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Rezumat. Lucrarea de faţă studiază, cu ajutorul tehnicilor de data 

mining, structura volatilităţii randamentelor la frecvenţe ridicate (zilnice) 
şi reduse (săptămânale, lunare) pentru şapte companii româneşti listate la 
Bursa de Valori Bucureşti, precum şi pentru trei indici de piaţă, în 
perioada 1997-2012. Pentru fiecare dintre cele zece serii de timp şi, 
respectiv, pentru fiecare frecvenţă în parte, am folosit un model GARCH-M, 
rezultatele indicând o tendinţă mai accelerată de revenire la volatilitatea 
medie pe termen lung în cazul datelor cu frecvenţa mai ridicată 
(persistenţă mai redusă). Pe de altă parte, modelul GARCH-M nu a 
confirmat, pe datele folosite de noi, ipoteza teoretică potrivit căreia o 
accentuare a volatilităţii conduce la o creştere a randamentelor viitoare, 
mai ales deoarece coeficientul varianţei din ecuaţia de medie a modelului 
nu a fost semnificativ din punct de vedere statistic pentru majoritatea 
seriilor de timp analizate în cazul tuturor celor trei frecvenţe analizate. 
Testele realizate pentru a verifica relevanţa aplicării modelului au arătat 
că GARCH-M a avut o bună acurateţe pentru seriile săptămânale şi 
lunare, însă acurateţea modelului a fost redusă în cazul datelor zilnice. 
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1. Introducere 
 
Bursele de valori, în special, şi pieţele financiare, în general, sunt 

caracterizate printr-un grad înalt de incertitudine, care este reflectat şi printr-o 
continuă volatilitate a preţurilor acţiunilor, obligaţiunilor sau altor instrumente 
financiare derivate, precum şi a ratei dobânzii şi a cursurilor de schimb. Ca 
urmare a acestei variabilităţi, veniturile viitoare generate de aceste active 
tranzacţionate pentru diferite perioade temporale sunt extrem de volatile şi greu 
de previzionat. 

Volatilitatea a fost întotdeauna considerată a fi o variabilă-cheie pentru 
evaluarea stării pieţelor financiare şi pentru luarea deciziilor de către investitori, 
speculatori, manageri de investiţii financiare şi autorităţi de reglementare. În 
contextul actual al perioadei dintre 2007 şi 2012, caracterizată de o continuă 
criză financiară şi economică, termeni cum ar fi prognoza volatilităţii sau 
gestionarea riscurilor sunt foarte des menţionaţi de către comunitatea ştiinţifică 
şi de practicieni de top, cu experienţă, din întreaga lume. 

De-a lungul timpului, cercetătorii au propus numeroase şi diverse modele 
pentru a prognoza volatilitatea, variind de la modele de volatilitate pe bază de 
serii de timp („netezirea” exponenţială, Heteroscedasticitatea Autoregresivă 
Condiţională, Garman-Klass etc.), la  modele studiind volatilitatea pieţei de 
opţiuni. De asemenea, performanţa empirică a acestor modele a fost investigată 
de numeroşi autori pentru multe pieţe financiare locale. Bollerslev (1986,  
pp. 307-327) a folosit modele Arma şi EGARCH pentru a studia stocurile din 
SUA  în perioada 1889-1990; Akigray (1989, pp. 55-80) a testat GARCH (1,1), 
ARCH (2) şi EWMA, în vederea identificării proprietăţilor seriilor de timp ale 
ratei aşteptate a câştigurilor pentru activele din SUA, McMillan şi Gwilym 
(2000, pp. 438-448) au investigat performanţa modelelor de Random Walk, 
Moving Average, netezire exponenţială, EMWA, GARCH (1,1), TGARCH 
(1,1), EGARCH (1,1) şi FIGARCH (1,1) pentru acţiuni tranzacţionate pe Bursa 
din Londra; Franses şi Djik (1998, pp. 229-235) au studiat comparativ 
previziunile de volatilitate date de QGARCH (1,1), GJR-GARCH (1,1), 
GARCH (1,1) şi de Random Walk pentru indicii bursieri din Spania, Germania, 
Italia, Olanda şi Suedia; Harque et al. (2004, pp. 19-42) Walk au testat modelele 
Random Walk, ARMA şi GARCH-M pentru zece pieţe emergente din Orientul 
Mijlociu şi Africa.  

De asemenea, în ceea ce priveşte comportamentul volatilităţii pentru 
companiile listate la Bursa de Valori Bucureşti au fost realizate o serie de teste 
prin modele simetrice şi asimetrice GARCH de către autori precum: Lupu 
(2005, pp. 47-62, 2007, pp. 19-28, Tudor, 2008, pp. 183-208) şi Miron (2010, 
pp. 74-93). În cercetările lor, cei trei autori români au utilizat datele zilnice (în 
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special pentru indicele BET de la Bursa de Valori Bucureşti), în scopul de a 
estima diferite modele GARCH.  Scopul lor principal a fost de a testa 
validitatea acelor modele şi de a găsi modelul care se potrivea mai bine 
particularităţilor randamentelor de pe piaţa românească. 

În lucrarea de faţă, vom investiga un model foarte popular din familia 
GARCH: modelul GARCH-M. Alegerea acestui model a fost motivată de 
concluziile studiilor anterioare pe această temă, şi anume faptul că pe pieţele 
financiare riscul şi câştigul aşteptat sunt corelate şi, ca rezultat, în ecuaţia de 
medie a modelului GARCH ar trebui să existe un termen (o variabilă 
explicativă) pentru această varianţă. 

Originalitatea contribuţiei noastre pentru stadiul actual al cercetării în 
acest domeniu este dată de trei factori: (1) am realizat calibrarea modelul 
GARCH-M, nu numai pentru datele zilnice, ci şi pentru datele săptămânale şi 
lunare; (2) în scopul creşterii semnificaţiei statistice a rezultatelor, am folosit un 
grup mai mare de active de pe piaţa românească, în comparaţie cu cele folosite 
anterior de alţi autori; astfel, am inclus în cercetare trei indici de piaţă şi şapte 
dintre cele mai lichide companii listate şi,  în cele din urmă, (3) am comparat 
valorile pentru coeficienţi la frecvenţe diferite, în scopul studierii comparative a 
persistenţei medii date de şocurile trecute şi schimbările de volatilitate în raport 
cu structura seriilor de timp. 

Pentru clarificarea acestor aspecte, restul studiului este organizat după 
cum urmează: secţiunea 2 prezintă cele mai relevante lucrări în domeniu din 
România şi internaţionale; secţiunea 3 descrie datele pe care am lucrat şi 
metodologia de data mining pe care am folosit-o; secţiunea 4 prezintă 
rezultatele pe care le-am obţinut şi, în cele din urmă secţiunea 5 rezumă cele 
mai importante concluzii şi propune direcţii suplimentare de cercetare în acest 
domeniu. 

 
2. Stadiul cercetării ştiinţifice 
 
Înainte ca mediul ştiințific să devină interesat de heteroscedasticitate şi de 

efectele acesteia asupra predicţiilor şi a investiţiilor în general, cercetătorii 
foloseau frecvent modelul ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average), 
dezvoltat de Box și Jenkins (1976), pentru  a măsura volatilitatea activelor 
financiare. În acelaşi timp, ecuaţiile Black şi Scholes (1975, pp. 307-324) pentru 
evaluarea preţului opțiunilor erau folosite pentru determinarea  volatilităţii 
implicite. Aceste abordări se bazează pe ipoteza eronată (aşa cum s-a dovedit 
ulterior) a unei varianţe constante a seriilor temporale de preţ pentru activele 
financiare. În consecinţă, ele nu au reușit  să surprindă „proprietăţile stilizate” 
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(Cont, 2001, pp. 223-236) ale veniturilor financiare – distribuţia leptokurtica, 
clusterizarea volatilităţii, intermitenţa, „cozile îngroşate”, efectul de levier. 

 Pentru a sprijini observaţia empirică a faptului că volatilitatea se modifică în 
timp şi pare să depindă de valorile anterioare, Engle (1982, pp. 987-1008) a 
propus modelele ARCH (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) în 
care varianţa depinde de seriile erorilor pătratice anterioare. 

Modelul lui Eagle a rezolvat cu succes problemele discutate anterior, 
privind seriile de timp ale preţurilor activelor financiare, însă coeficienţii săi 
sunt dificil de estimat. Bollerslev (1986, pp. 307-327) a propus o generalizare a 
modelului ARCH, în care indicele de varianţă să depindă simultan de 
reziduurile pătratice şi de valorile anterioare. E important de menționat că, spre 
deosebire de alte modele, ARCH şi GARCH estimează coeficienţii prin 
procedura maximei concordanţe in date („maximum likelihood”), în locul 
folosirii deviaţiei standard. 

Modelarea seriilor de timp financiare prin intermediul modelelor ARCH 
şi GARCH s-a bucurat de o atenţie specială în comunitatea ştiinţifică. 
Bollerslev et al. (1992, pp. 5-59) au realizat o sinteză a mai mult de 300 de 
referinţe pe această temă, relevante la acel moment, dar cercetările valoroase în 
acest domeniu au continuat şi de atunci până în prezent. 

Rizwan şi Khan (2007, pp. 362-375) au studiat volatilitatea pieţei bursiere 
din Pakistan şi au găsit dovezi ale fenomenului de clusterizare a volatilităţii. 
Dawood (2007) a investigat volatilitatea la Karachi Stock Exchange şi a 
constatat că, în 1990, piaţa a devenit mai volatilă pe termen scurt şi mediu (date 
zilnice şi lunare).  

Chang (2006) a investigat comportamentul de revenire la medie pentru 
diferite serii de date şi a concluzionat că fenomenul de revenire la medie există 
la nivelul datelor de joasă frecvenţă, dar nu pentru datele de înaltă frecvenţă. 
Caiado (2004) a obţinut aceleaşi rezultate prin utilizarea unor modele GARCH 
pe indicele PSI20 de pe Bursa portugheză. 

Selcuk (2004) a investigat volatilitatea de pe pieţele bursiere emergente şi 
a constatat persistenţa volatilităţii. Magnus şi Fosu (2006, pp. 2042-2048) au 
obţinut valori ale parametrilor modelelor GARCH pentru Bursa de Valori din 
Ghana apropiate de unitate, ceea ce indică un nivel ridicat de persistenţă. 
Donaldson şi Kamstra (1997, pp. 17-46) au găsit diferenţe importante de 
volatilitate între pieţele internaţionale, cum ar fi persistenţa semnificativă a 
efectelor de volatilitate în Japonia, în raport cu cele europene şi nord-americane. 

Nam, Pyun şi Arize (2002, pp. 563-588) utilizează modelul asimetric 
GARCH-M pentru indicii de piaţa bursieră din SUA în perioada 1926-1997 şi 
demonstrează că randamentele negative, în medie, au revenit mult mai rapid la 
media pe termen lung decât randamentele pozitive.  
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Lupu (2005) a testat un model GARCH pe indicele principal al Bursei de 
Valori Bucureşti şi a constatat că modelul reuşeşte să surprindă caracteristicile 
pieţei locale de capital. De asemenea, Lupu şi Lupu (2007) au aplicat un model 
EGARCH pentru acelaşi indice de pe Bursa de Valori românească.  

Tudor (2008) a folosit modele GARCH şi GARCH-M pentru principalii 
indici de pe pieţele de valori din SUA şi România şi a constatat că modelul 
GARCH-M se comportă mai bine şi confirmă faptul că există o corelaţie între 
volatilitate şi randamentele anticipate pe ambele pieţe. 

Miron şi Tudor (2010) au estimat diferite modele asimetrice din familia 
GARCH (EGARCH, PGARCH şi TGARCH) utilizând, în mod succesiv, 
distribuţia normală, t Student şi distribuţia GED pentru erorile modelului. Ei au 
descoperit ca EGARCH cu distribuţii GED şi t Student ale erorilor sunt 
adaptate realităţii de pe piaţa de capital românească.  

În această lucrare vom continua activitatea ştiinţifică a autorilor români 
menţionaţi anterior, investigând performanţa modelului GARCH-M pe un 
număr mai mare de active din România şi, de asemenea, prin luarea în 
considerare a frecvenţelor joase de date (serii de timp săptămânale şi lunare), în 
plus faţă de randamentele zilnice deja studiate de către autorii amintiţi. 

 
3. Seriile de date şi metodologia 
 
Pentru studiul nostru, am selectat cei mai populari, diversificaţi şi relevaţi 

trei indici de piaţă de pe Bursa de Valori Bucureşti: BET, BET-XT si BET-C. 
De asemenea, am selectat şapte dintre companiile cele mai lichide (lista cu 
numele lor şi simbolul de piaţă sunt prezentate în Tabelul 1, la sfârşitul acestui 
articol). 

Pentru toate cele şapte companii şi pentru cei trei indici de piaţă am 
obţinut cotaţiile zilnice, săptămânale și lunare oficiale în perioada septembrie 
1997 - ianuarie 2012. Datele au fost furnizate chiar de către Bursa de Valori 
Bucureşti, prin amabilitatea Departamentului de Tranzacţionare. 

În prelucrarea prealabila a acestor date, am urmărit cu atenţie ajustarea 
preţurilor pentru a reflecta evenimentele la nivel de corporaţie care au avut loc 
în decursul perioadei investigate pentru unele dintre companiile incluse în 
studiul nostru (în special acordarea de dividende şi majorările de capital social).  

Seriile de timp vizând preţurile pentru cei trei indici de piaţă au fost deja 
ajustate pe Bursa de Valori în raport cu evenimente corporative, ca parte 
integrantă a procesului de calcul al acestor indici oficiali. 

Deoarece în studiul nostru nu am vizat analiza corelaţiilor între societăţile 
sau indicii selectaţi, nu a fost necesară alinierea seriilor în perfectă şi sincronică 
ordine cronologică, ceea ce ne-a permis să păstrăm în analiza noastră companii 
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care nu au fost efectiv tranzacţionate pe parcursul întregii perioade considerate. 
În Tabelul 1 de la sfârşitul acestui articol, se pot regăsi informaţii cu privire la 
perioada reală de tranzacționare şi numărul de observaţii zilnice, săptămânale şi 
lunare pentru fiecare companie analizată. 

După ce toate aceste etape preliminare de pregătire şi „curăţare a datelor” 
au fost realizate, cu scopul de a elimina non-staţionaritatea din seriile de date, 
am transformat seriile temporale de preţ în serii temporale de randamente 
pentru toate cele șapte acţiuni individuale şi pentru cei trei indici. 

În ceea ce priveşte estimarea randamentelor, Strong (1992, p. 353) a 
subliniat că: „există atât motive teoretice, cât şi empirice pentru preferinţa 
pentru randamente logaritmice. Teoretic, randamentele logaritmice sunt mult 
mai maleabile analitic, atunci când se agregă randamente subperiodice pentru a 
forma randamente pe intervale lungi de timp. Empiric, randamentele 
logaritmice sunt mai susceptibile de a avea o distribuţie normală şi, astfel, în 
conformitate cu ipotezele tehnicilor statistice standard”. Acesta este motivul 
pentru care am decis să utilizăm randamente logaritmice în studiul nostru, 
deoarece unul dintre obiectivele noastre a fost de a testa dacă randamentele 
zilnice sunt normal distribuite sau, dimpotrivă, au o distribuţie asimetrică 
(Skewness). Formula de calcul a randamentelor zilnice este după cum urmează: 













1t,i

t,i
t,i P

P
LnR  

unde Ri,t este randamentul activului i în perioada t; Pi,t este preţul activului i în 
perioada t şi Pi,t-1 este preţul activului i în perioada t-1. După cum deja am 
menţionat mai sus, în conformitate cu această metodologie de calcul a 
randamentelor, preţurile activelor trebuie să fie adaptate în raport cu 
evenimentele de la nivel corporativ, cum ar fi: dividende, reorganizări, 
consolidări şi majorări de capital social (în principal în cazul unor acţiuni 
individuale, deoarece indicii sunt deja ajustaţi). 

 
Ca urmare a colectării acestor date iniţiale am obţinut 10 serii de timp de 

randamente logaritmice pentru fiecare frecvenţă investigată: zilnică, 
săptămânală şi lunară; în total sunt 30 de serii de timp. Înainte de estimarea 
modelului GARCH-M, am investigat toate seriile de date, pentru toate 
frecvenţele, în scopul de a identifica proprietăţile statistice şi pentru a vedea 
dacă îndeplinesc precondiţiile pentru modelul GARCH-M. Primul pas în 
această direcţie a fost de a examina statisticile descriptive pentru cele 10 serii de 
timp, pentru fiecare frecvenţă. Rezultatele sunt prezentate în tabelele 2, 3 şi 4 de 
la sfârşitul acestui articol. Din aceste tabele putem trage patru concluzii 
importante: 
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(1)  În primul rând, putem observa că randamente medii pentru toate 
seriile de timp, precum şi toate frecvenţele prezintă valori foarte mici şi că 
valorile pentru abaterea standard sunt, în toate cazurile, în mod semnificativ mai 
mari decât valorile medie. Mai multe teste statistice utilizate de noi (testul t, 
testul F etc.) arată că nu putem respinge ipoteza nulă de medie zero pentru 
niciuna dintre seriile de timp sau frecvenţe. Această constatare se va dovedi 
foarte importantă ulterior, când vom aplica modelul GARCH-M. 

(2) În al doilea rând, se poate observa că abaterile standard ale seriei de 
randamente lunare sunt mai mari decât abaterile standard pentru seriile de 
randamente săptămânale şi zilnice. De asemenea, abaterile standard ale seriei de 
randamente săptămânale sunt mai mari în comparaţie cu abaterile standard ale 
seriei de randamente zilnice. Aceasta este o caracteristică comună a activelor 
financiare, documentată şi de alţi autori. 

(3) Cele mai multe din seriile de timp, pentru toate cele trei frecvenţe, 
prezintă asimetrie negativă. De asemenea, toate seriile de timp pentru cele trei 
frecvenţe, kurtosisul este mare şi au caracteristica de „coadă îngroşată”.Aceasta 
este o altă trăsătură comună a activelor financiare demonstrată în numeroase 
alte studii anterioare. 

(4) Niciuna dintre cele 10 serii de timp studiate nu sunt normal distribuite, 
pentru niciuna dintre cele trei frecvenţe investigate, aşa cum au demonstrat 
valorile testelor Jarque-Bera prezentate în tabelele 2, 3 şi 4.  

Mergând mai departe cu investigaţia noastră preliminară a setului de date, 
vom calcula randamentele pătratice pentru toate cele zece serii de timp, pentru 
toate cele trei frecvenţe şi vom realiza teste pentru determinarea 
heteroscedasticităţii şi clusterizării volatilităţii. Interesul nostru deosebit pentru  
randamentele pătratice provine din motivul menţionat anterior (şi documentat 
extensiv de către alte studii conexe ale unor numeroşi autori), că nu putem 
respinge ipoteza că media randamentelor zilnice, săptămânale şi lunare este 
diferită de zero. Dacă presupunem că media este zero, atunci varianţa 
necondiţionată poate fi aproximată prin randamentul pătrat din acea zi, 
săptămână sau lună. 

Clusterizarea volatilităţii poate fi observată din graficele randamentelor 
pătratice aşa cum sunt prezentate în figurile 1, 2 şi 3 de la sfârşitul acestui 
articol. Această specificitate a activelor financiare este mult mai evidentă pentru 
seriile de timp zilnice şi săptămânale şi, din datele noastre, pare mai puţin 
prezentă în seriile de timp lunare. 

Am investigat heteroscedasticitatea  celor zece serii de timp, pentru toate 
cele trei frecvenţe, prin calcularea autocorelaţiei (AC) şi autocorelaţiei parţiale 
(PAC), şi, de asemenea, prin efectuarea statisticii Ljung-Box Q. În toate 
calculele noastre am folosit un decalaj de 20 de perioade (lag-uri). Rezultatele 
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sunt prezentate în tabelul 5 de la sfârşitul acestui articol. Am observat prezenţa 
corelaţiei seriale până la al 20-lea lag pentru toate seriile de timp zilnice şi 
pentru cele mai multe serii de timp săptămânale (cu excepţia notabilă a 
randamentelor săptămânale pentru BRD), după cum este indicat de valorile AC 
şi PAC şi, de asemenea, de p-valoarea mai mică de 1% a testului Q. De 
asemenea, este extrem de important să observăm că p-valoarea testului Q este 
mai mare de 1% pentru toate seriile de timp lunare, ceea ce înseamnă că nu 
putem respinge ipoteza nulă a inexistenţei corelaţiei serială pentru niciuna 
dintre ele. 

Pentru a rezuma: găsim heteroscedasticitatea în randamentele zilnice şi în 
cea mai mare parte a celor săptămânale, dar, cu toate acestea, nu putem 
confirma prezenţa heteroscedasticităţii  în randamentele săptămânale ale BRD 
şi, de asemenea, în niciuna dintre seriile lunare. Deoarece heteroscedasticitatea 
este o pre-condiţie pentru aplicarea modelelor GARCH pentru serii de timp 
financiare, am putea fi în imposibilitatea de calibra un astfel de model GARCH 
pe randamentele lunare şi, de asemenea, pe cele săptămânale ale BRD. 

După această anchetă preliminară a setului de date, am continuat cu 
estimarea reală a parametrilor modelului GARCH-M pentru toate seriile de 
timp şi toate frecvenţele de date. Modelul GARCH-M a fost dezvoltat de Engle, 
Lilien şi Robins (1987), se bazează pe GARCH (1,1) modelul introdus de către 
Bollerslev (1986, pp. 307-327), şi este alcătuit din două ecuaţii, una pentru 
medie şi alta pentru variaţia seriilor de timp: 

Ecuaţia de medie: i
2
11iR     

Ecuaţia de varianţă: 2
1i

2
1i

2
1     

 
Principala diferenţă dintre GARCH (1,1) şi modelul GARCH-M  este că 

aceasta din urmă include în ecuaţia de medie un termen special reprezentat de 
volatilitatea activelor. Această modificare a modelului GARCH (1,1) a fost 
propus de Engle et al. din cauza faptului că mulţi autori au documentat anterior 
dependenţa între risc şi randamentul aşteptat pe pieţele financiare. În acest 
articol, alegerea noastră pentru modelarea volatilităţii pe frecvenţe de timp 
diferite pentru Bursa de Valori Bucureşti cu modelul GARCH-M a fost, de 
asemenea, bazată pe aceleaşi concluzii ale studiilor anterioare referitoare la 
legătura dintre riscul şi rentabilitatea preconizată a activelor financiare. 

 
4. Rezultate şi interpretări  
 
Datele din tabelul 6 prezentat la sfârşitul acestui articol arată valorile 

pentru coeficienţii β1, ω, α şi β din modelul GARCH-M pentru toate frecvenţele 
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şi seriile de timp. Este important de menţionat faptul că în toate estimările de 
model am folosit ipoteza că erorile sunt normal distribuite. Există o serie de 
concluzii care pot fi trase din acest tabel: 

(1) În primul rând, putem observa că, doar cu o singură excepţie (seriile 
de timp zilnice pentru indicele BET-C), coeficienţii estimaţi ai modelului 
respectă cerinţa ca (α + β) <1, care este o condiţie esenţială pentru ca procesul 
să revină la medie (să fie „mean reverting”). Acest lucru ne permite să 
concluzionăm că volatilităţile condiţionale sunt mean reverting pentru toate 
seriile de timp şi de frecvenţe, cu excepţia randamentelor zilnice pentru indicele 
BET-C. 

(2) În al doilea rând, putem observa că în cazul majorităţii seriilor de 
timp şi frecvenţelor, coeficienţii estimaţi pentru ecuaţia de varianţă a modelului 
(coeficienţii ω, α şi β) sunt statistic semnificativi la un nivel de încredere de 
90%. Cele mai multe dintre valorile acestor coeficienţi sunt statistic 
semnificative chiar şi la un nivel de încredere mult mai ridicat, de 99%. Singura 
excepţie notabilă sunt seriile de timp lunare pentru AZO, caz în care, la un nivel 
de încredere de 90%, nu putem respinge ipoteza nulă conform căreia 
coeficienţii ecuaţiei de varianţă sunt zero. 

(3) A treia concluzie şi una extrem de importantă pentru studiul nostru 
este că, doar cu patru excepţii, coeficientul β1 pentru termenul de varianţă în 
ecuaţia mediei nu este statistic semnificativ. Acest lucru infirmă ipoteza noastră 
iniţială (presupuneam că există o corelaţie între risc şi randamentul aşteptat). În 
cazul în care ipoteza ar fi fost adevărată, ar trebui să găsim p-valori mai mici de 
0,1 pentru toate (sau cel puţin cea mai mare parte) a testelor Z de semnificaţie 
pentru aceşti coeficienţi, pentru toate seriile de timp şi pentru toate cele trei 
frecvenţe. 

În termeni practici, putem conchide că modelul GARCH-M aplicat 
datelor noastre zilnice, săptămânale şi lunare pentru Bursa de Valori Bucureşti 
în perioada 1997-2012 nu a reuşit să demonstreze o corelaţie semnificativă 
statistic între risc şi randamentul aşteptat. Singurele excepţii sunt seriile de timp 
săptămânale şi lunare pentru BET-FI, seria de timp zilnică pentru CMP şi 
seriile de timp săptămânale pentru BIO, unde am constatat că coeficienţii β1 
sunt statistic semnificativi la un nivel de încredere de 90%. 

Această concluzie de mai sus ne arată că alte modele din familia GARCH 
(1,1) ar trebui să fie mai potrivite pentru modelarea şi prognoza 
comportamentului volatilităţii la Bursa Română de Valori. 

Chiar dacă modelul GARCH-M nu a reuşit să dovedească una dintre 
ipotezele de la care am pornit, modelul GARCH(1,1) s-a dovedit totuşi corect 
specificat şi validat de rezultatele noastre, ceea ce ne-a permis să continuăm 
investigaţia către obiectivul nostru principal, acela de a studia comportamentul 



Studiul volatilităţii şi persistenţei acesteia pentru diferite frecvenţe la Bursa de Valori Bucureşti  

 
55

de persistenţă a volatilităţii (sau revenire la medie), pentru diferite frecvenţe de 
timp. În scopul continuării acestui obiectiv al cercetării noastre, am calculat şi 
prezentat în tabelul 7 (de la sfârşitul acestui articol), coeficienţii de persistenţă 
(calculaţi ca sumă a coeficienţilor α şi β) pentru toate seriile de timp şi  pentru 
toate frecvenţele, cu excepţia seriilor de timp lunare ale randamentelor pentru 
AZO, BET-FI şi SIF2 pentru care rezultatele noastre anterioare au arătat că cel 
puţin unul dintre aceşti coeficienţi din ecuaţia de varianţă a modelului nu sunt  
statistic semnificativi.  Valorile din tabelul 7 converg către următoarele 
concluzii importante: 

(1) În primul rând, aşa cum am observat mai devreme, deoarece 
coeficientul de persistenţă a seriilor de timp zilnice pentru BET-C este mai 
mare decât 1, putem concluziona că în acest caz particular procesul nu revine la 
medie, ci  este mai degrabă exploziv.  

(2) În al doilea rând, în șapte din cele 10 active investigate, volatilitatea 
condiţionată a randamentelor săptămânale are tendinţa de a reveni mai repede la 
medie, în comparaţie cu volatilităţile condiţionate ale randamentelor zilnice. De 
asemenea, în șase din șapte cazuri în care coeficienţii lunari de persistenţă au 
fost statistic semnificativi, aceştia au arătat că volatilitatea condiţionată a 
randamentelor lunare are tendinţa de a reveni mai repede la medie, în 
comparaţie cu volatilităţile condiţionate ale randamentelor zilnice. 

(3) În al treilea rând, în 4 din 7 cazuri în care coeficienţii lunari de 
persistenţă au fost statistic semnificativi, aceştia au arătat ca volatilitatea 
condiţionată a randamentelor lunare are tendinţa de a reveni mai repede la 
medie, în comparaţie cu volatilităţile săptămânale condiţionate.  

În esenţă, pornind de la ultimele două observaţii menţionate mai sus, 
putem argumenta că utilizarea modelului GARCH(1,1) pentru caracterizarea 
volatilităţii condiţionate pentru diferite frecvenţe de timp, pentru trei indici şi 
şapte companii tranzacţionate pe Bursa de Valori Bucureşti în perioada 1997-
2012 ne conduce la concluzia că în majoritatea cazurilor volatilităţile 
condiţionate au tendinţa de a reveni mai repede la valoarea mediei pe termen 
lung pentru seriile de timp cu frecvenţe mai reduse faţă de seriile de timp cu 
frecvenţă mai ridicată. 

Mai specific, am constatat că, în majoritatea cazurilor, volatilităţile 
condiţionate ale randamentelor lunare au tendinţa de a reveni mai repede la 
media pe termen lung decât volatilităţile condiţionate ale randamentelor 
săptămânale şi zilnice. Totodată am constatat că, în majoritatea cazurilor, 
volatilităţile condiţionate ale randamentelor săptămânale au tendinţa de a reveni 
mai repede la media pe termen lung decât volatilităţile condiţionate ale 
randamentelor zilnice.  
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Pentru o mai mare credibilitate a concluziilor noastre, sunt necesare o 
serie de teste-diagnostic pentru a verifica relevanţa modelelor GARCH în toate 
cazurile, acţiune posibilă prin identificarea proprietăţilor termenilor reziduali şi 
a valorilor reziduale pătratice pentru fiecare set de date în parte. În acest scop, 
am realizat următoarele teste pentru fiecare model calibrat: 

(1) În primul rând am investigat autocorelaţia (AC) şi corelaţia parţială 
(PAC) a valorilor standardizate ale reziduurilor până la al 20-lea lag şi, de 
asemenea, am efectuat statisticile Ljung-Q-Box până la al 20-lea lag, pentru a 
vedea dacă există o autocorelare evidentă a reziduurilor standardizate. 

 (2) În al doilea rând am investigat autocorelaţia (AC) şi corelaţia parţială 
(PAC) a pătratelor reziduurilor standardizate până la al 20-lea lag şi, de 
asemenea, am efectuat testul statistic Ljung-Q-Box  până la al 20-lea lag pentru 
a vedea dacă pătratele reziduurilor standardizate sunt autocorelate. 

 (3) În al treilea rând am aplicat testul Jarque-Bera, pentru a verifica dacă 
reziduurile sunt distribuite normal sau nu. 

(4) În al patrulea rând, am calculat statistica testului ARCH-LM, cu 
ajutorul multiplicatorului Lagrange,  pentru a detecta eventuala existenţa a 
efectelor ARCH în valorile reziduale. 

Tabelele 8,  9 şi 10,  care se regăsesc la sfârşitul acestui articol, arată 
rezultatele acestor investigaţii în ceea ce priveşte relevanţa modelelor GARCH 
aplicate seriilor de timp specificate, la frecvenţe diferite.  

Din datele prezentate în tabelele 9 şi 10, putem concluziona că modelul 
GARCH folosit pentru a caracteriza volatilitatea seriilor de timp săptămânale şi 
lunare este relevant, deoarece statisticile AC, PAC şi Q arată că nu există nicio 
urmă semnificativă statistic de  autocorelaţie a reziduurilor simple standardizate 
şi pătratice standardizate. De asemenea, testele ARCH-LM arată că nu există 
nicio urmă semnificativă statistic a efectelor ARCH la nivelul valorilor 
reziduale. Niciuna dintre seriile reziduurilor nu sunt normal distribuite, dar 
acest lucru se întâmplă adeseori pentru reziduurile modelelor aplicate pentru 
seriile de timp financiare. 

Datele prezentate în tabelul 8 prezintă o imagine uşor diferită în ceea ce 
priveşte reziduurile din seria de timp cu date zilnice: (1) testul ARCH-LM 
dovedeşte că nu există nici o urmă statistic semnificativă a efectelor ARCH la 
nivelul valorilor reziduale (cu excepţia seriei de timp pentru indicele BET), 
ceea ce reprezintă un rezultat pozitiv pentru noi, (2) de asemenea, reziduurile 
pătratice standardizate nu sunt autocorelate statistic semnificativ până la lag-ul 
al 20-lea (cu excepţia celor din seriile de timp pentru indicele BET-C); (3) Din 
păcate, cinci dintre cele zece serii de timp zilnice ale reziduurilor standardizate 
sunt statistic semnificativ autocorelate (la un nivel de încredere de 99%); (4) la 
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fel ca în cazul datelor lunare şi săptămânale, nici una dintre seriile reziduale nu 
sunt normal distribuite. 

În esenţă, luând în considerare concluziile desprinse din tabelele 8, 9 şi 10 
putem afirma că modelele GARCH-M folosite de noi sunt bine adaptate pe 
seriile de date săptămânale şi lunare, şi, prin urmare, rezultatele pe care le-am 
obţinut pentru aceste frecvenţe sunt relevante statistic. În general, rezultatele 
obţinute pentru seriile de date zilnice pot fi considerate relevante, dar la un 
nivel de semnificaţie mai scăzut, deoarece testele au arătat că în cazul lor 
aplicăm alte modele din familia GARCH ca urmare a faptului că GARCH-M nu 
a reuşit să elimine heteroscedasticitatea din seriile zilnice ale reziduurile 
standardizate (deşi a reuşit să elimine toate efectele ARCH pentru aceleaşi serii 
reziduale). 

 
5. Concluzii  
 
În această lucrare am folosit modelul GARCH-M pentru a caracteriza 

volatilitatea pe Bursa de Valori Bucureşti pentru trei frecvenţe diferite de timp: 
date zilnice, săptămânale și lunare. Am folosit, în acest scop, serii 
corespunzătoare de preţ pentru perioada 1997-2012 aferente a trei indici de 
piaţă şi a şapte dintre companiile cele mai lichide.  

Cele mai multe dintre cele 10 serii de timp folosite, pentru toate cele trei 
frecvenţe menţionate, prezentau caracteristicile de heteroscedasticitate şi cluste-
rizare a volatilităţii necesare pentru a aplica familia de modele GARCH (1,1). 

După aplicare, modelul a reuşit să elimine toate urmele de autocorelaţie 
statistic semnificativă şi de efecte ARCH de la nivelul reziduurilor rezultate din 
seriile săptămânale şi lunare. De asemenea, modelul a reuşit să extragă toate 
semnele de efecte ARCH statistic semnificative din reziduurile seriilor zilnice, 
iar reziduurile pătratice standardizate pentru aceste serii nu au prezentat urme 
semnificative statistic de autocorelare. Totuși, reziduurile simple standardizate 
ale seriilor zilnice au continuat să arate autocorelaţie statistic semnificativă. 
Niciuna dintre seriile reziduale, pentru niciuna trei frecvenţe nu au fost normal 
distribuită. Toate aceste observaţii ne-au condus la concluzia că modelul 
GARCH-M este relevant pentru datele noastre lunare şi săptămânale, dar mai 
puţin relevant pentru datele zilnice. În cazul acestor serii de date va trebui să 
extindem ulterior cercetarea folosind un model mai potrivit pentru a caracteriza 
evoluţia volatilităţii.  

Pentru majoritatea seriilor de timp şi de frecvenţe,  coeficienţii din ecuaţia 
de varianţă a modelului s-au dovedit a fi statistic semnificativi şi au dovedit că 
volatilitatea condiţionată tinde să revină la media pe termen lung (cu doar o 
singură excepţie). 
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Un rezultat important al cercetării noastre este reprezentat de constatarea 
că coeficientul de varianţă din ecuaţia medie a modelului nu a fost  statistic 
semnificativ pentru majoritatea  seriilor şi frecvenţelor. Această constatare ne-a 
condus la concluzia că nu putem dovedi statistic, pe datele noastre, o corelaţie 
clară între risc şi randamentul viitor, ipoteză teoretică validată anterior de către 
mulţi autori. 

Un alt rezultat important al cercetării noastre a constat în faptul că, în cele 
mai multe cazuri am constatat că volatilitatea condiţionată pentru seriile de timp 
lunare tinde să revină mai repede la media pe termen lung, în comparaţie cu 
volatilitatea condiţionată pentru seriile de timp săptămânale şi zilnice. 

De asemenea, persistenţa volatilităţii condiţionate săptămânale a fost mai 
mică în comparaţie cu volatilitatea condiţionată zilnică, ceea ce înseamnă că 
volatilitatea săptămânală condiţionată tinde să revină mai repede la media pe 
termen lung, în comparaţie cu volatilitatea condiţionată zilnică.  

Aceste constatări reprezintă cea mai importantă contribuţie originală a 
cercetării noastre, deoarece un astfel de comportament nu a mai fost cercetat şi 
documentat pentru piaţa de capital românească de către alţi autori, în special pe 
un număr atât de mare de active lichide. 

Cercetările privind comportamentul persistenţei volatilităţii, la frecvenţe 
diferite, pentru activele de la Bursa de Valori Bucureşti ar trebui să fie 
continuate prin aplicarea altor modele din familia GARCH, în special modele 
asimetrice. 
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Tabelul 1 
Seriile financiare studiate 

Simbolul seriilor Compania 
Număr de observaţii 

Martie 2010 – Martie 2012 
Zilnic Săptămânal  Lunar 

BET indicele BET BVB 3579 740 173 
BET_C indicele BET-C BVB 3441 711 166 
BET_FI indicele BET-FI BVB 2793 579 135 
ATB Sc Antibiotice Sa Iasi 3579 740 173 
AZO Sc Azomures Sa Tg. Mures 3579 740 173 
BIO Sc Biofarm Sa Bucuresti 3579 740 173 
BRD Sc Banca Romana de Dezvoltare – GSG Sa 2747 568 133 
CMP Sc Compa Sa Sibiu 3579 740 173 
SIF2 Societatea de Investitii Financiare Moldova 3045 631 147 
SNP Sc Petrom Sa – Group OMV 2585 535 125 

Sursa: Bursa de Valori Bucureşti; calculele autorilor. 
 

Tabelul 2 
Statistici descriptive pentru seriile zilnice 

 Mean Std. Dev. Skewness Kurtosis Jarque-Bera Probability 
ATB -0.0002 0.0320 -0.45 10.86 9331.5 0.00 
AZO 0.0005 0.0387 0.10 9.25 5829.8 0.00 
BET 0.0004 0.0187 -0.36 9.13 5691.4 0.00 
BET_C 0.0003 0.0169 -0.49 16.02 24451.7 0.00 
BET_FI 0.0011 0.0268 -0.12 8.11 3047.7 0.00 
BIO 0.0001 0.0374 -0.14 14.43 19507.5 0.00 
BRD 0.0005 0.0255 -0.85 12.66 11009.8 0.00 
CMP 0.0003 0.0357 -0.15 8.06 3827.6 0.00 
SIF2 0.0013 0.0348 -0.25 10.42 7019.6 0.00 
SNP 0.0006 0.0272 -0.22 9.50 4576.9 0.00 

Sursa: Bursa de Valori Bucureşti; calculele autorilor. 
 

Tabelul 3 
Statistici descriptive pentru seriile săptămânale 

 Mean Std. Dev. Skewness Kurtosis Jarque-Bera Probability 
ATB -0.0008 0.0829 -0.69 21.49 10598.7 0.00 
AZO 0.0026 0.0914 0.39 8.09 817.4 0.00 
BET 0.0021 0.0454 -0.30 6.44 376.7 0.00 
BET_C 0.0014 0.0402 -0.67 6.45 404.4 0.00 
BET_FI 0.0053 0.0639 -0.78 8.85 885.1 0.00 
BIO 0.0006 0.0840 -0.89 12.14 2674.4 0.00 
BRD 0.0026 0.0592 -2.32 22.60 9602.0 0.00 
CMP 0.0016 0.0804 -0.02 9.26 1206.8 0.00 
SIF2 0.0063 0.0852 0.46 18.82 6606.5 0.00 
SNP 0.0029 0.0630 -0.57 14.58 3017.3 0.00 

Sursa: Bursa de Valori Bucureşti; calculele autorilor. 
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Tabelul 4 
Statistici descriptive pentru seriile lunare 

 Mean Std. Dev. Skewness Kurtosis Jarque-Bera Probability 
ATB -0.0036 0.1788 -1.22 10.98 501.9 0.00 
AZO 0.0109 0.1988 1.93 18.56 1851.1 0.00 
BET 0.0089 0.1107 -0.66 5.50 57.8 0.00 
BET_C 0.0062 0.0997 -0.85 5.50 63.4 0.00 
BET_FI 0.0228 0.1671 -0.54 8.68 188.2 0.00 
BIO 0.0026 0.1918 -0.16 5.93 62.8 0.00 
BRD 0.0113 0.1412 -1.50 9.27 268.1 0.00 
CMP 0.0067 0.1834 -0.97 11.48 545.8 0.00 
SIF2 0.0272 0.1902 -0.75 7.75 152.0 0.00 
SNP 0.0123 0.1434 -0.85 8.76 188.1 0.00 

Sursa: Bursa de Valori Bucureşti; calculele autorilor. 
 

Tabelul 5 
Estimarea autocorelării (AC), autocorelării parţiale (PAC) şi statisticii Q cu 20 lag-uri 

pentru randamentele pătratice zilnice, săptămânale şi lunare 
 Serii zilnice Serii săptămânale Serii lunare 

 AC PAC Q  
(p-val) 

AC PAC Q  
(p-val) 

AC PAC Q  
(p-val) 

ATB 0.031 -0.026 1810.6 
(0.00) -0.012 -0.039 

444.1 
(0.00) -0.043 -0.021 

25.7 
(0.18) 

AZO 0.099 -0.002 
1341.0 
(0.00) 0.183 0.062 

367.7 
(0.00) -0.036 -0.023 

5.4 
(1.00) 

BET 0.061 -0.016 
1366.5 
(0.00) -0.026 -0.056 

150.2 
(0.00) -0.049 -0.024 

32.3 
(0.04) 

BET_C 0.042 -0.022 
1006.4 
(0.00) 0.000 -0.024 

163.4 
(0.00) -0.078 -0.062 

24.4 
(0.23) 

BET_FI 0.102 -0.052 2086.0 
(0.00) 0.011 -0.011 

153.9 
(0.00) -0.069 -0.052 

13.4 
(0.86) 

BIO 0.080 0.041 611.5 
(0.00) 0.005 0.003 

113.6 
(0.00) -0.087 -0.044 

28.3 
(0.10) 

BRD 0.044 -0.034 
747.5 
(0.00) 0.073 0.063 

17.7 
(0.61) -0.018 -0.003 

12.2 
(0.91) 

CMP 0.066 -0.025 
1322.1 
(0.00) 0.071 0.087 

108.4 
(0.00) -0.036 -0.039 

27.8 
(0.11) 

SIF2 0.098 0.000 
3540.7 
(0.00) 0.006 0.004 

48.3 
(0.00) -0.073 -0.068 

20.0 
(0.46) 

SNP 0.057 -0.018 
2530.5 
(0.00) 0.032 0.008 

170.5 
(0.00) -0.075 -0.033 

13.4 
(0.86) 

Sursa: Bursa de Valori Bucureşti; calculele autorilor. 
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Tabelul 6 
Valorile estimate pentru coeficienţii GARCH-M pentru toate frecvenţele 

 

Coeff 
value 

Std. 
error 

Z 
statistic 

p- 
val 

Coeff 
value 

Std. 
error 

Z 
statistic 

p- 
val 

Coeff 
value 

Std. 
error 

Z 
statis-

tic 

p- 
val 

 Frecvenţă zilnică Frecvenţă  săptămânală Frecvenţă lunară 
ATB 
β1 -0.105 0.773 -0.136 0.89 -0.657 0.473 -1.390 0.16 -0.524 0.502 -1.044 0.30 
ω 0.000 0.000 24.379 0.00 0.000 0.000 6.216 0.00 0.005 0.002 2.485 0.01 
α 0.128 0.006 22.472 0.00 0.220 0.026 8.401 0.00 0.386 0.102 3.801 0.00 
β 0.847 0.004 191.215 0.00 0.760 0.023 32.815 0.00 0.564 0.095 5.970 0.00 
AZO 
β1 0.160 0.715 0.223 0.82 -0.156 0.623 -0.250 0.80 -20.736 15.981 -1.298 0.19 
ω 0.000 0.000 15.527 0.00 0.001 0.000 6.390 0.00 0.005 0.003 1.626 0.10 
α 0.086 0.004 20.538 0.00 0.202 0.023 8.981 0.00 0.006 0.004 1.392 0.16 
β 0.882 0.005 195.961 0.00 0.721 0.027 26.611 0.00 0.869 0.075 11.577 0.00 
BET 
β1 0.719 1.242 0.579 0.56 -1.930 1.227 -1.572 0.12 -0.772 1.648 -0.468 0.64 
ω 0.000 0.000 10.484 0.00 0.000 0.000 4.227 0.00 0.001 0.001 2.262 0.02 
α 0.231 0.010 22.521 0.00 0.183 0.027 6.812 0.00 0.199 0.063 3.175 0.00 
β 0.760 0.008 93.064 0.00 0.780 0.030 26.381 0.00 0.713 0.079 8.973 0.00 
BET_C 
β1 -0.448 1.123 -0.399 0.69 -2.516 1.610 -1.563 0.12 -1.559 1.710 -0.912 0.36 
ω 0.000 0.000 10.197 0.00 0.000 0.000 4.443 0.00 0.002 0.001 2.134 0.03 
α 0.233 0.010 22.452 0.00 0.223 0.035 6.306 0.00 0.371 0.127 2.927 0.00 
β 0.770 0.008 96.036 0.00 0.680 0.046 14.877 0.00 0.447 0.158 2.832 0.00 
BET_FI 
β1 -0.079 1.120 -0.071 0.94 -2.986 1.062 -2.812 0.00 1.115 0.602 1.852 0.06 
ω 0.000 0.000 7.157 0.00 0.000 0.000 4.528 0.00 0.004 0.004 1.255 0.21 
α 0.166 0.011 14.677 0.00 0.223 0.042 5.359 0.00 0.154 0.046 3.320 0.00 
β 0.823 0.010 85.738 0.00 0.675 0.049 13.669 0.00 0.693 0.163 4.260 0.00 
BIO 
β1 -1.164 0.658 -1.768 0.08 -0.282 0.907 -0.311 0.76 -0.266 0.939 -0.283 0.78 
ω 0.000 0.000 36.499 0.00 0.000 0.000 6.812 0.00 0.006 0.003 2.125 0.03 
α 0.181 0.007 27.111 0.00 0.106 0.019 5.520 0.00 0.206 0.089 2.324 0.02 
β 0.750 0.006 132.280 0.00 0.833 0.022 37.480 0.00 0.647 0.137 4.735 0.00 
BRD 
β1 0.270 1.061 0.254 0.80 -1.200 2.115 -0.568 0.57 0.001 1.302 0.001 1.00 
ω 0.000 0.000 22.541 0.00 0.002 0.000 6.750 0.00 0.002 0.001 2.324 0.02 
α 0.277 0.016 16.888 0.00 0.217 0.051 4.247 0.00 0.164 0.060 2.747 0.01 
β 0.663 0.014 46.275 0.00 0.323 0.099 3.265 0.00 0.722 0.054 13.349 0.00 
CMP 
β1 -0.181 0.798 -0.227 0.82 -2.117 1.026 -2.064 0.04 0.363 0.488 0.744 0.46 
ω 0.000 0.000 15.477 0.00 0.001 0.000 4.258 0.00 0.004 0.002 2.217 0.03 
α 0.210 0.013 16.777 0.00 0.144 0.024 5.890 0.00 0.180 0.031 5.737 0.00 
β 0.668 0.016 41.516 0.00 0.739 0.044 16.749 0.00 0.708 0.067 10.598 0.00 
SIF2 
β1 -0.792 0.796 -0.996 0.32 0.660 0.466 1.418 0.16 0.287 1.117 0.257 0.80 
ω 0.000 0.000 10.184 0.00 0.001 0.000 7.262 0.00 0.008 0.005 1.564 0.12 
α 0.149 0.009 15.934 0.00 0.127 0.020 6.309 0.00 0.275 0.069 4.002 0.00 
β 0.824 0.008 101.628 0.00 0.754 0.028 26.812 0.00 0.532 0.160 3.326 0.00 
SNP 
β1 -0.101 1.104 -0.091 0.93 -0.636 1.050 -0.606 0.54 -0.057 1.145 -0.050 0.96 
ω 0.000 0.000 10.321 0.00 0.001 0.000 4.750 0.00 0.002 0.001 2.558 0.01 
α 0.158 0.011 13.867 0.00 0.250 0.050 4.970 0.00 0.302 0.066 4.562 0.00 
β 0.798 0.012 66.686 0.00 0.514 0.075 6.842 0.00 0.648 0.048 13.531 0.00 

Sursa: Bursa de Valori Bucureşti; calculele autorilor. 
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Tabelul 7 
Persistenţa varianţei pentru toate seriile și frecvenţele 

 Zilnic Săptămânal Lunar 
ATB 0.9751 0.9803 0.9509 
AZO 0.9677 0.9239 nesemnificativ 
BET 0.9906 0.9627 0.9112 
BET_C 1.0033 0.9025 0.8181 
BET_FI 0.9887 0.8987 nesemnificativ 
BIO 0.9308 0.9392 0.8531 
BRD 0.9400 0.5399 0.8858 
CMP 0.8779 0.8834 0.8890 
SIF2 0.9734 0.8804 nesemnificativ 
SNP 0.9557 0.7641 0.9499 

Sursa: Bursa de Valori Bucureşti; calculele autorilor. 
 
 

Tabelul 8 
Testarea reziduurilor rezultate din aplicarea GARCH pentru date zilnice 

 Reziduuri  standardizate Reziduuri  pătratice Jarque – 
Bera 

 
(p-val) 

ARCH-LM 
 

(p-val)  AC PAC Q  
(p-val) 

AC PAC Q  
(p-val) 

ATB -0.01 -0.01 
29.91 
(0.07) -0.02 -0.02 

7.55 
(0.99) 

12775.27 
(0.00) 

1.147 
(0.28) 

AZO 0.03 0.02 23.40 
(0.27) 

-0.01 -0.01 11.68 
(0.93) 

9688.15 
(0.00) 

4.333 
(0.04) 

BET 0.02 0.01 
153.86 
(0.00) 0.00 0.00 

34.91 
(0.02) 

802.48 
(0.00) 

9.270 
(0.00) 

BET_C 0.01 0.00 
140.23 
(0.00) -0.01 -0.02 

40.96 
(0.00) 

2422.87 
(0.00) 

4.475 
(0.03) 

BET_FI 0.01 -0.01 101.35 
(0.00) 

-0.01 -0.01 13.39 
(0.86) 

467.62 
(0.00) 

2.485 
(0.12) 

BIO 0.01 0.00 
27.26 
(0.13) 0.01 0.01 

4.70 
(1.00) 

52823.48 
(0.00) 

0.150 
(0.70) 

BRD 0.03 0.03 
40.68 
(0.00) 0.00 0.00 

3.19 
(1.00) 

29186.56 
(0.00) 

0.206 
(0.65) 

CMP 0.01 0.01 20.81 
(0.41) 

-0.01 -0.01 27.04 
(0.13) 

2859.18 
(0.00) 

1.534 
(0.22) 

SIF2 0.00 -0.01 
71.83 
(0.00) 0.00 0.00 

20.94 
(0.40) 

1385.70 
(0.00) 

4.442 
(0.04) 

SNP -0.03 -0.04 
39.92 
(0.01) 0.02 0.02 

22.55 
(0.31) 

852.27 
(0.00) 

3.606 
(0.06) 

Sursa: Bursa de Valori Bucureşti; calculele autorilor. 
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Tabelul 9 
Testarea reziduurilor rezultate din aplicarea GARCH pentru date săptămânale 
 Reziduuri  standardizate Reziduuri  pătratice Jarque – 

Bera 
 

(p-val) 

ARCH-LM 
 

(p-val)  AC PAC 
Q  

(p-val) AC PAC 
Q  

(p-val) 

ATB -0.02 -0.02 31.03 
(0.06) 

-0.05 -0.04 27.78 
(0.12) 

673.03 
(0.00) 

0.143 
(0.71) 

AZO 0.02 0.02 
17.80 
(0.60) 0.01 0.01 

15.28 
(0.76) 

205.97 
(0.00) 

2.614 
(0.11) 

BET -0.02 -0.01 
26.18 
(0.16) -0.06 -0.06 

10.22 
(0.96) 

225.60 
(0.00) 

0.215 
(0.64) 

BET_C -0.04 -0.03 28.59 
(0.10) 

-0.04 -0.05 7.12 
(1.00) 

142.86 
(0.00) 

0.275 
(0.60) 

BET_FI -0.04 -0.04 
44.96 
(0.00) -0.03 -0.03 

9.61 
(0.98) 

106.84 
(0.00) 

1.805 
(0.18) 

BIO 0.01 0.01 
24.44 
(0.22) 0.00 0.00 

4.99 
(1.00) 

9793.16 
(0.00) 

0.244 
(0.62) 

BRD -0.02 -0.02 21.30 
(0.38) 

0.04 0.04 1.70 
(1.00) 

32154.63 
(0.00) 

0.023 
(0.88) 

CMP 0.01 0.00 
38.24 
(0.01) 0.04 0.03 

8.72 
(0.99) 

781.33 
(0.00) 

0.166 
(0.68) 

SIF2 -0.01 -0.02 
35.04 
(0.02) -0.03 -0.01 

16.90 
(0.66) 

660.99 
(0.00) 

1.756 
(0.19) 

SNP -0.02 -0.02 31.79 
(0.05) 

0.08 0.05 39.60 
(0.01) 

134.65 
(0.00) 

0.053 
(0.82) 

Sursa: Bursa de Valori Bucureşti; calculele autorilor. 
 
 

Tabelul 10 
Testarea reziduurilor rezultate din aplicarea GARCH pe date lunare 

 Reziduuri  standardizate Reziduuri  pătratice Jarque – 
Bera 

 
(p-val) 

ARCH-LM 
 

(p-val)  AC PAC 
Q  

(p-val) AC PAC 
Q  

(p-val) 

ATB 0.14 0.14 20.28 
(0.44) 

-0.02 -0.03 6.17 
(1.00) 

427.51 
(0.00) 

0.237 
(0.63) 

AZO 0.00 0.06 
14.39 
(0.81) -0.03 -0.03 

1.87 
(1.00) 

3138.06 
(0.00) 

0.039 
(0.84) 

BET -0.02 -0.04 15.66 
(0.74) 

0.04 0.08 15.27 
(0.76) 

23.97 
(0.00) 

0.109 
(0.74) 

BET_C -0.01 -0.02 13.75 
(0.84) 

-0.01 -0.03 10.06 
(0.97) 

10.67 
(0.00) 

0.700 
(0.40) 

BET_FI 0.06 0.03 
14.05 
(0.83) -0.05 -0.04 

6.72 
(1.00) 

120.52 
(0.00) 

0.074 
(0.79) 

BIO 0.06 0.03 13.63 
(0.85) 

-0.09 -0.07 9.66 
(0.97) 

107.70 
(0.00) 

0.317 
(0.57) 

BRD 0.05 0.07 12.27 
(0.91) 

0.06 -0.02 18.04 
(0.59) 

29.01 
(0.00) 

0.406 
(0.53) 

CMP 0.01 0.05 
35.62 
(0.02) -0.02 -0.02 

14.45 
(0.81) 

46.65 
(0.00) 

2.348 
(0.13) 

SIF2 0.10 0.06 
11.87 
(0.92) -0.04 -0.04 

6.73 
(1.00) 

59.90 
(0.00) 

0.021 
(0.89) 

SNP 0.05 0.02 12.17 
(0.91) 

-0.07 -0.07 9.75 
(0.97) 

32.95 
(0.00) 

0.007 
(0.94) 

Sursa: Bursa de Valori Bucureşti; calculele autorilor. 
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Sursa: Bursa de Valori Bucureşti; calculele autorilor. 
 

Figura 1. Randamente pătratice pentru seriile zilnice 
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Sursa: Bursa de Valori Bucureşti; calculele autorilor. 

 
Figura 2. Randamente pătratice pentru seriile săptămânale 
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Sursa: Bursa de Valori Bucureşti; calculele autorilor. 

 
Figura 3. Randamente pătratice pentru seriile lunare 

 


