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ÚČINNOST EVT-KOPULA PŘÍSTUPU PŘI ODHADU 

VALUE AT RISK 

TOMÁŠ JEŘÁBEK 

Abstrakt 

Přesný odhad hodnoty Value at Risk pro investiční portfolio má zásadní význam v rámci 

řízení tržních rizik, a to jednak pro jednotlivé finanční instituce a také rovněž pro regulátory 

bankovního trhu. V posledních letech byly tradiční přístupy k odhadu VaR, jako historická 

simulace nebo variance-kovariance, doplněny pružnějšími přístupy založenými na aplikaci 

kopula funkcí. Cílem tohoto příspěvku je porovnat aplikaci EVT-kopula přístupu s použitím 

pěti různých kopula funkcí s tradiční metodou variance-kovariance. Výsledky ukazují 

nedostatečnou přesnost VaR odhadů získaných metodou variance-kovariance, a to především 

v období s vysokou volatilitou výnosů. Naopak testované metody založené na teorii 

extrémních hodnot poskytují v těchto obdobích přesnější výstupy. 
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Úvod 

S ohledem na poslední finanční krizi má řízení rizik zásadní význam jak pro regulátory, 

tak pro samotné finanční instituce. Rostoucí úroveň finančních a tržních rizik vede 

k neustálému vývoji sofistikovaných metod, jež mají za cíl co nejpřesnější měření a řízení 

těchto rizik. Jedním z nejznámějších přístupů, vytvořených pro tento účel, je velmi využívaný 

koncept Value at Risk (VaR). VaR měří maximální možnou ztrátu, která nebude s danou 

pravděpodobností v určitém časovém horizontu překročena. Konkrétně hodnota 

99% jednodenního VaR udává ztrátu, která bude následující den překročena pouze 

s 1% pravděpodobností (Yamai a Yoshiba, 2005). Hlavními uživateli VaR jsou zejména 

finanční instituce, a to především vzhledem k jejich tržním rizikovým expozicím a také 

z důvodu jejich podřízenosti vůči Basilejským dohodám, které v rámci Basel II i Basel III 

podporují používání sofistikovaných metod (BCBS, 2011). 

 

V rámci odhadu VaR investičního portfolia jsou důležité dvě otázky, a to jaké 

je rozdělení výnosů jednotlivých aktiv a dále jak specifikovat závislost mezi výnosy 

jednotlivých aktiv. První problém se nedříve řešil aplikací normálního rozdělení, ovšem tato 

volba se ukázala být nedostatečnou, především z důvodu vyšší špičatosti a negativnímu 

sešikmení rozdělení finančních výnosů. Dalšími charakteristickými prvky rozdělení výnosů 

jsou přítomnost autokorelace reziduí, „těžké“ chvosty, v čase nekonstantní rozptyl, shlukování 

volatility, atd. Podrobnější výčet vlastností uvádějí například Jarrow a Chatterjea (2013). 

Řešením výše uvedeného je aplikace modelů podmíněné volatility, vycházejících z GARCH 

modelů, viz Bollerslev (1986). A dále využití jiných typů rozdělení, lépe zohledňujících 

specifika časových řad výnosů, jako například Studentovo t rozdělení, GED rozdělení, aj.. 

Velmi důležitý nástroj, především k analýze těžkých chvostů rozdělení výnosů, vychází 

z aplikace teorie extrémních hodnot, EVT přístup, viz Poon et al (2003). 

 

Pro řešení druhého problém, týkajícího se závislosti mezi výnosy jednotlivých aktiv, 

se jeví použít nejběžnější míru závislosti, konkrétně Pearsonovu korelaci. Ovšem, jak uvádějí 

např. Poon et al (2003), tento přístup je v případě přítomnosti extrémních hodnot neúčinný. 

Řešením tohoto problému je aplikace tzv. kopula funkcí. Jedná se o velmi silný nástroj 

pro modelování závislostí, protože nepožaduje předpoklad společné normality jednotlivých 

rozdělení, viz například Nelsen (2006) pro obecné použití nebo Harvey (2013) pro aplikaci 

v případě VaR modelů. Výsledkem aplikace této metody je mimo jiné získání vícerozměrného 
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společného rozdělení kombinujícího marginální rozdělení a závislost mezi rozděleními. 

V rámci nejaktuálnějšího výzkumu je v popředí zájmu aplikace asymetrických kopul, viz 

Cerrato et al (2015) a dále kombinace EVT přístupu a kopula funkcí, např. Messaoud a Aloui 

(2015). 

 

Cílem tohoto příspěvku je porovnat přesnost odhadu jednodenního VaR deseti-

aktivového portfolia, prostřednictvím EVT-kopula přístupu, spočívající v kombinaci GARCH 

modelu, EVT a kopul s cílem konstruovat desetirozměrné rozdělení celého portfolia. Poté 

ze získaného rozdělení určujeme hodnoty 90%, 95% a 99% jednodenního VaR. Za účelem 

porovnání přesnosti rovněž aplikuje tradiční varianční-kovarianční přístup k odhadu VaR. 

Na závěr jsou použity techniky backtestingu s cílem nalézt nejpřesnější model odhadu VaR. 

1 Data a metodika  

Uvažujme modelové portfolio, jež je tvořeno pozicemi v 10 finančních aktivech, konkrétně 

ve třech komoditách – zlata a ropy Brent, třech akciových indexech - S&P 500, DAX 30 

a Nikkei 225, dvou amerických blue chip akciích - International Business Machines 

Corporation (IBM) a Verizon Communications (VZ) a třech cizích měnách – EUR, GBP 

a JPY. Tedy portfolio sestává z 10 aktiv, která jsou až na indexy DAX 30 a Nikkei 225 

denominovány v USD. 

 

Obecně hodnota aktiva v portfoliu závisí na jednom či více rizikových faktorech. 

V případě našeho modelového portfolia, vzhledem k charakteru jednotlivých aktiv, závisí 

hodnota každého z nich, až na indexy DAX 30 a Nikkei 225, na jednom rizikovém faktoru. 

Těmito rizikovými faktory jsou ceny konkrétních akcií, akciových indexů, komodit a měnové 

kurzy. V případě DAX 30 a Nikkei 225 je dále zapotřebí brát v úvahu měnové kurzy 

USD/EUR a USD/JPY, které jsou již ovšem v portfoliu zahrnuty prostřednictvím cizí měny. 

Označme 𝑃𝑖,𝑡 jako aktuální cenu 𝑖-tého aktiva a nechť 𝑃𝑖,𝑡+1 představuje cenu 𝑖-tého aktiva 

následující obchodní den. Dále pak náhodná veličina 𝑟𝑖,𝑡+1 = ln𝑃𝑖,𝑡+1 − ln𝑃𝑖,𝑡 označuje 

logaritmický výnos 𝑖-tého aktiva pro následující obchodní den. Následně označme           

𝑟𝑡+1 = (𝑟1,𝑡+1, … , 𝑟10,𝑡+1) představuje náhodných vektor výnosů. Změnu hodnoty portfolia 

mezi obdobími 𝑡 + 1 a 𝑡 označme Δ𝑉𝑡+1 = 𝑉𝑡+1 − 𝑉𝑡. Jednodenní VaR𝛼 (VaR na hladině 𝛼) 
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lze definovat jako (1 − 𝛼) kvantil rozdělení náhodné veličiny
1
                                              

𝐿 = Δ𝑉𝑡+1, pro Δ𝑉𝑡+1 = 𝜃(𝑟𝑡+1), kde 𝜃: 𝑅𝑛 → 𝑅, v případě modelového portfolia je 𝑛 = 10 

a vzhledem ke stavbě portfolia je 𝜃 lineární
2
.  

 

Data zahrnují denní pozorování logaritmických výnosů založených na zavíracích 

cenách jednotlivých aktiv v portfoliu, a to za období od 1. 3. 2002 do 14. 9. 2012, tedy celkem 

2750 denních výnosů. Tabulka 1 zobrazuje hlavní popisné statistiky výnosů jednotlivých 

aktiv – dle definice výše. Průměr i medián všech výnosů je relativně malý, přičemž nejvyšší 

hodnoty jsou patrné v případě komodit. Zápornou střední hodnotu zahrnují pouze výnosy 

měnových kurzů. Co se týče volatility, tak nejvyšší hodnota je zřejmá u výnosů z ropy – tedy 

toto aktivum je ve sledovaném období spojeno nejvyšší neurčitostí. Naopak nejnižší 

je v případě měnových kurzů. Nižší šikmost potvrzuje symetrii rozdělení všech sledovaných 

výnosů, přičemž v případě většiny výnosů je patrná záporná šikmost signalizující převahu 

extrémních ztrát oproti extrémním výnosům. Vysoká špičatost (jedná se o standardizovanou 

špičatost) u všech výnosů charakterizuje vyšší pravděpodobnost přítomnost extrémních ztrát, 

resp. extrémních výnosů. Při porovnání 5% a 95% kvantilu je zřejmá převaha vyšších ztrát 

oproti vyšším výnosům. 

 

Tabulka č. 1: Popisné statistiky denních výnosů aktiv v portfoliu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                           
1
 Formálně: VaR𝛼 = inf{𝑙|𝑃(𝐿 < 𝑙) ≤ 1 − 𝛼} = inf{𝑙|𝐹𝐿(𝑙) ≥ 𝛼}, kde 𝐹𝐿(𝑙) je distribuční funkce náhodné 

veličiny 𝐿. 

2
 Výplatní funkce všech aktiv obsažených v portfoliu je lineární. V tomto případě je možné předpokládat 

𝜃(𝑟𝑡+1) = 𝑣1𝑟1,𝑡+1 +⋯+ 𝑣10𝑟10,𝑡+1 = 𝑣𝑇𝑟𝑡+1, kde 𝑣𝑖 představuje váhu 𝑖-tého aktiva v portfoliu. Pro 

jednoduchost předpokládáme rovnost vah, tj. 𝑣𝑖 =
1

10
 pro 𝑖 = 1,… 10.  
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Pro účely další analýzy je nutné nejprve ověřit nezávislost a identitu rozdělení výnosů. 

V případě finančních časových řad bývá tento předpoklad velmi často porušen vlivem 

přítomnosti autokorelace, a dále heteroskedasticity. Aplikací Ljung-Box Q testu na rozdělení 

jednotlivých výnosů byla na 1% hladině významnosti zamítnuta hypotéza o nezávislosti 

rozdělení, a to v případě v případě všech 10 řad výnosů. Tedy na jednotlivé časové řady 

je nutné aplikovat modely podmíněné střední hodnoty, konkrétně pracujeme s autoregresním 

modelem. Za účelem ověření vlivu heteroskedasticity byl Ljung-Box Q test aplikován na řady 

druhých mocnin výnosů, přičemž na 1% hladině významnosti tento předpoklad přijímáme. 

Tedy z důvodu přítomnosti heteroskedasticity je nutné na časové řady aplikovat modely 

podmíněného rozptylu, přičemž v tomto textu pracujeme s GARCH modelem a jeho 

asymetrickými verzemi.  

 

Jednotlivé modelové specifikace použité pro výše uvedené časové řady byly voleny 

na základě hodnoty informačních kritérií (IK), konkrétně Akaikeho a Bayesova IK. 

Podrobnější informace o diagnostice finančních časových řad uvádí např. Brooks (2008). 

Použité modely jsou následující: pro obě komodity byl vybrán AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 

model, v případě měnových kurzů je pro USDGDP použit AR(1)-EGARCH(2,1), pro ostatní 

dva kurzy pak AR(1)-GARCH(1,1). Pro modelování výnosů obou akcií, stejně jako všech tří 

akciových indexů byl aplikován AR(1)-EGARCH(1,1). V případě všech modelů bylo vybráno 

sešikmené Studentovo t rozdělení. Podrobný popis uvedených modelů uvádějí Bollerslev 

(1986) pro GARCH, Nelson (1991) v případě EGARCH a Glosten et al (1993) pro GJR-

GARCH model. Pouze uveďme, že poslední dva modely zohledňují asymetrii rozdělení 

výnosů.  

 

Aplikace výše uvedených modelů, za účelem získání nezávisle a identicky 

rozdělených dat představuje nejprve zavedení autoregresního procesu prvního řádu, AR(1), 

jímž kompenzujeme přítomnost podmíněné střední hodnoty v jednotlivých řadách. Konkrétně 

pro AR(1) v našem případě platí 

𝑟𝑖,𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝑎𝑖𝑟𝑖,𝑡−1 + 𝜖𝑖,𝑡,   (1) 

kde 𝑡 = 2,… ,2750, 𝑖 = 1, … ,10, 𝑟𝑖,𝑡 vyjadřují výnosy jednotlivých aktiv (pro různá 𝑖, 𝑖 =

1, … ,10) v čase 𝑡, 𝜇𝑖 jsou střední hodnoty časových řad, 𝑎𝑖 představují autoregresní 

koeficienty, přičemž 𝜖𝑖,𝑡 vyjadřují rezidua jednotlivých řad, viz např. Cipra (2008). Dalším 
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krokem je zapojení GARCH, EGARCH, resp. GJR-GARCH, jež kompenzují přítomnost 

podmíněné volatility v řadě výnosů aktiv, což se v rovnici (1) projeví vyjádřením 𝜖𝑖,𝑡 jako 

𝜖𝑖,𝑡 = 𝑧𝑖,𝑡𝜎𝑖,𝑡, kde 𝑧𝑖,𝑡 představují hledané identicky a nezávisle rozdělené veličiny. Dále 𝜎𝑖,𝑡 

jsou podmíněné volatility, definované zvlášť pro každý typ použitého modelu. Např. pro 

GARCH (1,1) platí 

 𝜎𝑖,𝑡
2 = 𝜔𝑖 + 𝛼𝑖𝜖𝑖,𝑡−1

2 + 𝛽𝑖𝜎𝑖,𝑡−1
2 ,   (2) 

pro koeficienty 𝜔, 𝛼, 𝛽 platí následující podmínky 𝜔 > 0, 𝛼 ≥ 0, 𝛽 ≥ 0 a 𝛼 + 𝛽 < 1. 

Definice podmíněných rozptylů pro ostatní použité modely uvádí např. Brooks (2008). 

 

Jakmile máme určeny řady standardizovaných reziduí 𝑧𝑖,𝑡, mající nezávislé a identické 

rozdělení, můžeme na jejich základě modelovat marginální rozdělení výnosů každého z aktiv. 

Za tímto účelem je použit EVT přístup, jehož výstupem jsou semi-parametrické distribuční 

funkce 𝐹𝑖, pro 𝑖 = 1, …10. V tomto přístupu modelujeme zvlášť vnitřní část rozdělení 

a zvlášť rozdělení obou chvostů. Podrobně tento přístup představuje například Alexander 

(2008b). Konkrétně na základě standardizovaných reziduí pro každé aktivum odhadujeme 

empirickou distribuční funkci s Gaussovským jádrem pro vnitřní část marginálních rozdělení, 

pokrývajících 80 % prostředních hodnot. Levé i pravé chvosty marginálních rozdělení jsou 

modelovány prostřednictvím distribuční funkce Paretova zobecněného rozdělení extrémních 

hodnot. Parametry tohoto rozdělení jsou odhadovány prostřednictvím Monte-carlo simulace, 

(odtud označení semi (polo) parametrické rozdělení). Tento přístup umožňuje vystihnout 

tzv. těžké chvosty v modelovaných marginálních rozděleních, jež jsou obvyklé pro rozdělení 

finančních výnosů. Jedná se o to, že pokud bychom celé marginální rozdělení odhadovali 

na základě aplikace Gaussovského jádra nebo jiného eliptického rozdělení, budou extrémní 

hodnoty založeny pouze na hodnotách vyskytujících se ve výběru standardizovaných reziduí. 

Ovšem extrémní události mohou velmi často ležet mimo historická pozorování. Tento 

nedostatek upravují právě zobecněná rozdělení extrémních hodnot. 

 

Pro další účely je nutné určit závislosti mezi výše vytvořenými marginálními 

rozděleními. K tomu je možné použít buď lineární přístup, pracující s lineárními korelacemi 

mezi jednotlivými rozděleními. Ovšem jednou z podmínek tohoto přístupu je požadavek 

normality marginálních rozdělení, což v našem případě není splněno. Tedy z tohoto důvodu 

použijeme přístup spočívající v aplikaci kopul, jež umožňují modelovat samotné náhodné 

veličiny a zvlášť jejich závislosti. Podrobnější informace o kopulách uvádí například Nelsen 
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(2006). Pro naše účely je použito pět různých kopul, konkrétně normální (Gaussova) kopule, 

jež reprezentuje lineární závislost v podobě korelační matice, dále Studentova kopule, která 

oproti Gaussově kopule dokáže zachytit významnější závislosti na chvostech rozdělení. 

Důležitým parametrem Studentovi kopule je 𝜗 ∈ (0,∞), představující počet stupňů volnosti, 

s jehož růstem se Studentova kopule přibližuje Gaussově kopule. Nevýhodou Studentovi 

kopule je, že nerozlišuje levý a pravý chvost rozdělení – tendence k současnému výskytu 

extrémně nízkých a extrémně vysokých hodnot. Tuto nevýhodu eliminuje aplikace 

Archimédovských kopul. Z této třídy kopul je zde použita Claytonova kopule, jež představuje 

asymetrickou kopuli, vykazující závislost v levých chvostech marginálních rozdělení. Dále 

Gumbelova kopule, jež naopak vykazuje závislosti v pravých chvostech rozdělení. Poslední 

použitou kopulí je Frankova kopule, která má oproti ostatním archimédovským kopulím 

schopnost zachytit i negativní závislosti. 

 

Pro odhad parametrů výše uvedených kopul jsou nejprve standardizovaná rezidua 𝑧𝑖,𝑡 

transformována prostřednictvím semi-parametrických 𝐹𝑖 do jednotkové prostoru. Výsledkem 

jsou transformovaná rezidua, mající rovnoměrné rozdělení. Aplikací metody CML na tato 

rezidua jsou získány hledané parametry, podrobně viz Clemen a Reilly (1999). Jakmile jsou 

známy parametry jednotlivých kopul, je možné modelovat rozdělení výnosů jednotlivých 

aktiv a závislosti mezi nimi. Za tímto účelem pomocí odhadnutých parametrů nejprve 

generujeme 2000 náhodných čísel, a tento proces opakujeme desetkrát (počet aktiv 

v portfoliu). Tímto způsobem dostáváme matici 𝑈 = (𝑢1, … , 𝑢10), kde 𝑢𝑖 je (2000 × 1) 

vektor náhodných, rovnoměrně rozdělených
3
, hodnot. Tento proces opakujeme pro všech pět 

kopula funkcí. Nyní prostřednictvím inverzní semi-parametrické kvantilové distribuční funkce 

každého z aktiv transformujeme 𝑢𝑖, tj. 𝐹𝑖
−1(𝑢𝑖) pro 𝑖 = 1,… ,10, do standardizovaných 

reziduí, jež jsou konzistentní s rezidui 𝑧𝑖,𝑡. Dále jsou tato simulovaná standardizovaná rezidua 

použita jako vstupní proces při simulaci výnosů každého z aktiv. Označme {𝑅𝑖,𝑗}𝑗=1
2000

 jako 

řadu simulovaných výnosů 𝑖-tého aktiva.  

 

Pro odhad VaR pracujeme se simulovanými výnosy. Konkrétně určujeme jednodenní 

VaRα pro α = 0,90; 0,95a0,99, kde, jak je uvedeno výše, VaRα je (1 − 𝛼) kvantil rozdělení 

                                                           
3
 Požadavek rovnoměrného rozdělení vychází z definice kopuli. Obecně 𝑘-rozměrnou kopuli lze definovat jako 

𝑘-rozměrnou distribuční funkci, jejíž marginální veličiny mají rovnoměrné rozdělení a jejíž hodnoty leží v 

intervalu od nuly do jedné, viz Nelsen (2006) 
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ztrát portfolia. Toto rozdělení lze specifikovat řadou {𝐿𝑡,𝑗}𝑗=1
2000

, kde  𝐿𝑡,𝑗 = 100∑ 𝑣𝑖𝑅𝑖,𝑗
10
𝑖=1  

pro 𝑣𝑖 =
1

10
. Tedy hodnoty řady 𝐿𝑡,𝑗 jsou uvedeny v procentech. 

2 Výsledky 

Tato kapitola představuje výsledky dosažené na základě výše uvedené metodiky EVT-kopula 

přístupu. Za účelem srovnání byla dále na modelové portfolio aplikována tradiční 

parametrická varianční a kovarianční modetoda, jež založena na předpokladu normality 

výnosů jednotlivých aktiv, podrobně tuto představuje například Alexandrová (2008a).  

 

Za účelem podrobnějšího srovnání použitých metod provedeme dále tzv. backtesting 

použitých metod s cílem nalézt model s nejpřesnějšími výsledky. Tato technika je založena na 

postupném odhadu jednodenního VaR přes rolující se vzorek dat. Jako „trénovací“ vzorek dat 

volíme prvních 1000 hodnot a odhadujeme VaR pro 1001. hodnotu, poté se posuneme 

o hodnotu 1 doprava, tedy trénovací vzorek zahrnuje 2. až 1001. hodnotu a odhadujeme VaR 

pro 1002. hodnotu. Takto postupujeme dále, až poslední odhad provádíme na základě hodnot 

1750 až 2749 a odhadujeme VaR pro 2750. hodnotu. Tímto způsobem získáme celkem 

1750 odhadů jednodenních VaR. Z obrázků 1 až 3 je na první pohled patrné, že modely 

založené na EVT-kopula přístupu podávají lepší výkon než tradiční VC metoda. Konkrétně 

VC metoda v období s nízkou volatilitou výrazně nadhodnocuje očekávanou ztrátu 

a v období, pro které je typická vyšší volatilita, ztrátu naopak podhodnocuje. Tato skutečnost 

je zřejmě způsobeno zanedbáním skutečných vlastností testovaných řad výnosů 

a předpokladem nezávislosti a identičnosti jejich rozdělení. 

 

Pokud nyní porovnáme výsledky aplikace různých kopul v rámci EVT-kopula 

přístupu, pak nejmenší ztráty jsou predikovány prostřednictvím symetrických eliptických 

kopul, přičemž Studentova kopule oproti Gaussově (normální) lehce nadhodnocuje 

předpokládanou ztrátu, což je způsobeno tím, že normální kopule nebere v úvahu extrémní 

události, oproti Studentově. Stupně volnosti byly v případě použité Studentovi kopule 

odhadnuty na hodnotu 𝜗 = 19,22, což plyne z přítomnosti těžkých chvostů (tedy extrémních 

událostí) v jednotlivých simulovaných rozděleních výnosů. Vlivem této skutečnosti korelační 

koeficienty Studentovi kopule vykazovaly oproti normální kopule mírně vyšší hodnoty. 

V případě aplikace archimédovských kopul v EVT-kopula přístupu, jsou předpokládané ztráty 
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nejvíce nadhodnocovány použitím asymetrické Claytonovi kopule. Tento výsledek je zřejmě 

dán jejím zaměřením na závislosti v levých chvostech mezi jednotlivými rozděleními, tedy 

v extrémních ztrátách. Naopak výkon modelu s použitím Gumbelovi kopule, která naopak 

modeluje závislosti  extrémních výnosů (pravé chvosty rozdělení), je srovnatelný 

se Studentovou kopulou, která symetricky modeluje oba chvosty. Tedy na tomto základě lze 

předpokládat převahu extrémních ztrát nad extrémními výnosy. Použitím Frankovi kopule 

dochází opět k mírnému nadhodonocení ztrát, konkrétně v rozmezí mezi Gumbelovou 

a Claytonovou kopulí. Vzhledem k definici k zaměření Frankovi kopule lze předpokládat 

mírnější současný výskyt extrémních výnosů a extrémních ztrát. 

 

Obrázek č. 1: Výsledky backtestingu (VaR90) 

  Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek č. 2: Výsledky backtestingu (VaR95) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek č. 3: Výsledky backtestingu (VaR99) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Doposud uvedené závěry vycházely z vizuálního hodnocení uvedených grafů. 

Za účelem určení kvality VaR modelů byl použit jednak nepodmíněný Kupiecův test, Kupiec 

(1995), jež testuje, zda počet selhání modelu odpovídá hladině významnosti VaR. Testovací 

statistiku označíme 𝐿𝑅(𝑢𝑐). Vyšší počet selhání je testem identifikován jako podhodnocování 

rizika, naopak nižší počet selhání test považuje za zbytečné nadhodnocování ztráty. 
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Nevýhodou uvedeného testu je jeho neschopnost určit, zda jsou selhání náhodná, tedy 

nekorelovaná v čase. Tento problém lze řešit aplikací podmíněného Christoffersenova 

podmíněného testu, viz Alexanderová (2008). Testovací statistiku značíme 𝐿𝑅(𝑐𝑐). Součástí 

testu je výpočet testovací statistiky 𝐿(𝑖𝑛𝑑) ověřující nezávislost selhání. Celkově lze statistiku 

𝐿𝑅(𝑐𝑐) = 𝐿𝑅(𝑢𝑐) + 𝐿𝑅(𝑖𝑛𝑑) považovat za celkový indikátor kvality modelu. 

 

V tabulce č. 2 je uveden celkový počet selhání ze všech 1750 odhadů. Nejmenší počet 

selhání pro všechny použité spolehlivosti VaR se vztahuje k aplikaci Clayton kopula funkce. 

Výrazněji vyšší míru selhání má ve všech třech případech tradiční VC metoda. V tabulkách 

č. 3 až č. 5 jsou uvedeny výsledky výše uvedených testů v podobě jejich p-hodnot. Testování 

probíhalo na 5% hladině významnosti (tedy p-hodnota nižší jak 0,05 znamená zamítnutí 

nulové hypotézy, nesplnění předpokladu). Pokud se nyní zaměříme na výsledky Kupiecova 

testu, statistika LR(uc), tak pouze v případě Clayton kopuly dochází k zamítnutí předpokladu 

rovnosti počtu selhání a pravděpodobnosti jejich výskytu, což je dáno velmi nízkým počtem 

selhání – například 10% pravděpodobnost selhání odpovídá 175 hodnotám, přičemž aplikace 

Clayton kopuly vykazuje na stejné hladině významnosti 70 selhání. Naopak předpoklad testu 

je na všech třech hladinách významnosti VaR potvrzen pro aplikaci normální kopula funkce. 

Tabulka č. 4 prezentuje výsledky testování nezávislosti jednotlivých selhání v rámci 

použitých metod, testovací statistka LR(ind).  Zde je patrné selhání VC metody, u níž byl 

předpoklad nezávislosti zamítnut pro všechny použité VaR. V rámci všech ostatních přístupů, 

kromě Frank kopula funkce pro VaR90, je tento předpoklad potvrzen. P-hodnoty složené 

testovací statistiky LR(cc) jsou uvedeny v tabulce č. 5, z níž je patrné, že pro preferovaný 

VaR99 je nejlepších výsledků dosaženo všemi přístupy, až na VC metodu a Clayton kopula 

funkci. V rámci VaR95 a VaR99 je nejlepší výkon získán aplikací eliptických kopul. 

 

Tabulka č. 2: Počet selhání 

  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 3: p-hodnoty testovací statistiky L(uc) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 4: p-hodnoty testovací statistiky L(ind) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 5: p-hodnoty testovací statistiky L(cc) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Závěr 

Cílem příspěvku bylo porovnat přesnost EVT-kopula přístupu k odhadu jednodenního VaR𝛼 

pro 𝛼 = 0,90; 0,95; 0,99, s tradiční metodou variance-kovariance (VC). V případě prvního 

zmiňovaného přístupu pracujeme se simulovanými nezávisle a identicky rozdělenými výnosy 

jednotlivých aktiv v portfoliu. Tato simulace probíhá na základě aplikace AR(1) a různých 

typů GARCH, EGARCH, resp. GJR-GARCH modelů původních řad výnosů, s cílem získat 

nezávisle a identicky rozdělená standardizovaná rezidua: Tato rezidua jsou pomocí EVT 

transformována do marginálních rozdělení s tzv. těžkými chvosty, jež dobře vystihují 

přítomnost extrémních událostí (jež se vyskytující v původních řadách). Pro modelování 

závislostí mezi těmito rozděleními jsou použity kopule, které jsou, oproti běžné korelaci, 

schopny zachytit i nelineární typ závislostí, který lze vzhledem ke tvaru marginálních 

rozdělení předpokládat. Na tomto základě jsou simulovány výnosy jednotlivých aktiv, 

jež odpovídají původním výnosů s výjimkou nezávislosti a identičnosti jejich rozdělení. 

V rámci tohoto přístupu je klíčovým okamžikem výběr vhodné kopule. Z tohoto důvodu 

je pro komparační účely použito postupně pět různých kopul, konkrétně Studentova 

a normální kopule, jako symetrické kopule eliptického typu. Dále pak Claytonova, Frankova 

a Gumbelova, jako zástupci asymetrických archimédovských kopulí.  

 

Druhý přístup byl zvolen jako benchmark vůči EVT-kopula přístupu. Metoda 

variance-kovariance představuje tradiční, velmi jednoduchou metodu pro výpočet VaR. Její 

jednoduchost spočívá především v zanedbání typických problémů výnosových řad, kterými 

jsou přítomnost autokorelace a heteroskedasticity a dále předpoklad normálního rozdělení 

výnosů jednotlivých aktiv. Tedy v případě druhého přístupu pracujeme přímo s původními 

řadami za předpokladu (i když víme, že porušeného) nezávislého a identického normálního 

rozdělení výnosů. Pro modelování závislostí jsou použity běžné korelace. 

 

Pokud se nejprve zaměříme na hodnocení EVT-kopula přístupu při aplikaci různých 

kopul, pak z hlediska backtestingu je nejpřesnějšího odhadu VaR dosaženo při použití 

symetrických kopul. Studentova kopule, oproti normální, lehce nadhodnocuje předpokládanou 

ztrátu. To je zřejmě způsobeno skutečností, že na rozdíl od normální kopule bere v úvahu 

těžké chvosty jednotlivých rozdělení – tedy přítomnost extrémních hodnot. Archimédovské 

kopule oproti eliptickým nadhodnocují očekávané ztráty, přičemž nejvýrazněji je tento jev 

patrný v případě Claytonovi kopule, nejméně pro Gumbelovu kopuli. Tento výsledek je dán 
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převahou extrémních ztrát oproti extrémních výnosům v testovaných řadách, kdy Claytonova 

kopule zachycuje závislosti v levých chvostech rozdělení (extrémních ztrátách), zatímco 

Gambelova v pravých chvostech. Očekávané ztráty, získané aplikací Frankovi kopuli, jsou 

v rozmezí výstupů dvou předešlých kopul, což je dáno mírnějším výskytem současných 

extrémních výnosů a extrémních ztrát pro aktiva v portfoliu. 

 

Metoda VC poskytuje ve srovnání s EVT-kopula přístupen celkově slabší výsledky, 

konkrétně v období s nízkou volatilitou dochází k nadhodnocování ztráty, zatímco 

ve volatilnějších obdobích ztrátu naopak podhodnocuje. Tedy zanedbání charakteristických 

rysů finančních časových řad, jako autokorelace a heteroskedasticita, způsobuje při odhadu 

Value at Risk značnou nepřesnost vyúsťující ve zbytečném nadhodnocování nebo nebezpečné 

podhodnocování očekávaných ztrát v portfoliu. 
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