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1.Wymagania wstępne 
Statystyka, ekonometria, matematyka finansowa 

2. Program przedmiotu 
1. Podejmowania decyzji w warunkach ryzyka, miary ryzyka.  
3. Wartość zagroŜona (miara Value at Risk) dla pozycji elementarnych i ich portfeli (część pierwsza) - metoda symulacji historycznej, 

podejścia parametryczne zakładające niezmienny w czasie normalny rozkład stopy zwrotu, podejścia parametryczne zakładające zmienną 
warunkową wariancję i kowariancję. 

4. Wartość zagroŜona dla pozycji elementarnych i ich portfeli (ciąg dalszy) - podejścia wykorzystujące rozkłady innych typów. 
5. Wartość zagroŜona dla pozycji elementarnych (ciąg dalszy) - podejścia wykorzystujące twierdzenia teorii wartości ekstremalnych. 
6. Odwzorowanie pozycji. 
7. Wartość zagroŜona pozycji złoŜonych - metoda wyceny pełnej i symulacja Monte Carlo. 
8. Wartość zagroŜona pozycji złoŜonych - metoda wyceny lokalnej (na przykładzie instrumentów pochodnych), wykorzystanie 

instrumentów pochodnych w zabezpieczaniu innych pozycji przed ryzykiem rynkowym (hedging) 
9. Weryfikacja modelu wartości zagroŜonej - testy wsteczne (back testing).   10. Wyznaczanie wymogów kapitałowych. 
11. Cash flow at risk (CFaR) - podejście "od góry do dołu" i "od dołu do góry". 
12. Analiza warunków skrajnych (analiza scenariuszy). 
13. Pomiar ryzyka kredytowego.    14. Pomiar ryzyka operacyjnego. 
13. Pomiar ryzyka kredytowego.    14. Pomiar ryzyka operacyjnego. 
Analiza warunków skrajnych (analiza scenariuszy). 
12. Cash flow at risk (CFaR) - podejście "od góry do dołu" i "od dołu do góry". 
13. Pomiar ryzyka kredytowego.    14. Pomiar ryzyka operacyjnego.      

3. Metodyka zajęć 
Ćwiczenia 

4.Cel dydaktyczny przedmiotu 
 wiadomości: modele stosowane w pomiarze i prognozowaniu ryzyka rynkowego, zalety, wady i zastosowania podejść opartych na 

modelach statystyczno-ekonometrycznych oraz metod wykorzystujących analizę scenariuszy, zasady wyznaczania wymogu kapitałowego, 
modele stosowane w pomiarze ryzyka kredytowego, modele stosowane w pomiarze ryzyka operacyjnego;  umiejętności: wybór metody 
(miary i modelu) szacowania ryzyka, pomiar ryzyka rynkowego, zastosowanie wybranych metod pomiaru ryz. kredytowego i operac   
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2. Cormac Butler: Tajniki Value at Risk: praktyczny podręcznik zastosowań metody VaR. K.E.Liber, 2001 
3. K. Jajuga: Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe,…PWN 2007 
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