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Rezumat. În acest studiu analizăm evoluţia indicelui BET al Bursei 

de Valori Bucureşti prin intermediul unui model AR-GARCH şi estimăm 
probabilitatea de apariţie a unor fenomene extreme, folosind distribuţii 
stabile. 

Folosind seria de timp a indicelui BET a Bursei de Valori Bucureşti, 
ajungem la concluzia că folosirea în locul distribuţiei normale a unor 
distribuţii stabile non-gaussiene poate îmbunătăţi semnificativ capacitatea 
de predicţie a unui fenomen extrem. 
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Introducere 
 
Cunoaşterea distribuţiei de probabilitate a randamentelor acţiunilor sau 

titlurilor este esenţială pentru orice inferenţă statistică ce se realizează în 
legătură cu piaţa de capital. În general, se consideră că distribuţia majoră ce 
caracterizează evoluţia randamentelor este distribuţia normală (gaussiană) sau 
derivate ale acesteia (de exemplu distribuţia log-normală). 

Lucrări mai recente (Rachev, 2007) arată că distribuţiile stabile sunt o 
abordare mult mai bună decât distribuţiile clasice în modelarea financiară. 
Faptul că distribuţia observată a randamentelor este heavy-tailed nu poate fi 
explicat prin intermediul unei distribuţii normale. Mai mult, frecvenţa de 
apariţie a unor fenomene extreme de tipul crizelor financiare este mult mai 
mare în realitate decât ar lăsa să se întrevadă distribuţia gaussiană. 

Legătura dintre distribuţiile stabile şi criza financiară a fost abordată de 
către Barunik, Vacha şi Vosvrda (2010). În acest studiu, sunt estimaţi 
parametrii unor distribuţii stabile pentru indicii bursieri ai pieţelor din Europa 
Centrală şi SUA, folosind date zilnice şi date intraday. Analizând distribuţia 
randamentelor pentru perioada 2005-2009, precum şi separat, pentru perioadele 
2005-2007 (înainte de criza financiară) şi 2007-2009 (perioada de criză), autorii 
ajung la concluzia că există o diferenţă semnificativă între distribuţia de 
probabilitate a randamentelor înainte şi în timpul crizei financiare. Astfel, 
perioada de dinaintea crizei financiare nu prezintă o abatere foarte mare de la 
distribuţia normală, în vreme ce perioada crizei este caracterizată printr-o 
abatere semnificativă de la normalitate. 

În studiul nostru ne propunem să investigăm comportamentul indicelui 
BET al BVB în perioada 2000-2010, folosind date zilnice. 

Studiul este structurat astfel: prima secţiune conţine o prezentare teoretică 
a distribuţiilor stabile şi a metodelor de estimare a acestora, în secţiunea a doua 
este estimat un model de predicţie a valorilor extreme negative ale 
randamentului indicelui BET, iar ultima secţiune este destinată concluziilor. 

 
1. Distribuţiile stabile 
Familia distribuţiilor stabile este o clasă de distribuţii care au proprietatea 

de a fi invariante la combinaţii liniare, distribuţia gaussiană fiind un caz 
particular al distribuţiilor stabile. 

Dificultatea ce apare în cazul distribuţiilor stabile este aceea că în cele 
mai multe cazuri nu se cunoaşte o formă explicită a funcţiei densitate de 
probabilitate, ci doar expresia funcţiei caracteristice. 

Astfel, o variabilă aleatoare X urmează o distribuţie stabilă de parametri 
),,,(   (Nolan, 2009) dacă există   ,0  astfel încât X şi  Z  să 
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aibă aceeaşi distribuţie, unde Z este o variabilă aleatoare cu funcţia 
caracteristică 
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În notaţia de mai sus ]2.0(  este parametrul caracteristic (stability 

index), ce controlează grosimea cozilor (pentru distribuţia gaussiană 2 ), 
]1,1[ este parametrul ce controlează asimetria, ),0(  este parametrul de 

scală şi R este parametrul de locaţie. 
Spunem că o variabilă aleatoare X urmează o distribuţie stabilă 

)0;,,,( S  dacă funcţia sa caracteristică are forma 
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Spunem că o variabilă aleatoare X urmează o distribuţie stabilă 
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Parametrizarea )1;,,,( S  are avantajul că este mai facilă la 
manipulări algebrice, deşi funcţia caracteristică nu este continuă pentru toţi 
parametrii. 

Parametrizarea )0;,,,( S  este recomandată pentru simulări numerice 
şi inferenţă statistică, deşi forma funcţiei caracteristice o face mai dificil de 
utilizat pentru calcule algebrice. 

Nolan (2011) arată că între cele două parametrizări există totuşi o 
corespondenţă; astfel, dacă X ~ )1;,,,( 1S  şi X ~ )0;,,,( 0S , atunci 
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Faptul că pentru cele mai multe dintre distribuţiile stabile nu există o 

formă funcţională explicită a funcţiei densitate de probabilitate face ca metodele 
de estimare să nu fie deloc triviale, în special din punct de vedere 
computaţional. 

Comportamentul distribuţiilor stabile este dat în special de valoarea 
parametrului :  cu cât acesta este mai mic decât 2 (valoarea specifică 
distribuţiei normale), cu atât probabilitatea asociată cozilor distribuţiei este mai 
mare. 

 
2. Modelul AR-GARCH pentru randamentul indicelui BET 
 
Este bine-cunoscut faptul că în general seria de timp a randamentelor unui 

activ financiar prezintă caracteristici speciale precum fenomenul de volatility 
clustering, prezenţa cozilor groase, abaterea de la normalitate, volatilitatea 
stocastică. 

Modelele cu volatilitate stocastică redau proprietăţile seriilor de timp 
reale ale randamentelor, în special fenomenul de volatilitate stocastică şi cel de 
volatility clustering. 

De asemenea, numeroase cercetări empirice arată că există o structură de 
corelaţie în seria de timp a randamentelor, în sensul că randamentele zilnice 
prezintă o memorie temporală de cel puţin o zi. 

  Pentru a analiza impactul crizei financiare asupra indicelui BET am 
folosit datele zilnice ale valorilor indicelui BET, al Bursei de Valori Bucureşti, 
în perioada 2000-2010.  

În analiză am utilizat seria randamentelor zilnice ,rt unde 

1lnln  ttt PPr , tP  fiind valoarea indicelui la momentul t. 

Pentru a modela evoluţia randamentului indicelui BET, am folosit un 
model AR (1)-GARCH (1,1), care reţine atât memoria temporală, cât şi 
volatilitatea stocastică. 

Astfel, presupune că randamentul tr  are următoarea exprimare: 



Estimarea probabilităţii de apariţie a fenomenelor extreme în cazul Bursei de Valori Bucureşti  

 
7


















2
11

2
11

2

11

ttt

ttt

ttt

z

rr






. 

În modelul de mai sus, presupunem că tz  reprezintă un şir de variabile 

aleatoare iid, de medie zero.  
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Figura 1. Randamentele zilnice ale indicelui BET 
 

Modelul AR-GARCH poate fi folosit pentru a estima probabilitatea de 
apariţie a unor valori extreme negative ale randamentului indicelui BET. 

În cele ce urmează vom considera drept valoare extremă negativă orice 
valoare a randamentului zilnic mai mică decât 10%; în perioada 2000-2011 au 
fost patru astfel de evenimente extreme. 

 
Tabelul 1  

Valorile extreme negative ale randamentului indicelui BET (2000-2011) 
Data Valoarea indicelui BET Valoarea randamentului tr  

1/7/2009 2741.46 -0.13117 
3/28/2005 4504.4702 -0.11902 
5/25/2010 4365.9902 -0.11612 

10/10/2008 3187.77 -0.10454 

 
Pentru a estima probabilitatea de apariţie a unui astfel de eveniment 

extrem la momentul *t , aplicăm strategia următoare (Kim, Rachev et al., 2010): 
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 estimăm parametrii modelului AR-GARCH prin metoda verosimilităţii 
maxime folosind observaţiile din perioada ]1,1[ * t , presupunând 

pentru inovaţiile t  o distribuţie normală; 

 estimăm parametrii modelului AR-GARCH prin metoda verosimilităţii 
maxime folosind observaţiile din perioada ]1,1[ * t , presupunând 

pentru inovaţiile t  o distribuţie t (Student); 

 reziduurile modelului estimat folosind distribuţia t sunt folosite pentru 
a estima parametrii unei distribuţii stabile )0;,,,( S ; 

 probabilitatea de apariţie a evenimentului extrem de la momentul *t  se 
poate estima pe baza distribuţiei inovaţiilor: )(

1*


ttP  ; 

 intervalul de apariţie a unor astfel de evenimente extreme se estimează 

prin relaţia: 
)(250

1

1* 


ttP 
. 

 
Tabelul 2  

Parametrii distribuţiei stabile a reziduurilor modelului AR-GARCH 

Data 
Valoarea 

indicelui BET 
Valoarea randamentului 

indicelui BET 
        

1/7/2009 2741.46 -0.13117 1.5969 -0.0202 8.72E-03 5.43E-06 
3/28/2005 4504.47 -0.11902 1.5385 0.1069 7.64E-03 -1.71E-04 
5/25/2010 4365.99 -0.11612 1.5776 -0.0189 9.32E-03 2.98E-05 

10/10/2008 3187.77 -0.10454 1.6348 -0.0169 8.65E-03 -1.29E-05 

 
Valorile parametrilor distribuţiilor stabile estimaţi pentru cele patru 

evenimente extreme arată abateri extreme faţă de distribuţia normală. 
Volatilitatea estimată conform modelului AR-GARCH cu inovaţii stabile 

prezintă o memorie temporală mai semnificativă decât în cazul modelului cu 
inovaţii gaussiene.  

 
Tabelul 3 

Parametrii modelului AR-GARCH 
Data Model   1    1  1  

1/7/2009 Normal 0.001 0.159 0.00001 0.189 0.783 
  Stable 0.001 0.135 0.00001 0.252 0.719 

3/28/2005 Normal 0.001 0.170 0.00001 0.142 0.839 
 Stable 0.001 0.147 0.00001 0.228 0.755 

5/25/2010 Normal 0.001 0.132 0.00001 0.204 0.780 
  Stable 0.001 0.117 0.00001 0.235 0.753 

10/10/2008 Normal 0.001 0.158 0.00001 0.176 0.800 
  Stable 0.001 0.133 0.000 0.239 0.733 
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Tabelul 4 
Probabilitatea de apariţie a evenimentului extrem 

Data *t
r  Model )rr(P *tt   Intervalul mediu de revenire (ani) 

1/7/2009 -0.13117 Normal 1.210E-16 3.31E+13 
  Stable 0.0021 1.910 

3/28/2005 -0.11902 Normal 5.402E-14 7.40E+10 
  Stable 0.0025 1.618 

5/25/2010 -0.11612 Normal 2.154E-10 1.86E+07 
  Stable 3.283E-03 1.218 

10/10/2008 -0.10454 Normal 1.953E-10 2.05E+07 
  Stable 0.0022 1.804 

 
Estimând probabilitatea de apariţie a unei valori extreme negative a 

randamentului, se observă că modelul bazat pe distribuţia normală oferă 
predicţii extrem de optimiste. Astfel, în cazul zilei de 10 octombrie 2008, când 
indicele BET a înregistrat o corecţie negativă de 10%, iar activitatea Bursei a 
fost oprită, probabilitatea estimată de modelul gaussian este de 1010953,1  , mult 
mai mică decât probabilitatea de succes a unei variante simple la popularul joc 
LOTO 6/49 (această probabilitate este 810151,7  ). În plus, intervalul de 
revenire al unui astfel de eveniment este estimat, conform distribuţiei normale, 
la 71005,2  ani, în vreme ce, spre comparaţie, vârsta universului este estimată la 

91075,13   ani. 
Modelele bazate pe distribuţii stabile acordă acestor evenimente extreme 

o probabilitate de apariţie mult mai realistă, iar intervalul de revenire este 
aproximativ de 1-2 ani, ceea ce corespunde mult mai bine realităţii empirice. 

 
Concluzii 
 
Modelarea fenomenelor de pe piaţa de capital a fost multă vreme 

fundamentată pe paradigma gaussiană, conform căreia randamentele activelor 
tranzacţionate urmează o distribuţie normală. Deşi are multe proprietăţi utile, 
distribuţia normală subestimează sever probabilitatea de apariţie a fenomenelor 
extreme. 

În acest studiu am arătat, folosind seria de timp a indicelui BET a Bursei 
de Valori Bucureşti, că folosirea în locul distribuţiei normale a unor distribuţii 
stabile non-gaussiene poate îmbunătăţi semnificativ capacitatea de predicţie a 
unui fenomen extrem. 
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