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Rezumat. În această lucrare ne-am propus să identificăm şi să 

analizăm relaţia „epidemiologică” pe termen scurt dintre prognozele 
investitorilor profesionişti și evoluţia ratei de schimb EUR/RON. În pofida 
faptului că nu construim un model tipic epidemiologic ca acelea utilizate în 
domenii de cercetare ca biologia, am investigat ipoteza conform căreia, 
după episodul Lehman Brothers şi începutul crizei financiare actuale, 
prognozele investitorilor profesionişti au avut o putere explicativă 
semnificativă în evoluţia ratei de schimb EUR/RON. Cum funcţionează acest 
mecanism? În primul rând, specialiştii în prognoză ţin cont de starea 
macroeconomică, financiară şi politică actuală urmând ca apoi să îşi 
fundamenteze prognozele viitoare. În al doilea rând, pe baza propriilor 
previziuni îşi asumă poziţii cu scopul de a-şi acoperi sau a specula anumite 
niveluri de curs de schimb. Dar în aceste poziţii sunt inserate grade diferite 
de incertitudine. În paralel, o parte din anticipările lor sunt transmise 
publicului prin intermediul canalelor de comunicare. Deoarece unele 
mişcări importante sunt vizualizate prin filtrul macroeconomic, financiar sau 
politic, poziţiile investitorilor profesionali de pe piaţa derivată FX devin 
active. Studiul actual reprezintă un prim pas în această direcţie de analiză 
pentru cazul României. Pentru obiectivele de mai sus formulate, în această 
lucrare au fost estimate diferite niveluri de volatilitate pentru cursul 
EUR/RON, comparate apoi cu volatilităţile implicite. Într-un interval de timp 
secundar am utilizat instrumentele de cointegrare şi corelaţiile dinamice cu 
scopul de a investiga relaţia dintre volatilitatea implicită şi randamentele 
zilnice ale cursului de schimb EUR/RON. 
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1. Introducere 
 
Unul dintre subiectele cele mai interesante şi dezbătute în teoria economică 

se referă la proprietăţile stochastice ale cursului de schimb, legăturile acestuia cu 
variabilele macroeconomice fundamentale, precum şi capacitatea de a prognoza 
dinamica sa pe termen scurt. Încă din anul 1983, Meese şi Rogoff oferă o lucrare 
în acest sens, ale cărei rezultate au fost publicate în două etape. Ei au arătat că 
variabilele macroeconomice fundamentale nu au putere explicativă cu privire la 
modificările viitoare ale cursului de schimb, ceea ce înseamnă că evoluţia 
cursului de schimb urmează o mişcare aleatoare (de tip Random Walk-RW). 
Pentru a obţine aceste rezultate, cei doi autori au utilizat serii de variabile utilizate 
pentru mai multe modele de referinţă ale cursurilor de schimb. Rezultatele lui 
Meese şi Rogoff au rămas valide până în 2005, când lucrarea fundamentală a lui 
Engel şi West a adus o lumină nouă asupra acestui subiect. Engel şi West au 
arătat că, în cadrul unui model cu aşteptări raţionale bazat pe ecuaţia lui Euler, 
cursul de schimb, privit ca un activ în sensul dat de Obsfeld şi Rogoff (1996), 
urmează un proces aproape aleatoriu (near RW) în anumite circumstanţe. Aceste 
circumstanţe sunt date de proprietatea fundamentala I(1)  şi de factorul subiectiv 
de actualizare situat foarte aproape de 1. În acest context, nu este surprinzător 
faptul că pe termen scurt mişcările cursului de schimb sunt aproape imposibil de 
previzionat în cadrul unui factor de reducere foarte mare şi al unei variabile 
macro cu proprietatea I(1). Rime, Sarno şi Sojli (2007) au studiat relaţia existentă 
între fluxurile de ordine de tranzacţionare (order flows) plasate şi mişcările 
zilnice ale cursului de schimb. Estimările lor au subliniat faptul că fluxurile de 
ordine reprezintă un bun predictor pentru randamentele cursurilor de schimb şi, 
de asemenea, că fluxurile de ordine conţin informaţii importante cu privire la 
starea actuală şi viitoare a variabilelor macroeconomice. Pe de altă parte, Xavier 
Gabaix îi sugerează lui Barro (2005) că o posibilă modalitate pentru aproximarea 
probabilităţilor de evenimente rare cu impact negativ puternic asupra economiei 
(disaster probabilities) este de a utiliza nivelurile înregistrate pentru opţiunile 
aflate în afara banilor (out-of-money). Prin urmare, în opinia lui Gabaix, o 
caracteristică importantă a opţiunilor este că  încorporează informaţii importante 
privind starea macroeconomică. Revenind la elementele fundamentale ale lui 
Engel şi West, Cochrane (1989) şi Akerlof şi Yelen (1985a, 1985b) s-a constatat 
că agenţii economici pot adopta comportamente aproape raţionale (near rational 
expectations) deoarece este prea ieftin pentru a te situa aproape de raţionalitate 
(Cochrane) sau fie pentru că agenţii nu dispun de instrumentele adecvate pentru a 
elabora evaluări precise. Sargent (1993) şi De Grawe (2010) presupun că, sub 
diferite constrângeri, agenţii învaţă în timp din deciziile lor anterioare şi își 
formulează intenții viitoare aproape raţionale. De Grawe a accentuat rolul 
regulilor euristice de decizie. În acest sens, Caroll (2001), folosind un model 
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epidemiologic, a realizat prognoze de o acurateţe ridicată asupra inflaţiei şi a 
şomajului. Mai târziu, Caroll (2003) a arătat că agenţii economici încearcă să fie 
raţionali prin interpretarea şi utilizarea informaţiilor furnizate de specialiştii în 
prognoză care, la rândul lor, sunt agenţi raţionali. 

Însumând toate aceste consideraţii şi pe baza unor analize recent elaborate 
de Alupoaiei, Codîrlaşu şi Săndică (2012), vom investiga existenţa unei relații 
„epidemiologice” între prognozele formulate de specialiştii în realizarea unor 
astfel de prognoze şi evoluţiile pe termen scurt asupra ratei de schimb 
EUR/RON. Chiar dacă în această lucrare nu considerăm un model tipic de 
transmisie „epidemiologică” în sensul celor folosite în domeniul biologiei şi al 
domeniilor conexe, ne propunem  investigarea ipotezei conform căreia, după 
incidentul Lehman Brothers şi implicit generarea crizei financiare actuale, 
prognozele formulate de specialişti în analiza unor astfel de investiţii au o 
putere explicativă semnificativă în dinamica viitoare pe termen scurt a 
raportului EUR/RON. Cum funcţionează acest mecanism? În primul rând, 
specialiştii în prognoză, ţinând cont de actualele stări macroeconomice, 
financiare şi politice, au elaborat diverse prognoze. În al doilea rând, pe baza 
acestor previziuni, aceştia intră în piaţa valutară locală cu motive de hedging  
şi/sau speculative. Dar aceste poziţii asumate încorporează la rândul lor diverse 
grade de incertitudine. În paralel, o parte din anticipările lor sunt transmise 
publicului prin intermediul canalelor mass-media. Odată ce unele mişcări 
importante sunt sesizate în cadrul macroeconomic, în domeniul financiar sau în 
cel politic, poziţiile investitorilor profesionali de pe piaţa locală a derivativelor 
pe FX sunt activate. Studiul actual reprezintă un prim pas în această direcţie de 
analiză pentru cazul României. Pentru obiectivele mai sus formulate, în această 
lucrare au fost estimate diferite măsuri ale volatilităţii cursului EUR/RON, ce 
apoi au fost analizate în comparaţie cu nivelul şi dinamica volatilităţii implicite. 
Într-un al doilea plan de analiză am abordat o strategie bazată pe tehnici de 
cointegrare, respectiv modele dinamica de corelare, în scopul de a investiga 
relaţia dintre volatilitatea implicită şi randamentele zilnice ale cursului de 
schimb EUR/RON. 

 
2. Modelul teoretic 
 
În această secţiune vom prezenta pe scurt fundamentul teoretic al 

conceptului zâmbet de volatilitate (volatility smile), respectiv conceptele de 
volatilitate implicită, stochastică şi condiţionată. După ce vom stabili o bază de 
analiză pentru funcţiile de volatilitate pe piaţa locală de FX, vom merge mai 
departe pentru a analiza cointegrarea şi corelarea dinamică, cu scopul de a 
investiga relaţia dintre volatilitatea implicită şi randamentele zilnice ale cursului 
de schimb. 
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2.1. Smile de volatilitate 
 
Opţiunile pe valute sunt, în general, folosite pentru strategii privind 

fluctuaţiile cursului de schimb. O astfel de strategie este aşa-numita risk 
reversal, ce presupune o poziţie lungă pe opțiunea call şi o poziţie scurtă pe 
opțiunea put, opțiunea call având un preţ de exercitare mai ridicat decât cel al 
opţiunii put. Această strategie reprezintă o măsură a valorii relative a opţiunilor 
cu preţuri de exercitare inferioare sau superioare ratei forward la momentul 
respectiv, exprimând astfel asimetria ce poate exista în smile-ul de volatilitate. 

Indicatorii financiari de tipul forward-looking reprezintă predictori 
informativi ai comportamentului preţului activului; prin urmare, aceste opţiuni 
au atras o atenţie sporită în ultimii ani. Neftci (2008) a explicat modul în care 
strategia de tip risk-reversal (inversare de risc) reprezintă o măsură a asimetriei 
existente în smile-ul de volatilitate, deoarece un smile de volatilitate simetric 
implică faptul că se poate obţine o strategie de risk-reversal cu un cost zero. 

Pentru măsurarea conceptului de moneyness a unei opţiuni se poate utiliza 
indicatorul de senzitivitate delta. Spre exemplu, opţiunile at-the-money au delta 
în jurul valorii de 50 şi validează următoarea relaţie: 

 
σ 25 deltaRR 	σ 25 deltaput σ 25 deltacall             (1) 

 
În cazul în care σ (25-deltaRR), σ (25-deltacall), σ (25-deltaput) 

reprezintă volatilităţile implicite ale strategiei de risk-reversal, şi anume delta 
cu valoare de 24 pentru optiunea call şi delta cu valoarea de 25 pentru optiunea 
put. 

Curbura smile-ului de volatilitate poate fi măsurată cu ajutorul strategiei 
de tip butterfly. O modalitate de a construi o strategie butterfly  este de a intra 
într-o poziţie lungă pe un contract straddle care determină o formă de V a 
strategiei butterfly şi o poziţie scurtă pe un contract strangle ce aplatizează 
aripile strategiei butterfly. 

 
σ 25 deltacall

σ 25 delta ATM σ 25 deltaBFY 0.5
σ 25 deltaRR  

            (2) 

σ 25 delta	put
σ 25 delta ATM σ 25 deltaBFY 0.5
σ 25 deltaRR  

            (3) 

 
Nakisa (2010) a analizat volatilităţile implicite pentru opţiunile   

at-the-money pe indexul S&P 500 raportate la termenul de expirare şi a deter-
minat două structuri la termen ale volatilităţii: prima pentru 24 ianuarie 2007, 
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care a avut un nivel scăzut de volatilitate, respectiv cea de-a  doua pentru 20 
noiembrie 2008, care a urmat imediat colapsului Lehman Brothers. 

 
2.2. Volatilitate implicită  
 
În 1993, Heston propune primul model în care difuzia este definită ca 

variabilă de stare şi urmează un proces stocastic. Principalul avantaj al folosirii 
acestui model este calibrarea „smile”-ului de volatilitate. Odată ce volatilitatea 
implicită este obţinută, am comparat-o cu volatilitatea stocastică şi condiţionată  
pe acelaşi interval de timp. 

 
2.2.1. Volatilitate stocastică 
 
Volatilitatea stocastică a fost calculată folosind un algoritm Metropolis-

Hastings. Acesta utilizează propuneri multivariate normale în medie, în scopul 
de a estima parametrii. Algoritmul execută o secvență de iterații rezumate de 
către următorii pași: 

1. Se	stabilesc	valorile	iniţiale	pentru	β β , β , β , β ;	
2. Se	propun	noile	valori	β∗ β∗ , β∗, β∗ , β∗ 	din	distribuţia	normală;	
3. Se	calculează	probabilitatea	acceptată		

α	 	min 1,
| ∗ , ∗ , ∗ , ∗ ∗ , ∗ , ∗ , ∗

| , , , , , ,
	 ;	

4. Se	 actualizează	β β∗	cu	 probabilitatea	 α	 sau	 se	 păstrează	
aceleaşi	valori	cu	probabilitatea	1‐α;	

5. Se	repetă	pașii	2,3	și	4	de	T	ori;	
6. Se	ia	media	celor	T	valori	extrase	 β , … , β 	,	j 0,3.	
În această lucrare se consideră un model simplu de volatilitate stohastică: 
 

exp	  
 

~ 0,  

(4) 

unde  este o măsură dinamică a varianţei.  
 
Jacquier et al. (2004) au propus folosirea algoritmului Metropolis 

Hastings la fiecare punct în timp pentru a selecta din distribuţia condiţionată de 
h  care este data de f h \h , y , unde –t reprezintă toate datele în afară de t. 
Autorii argumentează că datorită faptului că ecuaţia de tranziţie este de tip RW, 
cunoaşterea  și   captează toate informaţiile necesare despre  
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f h \h , y \ , , , (5) 
 
Densitatea este produsul dintre o densitate normală și una log-normală şi 

are următoarea formă: 
 

\ , , h . exp h exp
μ

σ
,  

unde  

(6) 

μ , σ  (7) 

 
Algoritmul începe prin extragerea : 
 

\ , h exp
lnh μ

2σ
 

(8) 

μ σ
μ

σ
, σ

σ

σ
 (9) 

 
Jacquier et al. (2004) au indicat eşantionarea valorii finale  folosind 

următoarea densitate modificată: 
 

q ϕ h exp μ

σ
 ;  

unde: 
μ lnh , σ g 

(10) 

 
 
2.2.2. Volatilitatea condiţionată 
 
În cazul în care un model autoregresiv medie mobilă (ARMA model) este 

asumat pentru varianţa erorilor, modelul este unul de tip GARCH  (Bollerslev, 
1986). În acest caz, un model de tip GARCH (p,q) (unde p este ordinul 
termenilor GARCH , respectiv q este ordinul termenilor ARCH ) este dată 
de: 

⋯ ⋯

 

(11) 
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Modelul GJR-GARCH propus de Glosten, Jagannathan și Runkle în 1993 
captează asimetria în procesele de tip ARCH. Sugestia este să se modeleze  
ϵ  unde 

 
 (12) 

 
0 	 	 0 
1 	 0 

(13) 

 
2.4. Corelare și modelul de corecție a erorilor 
 
Principalele probleme în modelarea proceselor de volatilitate multivariate 

sunt legate de numărul mare de parametri care trebuie să fie estimaţi în acelaşi 
timp şi existența matricii de covarianţă pozitiv definită. În acest sens, 
Bollerslev, Engle și Wooldridge (1988) au propus prima reprezentare GARCH 
a matricei condiţionate de covarianţă, în aşa-numitul model de tip VEC. 

Modelul GARCH multivariat general este dat de: 
 

Σ ∑ ∑ Σ (1)	 (14) 

 
Faptul că modelul descris de ecuaţia de mai sus necesită estimarea unui 

număr mare de parametri a condus la o dezvoltare a modelului VEC diagonal 
simplificat de Bollerslev, Engle și Wooldridge (1988) în cazul în care matricele A 
și B sunt impuse a fi de tip diagonale. Modelul poate fi descris după cum urmează: 

 

, , , , 						 
(15) 

 
Modelul VEC diagonal este dat de următoarea ecuaţie: 
 

Σ ∗ ∗ ∙ ′ ∗ Σ  
(16) 

 
Unde m și n sunt numere întregi nonnegative şi  este produsul 

Hadamard(1). Σ  trebuie să fie o matrice parametru, iar Silberberg și Pafka, în 
2001, au demonstrat că o condiţie necesară şi suficientă să asigure o matrice de 
covarianţă pozitiv definită este ca termenul constantei ∗  să fie pozitiv definit 
şi toate celelalte matrici coeficient să fie semipozitiv definite. Pentru ca un 
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model multivariat-GARCH să fie plauzibil este necesar ca Σ  să fie pozitiv 
definit pentru toate valorile erorilor. În vederea rezolvării acestei probleme, 
Engle și  Kroner (1995) au propus o formulare pătratică a parametrilor pentru a 
asigura cerinţa de pozitivitate definită. Acest model este cunoscut ca BEKK şi 
are următoarea formă: 

 

Σ ′ ′ ′ ′ Σ  
(17) 

 
Modelul BEKK(1,1,1), Σ Ω ′ ′ ′Σ , poate fi scris ca 

un model de tip VEC: 
 

VEC Σ VEC Ω ⨂ ′ ′ ⨂ ′VEC Σ  (18) 
 
Un model de corecţie a erorilor este un sistem dinamic ce are ca 

principală caracteristică faptul că deviaţiile de la situaţia curentă din relaţia pe 
termen lung vor fi capturate de dinamica pe termen scurt. Dat fiind un vector 
autoregresiv VAR (p) de variabile X integrate de ordinul I: 

 
Φ . . Φ  (19) 

 
Există întotdeauna o reprezentare de forma 
 

Δ Π Φ∗ Δ  
(20) 

unde Π	și	Φ∗ sunt funcţii Φ . Când Π 0 atunci nu există nicio cointegrare(2).  
 
3. Rezultate empirice 
 
Analiza actuală a pornit de la lucrarea realizată de Alupoaiei, Codîrlașu și 

Săndică (2012), care au investigat modul în care aşteptările investitorilor 
profesionişti din piaţa locală(3), se schimbă în timpul unui eveniment important. 
Evenimentul aşa-numit important a fost stabilit drept falimentul Lehman 
Brothers. De fapt, falimentul Lehman Brothers este considerat de către experţi 
punctul oficial de început al crizei financiare. Autorii au arătat că în faţa unui 
eveniment crucial la scară globală, aşteptările investitorilor profesionişti cotate 
în piaţă sub forma volatilităților implicite se modifică în special pentru 
orizonturile scurte de timp, după cum se poate observa din graficul următor: 
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Sursa: Alupoaiei, Codîrlaşu și Săndică (forthcoming). 
 

Figura 1. Smile-ul de volatilitate pentru 
EUR/RON calibrat cu modelul HESTON 
pentru tranzacţiile înregistrate cu o lună 

înaintea falimentului Lehman Brother 

 
Figura 2. Smile-ul de volatilitate pentru 
EUR/RON calibrat cu modelul HESTON 
pentru tranzacţiile înregistrate cu o lună 

după falimentul Lehman Brother 
 
Având în vedere aceste rezultate, am extins ideea studiului de mai sus 

într-o manieră dinamică. Mai exact am numit două clase de tehnici 
econometrice pentru a obţine informaţii cu privire la relaţia dintre aşteptările 
investitorilor, cotate sub forma volatilităţilor implicite, şi evoluţia cursului 
EUR/RON. 

Mai întâi, vom începe analiza noastră considerând o practică comună în 
activităţile de tranzacţionare. Este bine cunoscut faptul că în pieţele 
instrumentelor financiare derivate investitorii tranzacţionează de fapt 
volatilitatea. În acest sens, traderii folosesc de obicei diferenţa dintre 
volatilitatea prognozată şi volatilitatea implicită, pentru scopuri de acoperire a 
riscului. Având în vedere aceste considerente, am estimat în primul rând 
volatilitatea istorică a cursului EUR/RON şi am exprimat-o în termeni anuali. 
Pentru a evita limitele verosimilităţii în urma estimării volatilităţii(3), s-au 
folosit două abordări diferite. 

Prima metodă utilizată de estimare a volatilităţii istorice este bazată pe un 
model mixt de forma AR (2)-GJR (1,1). Selectarea acestui model pentru cazul 
României are la bază studiul lui Alupoaiei (2010). O serie de studii subliniază 
existenţa structurii fracţionale în volatilitatea cursului de schimb EUR/RON 
prin estimarea unui parametru d dintr-un model FIGARCH aproape de 1. 

Plecând de la aceste informaţii, Alupoaiei a arătat în studiul său empiric 
faptul că atunci când termenul AR din ecuaţie creşte, potrivirea dată de mixtura 
AR(2)-GJR (1,1) este asemănătoarea cu cea redată de modelul FIGARCH. 
Investigaţia lui Alupoaiei a fost motivată de complexitatea folosirii modelelor 
de tip FIGARCH în exerciţiul de simulare şi prognoză.  
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A doua abordare pe care am numit-o aici se bazează pe o formulare 
stocastică privind volatilitatea procesului subliniat. Am folosit două abordări 
diferite pentru a estima volatilitatea istorică în scopul de a asigura o robusteţe 
ridicată a rezultatelor finale. Pentru simplitate, vom compara volatilitatea 
realizată în loc de cea prognozată cu volatilitatea implicită. 

 

 
 

Figura 3. Evoluţia volatilităţii implicite, stocastice şi condiţionate 
 
De fapt, volatilitatea implicită reprezintă prognoza de volatilitate 

condiționată. Luând în considerare formele de volatilitate estimate în figura 3, 
este foarte probabil ca volatilitatea prognozată să reprezinte realizarea cu un pas 
în faţă a volatilităţii condiţionate. Privind la graficul de mai sus, putem observa 
că, aproape de fiecare dată, volatilitatea implicită este situată deasupra celei 
realizate, cu excepţia perioadei de după falimentul Lehman Brothers. Practicile 
din domeniul de tranzacţionare indică faptul că dacă volatilitatea implicită este 
peste cea prognozată istoric, investitorii profesionişti ar trebui să intre în poziţii 
scurte pe EUR/RON, cu excepţia cazului în care în piaţa locală cursul de 
schimb este o incertitudine în ceea ce priveşte evoluţia viitoare a monedei  
naţionale. Principalul punct cheie al acestei analize este şocul simţit după 
punctul de începere a crizei financiare actuale ce a determinat efecte 
permanente asupra volatilităţii implicite. 

În consecinţă, în a doua parte venim să analizăm legătura dintre 
volatilitatea implicită şi evoluţia EUR/RON. Tratăm această problemă 
econometric în două moduri, şi anume prin utilizarea analizei de cointegrare şi 
corelare dinamică între cele două serii. Folosind un model de tip VECM, am 
stabilit cât de mult volatilitatea implicită şi cursul EUR/RON se co-integrează 
în sens econometric. 

0

10

20

30

40

Fe
b
‐0
8

A
p
r‐
0
8

Ju
n
‐0
8

A
u
g‐
0
8

O
ct
‐0
8

D
ec
‐0
8

Fe
b
‐0
9

A
p
r‐
0
9

Ju
n
‐0
9

A
u
g‐
0
9

O
ct
‐0
9

D
ec
‐0
9

Fe
b
‐1
0

A
p
r‐
1
0

Ju
n
‐1
0

A
u
g‐
1
0

O
ct
‐1
0

D
ec
‐1
0

Fe
b
‐1
1

12M ATM Imp. Vol. AR(2)‐GJR(1,1) Stochastic Vol.

percentage points



Analiza dinamicii aversiunii față de risc a investitorilor folosind modelul Heston de volatilitate 
	

89
	

89

 
 

Figura 4. Evoluţia relaţiei de cointegrare şi corelare între volatilitatea implicită pentru opţiuni 
at-the-money cu maturitatea reziduală de un an de zile şi cursul de schimb EUR/RON 

 
Rezultatele estimate au arătat că relaţia de cointegrare între cele două serii 

a devenit pozitivă definitiv după episodul Lehman, ceea ce înseamnă că 
randamentele cursului EUR/RON au trebuit să crească pentru a atinge 
echilibrul. Pe de altă parte, corelaţia dintre dinamica volatilităţii implicite 
pentru opţiuni at-the-money cu maturitatea reziduală de un an de zile şi evoluţia 
cursului EUR/RON, estimate cu modelul multivariat de volatilitate condiţionată 
BEKK, au fluctuat foarte mult în intervalul + 0,2% şi - 0,2%. Excepţie face 
perioada octombrie-decembrie 2008, atunci când nivelul de corelare a variat în 
cadrul intervalului de 0,6-0,7%. 

 
4. Concluzii 

În această lucrare ne-am propus să identificăm şi să analizam, în cazul în 
care este necesar, relaţia „epidemiologică” dintre prognozele investitorilor 
profesionişti şi evoluţiile pe termen scurt ale cursului de schimb EUR/RON. 
Am folosit două abordări diferite pentru volatilitatea istorică în scopul de a 
asigura robusteţea rezultatelor finale. Prima metodă utilizată pentru a estima 
volatilitatea istorică se bazează pe un model condiţionat de forma AR (2)-GJR 
(1,1). A doua abordare pe care am folosit-o se bazează pe o formulare stocastică 
privind volatilitatea procesului subliniat. Din prima analiză putem concluziona 
că, aproape de fiecare dată, volatilitatea implicită este situată deasupra celei 
realizate, cu excepţia perioadei de după falimentul Lehman Brothers. Practicile 
de tranzacţionare din pieţele de instrumente financiare derivate relevă faptul că 
dacă volatilitatea implicită se situează peste cea prognozată istoric, investitorii 
profesionişti ar trebui să intre în poziţii scurte pe cursul EUR/RON, cu excepţia 
cazului în care în piaţa valutară locală există incertitudine în ceea ce priveşte 
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evoluţia viitoare a monedei naţionale. Principala concluzie a acestei analize 
este că după perioada de şoc şi începutul crizei financiare actuale volatilitatea 
implicită a fost afectată permanent. 

În consecinţă, în urma obţinerii acestor rezultate urmează să analizăm 
legătura dintre volatilitatea implicită şi evoluţia cursului de schimb EUR/RON. 
Această problemă este abordată econometric în două moduri, şi anume prin 
utilizarea relaţiei de cointegrare şi corelare dinamică între cele două serii de timp. 
Folosind un model de tip VECM, am stabilit cât de mult volatilitatea implicită şi 
pragurile cursului EUR/RON sunt cointegrate în sens econometric. Rezultatele 
estimate au arătat că relaţia de co-integrare între cele două serii de timp a devenit 
definitiv pozitivă după episodul Lehman, ceea ce înseamnă că randamentele 
cursului EUR/RON au trebuit să crească pentru a atinge echilibrul. Pe de altă parte, 
corelaţia dintre dinamica volatilităţii implicite pentru opţiuni at-the-money cu 
maturitatea reziduală de un an de zile şi evoluţia cursului EUR/RON, estimată cu 
modelul multivariat de volatilitate condiţionată BEKK, a fluctuat mult în intervalul 
+ 0,2 și - 0,2%. Excepţie face perioada octombrie-decembrie 2008, atunci când 
nivelul de corelare a variat în cadrul intervalului de 0,6-0,7%. 

Chiar dacă	 rezultatele obţinute necesită investigaţii suplimentare, pentru 
a fi în măsură să subliniem relaţia structurală dintre volatilitatea implicită şi 
evoluţia cursului de schimb EUR/RON, această lucrare reprezintă o primă etapă 
pentru acest tip de analiză în cazul pieţei valutare din România şi astfel trebuie 
să fie tratată în consecinţă. 

 
Mulțumiri 
 
Această lucrare a fost cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 
numărul proiectului POSDRU/107/1.5/S/77213 „de doctorat pentru o carieră 
în cercetarea economică interdisciplinară la standarde europene”. 
 
 
 

Note 
	
(1) Pentru două matrici de aceeaşi dimensiune, , ∈  produsul Hadamard  este o 

matrice ⨀ ∈  cu elementele date de ⨀ , , , . Produsul Hadamard 
este o submatrice a produsului Kronecker.	

(2) Dacă o combinaţie liniară de serii integrate de ordinul I este staţionară, i.e. I (0), seriile sunt 
numite cointegrate. Dacă două procese  şi   sunt amândouă I(1) şi , cu 
	staţionară în jurul unui trend sau staţionară în diferenţă, atunci   și  sunt cointegrate. 	

(3) De exemplu, volatilitatea obţinută cu un model din clasa ARCH este sensibilă la media 
condiţionată.  
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