t). Výsledky tohoto simulačního
příkladu jsou v rozporu s výsledky, které jsme zjistili v příkladě 3.5.5.
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Tento rozpor je pravděpodobně dán porušením předpokladu na normalitu
standardizovaných reziduí v praktickém příkladě 3.5.5. Výsledky druhého
simulačního příkladu ukáží, jak se liší odhady průměrné korelace komponent
vícerozměrné časové řady, pokud mají standardizovaná rezidua rozdělení
s těžším chvostem.

Výsledky druhého simulačního příkladu
V tomto příkladě jsme předpokládali, že standardizovaná rezidua mají
t-rozdělení se třemi stupni volnosti. Tedy produkují více odlehlé hodnoty
od 0 než standardizovaná rezidua s normálním rozdělením. Tento jev je
často pozorován v praxi pro finanční časové řady. V této práci aplikujeme
modely na finanční data, které obsahují období globální finanční krize.
V tomto období docházelo k velkým výkyvům (především ztrátám) v cenách
akcií. Proto je reálnější tato data simulovat se standardizovanými rezidui
s t-rozdělením. V tomto příkladě jsme došli k následujícím výsledkům.
Obdobně jako v prvním příkladě je zde výběrový průměr i medián odhadu
korelačního koeficientu pro 1000 replikací dvourozměrné finanční časové
řady rt = (r1,t, r2,t) velmi blízko skutečné hodnotě 0 pro všechny metody
odhadu. Výběrový korelační koeficient ρ(r1,t, r2,t) se však pohybuje v dvoj-
násobně velkém rozpětí než v prvním příkladu a také téměř ve dvojnásobně
větším rozpětí než ostatní dvě metody měření průměrné korelace. Výběrový
korelační koeficient v tomto příkladu produkuje více odlehlých odhadů
než ostatní dvě metody měření průměrné korelace. Eliminací volatility
z finanční časové řady rt = (r1,t, r2,t) se odhad průměrné korelace mezi
dvěma komponentami zpřesní. Přesné shrnutí výsledků tohoto simulačního
příkladu lze nalézt v následující tabulce:

ρ(r1,t, r2,t) ρ(ε1,t, ε2,t) E(ρ1,2,t)

průměr -0,002 -0,0001 -0,0004

medián -0,002 -0,0005 -0,001

rozpětí -0,229 - 0,207 -0,125 - 0,108 -0,158 - 0,107

Počet nejodlehlejších odhadů 568 295 137

Nejméně nejodlehlejších odhadů měla opět metoda odhadu založená na
DCC modelu E(ρ1,2,t). Přechodem ke standardizovaným reziduím dostáváme
zhruba stejné výsledky odhadů průměrné korelace jako v případě, kdy
jsou standardizovaná rezidua normálně rozdělena. Naopak, pokud měříme
průměrnou korelaci jako výběrový korelační koeficient komponent r1,t a r2,t,
dostáváme více odlehlé hodnoty než v prvním příkladu. Proto je přesnější
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odhadovat průměrnou korelaci pomocí DCC modelu, který je primárně
navrhnutý jako model pro popis dynamiky korelací. V tomto příkladu tedy
dostáváme podobný rozdíl jako v příkladu 3.5.5. V praxi se při velkých
výkyvech cen pohybují akcie většinou stejným směrem. Proto je typický
výsledek takový, že výběrový korelační koeficient odhaduje vyšší hodnotu,
než výběrový průměr podmíněných korelací vypočítaných DCC modelem
(nebo jiným modelem pro dynamické korelace). Tento jev lze vidět i v přík-
ladu v následujícím odstavci 5.2. Problém může v praxi nastat, pokud v ob-
dobí krize předpovídáme pomocí DCC modelu Value at Risk pro portfolio
složené z několika akcií. Pokud opravdu další den přijde velký propad na
burzách, bude korelace předpovídaná DCC modelem pravděpodobně nižší
než ta, kterou v těchto speciálních případech pozorujeme v praxi. To může
vést k podhodnocení odhadu Value at Risk. Tuto domněnku by však bylo
třeba otestovat na reálných datech, abychom ji mohli ověřit.

5.2 DCC model akcií indexu DJIA

V této kapitole budeme modelovat podmíněnou volatilitu a podmíně-
nou korelaci amerického akciového indexu Dow Jones Industrial Average
(DJIA), který obsahuje 30 velkých, veřejně obchodovaných společností se
sídlem ve Spojených státech amerických. Součástí indexu DJIA jsou takové
společnosti jako například Microsoft, Coca-Cola nebo McDonalds. K dis-
pozici máme denní uzavírací ceny akcií za období od 3.ledna 2006 do 20.pro-
since 2010, tedy pro každou společnost 1250 pozorování (obchodních dní).
Zdroj dat je http://finance.yahoo.com. Data jsou očištěna o vyplacené di-
videndy. DCC model budeme aplikovat na denní logaritmické výnosy, které
budeme značit rt = (r1,t, . . . , r30,t)

′. Společnosti jsou seřazeny podle abecedy.
Na obrázku 5.1 lze vidět graf denních logaritmických výnosů tří společností
indexu DJIA Coca-Cola, McDonalds a Microsoft. Je zde vidět nárůst vo-
latility po propuknutí finanční krize po roce 2007. V následující tabulce
jsou uvedeny hodnoty koeficientu výběrové korelace denních logaritmických
výnosů těchto tří společností za celé období od 3.ledna 2006 do 20.prosince
2010. Tyto hodnoty jsou všechny blízké 0,5. Hodnoty koeficientu výběrové
korelace všech akcií indexu DJIA se pohybují v rozmezí 0,33-0,73, přičemž
většina těchto hodnot je také blízko 0,5.
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KO MCD MSFT
KO 1 0,48 0,52

MCD 0,48 1 0,48
MSFT 0,52 0,48 1

V další tabulce je vidět koeficient výběrové korelace denních logaritmic-
kých výnosů společností Coca-Cola, McDonalds a Microsoft za rok 2006.
V tomto roce se ještě na trzích neprojevila finanční krize a korelace mezi
těmito třemi společnostmi byla výrazně nižší než v celém sledovaném ob-
dobí. Navíc výběrová korelace mezi společnostmi Microsoft a McDonalds
byla menší než u ostatních dvojic.

KO MCD MSFT
KO 1 0,27 0,29

MCD 0,27 1 0,17
MSFT 0,29 0,17 1

Poslední tabulka nabízí srovnání koeficientů výběrové korelace denních
logaritmických výnosů společností Coca-Cola, McDonalds a Microsoft za rok
2008. V tomto roce se již na trzích naplno projevila finanční krize. V důsledku
toho se zvýšila korelace mezi výnosy jednotlivých společností. Je obvyklé, že
nárůst volatility se projeví i nárůstem korelací. Nárůst volatility je vidět na
obrázku 5.1. V tomto případě jsou si hodnoty koeficientu výběrové korelace
poměrně blízko.

KO MCD MSFT
KO 1 0,58 0,66

MCD 0,58 1 0,63
MSFT 0,66 0,63 1

Při tvorbě modelu se nejdříve zaměříme na to, zda je nutné modelo-
vat podmíněnou střední hodnotu řady rt = (r1,t, . . . , r30,t)

′. Vícerozměrný
Ljungův-Boxův test viz odstavec 2.3, má pro tuto časovou řadu hodnoty
Q30(4) = 6447(0, 0000) a Q30(8) = 12417(0, 0000), kde čísla v závorce
jsou dosažené p-hodnoty testu. Tedy v obou případech s jistotou zamítáme
hypotézu, že časová řada rt = (r1,t, . . . , r30,t)

′ nemá žádné zpožděné ko-
relace, a proto je potřeba modelu pro podmíněnou střední hodnotu µt. Pro
podmíněnou střední hodnotu byl odhadnut model VAR(3). Na vypočtená
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Obrázek 5.1: NAHOŘE: Graf denních logaritmických výnosů akcií
společnosti Coca-Cola za období od 3.ledna 2006 do 20.prosince 2010. UP-
ROSTŘED: Graf denních logaritmických výnosů akcií společnosti McDo-
nalds za období od 3.ledna 2006 do 20.prosince 2010. DOLE: Graf denních
logaritmických výnosů akcií společnosti Microsoft za období od 3.ledna 2006
do 20.prosince 2010.
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rezidua at = (a1,t, . . . , a30,t)
′ modelu VAR(3), byl opět použit Ljungův-

Boxův test, který již nenalezl žádné významné zpožděné korelace. Dále jsme
aplikovali Ljungův-Boxův test na řadu a

2
t = (a2

1,t, . . . , a
2
30,t)

′, abychom zjis-
tili, zda je formálně nutné modelovat podmíněnou volatilitu a kovarianci.
Byly vypočteny hodnoty Q30(4) = 9828(0, 0000) a Q30(8) = 20176(0, 0000).
Podle očekávání je tedy nutné modelovat podmíněnou volatilitu a kovari-
anci. Na řadu at = (a1,t, . . . , a30,t)

′ aplikujeme mean-reverting DCC model
viz odstavec 4.3. Jako první krok sestrojíme standardizovaná rezidua po-
mocí jednorozměrných modelů pro podmíněnou volatilitu. Pro každou kom-
ponentu lze použít jiný model. V tomto příkladě použijeme vždy model
GARCH(1,1) viz odstavec 3.2. Pomocí standardizovaných reziduí odhad-
neme parametry α a β mean reverting modelu. K odhadu použijeme dvou-
krokovou metodu maximální věrohodnosti viz odstavec 4.5. Vypočteny byly
následující hodnoty α = 0, 005, β = 0, 953 a hodnota maximalizované loga-
ritmické věrohodnostní funkce je −6545. Model pro standardizovaná rezidua
je tedy ve tvaru:

Qi,j,t = ωi,j + 0, 005εi,t−1εj,t−1 + 0, 953Qi,j,t−1,

ρi,j,t =
Qi,j,t√

Qi,i,tQj,j,t

.
(5.4)

Kvůli nízké hodnotě parametru α je model pro podmíněné korelace
poměrně málo dynamický. Obdobné závěry lze nalézt také v textech Engle
a Sheppard (2001) a Cappiello a Sheppard (2006). Graf odhadnuté korelace
mean-reverting DCC modelem a odhadem dvou-krokovou metodou lze vidět
na obrázku 5.2.

Zajímavé může být srovnání koeficientu výběrové korelace standardizo-
vaných reziduí společností Coca-Cola, McDonalds a Microsoft a koeficientu
výběrové korelace denních logaritmických výnosů těchto společností. Koe-
ficient výběrové korelace standardizovaných reziduí společností Coca-Cola,
McDonalds a Microsoft za celé sledované období od 3.ledna 2006 do 20.pro-
since 2010 má následující hodnoty:

KO MCD MSFT
KO 1 0,43 0,44

MCD 0,43 1 0,4
MSFT 0,44 0,4 1
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Obrázek 5.2: NAHOŘE: Graf odhadnuté podmíněné korelace akcií
společnosti Coca-Cola a McDonalds. UPROSTŘED: Graf odhadnuté pod-
míněné korelace akcií společnosti Coca-Cola a Microsoft. DOLE: Graf
odhadnuté podmíněné korelace akcií společnosti McDonalds a Microsoft.
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Koeficient výběrové korelace standardizovaných reziduí společností Coca-
Cola, McDonalds a Microsoft za rok 2006 má hodnoty:

KO MCD MSFT
KO 1 0,31 0,41

MCD 0,31 1 0,25
MSFT 0,41 0,25 1

Koeficient výběrové korelace standardizovaných reziduí společností Coca-
Cola, McDonalds a Microsoft za rok 2008 má hodnoty:

KO MCD MSFT
KO 1 0,5 0,54

MCD 0,5 1 0,55
MSFT 0,54 0,55 1

Ze srovnání lze vypozorovat, že pokud denní logaritmické výnosy očistíme
o proměnlivou volatilitu, dostaneme za celkové období od 3.ledna 2006 do
20.prosince 2010 menší výběrový korelační koeficient. V období nižší vola-
tility v roce 2006 dostaneme vyšší výběrový korelační koeficient, a naopak
v době vysoké volatility v roce 2008 dostaneme nižší výběrový korelační ko-
eficient. Z toho lze usoudit, že velké ztráty a zisky v období finanční krize
způsobují celkové nadhodnocení výběrového korelačního koeficientu den-
ních logaritmických výnosů společností. Proměnlivá volatilita potom vytváří
větší rozdíly mezi výběrovými korelačními koeficienty denních logaritmic-
kých výnosů společností v obdobích nízké a vysoké volatility. Tyto závěry
jsou v souladu s výsledky simulačního příkladu v odtavci 5.1. Protože di-
menze časové řady at = (a1,t, . . . , a30,t)

′ je poměrně vysoká, lze k odhadu
parametrů α a β využít zjednodušený postup viz odstavec 4.6. V tomto
případě odhadneme několik dvourozměrných DCC mean-reverting modelů
zvlášť a poté určíme parametry α a β výsledného modelu jako výběrové
průměry nebo mediány parametrů α a β odhadnutých dvourozměrných mo-
delů. V tomto případě zvolíme 51 dvourozměrných modelů. Odhadneme vždy
model pro kombinaci jedné ze společností Coca-Cola, McDonalds a Microsoft
spolu s jednou z prvních 17 společností v indexu DJIA seřazených abecedně.
Časová náročnost předchozího odhadu DCC modelu dvou krokovou metodou
nebyla příliš velká. Celé vybudování modelu trvalo zhruba 10 minut. Naopak,
odhad 51 dvourozměrných modelů trval zhruba 2 hodiny (výpočet byl
proveden v softwaru R viz R-project (2010) na notebooku s procesorem
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Genuine Intel T2050 1,6 GHz, 1 GB RAM, OS Windows Vista Home Ba-
sic). V tomto případě se tedy neprojevilo časové zjednodušení a ani ho nebylo
potřeba. V následující tabulce jsou popsány odhadnuté parametry α a β z 51
dvourozměrných DCC mean-reverting modelů:

α β
rozpětí 0,0001-0,08 0,0002-0.98
průměr 0,028 0,85
medián 0,022 0,927

Pro výsledný DCC mean-reverting model pro všech 30 společností použi-
jeme medián odhadnutých parametrů α a β. Výsledný model je tedy ve
tvaru:

Qi,j,t = ωi,j + 0, 022εi,t−1εj,t−1 + 0, 927Qi,j,t−1,

ρi,j,t =
Qi,j,t√

Qi,i,tQj,j,t

.
(5.5)

Na rozdíl od odhadu parametrů dvou krokovou metodou ve tvaru (5.4)
je v modelu (5.5) větší hodnota parametru α = 0, 022, díky tomu je model
(5.5) více dynamický a rychleji reaguje na změnu v naměřených korelacích.
Graf odhadnuté korelace mean-reverting DCC modelem a zjednodušeným
odhadem parametrů lze vidět na obrázku 5.3.

Na grafu 5.2 ani 5.3 není nijak výrazný rozdíl mezi odhadem podmíněné
korelace v období před finanční krizí a po jejím vypuknutí. V grafu 5.2 se
odhadnuté podmíněné korelace pohybují v úzkém rozmezí od 0,3 do 0,5.
Naopak v grafu 5.3 jsou odhadnuté podmíněné korelace v rozmezí od 0,2
do 0,6. To je způsobeno větší dynamikou modelu (5.5). Větší rozmezí hod-
not lépe odpovídá vypočteným výběrovým korelačním koeficientům stan-
dardizovaných reziduí, a proto lze považovat model (5.5) za lepší než model
(5.4). Při aplikaci DCC modelu na reálná data se paradoxně odhad po-
mocí dvou-krokové metody ukázal jako časově méně náročný než odhad 51
zjednodušených dvourozměrných modelů. Naopak odhad parametrů α a β
pomocí 51 zjednodušených dvourozměrných modelů se ukázal jako vhodnější
než odhad celého modelu pro 30 akcií dohromady.
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Obrázek 5.3: NAHOŘE: Graf odhadnuté podmíněné korelace akcií
společnosti Coca-Cola a McDonalds. UPROSTŘED: Graf odhadnuté pod-
míněné korelace akcií společnosti Coca-Cola a Microsoft. DOLE: Graf
odhadnuté podmíněné korelace akcií společnosti McDonalds a Microsoft.
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Kapitola 6

Závěr

V této práci jsme popsali moderní metody modelování vícerozměrných fi-
nančních časových řad. Zabývali jsme se jak modelováním vektoru pod-
míněných středních hodnot, tak především modely pro jednorozměrnou
a vícerozměrnou volatilitu. Největší pozornost jsme věnovali DCC mo-
delu, který představuje nový přístup k modelování podmíněných korelací.
V prvním kroku eliminujeme pomocí jednorozměrných modelů volatilitu
z každé komponenty vícerozměrné finanční časové řady. Tím očistíme řadu
o proměnlivou volatilitu a získáme řadu standardizovaných reziduí. Pomocí
těchto standardizovaných reziduí poté modelujeme podmíněné korelace. Pro
finanční časovou řadu libovolné dimenze je díky modelu DCC nutné odhad-
nout pouze dva parametry. Popsanou teorii jsme aplikovali v příkladech
na reálná data denních logaritmických výnosů z akcií. K veškerým výpočtům
jsme používali statistický software R viz R-project (2010). Použitá data byla
specifická tím, že obsahovala i období globální finanční krize, ve kterém se po
celém světě objevily turbulence na akciových trzích. Kvůli tomu zkoumané
finanční řady obsahovaly velmi odlehlá pozorování a období vysoké volatility.
V těchto obdobích se také měnily korelace mezi jednotlivými aktivy. V ap-
likacích se osvědčil přístup modelování korelací pomocí standardizovaných
reziduí. Naopak, pro odhad průměrné korelace se neosvědčil výběrový ko-
relační koeficient, který nadhodnocoval průměrnou korelaci. Tento jev jsme
prozkoumali v simulačním příkladu v odstavci 5.1. Věnovali jsme se mu
také v příkladu 3.3.5 a v odstavci 5.2. Jako příčina nepřesnosti odhadu
výběrovým korelačním koeficientem se zde ukázalo rozdělení standardizo-
vaných reziduí, které mělo těžší chvosty než normální rozdělení. V odstavci
5.2 jsme aplikovali DCC model na 30 akcií amerického akciového indexu
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Dow Jones Industrial Average (DJIA). Pro modelování jednorozměrné vola-
tility jsme zde použili model GARCH(1,1). Odhad parametrů DCC modelu
dvou krokovou metodou (viz odstavec 4.5) se ukázal jako poměrně časově
nenáročný. Došlo zde však k podhodnocení parametru α, který řídí dy-
namiku modelu. Poté jsme opět odhadli parametry DCC modelu pomocí
množiny dvourozměrných modelů (viz odstavec 4.6). Tímto způsobem trval
odhad parametrů déle, avšak parametr α byl odhadnut výrazně vyšší. Díky
tomu poté dynamika modelu lépe popisovala změny korelace mezi aktivy.
Přesto se zdálo, že v období vysoké volatility nereaguje model dostatečným
růstem podmíněných korelací. To může být způsobeno tím, že všech 30 ak-
tiv je modelováno pouze pomocí dvou parametrů. Pokud bychom však DCC
model více zobecnili (viz odstavec 4.6), stal by se odhad parametrů výrazně
složitějším. Celkově lze zhodnotit, že diplomová práce pomocí simulačních a
reálných příkladů analyzovala některé aspekty modelování vícerozměrných
finančních časových řad, které zatím v literatuře nebyly dostatečně zohled-
něny.
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