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MODELOWANIE ZMIENNOŚCI STÓP PROCENTOWYCH 
NA PRZYKŁADZIE STOPY WIBOR 

Wstęp 

Konieczność modelowania zmian poziomu stóp procentowych jest zagadnie-
niem dostrzeganym zarówno przez teoretyków, jak i praktyków rynków finanso-
wych. Znajomość procesu stóp procentowych umożliwia wycenę prostych instru-
mentów zerokuponowych, instrumentów kuponowych, instrumentów pochodnych 
na stopy procentowe1, a także bywa wykorzystywana w modelach wyceny instru-
mentów pochodnych na inne instrumenty niż stopy procentowe (akcje, indeksy 
akcji, waluty, towary itp.), gdy zakłada się że wolna od ryzyka stopa procentowa 
nie jest stała (por. np. Wilmott (1999)). Prawidłowe określenie i wyznaczenie pa-
rametrów modelu stóp procentowych umożliwia uzyskiwanie wyższych dochodów 
lub skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem. 

Celem pracy jest przedstawienie pewnych uogólnień (odnośnie modelowania 
zmienności procesu) znanej klasy modeli szeregów chwilowej, natychmiastowej 
stopy procentowej. Uogólnienia te opierają się na podejściu stosowanym zazwy-
czaj przy opisie szeregów stóp zwrotu dla akcji, walut oraz towarów – a mianowi-
cie na modelach klasy GARCH (por. Piontek (2002)).  

W części empirycznej pokazane zostanie wykorzystanie zaprezentowanych mo-
deli do opisu zmian poziomu wybranej dla rynku polskiego stopy procentowej – 
jednomiesięcznej stopy pożyczek międzybankowych WIBOR 1M (Warsaw Inter-
bank Offered Rate). Celem tej części pracy jest odpowiedź, który z zaprezentowa-

                                                                                              
1 Jest to używany skrót myślowy, gdyż właściwie mówimy o instrumentach pochodnych wystawio-
nych na instrumenty umowy) zależne od poziomu stóp procentowych. 
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nych modeli najlepiej opisuje zmienność poziomu stóp procentowych na rynku 
polskim2. 

Praca w żaden sposób nie pretenduje do przedstawienia wszystkich możliwości 
w zakresie opisu zmian stóp procentowych. Skoncentrowano się na modelowaniu 
zmienności procesu. Wybrano najpopularniejsze podejście w oparciu o modele 
chwilowej stopy natychmiastowej. Popularność tego rozwiązania wynika z prosto-
ty modelu oraz możliwości stosunkowo łatwego uwzględnienia tych modeli w 
wycenie instrumentów zerokuponowych i pochodnych. 

1. Modelowanie stóp procentowych 

W praktyce wyróżnia się i analizuje cztery podstawowe rodzaje stóp procento-
wych: stopę natychmiastową (spot interest rate) R(T), stopę terminową (forward 
interest rate) F(t,T), natychmiastową chwilową stopę procentową (instantaneous 
spot rate) r(t) oraz chwilową stopę terminową (instantaneous forward rate) f(t,T). 
Definicje oraz związki łączące poszczególne stopy procentowe znaleźć można na 
przykład w pracach Werona i Werona (por. Weron i Weron (1998)), Hulla (por. 
Hull (1999)) oraz Wilmotta (por. Wilmott (1999)). 

Modelowanie zmian stóp procentowych rozważa się przede wszystkim w kon-
tekście stóp chwilowych (spot lub forward), gdyż pozwala to zastosować do opisu 
zmian procesów, jak i do wyceny instrumentów dłużnych i instrumentów pochod-
nych na stopę procentową całego aparatu matematycznego związanego z procesa-
mi klasy Itô (por. Musiela i Rutkowski (1999)). Ze względu na znacznie łatwiejszą 
aplikację, częściej wykorzystuje się modele chwilowej, natychmiastowej stopy 
procentowej. Na takim też podejściu będzie skupiać się uwaga w tej pracy, a w 
dalszej części zaprezentowane zostaną klasyczne i rozszerzone modele stopy ( )r t , 
która odpowiada oprocentowaniu pożyczki/lokaty rozpoczynającej się natychmiast 
i trwającej teoretycznie nieskończenie krótki okres [t,t+dt]. 

W ramach takiego podejścia rozróżnia się tzw. modele równowagi (equilibrium 
models) oraz tzw. modele braku arbitrażu (no-arbitrage models) (por. Hull (1999)). 
W modelach braku arbitrażu, dzisiejsza krzywa dochodowości jest parametrem 
wejściowym procedury szacowania modelu, przez co krzywa dochodowości mode-
lu dopasowuje się do rzeczywistej krzywej obserwowanej na rynku. Modele rów-
nowagi nie dopasowują się automatycznie do aktualnej struktury stóp procento-
wych (krzywej dochodowości) i odpowiednia krzywa pojawia się dopiero na wyj-
ściu procedury, gdy dla oszacowanych parametrów modelu dokona się wyceny 
instrumentów zerokuponowych, a następnie wyznaczy się odpowiednie stopy w 
terminie do wykupu. Co ważne, otrzymana w ten sposób krzywa dochodowości nie 
musi się zgadzać z aktualnie obserwowaną na rynku krzywą dochodowości (por. 
                                                                                              

2 Uzasadnienie stosowania modeli stopy chwilowej do opisu stopy jednomiesięcznej przedsta-
wione zostanie w dalszej części pracy. 
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Wilmott (1998), Hull (1999)). Prezentowane w dalszej części pracy rozszerzenia 
klasycznego modelu równowagi mogą zostać zaimplementowane również w mode-
lach braku arbitrażu. Podejście to jest jednak znacznie bardziej skomplikowane.  

Ponieważ cel pracy ograniczony został jedynie do opisu zmian poziomu stopy 
WIBOR dla pożyczek o terminie jednego miesiąca (jednego terminu zapadalności), 
wykorzystane zostaną modele równowagi.  

2. Klasyczny model stóp procentowych 

Jednoczynnikowy model równowagi dla chwilowej stopy natychmiastowej r(t) 
dany jest następującym równaniem: 

( ) ( ) ( ) ( )dr t m r s r dB t= +       (1) 
gdzie m(r) i s(r) są funkcjami zmiennego w czasie poziomu stóp procentowych, ale 
parametry modelu są stałe. Jedynym źródłem losowości jest w tym modelu róż-
niczka procesu Browna - dB(t). 
Wartość obligacji zerokuponowej w chwili t, która w chwili T wypłaca jednostkę 
pieniężną dana jest następującym wzorem: 

( )T

t
( , ) E exp r(s)dsP t T  = −  ∫ .     (2) 

Dla niektórych szczególnych postaci modelu (1) znane są dość proste rozwiązania 
równania (2) umożliwiające wycenę instrumentów zerokuponowych (por. np. Hull 
(1999)). 

Szerokiego przeglądu i porównania modeli natychmiastowej, chwilowej stopy 
procentowej dokonali w 1992 roku Chan, Karolyi, Longstaff i Sanders (por. Chan, 
Karolyi, Longstaff i Sanders (1992)). Analizowali oni modele zawarte w szerokiej 
klasie modeli możliwych do opisania poprzez równanie (3) zwane modelem 
CKLS: 

( )( ) ( ) ( ) ( )ddr t a br t dt r t dB tσ= + + .    (3) 

Postać modelu dana wzorem (3) umożliwia rozpatrywanie wielu standardo-
wych, prostych modeli. W tablicy 1. przedstawiono typowe modele chwilowej 
stopy procentowej możliwe do otrzymania w ramach modelu CKLS ( ( )r r t= ). 

Można zauważyć, że w ogólnej postaci model CLKS umożliwia modelowanie 
powrotu do średniej, a także zakłada, że zarówno warunkowa wartość oczekiwana, 
jak i warunkowa wariancja może zależeć (lub nie) od wartości procesu. W literatu-
rze rozważa się oczywiście również modele, które w ogólności nie zawierają się w 
modelu CKLS (por. np. Weron i Weron (1998), Hull (1999)). 

Model z powrotem do średniej przedstawiany jest zwykle w postaci: 
( ) ddr r r dt r dBη σ= − + ,      (4) 

gdzie parametr η określa szybkość powrotu do średniej, a r to średni poziom stopy 
procentowej, do którego powraca proces. 
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Nietrudno zauważyć, że pomiędzy parametrami η  i r  z równania (4) i parame-
trami a i b z wzoru (4) jest następująca zależność: 

bη = − ,  
a

r
b

= − .      (5) 

Proces powraca do średniej dla b<0. Założenie, że stopy procentowe powracają do 
swojego poziomu średniego czynione jest bardzo często. W dalszej części pracy 
posługiwać będziemy się postacią (3) modelu CKLS. 

 
Tabela 1. Proste modele chwilowej, natychmiastowej stopy procentowej 

Model Postać Restrykcje 
1. Merton dr adt dBσ= +  b=d=0 
2. Vasicek ( )dr a br dt dBσ= + +   d=0 
3. CIR-SR 0.5( )dr a br dt r dBσ= + +   d=0.5 

4. Dothan dr rdBσ=  a=b=0, d=1 
5. Rendleman, Bartter dr adt rdBσ= +  b=0, d=1 
6. Brennan, Schwartz ( )dr a br dt rdBσ= + +  d=1 
7. CIR-VR 1.5dr r dBσ=  a=b=0, d=1.5 
8. CEV ddr brdt r dBσ= +  a=0 

Źródło: CKLS (1992). 
 
Analizie, analogicznie jak w przypadku modeli cen instrumentów finansowych, 

poddaje się modele w wersji z czasem dyskretnym. W celu uzyskania modelu z 
czasem dyskretnym wykorzystuje się zazwyczaj schemat Eulera ( ( )tr r t= ): 

1 1 1
d

t t t t tr r a br r zσ− − −− = + + ,   ~ (0,1)tz D ,  (6) 
gdzie D(0,1), to dowolny rozkład o zerowej średniej i jednostkowej wariancji. 
Najczęściej stosuje się rozkład normalny. W powyższej dyskretyzacji pominięto 
dla wygody zapisu stały przyrost czasu t∆  będący odpowiednikiem czynnika dt 
dla modelu z czasem ciągłym. Nie ma to oczywiście znaczenia dla jakości modelu, 
modyfikuje jedynie (o czym trzeba pamiętać) wartości niektórych parametrów. 

Równanie (6) przedstawiane bywa również często w postaci: 

1 1t t t tr r a br ε− −− = + + ,      (7) 

[ ]t 1E | 0tε −ℑ = ,       (8) 
2 2 2

1 1 1E | d
t t t th rε σ− − − ℑ = =  ,      (9) 

gdzie równania (8) i (9) opisują warunkową wartość oczekiwana oraz warunkową 
wariancję reszty modelu tε , a 1t−ℑ  to informacja dostępna do chwili t-1(włącznie).  

Takie przybliżenie procesy czasu ciągłego dla czasu dyskretnego jest najczę-
ściej rozważane, choć w 1997 roku Nowman wykazał, że lepszą dyskretyzację 
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uzyskuje się poprzez dyskretyzację rozwiązania równania różniczkowego, co pro-
wadzi do modelu (por. np. Mendoza (2004)): 

( ) 11b b
t t t

a
r e e r

b
ε−= − + + ,      (10) 

gdzie: 
[ ]t 1E | 0tε −ℑ =        (11) 

( )
2

2 2 2
1 1 1E | 1

2
b d

t t t th e r
b

σε − − − ℑ = = −  .     (12) 

W większości prac wykorzystuje się jednak wzory (7), (8) i (9) powstałe z zasto-
sowania schematu Eulera do równania (3). Takie też podejście wykorzystane zo-
stanie w dalszej części pracy. 

Parametry modelu estymuje się zazwyczaj metodą największej wiarygodności 
zakładając pewien rozkład reszt modelu oraz ich niezależność, bądź metodą uogól-
nionych momentów zaproponowaną przez Hansena w 1982 roku (por. Chan, Ka-
rolyi, Longstaff i Sanders (1992), Mc Manus, Watt (1999)). Jako przybliżenie 
chwilowej natychmiastowej stopy niezbędnej do oszacowania parametrów modelu, 
stosuje się stopy w terminie do wykupu bonów skarbowych o terminie nie dłuż-
szym niż trzy miesiące lub notowania oprocentowana lokat/pożyczek z rynku mię-
dzybankowego. Im dłuższy termin do wykupu wykorzystanych instrumentów, tym 
większy błąd przybliżenia, gdyż estymacji modelu nieobserwowalnej chwilowej 
stopy natychmiastowej dokonuje się na podstawie stóp zwrotu z instrumentów o 
znacznie dłuższych terminach wykupu. Rozważania na temat wpływu tego przybli-
żenia znaleźć można w pracy Mc Manusa i Watta (por. Mc Manus i Watt (1999)). 
Wykazali oni, że wykorzystanie notowań instrumentów nawet o terminie zapadal-
ności równym 3 miesiące nie wprowadza znaczącego błędu oszacowania modelu 
natychmiastowej stopy procentowej. 

Na dane zagadnienie można patrzeć więc z dwóch stron. Bądź to do estymacji 
parametrów modelu chwilowej stopy procentowej używać szeregów np. stóp jed-
nomiesięcznych z rynku międzybankowego, lub do opisu zmian stóp z rynku mię-
dzybankowego stosować modele stopy chwilowej. Zależy do oczywiście od celu 
analizy. 

Kluczowym parametrem w obu przypadkach jest parametr d odpowiadający w 
modelu za opis zmienności stóp procentowych (por. wzór (9)). W przeprowadzo-
nych badaniach empirycznych dla rynku amerykańskiego Chan, Karolyi, Longstaff 
i Sanders potwierdzili, że najważniejszym parametrem determinującym jakość 
modeli okazuje się parametr d, którego wartość oszacowana została (dla modelu 
bez restrykcji) na 1,5d � , co oznacza, że warunkowa wariancja zależy (poprzez 
równanie (9)) silnie od poziomu procesu. Jest to znacznie silniejsza wrażliwość 
wariancji warunkowej na zmiany poziomu procesu niż w modelach najczęściej 
przyjmowanych w analizach, np. Vasicka, czy Coxa-Ingersolla-Rossa (CIR-SR). 
Badania te potwierdzone zostały także przez innych badaczy (por. m.in. Mc Manus 
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i Watt (1999) oraz Ferreira (2001)), którzy uzyskali parametr d zbliżony do 1,5 dla 
szeregów stóp procentowych z rynku amerykańskiego, francuskiego i niemieckie-
go. Jedynie dla danych pochodzących z rynku kanadyjskiego parametr d pozosta-
wał mniejszy od jedności.  

Zaprezentowane powyżej modele noszą w literaturze nazwę modeli zależnych 
od poziomu (Level models), gdyż th  zmienia się jedynie pod wpływem zmian 
poziomu procesu. Modele te krytykowane były za fakt, że th  nie zależy od napły-
wających informacji, których miarą (analogicznie jak w przypadku modeli stóp 
zwrotu) jest reszta modelu tε . Modele te nie uwzględniają także obserwowanej w 
szeregach stóp procentowych autokorelacji warunkowej wariancji. Rozwiązaniem 
było zaproponowanie specyficznej klasy modeli, w których warunkowa wariancja 
procesu opisywana jest drugim równaniem.  

3. Modele uogólnione 

Najprostszym uogólnieniem uwzględniającym zmiany warunkowej wariancji 
pod wpływem dopływającej informacji jest klasyczny model GARCH(1,1), w któ-
rym wzór (9) przyjmuje postać: 

2
1 1t t th hω αε β− −= + + .      (13) 

Jako proces (13) może posłużyć każdy z modeli szerokiej klasy GARCH, zarówno 
o symetrycznym, jak i asymetrycznym wpływie informacji na poziom przyszłej 
wariancji (por. Bollerslev, Engle, Nelson (1994), Piontek (2002)). Ferreira postulu-
je wykorzystanie modelu GJR-GARCH, który dodatkowo (w stosunku do modelu 
(13)) umożliwia modelowanie asymetrii wpływu informacji. Modele takie, w któ-
rych warunkowa wariancja dana jest procesem GARCH i nie zależy od poziomu 
procesu, nazwano ogólnie modelami z efektem GARCH (GARCH Models). 

Okazało się jednak, że brak bezpośredniego wpływu poziomu procesu na wa-
runkową wariancję dyskredytuje taki model w stosunku do szeregów niektórych 
stóp procentowych. Naturalnym rozwiązaniem było zaproponowanie modelu, w 
którym warunkowa wariancja zależałaby zarówno od poziomu procesu, jak i reszt 
modelu, czyli dopływających informacji. 

Modele takie nazwano modelami z efektem poziomu oraz efektem GARCH 
(GARCH-Level Models). Podstawowe takie rozwiązania zaproponowali w stosun-
ku do stóp procentowych Brenner, Harjes, Kroner (por. Brenner, Harjes, Kroner 
(1996)) oraz Koedijk, Nissen, Schotman i Wolff (por. Koedijk, Nissen, Schotman i 
Wolff (1997)). 

W najpopularniejszym modelu tej klasy, modelu GJR-GARCH-Levels,  warun-
kowa wariancja procesu stóp procentowych dana jest układem równań: 

2 2 2
1 1E | d

t t t t th rε σ− − = ℑ =  ,      (14) 
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( )( )
1

2 2 2
1 10I

tt t tεσ ω α α ε βσ
−

−
− −<= + + +  ,   (15) 

gdzie ( )
1;  gdy prawda
 0; gdy  = falsz     p

p
I

p

=
=  . 

Warunkowa wariancja zależy zarówno od poziomu procesu tr , jak i reszt mode-
lu tε . Dodatkowo model umożliwia uwzględnienie asymetrii wpływu informacji 
,,negatywnej'' i ,,pozytywnej'' na zmianę wariancji warunkowej3. 

Model dany wzorami (14) i (15) może zostać zapisany także w postaci: 

( )( )
1

2 21
1 10 2

2

I
t

dt
t t td

t

h
h r

rεω α α ε β
−

− −
− −<

−

 
= + + + =  

 

( )1

2

2 2 2 2 21
1 1 1 1 1 10

2

I
t

d

d d dt
t t t t t t

t

r
r h r r

r εω β αε α ε
−

−−
− − − − − −<

−

 
= + + +  

,  (16) 

która umożliwia prostszą analizę współzależności warunkowej wariancji procesu 
od 1th − , 1tε − , 1tr −  i 2tr − . Model GJR-GARCH-Level zawiera w sobie czysty model 

zależny tylko od poziomu ( 0α α β−= = = ) oraz  model GARCH ( 0dα − = = ). 
Analizując dane empiryczne dla rynku francuskiego oraz niemieckiego, Ferreira 

wykazał przydatność modelu GJR-GARCH-Levels dla rynku francuskiego oraz 
GARCH-Levels dla rynku niemieckiego (por. Ferreira (2001)). 

W modelu danym wzorami (14) i (15) dopływająca do rynku informacja tε  ma 
zawsze silniejszy wpływ na wariancję, gdy poziom stóp procentowych jest wysoki. 
Cechy tej nie posiada zaproponowany przez Brenera, Harjesa i Kronera (por. Bre-
ner, Harjes, Kroner (1996)) model zwany w literaturze GARCH-X-Level model, w 
którym wrażliwość warunkowej wariancji na napływającą informację nie zależy od 
poziomu stóp procentowych. Model ten zadany jest równaniem: 

( )( )
1

2 2
1 1 10I

t

d
t t t th h rεω α α ε β γ

−

−
− − −<= + + + + .   (17) 

Także ten model przy pewnych restrykcjach redukuje się do czystego modelu o 
wariancji zależnej tylko od poziomu procesu (ω α α β−= = = ) lub czystego mode-
lu GARCH ( 0γ = ). Model (17) może być zarówno w wersji z symetrycznym, jak i 
asymetrycznym wpływem informacji „dobrych” i „złych” na warunkowa wariancje 
procesu. 
 

                                                                                              
3 Pozostajemy przy standardowym określeniu, że w przypadku 0tε >  mamy do czynienie z informa-

cjami ,,pozytywnymi'', a w przypadku 0tε <  - z informacjami ,,negatywnymi'', choć w przypadku 
stóp procentowych podział ten nie jest już tak przejrzysty jak dla modeli stóp zwrotu z akcji, walut, 
czy towarów. 
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Modele GJR-GARCH-Level oraz GJR-GARCH-X-Level będą rozpatrywane w 
przykładzie empirycznym odnośnie szeregu stóp WIBOR 1M.  
 
Odmiennym obszarem badań są analizy deterministycznej części modelu związanej 
z przeszłymi poziomami stóp procentowych. Rozważa się przede wszystkim mode-
le z nieliniową postacią części modelu odpowiadającą za powrót do średniej (por. 
Ait-Sahalia (1996)): 

1 2
1 1 1 0 1 1 2 1t t t t t tr r a r a a r a r ε−

− − − − −− = + + + + ,    (18) 
lub w ogóle analizuje się zmiany poziomu stóp procentowych w kontekście wcze-
śniejszych zmian (por. np. Karanasos (2001)): 

0 1 1t t tr rα α ε−∆ = + ∆ + .      (19) 
Zagadnienia te nie są jednak obszarem zainteresowania niniejszej pracy. Anali-

zie poddano jedynie wybrane uogólnienia najpopularniejszego modelu CKLS od-
nośnie możliwości modelowania warunkowej wariancji procesu. 

 
Warto pamiętać, iż o ostatecznym wyborze modelu decyduje także możliwość 

wykorzystania go w bardziej skomplikowanych zagadnieniach. Znaczenie modelu 
stóp procentowych wzrasta bowiem wraz z możliwością (w miarę łatwej) wyceny 
w jego ramach instrumentów dłużnych oraz instrumentów pochodnych na stopę 
procentową. Technika wyceny takich instrumentów przy założeniu, że natychmia-
stowa, chwilowa stopa procentowa opisywana jest modelem uwzględniającym 
zarówno efekt poziomu procesu, jak i efekt GARCH (GARCH-Level model) przed-
stawiona została w pracy Cvsa i Ritchkena z 2000 roku (por. Cvsa, Ritchken 
(2000)). 

4. Przykład empiryczny 

Analizie poddane zostały dzienne notowania jednomiesięcznej stopy WIBOR z 
okresu od 2000-03-01 do 2004-03-01 (966 obserwacji)4. Rysunki 1. i 2. przedsta-
wiają odpowiednio poziomy analizowanej stopy oraz zmiany wartości w kolejnych 
dniach. Analizie poddano 5 modeli: czysty model zależny tylko od poziomu, mo-
dele GARCH (symetryczny i asymetryczny) oraz dwa modele zależne od poziomu i 
napływającej informacji. We wszystkich modelach założono, że standaryzowane 
reszty modelu ( tz ) mają rozkład normalny. Parametry modeli wyestymowano me-
todą największej wiarygodności wykorzystując autorskie procedury napisane w 
środowisku MATLAB 6.0. Za kryterium oceny modelu przyjęto wartość kryterium 
Akaike’a:  

                                                                                              
4 Dane pochodzą z portalu hoga.pl. 
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2 2(liczba parametrów modelu)

liczba obserwacji

LLF
AIC

− += ,    (20) 

gdzie LLF  to wartość logarytmu funkcji największej wiarygodności. 

  
Rys. 1. Poziomy stopy WIBOR 1m Rys. 2. Zmiany poziomu stopy  

            WIBOR 1m 
Źródło: opracowanie własne 
 

Tabela 2. prezentuje uzyskane wyniki.  
 
Tabela 2. Jakość dopasowania poszczególnych modeli 

Model LLF liczba 
parametrów AIC 

1. CKLS (Level) 5033,55 4 -10,4347 
2. GARCH 5206,99 5 -10,7925 
3. GJR-GARCH 5207,26 6 -10,7910 
4. GARCH-Level 5207,11 6 -10,7907 
5. GARCH-X-Level 5221,78 7 -10,8190 

Źródło: obliczenia własne. 
 
Najlepszym modelem okazał się być model GARCH-X-Level.  Można więc 

przyjąć, że dla stopy WIBOR 1M  występuje efekt zależności warunkowej warian-
cji od poziomu stóp procentowych, ale nie obserwuje się wpływu poziomu procesu 
na siłę oddziaływania dopływających informacji (parametry d oraz γ  są istotnie 
różne od zera dla poziomu istotności 0,05). Współwystępowania efektu GARCH 
można było spodziewać się już po wizualnej ocenie rys. 2., na którym widać typo-
wy dla modeli tej klasy efekt gromadzenia zmienności (por. np. Piontek (2002)). 
Zaskoczeniem może wydawać się jednak fakt, że żaden z modeli nie potwierdza 
efektu powrotu do średniej (parametry a i b nieistotnie różne od zera dla poziomu 
istotności 0,05). Przeczy to intuicyjnej ocenie na podstawie rys. 1. Warto jednak 
zaznaczyć, że „powrót do średniej” charakteryzuje się nie tylko powrotem do pew-
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nej wartości, ale także tym, że im dalej proces odbiegnie od tej średniej, tym „sil-
niej” do niej powraca (por. wzór (4)). Tego efektu nie obserwuje się w szeregu 
stopy WIBOR 1M w analizowanym okresie. Badania dotyczące innych stóp pro-
centowych potwierdzają, że efekt powrotu do średniej o ile występuje, to jest bar-
dzo słaby (por. np. Ferreira (2001)). Dla szeregu WIBOR 1M nie obserwuje się 
również znaczącej poprawy jakości modelu po uwzględnieniu asymetrycznego 
wpływu informacji „dobrych” i „złych” w modelu GARCH. Jeszcze słabszy efekt 
asymetrii obserwuje się w modelach GARCH-Level, z tego też powodu wyniki nie 
zostały nawet przedstawione. Dla czystego modelu CKLS parametr d ma wartość 
0,68 (12,58)5, natomiast dla modelu GARCH-Level d=-,0111 (-0,28), czyli jest 
nieistotnie różny od zera. Potwierdza to również przewaga modelu GARCH nad 
modelem GARCH-Level.  

Model 5. z Tab. 2. w sposób najlepszy opisuje zmiany w poziomie stopy 
WIBOR 1M. Model ten można poprawić dodatkowo poprzez przyjęcie, że rozkład 
standaryzowanych reszt modelu może posiadać grube ogony. Podejście takie uza-
sadnia choćby rys. 3. Analizie poddano więc model GARCH-X-Level, w którym 
standaryzowane reszty modelu mają rozkład t-Studenta. Tabela 3. prezentuje wy-
niki. Model ten w znaczny sposób przewyższa model 5. z Tab. 2. Rozkład standa-
ryzowanych reszt modelu 6. może być opisany rozkładem t-Studenta z liczba stop-
ni swobody równa 2,71. Jest to więc model o znacznie grubszych ogonach niż roz-
kład normalny. 

 

 

Rys. 3. Histogram standaryzowanych reszt modelu nr 5 
Źródło: obliczenia własne 
 
Tab. 3. Jakość dopasowania dla modelu z rozkładem t-Studenta 

Model LLF liczba  
parametrów AIC 

6. GARCH-Level-X-Stud 5451,87 8 -11,2943 
Źródło: obliczenia własne. 
 

                                                                                              
5 W nawiasach podawana będzie wartość statystyki t. 
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Podsumowując można stwierdzić, że do opisu zmian stopy WIBOR 1M najlep-
szym okazał się model GARCH-X-Level, którego jakość można dodatkowo popra-
wić poprzez uwzględnienie grubych ogonów w rozkładzie standaryzowanych reszt 
modelu. Występuje więc zależność warunkowej wariancji procesu zarówno od 
poziomu procesu, jak i od napływającej informacji, lecz siła wpływu informacji nie 
zależy od poziomu stopy procentowej. Nie stwierdzono asymetrii we wpływie 
informacji na wartość warunkowej wariancji oraz nie stwierdzono liniowego po-
wrotu do średniej. 
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