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Selected problems of financial time series modelling

Předložená disertace se zabývá modelováním jednorozměrných i vícerozměrných fi-
nančních časových řad, problematikou odhadu parametrů v takových modelech a výpo-
četními aspekty.

Práce se skládá ze dvou samostatných částí. První část má 6 kapitol. Po motivačním
úvodu (kapitoly 1 a 2) jsou ve třetí kapitole představeny základní jednorozměrné modely
podmíněné heteroskedasticity, které jsou v současnosti nejvíce používanými v analýze
finančních časových řad (GARCH, IGARCH resp. EWMA a GJR-GARCH). Odhady pa-
rametrů jsou obvykle založeny na nějaké modifikaci metody maximální věrohodnosti, což
je vždy nelineární optimalizace. Autor se v této části práci zaměřuje na rekurzivní od-
hady, které se zde nabízejí vzhledem k rekurzivně formulovaným výpočtům volatility a
jsou rovněž výhodnější z výpočetního hlediska, umožňují práci s daty on-line. Ve čtvrté
kapitole jsou popsány dva typy rekurzivních metod pro odhad parametrů modelu GARCH
převzaté z literatury. Pátá kapitola je samostatným příspěvkem autora. Navrhuje se zde
vážený rekurzivní algoritmus pro minimalizaci obecné ztrátové funkce při odhadování pa-
rametrů modelu GARCH, porovnává se se stávajícími algoritmy z předchozí kapitoly pro
různé váhy a různě definované parametrické funkce. Dále se zde autor zabývá praktic-
kými aspekty výpočetní procedury, jako je volba počátečních hodnot, regularizace matic,
které vystupují ve výpočtech, stabilitou řešení, problémem identifikace a robustifikací
algoritmu. V další části této kapitoly jsou studovány teoretické vlastnosti navržených
odhadů. Nejprve jsou prezentovány heuristické úvahy, které ukazují, jak lze systém sto-
chastických diferenčních rovnic, které popisují obecný rekurzívní algoritmus, aproximovat
jistým systémem diferenciálních rovnic, poté jsou formulovány teoretické předpoklady, za
nichž lze dokázat konzistenci řešení. Obecná věta je prezentována bez důkazu, s odkazem
na literaturu. V další části práce jsou potom obecné předpoklady rozpracovány pro au-
torem navržený postup, což není v žádném případě triviální, přestože výsledek formálně
reprezentovaný jako věta a důkaz chybí. Rovněž je diskutováno asymptotické rozdělení
odhadů. Konečně jsou v této kapitole uvedeny modifikace navrženého postupu na další
modely podmíněné heteroskedasticity. V šesté kapitole jsou prezentovány výsledky nu-
merické studie, která srovnává vlastní postup se stávajícími rekurzivními algoritmy pro
modely GARCH(1,1), ARCH(1), GJR-GARCH(1,1) a EWMA a dále vyšetřovány dvě re-
álné finanční časové řady. Výsledky této numerické studie ukazují, že navržený algoritmus
dává vesměs lepší výsledky než stávající a může být aplikován v praxi.

Druhá část práce má 3 kapitoly a zabývá se modelováním podmíněných kovariancí a
korelací ve vícerozměrných finančních časových řadách. Základním problémem modelování
vícerozměrných časových řad je množství neznámých parametrů, které by měly být od-
hadnuty a samozřejmě efektivita a rychlost výpočetních procedur. V kapitole 7 je popsán
obecný mnohorozměrný model pro podmíněné kovariance a popsány základní užívané mo-
dely. V kapitole osmé autor předkládá nový postup pro modelování podmíněné korelace,
založený na vhodné ortogonalizaci podmíněné kovarianční matice a reparametrizaci, která
v cíli vede na reprezentaci stavovým dynamickým modelem. Odhady parametrů potom
mohu být získány Kalmánovým filtrem. Použití metody je demonstrováno na velmi dobře
rozvržené simulační studii, která je obsahem poslední, deváté kapitoly, a jejíž výsledky



ukazují, že navržená metoda je srovnatelná se stávajícími metodami, případně lepší.

Hodnocení a připomínky: Práce je napsána s velkým porozuměním pro danou pro-
blematiku, autor se dobře orientuje v literatuře a přispívá novými výsledky k analýze
finančních časových řad zejména po stránce metodologické. Teoretická část ukazuje na
složitost problematiky, výpočetní aspekty nově navržených metod jsou zkoumány a dis-
kutovány ve velké šíři, výsledky jsou aplikovatelné v praxi. Po formální stránce je práce
vypracována velmi pečlivě.

Konkrétní připomínky:

• Tvrzení Lemmatu 4.2.1 neplatí bez předpokladu regularity všech invertovaných ma-
tic na pravé straně rovnice.

• Nakolik je rozumné předpokládat, že podmíněné rozdělení y2
t je normální (vzorec

(5.18) a str. 32 poslední odstavec)? Je to pouze pragmatický předpoklad pro usnad-
nění statistických úvah?

• Co je “median of absolute error” na str. 61?

• Některé dosažené výsledky mohly být prezentovány formou věta-důkaz s jasně for-
mulovanými předpoklady. Čtení práce by to usnadnilo, i když připouštím vysokou
technickou náročnost takového postupu. Ale stačila by jen ukázka.

• V simulační studii v kapitole 6 se vyšetřují jen modely řádu 1 s normálně rozděle-
nými chybami. Bylo by zajímavé vyzkoušet i modely vyšších řádů, případně jinak
rozdělené chyby. Je škoda, že autor neposkytl přesnější informace o použitém soft-
ware, resp. zdrojový kód, tím spíše, že v práci prezentuje výpočetní metodu.

Závěr: Autor prokázal schopnost samostatné tvořivé činnosti. Některé dosažené výsledky
již byly publikované nebo jsou přijaté k publikaci. Proto doporučuji práci k obhajobě v
doktorském studijním oboru 4m5.
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