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Ekstrapolacija obrestnih mer
V diplomskem delu najprej predstavimo osnovne obrestne mere in formule za njihov
izračun ter kaj pomenijo tehnične rezervacije v današnjem Zakonu o zavarovalništvu in kako
se bo njihov pomen spremenil z uvedbo Solventnosti II (Solvency II). Prav tako predstavimo
tudi Smith-Wilsonovo formulo za ekstrapolacijo, saj bomo le tako lahko dobili krivuljo
obrestnih za zelo dolgo obdobje (daljše od dospetja najdaljših obveznic). V osrednjem delu bo
predstavljena formula za izračun krivulje obrestnih mer za dobo 135 let s katero bi si morala
zavarovalnica zagotoviti zadostno količino sredstev za kritje tehničnih rezervacij v danem
časovnem obdobju.

Extrapolation of interest rates
In this thesis, basic interest rates and formulas for their calculation are presented first.
Also, technical provisions are explained as well as how they are interpretated in the current
Insurance Act and the anticipated changes with the introduction of Solvency II. Further, we
present Smith-Wilson extrapolation method which yields interest rate curve for a very long
period (longer than maturity of longest bonds). We clarify necessary formulas to calculate the
rate curve for a period of 135 years, which should help insurance companies to assure
sufficient amount of reserves to cover technical provisions in a given period.

Math. Subj. Class (2010): 65D10
Ključne besede: obrestna mera, terminska obrestna mera, zamenjava obrestnih mer,
zavarovalno-tehnične rezervacije, Solventnost II, Smith-Wilsonova ekstrapolacija, krivulja
obrestnih mer, Nelson-Siegelova ekstrapolacija
Keywords: spot rate, forward rate, swap rate, technical provisions, Solvency II,
Smith-Wilson extrapolation, interest rate curve, Nelson-Siegel extrapolation
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Uvod
Začetki izračunavanja krivulje obrestnih mer, ki bi se čimbolje prilagajala danim obrestim in
dospelostim, segajo nazaj k pionirskim poskusom Davida Duranda (1942), ki je narisal monotono
ovojnico pod točkami raztresenimi na grafu na način, ki se je njemu zdel razumen. Donos lahko
predstavimo tudi kot sedanjo vrednost in J. Houston McCulloh (1971, 1975) je predlagal, da bi ocenili
funkcijo sedanje vrednosti s polinomskimi zlepki, ki se prilegajo podatkom o cenah. Gary Shea (1982,
1985) je pokazal, da se tako dobljena krivulja donosa čudno »zvija« pri najdaljših dospetjih med
opazovanimi podatki. To je lastnost, ki je krivulja donosa ne bi smela imeti in kaže, da takšni modeli
niso bili primerni za napovedovanje podatkov izven danih dospelosti. Ostali raziskovalci, ki so se prav
tako ukvarjali s prilagajanjem krivulje z različnimi parametričnimi modeli so bili še Cohen, Kramer in
Waugh (1966), Fisher (1966), Echols in Elliot (1976), Dobson (1978), Heller in Khan (1979) ter
Chambers, Carleton in Waldman (1984). Metode nekaterih izmed teh raziskovalcev so temeljile na
polinomski regresiji, vse pa so vsebovale linearni izraz, ki je »prisilil« ekstrapolirane dolgoročne
obrestne mere, da so bile neomejeno velike (bodisi pozitivne, bodisi negativne) kljub temu, da so se
dobro prilegale podatkom do zadnje dane dospelosti. Vasicek in Fong (1982) sta predlagala
eksponentne zlepke kot alternativo polinomskim. Ob primerjavi obeh metod z zlepki je Shea (1984)
ugotovil, da imajo eksponentni zlepki enake pomanjkljivosti kot polinomski. Naslednja sta metodo, ki
se uporablja še danes razvila Nelson in Siegel (1987). Temeljno načelo vseh parametričnih metod je
ena funkcija, ki je definirana za vsa dospetja (tudi tista po zadnjih znanih podatkih). Kljub temu, da
vse metode uporabljajo različne parametre v svojih funkcijah pa je vsem metodam skupno, da do teh
parametrov pridejo z metodo najmanjših kvadratov. Nelson-Siegelovo metodo je poskusil izboljšati
Svensson (1994) in sicer tako, da je njuni metodi dodal še dva parametra, ki sta omogočala še drugi
»skok« na krivulji. Še vedno pa so imele vse metode to pomanjkljivost, da je bilo treba dane finančne
inštrumente pred izračunom pretvoriti v brezkuponske obveznice. To pomanjkljivost sta odpravila
komaj Wilson in Smith (2001). Za njuno metodo so se odločili tudi pripravljalci nove zakonodaje na
področju zavarovalniškega trga v Evropski uniji, ki naj bi stopila v veljavo s 1. 1. 2016.
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Obrestne mere
Obrestna mera (ang. Spot rate)
Obrestna mera je dejavnik pri ocenjevanju skoraj vseh izvedenih finančnih
inštrumentov. V splošnem je obrestna mera količina denarja, ki ga bo posameznik, ki si
sredstva izposoja, plačal posojevalcu. Tako predstavlja obrestna mera za posojilodajalca
prihodek, ki ga zasluţi ob posoji, za posojilojemalca pa ceno, ki jo mora plačati, da lahko
izposojena sredstva potroši ţe danes. Višina obrestne mere je odvisna od kreditnega tveganja,
ki ga posojilo predstavlja. Večja kot je verjetnost, da posojilo ne bo poplačano, večja je
obrestna mera. Med ostale dejavnike, ki vplivajo na višino obrestne mere so še ponudba in
povpraševanje po denarju, produktivnost kapitala, davki, inflacija in nagnjenost k varčevanju.
Brezkuponska n-letna obrestna mera (spot rate) je enaka zasluţku pri investiciji, ki se
začne danes in traja n let. Vse obresti in glavnica se realizirajo po koncu n-tega leta in ni
vmesnih plačil. Npr.: če imamo obrestno mero v višini 5% in investicijo 100€ za pet let,
dobimo po petih letih ob zveznem obrestovanju 128,40€.
Obrestna mera se uporablja kot diskontni faktor za izračun sedanje vrednosti
prihodnjih denarnih tokov. Z njo ocenjujemo donosnost naloţbenih projektov in nam
omogoča ločevanje med različnimi investicijskimi alternativami. (Hull, 2008)

Terminska obrestna mera (ang. Forward rate)
Terminska ali prihodnja obrestna mera se nanaša na dve specifični obdobji v
prihodnosti, pri čemer se obrestna mera dogovori danes. Terminske obrestne mere lahko
izpeljemo iz trenutnih obrestnih mer, trenutne obrestne mere za daljše obdobje pa lahko
ocenimo iz obstoječih obveznic, ki izplačujejo kupone.
Terminske obrestne mere torej predstavljajo pričakovanja o obrestni meri v
prihodnosti in so izpeljane iz trenutnih cen obveznic, ki izplačujejo kupone. Predpostavimo,
da gre za drţavne obveznice z različno ročnostjo. Iz tega lahko izpeljemo, da lahko iz
trenutnih cen obveznic, ki izplačujejo kupon, izpeljemo terminske obrestne mere za različne
ročnosti. V kolikor vzamemo drţavne obveznice različnih ročnosti, pridemo do terminske
krivulje donosnosti drţavnih obveznic. (Hull, 2008)

Odnos med trenutno in terminsko obrestno mero
Trenutna obrestna mera se uporablja za diskontiranje enega prihodnjega denarnega
toka na današnji dan, terminska obrestna mera pa za diskontiranje enega denarnega toka na
dan v prihodnosti, ki je bliţji današnjemu dnevu.
Enoletna terminska obrestna mera pravzaprav meri marginalno »nagrado« za
podaljšanje zapadlosti investicije za leto dni, medtem ko trenutna obrestna mera meri
povprečno »nagrado« od danes do zapadlosti n. Trenutne obrestne mere so torej
(geometrična) povprečja ene ali več terminskih obrestnih mer.
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Zvezo med trenutnimi in terminskimi obrestnimi merami najboljše opišeta naslednji formuli.
Pri diskretnem obrestovanju imamo:
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) (
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)
) (

(
) (

)
)
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)

kjer RT označuje trenutno obrestno mero za zapadlost T in FR(i, i+1) označuje terminsko
obrestno mero od konca leta i do konca leta i+1, i = 1, 2, 3, ..., T.
Pri zveznem obrestovanju imamo:
̃

̃

̃

kjer, je ̃ T trenutna zvezna obrestna mera za zapadlost T in FR(i, i+1) terminska zvezna
obrestna mera od konca leta i do konca leta i+1, i = 1, 2, 3, ..., T.

Zamenjave obrestnih mer (ang. Rate swaps)
Obrestna zamenjava je zavezujoč dogovor med dvema pogodbenima strankama, v
katerem se med seboj dogovorita o zamenjavi bodočih denarnih tokov oziroma obrestnih mer.
To storita z namenom zmanjševanja stroškov pridobivanja sredstev in da se zavarujeta pred
obrestnim tveganjem. Pri obrestni zamenjavi lahko gre za zamenjavo fiksne za spremenljivo
(variabilno) obrestno mero, spremenljive za fiksno ali pa za zamenjavo dveh različnih
spremenljivih obrestnih mer.
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Zavarovalno-tehnične rezervacije
Zavarovalno-tehnične rezervacije so obveznosti zavarovalnice na osnovi sklenjenih
zavarovalnih pogodb za ţe nastale in pričakovane škode. Zavarovalno-tehnične rezervacije
predstavljajo:







rezervacije za prenosne premije,
rezervacije za bonuse, popuste in storno,
škodne rezervacije,
matematične rezervacije,
izravnalne rezervacije,
druge zavarovalno-tehnične rezervacije.

Rezervacije za prenosne premije se oblikujejo v višini tistega dela vplačane premije, ki
se nanaša na zavarovalno kritje za zavarovalno obdobje po zaključku obračunskega obdobja,
za katerega se izračunava rezervacija (114. člen ZZavar, Ur.l. RS, št. 13/2000).
Rezervacije za bonuse, popuste in storno se oblikujejo v višini zneskov, do izplačila
katerih so upravičeni zavarovanci iz naslova (115. člen ZZavar, Ur.l. RS, št. 13/2000):
1. pravice do udeleţbe v dobičku iz njihovih zavarovanj oziroma drugih upravičenj na
podlagi zavarovalne pogodbe (bonusi),
2. pravice do delnega zniţanja premije (popusti),
3. pravice do povrnitve dela premije za neporabljeni čas zavarovanja zaradi
predčasnega prenehanja zavarovanja (storno).
Škodne rezervacije se oblikujejo v višini ocenjenih obveznosti, ki jih je zavarovalnica
dolţna izplačati na podlagi zavarovalnih pogodb, pri katerih je zavarovalni primer nastopil do
konca obračunskega obdobja, in sicer ne glede na to ali je zavarovalni primer ţe prijavljen,
vključno z vsemi stroški, ki na podlagi teh pogodb bremenijo zavarovalnico. Škodne
rezervacije morajo vključevati poleg ocenjenih obveznosti za prijavljene nastale, a še
nerešene škode, tudi ocenjene obveznosti za ţe nastale, a še neprijavljene škode (116. člen
ZZavar, Ur.l. RS, št. 13/2000).
Matematične rezervacije se oblikujejo v višini sedanje vrednosti ocenjenih bodočih
obveznosti zavarovalnice na podlagi sklenjenih zavarovanj zmanjšano za sedanjo ocenjeno
vrednost bodočih premij, ki bodo vplačane na podlagi teh zavarovanj (1. odst. 117. člena
ZZavar, Ur.l. RS, št. 13/2000). Oblikujejo se za ţivljenjska zavarovanja in druge zavarovalne
vrste, pri katerih se uporabljajo podobni izračuni kot pri ţivljenjskih zavarovanjih.
Izravnalne rezervacije se oblikujejo na podlagi deleţa škod, za katerega dejanske
obveznosti zavarovalnice na podlagi zavarovalnih primerov, ki so nastopili v obračunskem
obdobju, presegajo ocenjene obveznosti zavarovalnice, ki so bile podlaga za določitev
zavarovalne premije (1. odst. 118. člena ZZavar, Ur.l. RS, št.13/2000). Oblikujejo se v
zavarovalnih vrstah pri katerih so ugotovljena znatna nihanja škod, ki jih ni moč izravnati z
zavarovalno premijo obračunskega leta ali s pozavarovanjem.
Druge zavarovalno-tehnične rezervacije se oblikujejo glede na predvidene bodoče
obveznosti in tveganja velikih škod, ki izhajajo na primer iz zavarovanja odgovornosti za
jedrsko škodo, proizvajalčeve odgovornosti za farmacevtske izdelke, potresa, poplave in
druge obveznosti in tveganja, v zvezi s katerimi se ne oblikuje posameznih rezervacij iz 1. do
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4. točke drugega odstavka ter tretjega in četrtega odstavka 113. člena tega (ZZavar) zakona
(119. člen ZZavar, Ur.l. RS, št. 13/2000).

LAT test
Mednarodni standardi računovodskega poročanja zahtevajo testiranje ustreznosti
oblikovanja zavarovalno-tehničnih rezervacij. Takšne teste imenujemo LAT (liability
adequacy tests). Bistvo tovrstnih testiranj je, da za vsako oblikovano rezervacijo preverimo
ustreznost oblikovane višine s pomočjo simuliranja bodočih denarnih tokov. Denarne tokove
poskušamo simulirati s čimbolj natančnim upoštevanjem realnih bodočih dogajanj. Še posebej
je to pomembno pri oblikovanju matematičnih rezervacij, saj gre tukaj za dolgoročno
zavarovanje. Matematična rezervacija mora biti vsaj enaka sedanji vrednosti napovedanih
denarnih tokov ali višja od nje. Pri tem se tako pri napovedi denarnih tokov kot tudi pri
diskontiranju le-teh zavedamo, da bo na primer naslednje leto obrestna mera popolnoma
drugačna kot čez pet let, upoštevamo, da del portfelja zavarovanje prekine pred potekom
zavarovanja, da so s tem povezane dodatne obveznosti, ki jih standardne metode ne zaznajo,
da se smrtnost lahko spremeni, itd. Napovedati poskušamo tudi dejansko gibanje bodočih
stroškov, torej ne predpostavimo, da bodo res taki, kot so zaračunani v premiji. (Močivnik,
2010)

Solventnost II
Solventnost II v marsičem spreminja tudi pristope do oblikovanja zavarovalno
tehničnih rezervacij. Največja sprememba je v tem, kako visoke naj bodo rezervacije. Prava
višina rezervacij je po Solventnosti II trţna vrednost vsake od njih, kar pomeni, da je
rezervacija vredna toliko, za kolikor se jo da prodati oziroma kupiti (npr. ob prenosu portfelja
dveh zavarovalnic). Z uvedbo Solventnosti II se poskuša izenačiti pogled na kapitalsko
ustreznost oziroma zahteve po kapitalu za zavarovalnice na celotnem trgu EU. Smisel novih
predpisov je namreč, da izračun potrebnega kapitala temelji na osnovi vseh tveganj, ki so jim
zavarovalnice izpostavljene in ne le na osnovi nekaterih, kot je to veljalo v trenutno veljavni
zakonodaji. Tukaj pride v poštev izračun krivulje obrestne mere, ki bo temeljnega pomena pri
ocenitvi trţnega tveganja (tveganja, ki so povezana z nestanovitnostjo cen finančnih
inštrumentov in trţnih cen ostalih sredstev). Prav tako si bo lahko zavarovalnica pomagala z
isto krivuljo tudi pri predvidevanju kreditnega tveganja, saj nam bo krivulja napovedala
pričakovano gibanje cen finančnih inštrumentov v prihodnosti in s tem moţne spremembe
vseh obveznosti do zavarovalnice ter gibanje cen finančnih inštrumentov, ki jih ima
zavarovalnica v portfelju. (Močivnik, 2010)
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Smith-Wilsonova ekstrapolacija
Smith-Wilsonova ekstrapolacija je makroekonomski pristop: s pomočjo trenutne
obrestne mere (ali kateregakoli finančnega inštrumenta) z ekstrapolacijo dobimo končno
terminsko obrestno mero (dolgoročna ravnoteţna obrestna mera).
Rezultat Smith-Wilsonove kalkulacije je diskontni faktor P(t), t > 0. Faktor P(t) je
enak ceni ob datumu vrednotenja za brezkuponsko obveznico, ki izplača vrednost 1 v
prihodnosti ob času t (ob dospetju). Odvisno od vrste obrestovanja, se določi diskontni faktor
kot P(t) = exp(-t · ̃ t ) za zvezno obrestovanje in P(t) = (1 + Rt)-t za diskretno. Zvezo med
obema obrestnima merama nam da enačba ̃ t = ln(1 + Rt)-t. Cilj ekstrapolacije je oceniti
diskontni faktor P(t) za vsa dospetja t, t > 0.
Vhodni podatki za Smith-Wilsonovo metodo so lahko različni finančni inštrumenti, ki
se nanašajo na obrestne mere. Najlaţje apliciramo formulo za brezkuponske obveznice,
uporabljamo pa jo lahko za katerikoli finančni inštrument, ki je določen z:




ceno ob datumu vrednotenja,
datumi izplačil do dospetja,
višino denarnih tokov ob teh datumih.

Večina ekstrapolacijskih metod kot vhodni podatek vzame funkcijo cene in nato
predpostavlja, da so vrednosti funkcije cene znane za končno (določeno) število znanih
dospetij. Vendar, če ţelimo dobiti funkcijo cene za vse dospetja potrebujemo več
predpostavk.
Najpogostejši postopki v prvem koraku naloţijo funkcijske forme s K parametri enega
od vhodnih podatkov (Svenssonova metoda uporabi 6 parametrov, Nelson – Siegelova 4). Te
forme so lahko polinomi, zlepki, eksponentne funkcije ali pa kombinacije teh in še drugih
funkcij.
Vse metode so nastavljene tako, da zagotovijo, da bo imel rezultat P čimveč lastnosti
funkcije cene . Te lastnosti so:







P je pozitivna funkcija,
P je strogo padajoča,
vrednost P v času t = 0 je 1,
seka vse točke iz vhodnih podatkov,
do neke mere je gladka,
za
velike
t
njene
vrednosti
konvergirajo k 0.

V nekaterih metodah je časovna struktura ocenjena z uporabo enega pristopa za vsa
dospetja, pri drugih je izbira pristopa odvisna od tega, ali so obrestne mere ocenjene v
tekočem delu ali v ekstrapoliranem delu časovne strukture. Najbolj izstopajoči metodi prvega
pristopa sta Svenssonova in Nelson – Siegelova metoda (slednjo uporabljajo tudi ECB in
druge banke, za ocenjevanje obrestnih mer brezkuponskih obveznic), kjer je ista parametrična
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forma uporabljena za celo časovno strukturo. Metoda, ki uporabi dva različna pristopa je
Barrie-Hibbertova, ki za tekoči del uporabi zlepke in za ekstrapolirani del Nelson-Siegelovo
metodo.
V Smith-Wilsonovi metodi je funkcija cene P(t), za vse t > 0, narejena kot seštevek
izraza e-UFR·t (za UFR glej spodaj) za asimptotično dolgoročno obnašanje diskontnega faktorja
in linearne kombinacije N jeder Ki(t), i = 1, 2, ..., N (število N jeder je je enako številu
vhodnih podatkov).
Takšne funkcije (jedra) so primerno definirane za trţne vhodne podatke in dva vhodna
parametra: končna terminska obrestna mera (ang. Ultimate forward rate – UFR) in parameter
α, ki določa kako hitro bodo ocenjene terminske obrestne mere konvergirale k UFR.
Če imamo danih N inštrumentov, poznamo N trţnih cen in lahko naredimo N linearnih
enačb. V večini primerov lahko sistem linearnih enačb rešimo avtomatično. Z vključevanjem
rešitve sistema linearnih enačb v Smith-Wilsonovo funkcijo cene ob vsakem času t dobimo
diskontno funkcijo za dospelost t. Ko poznamo diskontno funkcijo, poznamo tudi krivuljo
obrestnih mer.

Prednosti in slabosti Smith-Wilsonove ekstrapolacije
V primerjavi z ostalimi ekstrapolacijskimi metodami lahko prednosti SmithWilsonove metode strnemo v naslednjih točkah:










Metoda je javno dostopna, tako formula kot računsko orodje sta dostopna vsem na
domači strani CEIOPS-a (Nadzorni odbor za evropska zavarovanja in poklicne
pokojnine).
Metoda je zelo prilagodljiva glede na vhodne podatke in hkrati zelo preprosta za
izvedbo (krivuljo obrestnih mer lahko ocenimo iz obrestnih mer različnih kuponskih in
brezkuponskih obveznic ali zamenjav, vse z uporabo ene Excel preglednice).
Metoda se popolnoma prilega pričakovani časovni strukturi za podane podatke. V
mnogih drugih metodah je ocenjena časovna struktura kar gladka krivulja, ki se le
pribliţno prilega podatkom s trga. Tam je potrebno skleniti kompromis med resnično
in ocenjeno časovno sturukturo. Pri Smith-Wilsonovi metodi so vsi relevantni podatki
vzeti kot vhodni podatki, zato ne potrebujemo dodatnega aproksimiranja.
Smith-Wilsonova metoda temelji na analitičnem reševanju sistema linearnih enačb. To
je prednost pred ostalimi metodami (ki temeljiju na minimiziranju vsote najmanjših
kvadratov), saj so le-te dovzetne za skoke, ko aproksimacija najmanjših kvadratov
skoči iz ene skupine podatkov na drugo s precej različnimi vrednostmi.
Smith-Wilsonova metoda izvaja tako interpolacijo med ţe podanimi podatki in
ekstrapolacijo po zadnji podani točki (pri mnogih drugih metodah sta interpolacija in
ekstrapolacija narejeni ločeno, kar vodi do neskladja med interpoliranim in
ekstrapoliranim delom iste krivulje v različnem času).
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V Smith-Wilsonovi metodi bo končna terminska obrestna mera doseţena
asimptotično. Kako hitro bodo ekstrapolirane terminske obrestne mere konvergirale k
UFR bo odvisno od podanih znanih podatkov in parametra α. Za višje α bodo
ekstrapolirane terminske mere hitreje konvergirale k UFR in vhodni podatki bodo
imeli manj vpliva na ekstrapolirane obrestne mere.

Nekatere slabosti Smith – Wilsonove metode:






Paramter α mora biti izbran izven modela. Zaradi tega bo potrebno strokovno mnenje
za določitev tega parametra za vsako valuto in vsak čas v prihodnosti. Za usklajen
pristop v vseh valutah se v Solventnosti II uporablja paramter α z začetno vrednostjo
0˙1. Če taka vrednost α ne bo primerna za posamezno valuto, se vrednost α povečuje
iterativno, dokler ne velja za primerno. Potrebno je še veliko dela, da bomo lahko
določili optimalen alpha in se s tem izognili presoji strokovnjaka v vsakem
posameznem primeru.
Funkcija cene P(t) ni nujno strogo padajoča. V znanih podatkih ocenjene krivulje
obrestnih mer bi se lahko zgodilo, da bi bila funkcija obrestnih mer padajoča. Npr.
P(0) = 1, P(1) = 0.95001, P(2) = 0,95000, P(3) = 0,9, itd. Ko bi prilagodili krivuljo
obrestnih mer naslednjim točkam bi za velike α krivulja med P(1) in P(2) padala (t.j.
P(t) < P(2) = 0,95 za nekatere 1 < t < 2) zaradi nadaljevanje gladke aproksimacije
med točkama P(0) in P(1). Vendar pa imajo to slabost tudi ostale metode.
Za zadnjim podanim vhodnim elementom krivulje, funkcija cene P(t) lahko postane
negativna. To se lahko zgodi kadar je zadnja podana obrestna mera visoka v
primerjavi z vsoto UFR in α. To je slabost Smith-Wilsonove metode v primerjavi s
parametričnimi metodami (parametrične metode temeljijo na formulah za trenutne
obrestne mere in po definiciji ne morejo dobiti negativnih diskontnih faktorjev). Če se
slučajno zgodi, da za podane vhodne podatke funkcija cene P(t) postane negativna, je
potrebno določiti višji α.
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Računanje Smith-Wilsonove ekstrapolacije
Začnemo s predpostavko, da ţe poznamo »tekoči« del krivulje obrestnih mer za
končno število N dospetji: u1, u2, u3, u4, ..., uN. Pravzaprav to pomeni, da poznamo obrestne
mere inštrumentov s temi dospetji.
Odvisno od tega, kako imamo podane obrestne mere (zvezno ali diskretno
obrestovanje), lahko izrazimo cene finančnih inštrumentov ob dospetju uj kot:
̃

za zvezno obrestovanje in
za diskretno obrestovanje.

Funkcija cene, kot jo predlagata Smith in Wilson zgleda takole:
∑

t≥0

,

kjer je W(t, uj) Wilsonova funkcija, definirana kot:
,
(

)

(

(

)

)

-,

ki je simetrična, saj je očitno

(

)

(

).

Pri tem privzamemo naslednje oznake:







N število znanih obrestnih mer,
ui dospelost podanih finančnih inštrumentov,
t čas do dospetja,
UFR končna terminska obrestna mera (zvezno obrestovana),
α količina, ki meri hitrost konvergence proti UFR,
j, j = 1, 2, ..., N, parametri, ki ustrezajo dejanski krivulji donosnosti.

Funkcije Kj(t) imenujemo jedra in so definirane kot funkcije dospelosti t:
(

), t > 0 in j = 1, 2, ..., N
12

(

)

Te funkcije so odvisne le od vhodnih podatkov in podanih parametrov. Za vsak vhodni
podatek posebej je ustvarjena ena funkcija. Intuicija metode je, da ţeli oceniti funkcijo P(t)
kot linearno kombinacijo vseh jeder.
Neznani parametri, ki jih potrebujemo za izračun linearne kombinacije jeder, j, j = 1, 2, ...,
N, so podani kot rešitve naslednjega linearnega sistema enačb:
∑

∑

∑
Če dan sistem predstavimo v vektorski obliki, dobimo
m = p =  + W in
m = (m1, m2, ..., mN)T,
p = (P(u1), P(u2), ..., P(uN))T,
 = (e-UFR·u1, e-UFR·u2, ..., e-UFR·uN)T,
 = (1, 2, ..., N)T,
W = (W(ui, uj))i=1,2,...,N; j=1,2,...,N NxN matrika Wilsonovih funkcij.
Iz zgornje enačbe je očitno, da dobimo rešitev , če inverz matrike W mnoţimo z razliko
vektorja p in . Postopek reševanja sistema enačb je opisan v naslednjem poglavju.
 = W-1 (p-) = W-1 (m-)
Sedaj lahko parametre 1, 2, ..., N vstavimo v funkcijo P(t) in dobimo diskontni faktor za vsa
dospetja t. Iz teh vrednosti lahko takoj določimo trenutne obrestne mere za posamezna
dospetja. Dobimo jih kot ̃

(

) za zvezno obrestovanje in

diskretno.
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(

)

za

Numerično reševanje linearnih sistemov enačb
Algoritmi za reševanje matričnih sistemov delujejo na principu, da problem najprej
prevedemo na enostavnejši problem, nato rešimo enostavnejši problem in pretvorimo rešitev
nazaj v rešitev originalnega problema. Kadar rešujemo linearni sistem enačb lahko matriko
spravimo v zgornje (ali spodnje) trikotno obliko. To lahko naredimo s pomočjo elementarnih
transformacij, matriko A pa zapišemo v obliki
, kjer je L spodnja trikotna matrika z
enicami na diagonali in U zgornja trikotna matrika. (Plestenjak, 2010)
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Tako smo dobili

. Dobljeni razcep imenujemo LU razcep brez pivotiranja.
neničelni. V

Metoda deluje le v primeru, ko so diagonalni elementi
nasprotnem primeru metoda odpove.
Za kvadratne matrike je ekvivalentno: obstaja enoličen razcep
za
so nesingularne.
podmatrike

in vse vodilne

Računanje LU razcepa ima kubično časovno zahtevnost. To pomeni, da bomo za
razcep dvakrat večje matrike potrebovali osemkrat več časa. Vendar pa to ni popolnoma res,
saj na čas računanja ne vpliva le velikost matrike. Vemo ţe, da bo metoda odpovedala, če bo
kateri od diagonalnih elementov enak 0, numerično pa odpove tudi, če je diagonalni element
blizu 0.
Primer:
Če na tri decimalna mesta natančno izračunamo LU razcep matrike
dobimo

*

+ in
*

Velja

[
+

]

*

+,

*
+.

, napaka pa je ogromna.

Rešitev problema je pivotiranje, kjer je znotraj algoritma dovoljena menjava vrstic
(lahko tudi stolpcev). To imenujemo delno pivotiranje (kompletno pivotiranje). Tako dobimo
v vsaki matriki pred eliminacijo neničelen prvi diagonalni element. Kot rezultat take metode
dobimo
, kjer je P permutacijska matrika. Za razliko od metode brez pivotiranja,
kjer zahtevamo, da so vse vodilne podmatrike nesingularne, pri metodi z delnim pivotiranjem
zadošča ţe, da je matrika nesingularna. Časovna zahtevnost LU razcepa z delnim pivotiranjem
se le za nekaj osnovnih operacij razlikuje od časovne zahtevnosti navadnega LU razcepa, kar
se pri velikem n sploh ne opazi in pomeni, da sta metodi v praksi enako hitri. (Plestenjak,
2010).
rešimo s pomočjo LU razcepa z delnim pivotiranjem po

Linearni sistem
naslednjih korakih:
1.
2.
3.

,
,
.
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Sistem v drugem koraku rešimo s premo substitucijo (
), v tretjem pa z obratno substitucijo (

).

Do teţav pri reševanju pa lahko pride tudi v primeru, ko ima sistem dobro definirano
rešitev. Če sta si dve enačbi preveč podobni nastane problem pri zaokroţevanju. Čeprav je
determinanta sistema različna od 0 ne dobimo rešitve, saj med reševanje izgleda, kot da je
sistem singularen. Takšnemu sistemu pravimo, da je slabo pogojen in ga moramo reševati
zelo previdno. Še posebej v primeru, če je n velik lahko pride do zelo velike napake. Vsako
dobljeno rešitev moramo preizkusiti tako, da preverimo ali resnično reši sistem enačb. To
storimo z vstavljanjem v originalni sistem.
Količino potrošenega časa in pomnilnika lahko še nekoliko zmanjšamo, če ima dana
matrika kakšne posebne lastnosti. Če je matrika simetrična, potem za zapis porabimo pol
manj prostora. Prav tako to pomeni, da lahko opravimo tudi pol manj operacij v primerjavi z
LU razcepom.
Kako lahko učinkovito rešimo sistem
, če je matrika A poleg simetričnosti še
pozitivno definitna (
za vsak
)? Vemo, da je vsaka vodilna podmatrika
simetrične pozitivno definitne matrike spet simetrična pozitivno definitna. Potem lahko
izvedemo LU razcep brez pivotiranja in diagonalni elementi matrike U so strogo pozitivni.
Sledi: Matrika A je simetrična pozitivno definitna natanko tedaj, ko obstaja taka nesingularna
spodnja trikotna matrika V s pozitivnimi elementi na diagonali, da je
. Razcep
imenujemo razcep Choleskega, V pa faktor Choleskega. (Plestenjak, 2010)
,
.
Če ţelimo algoritem za razcep Choleskega moramo zapisati enačbe za
∑
∑
Dobimo
. Tako lahko po vrsti izračunamo vse
elemente matrike V.
Torej, simetričen pozitivno definiten sistem
korakih (podobno kot pri LU razcepu):
1.
2.
3.

lahko rešimo po naslednjih

,
,
.

Kaj pa če je matrika simetrična, ne pa tudi definitna? V tem primeru ne moremo
uporabiti razcepa Choleskega, niti LU razcepa (ne ohranja simetrije). Za nesingularne
simetrične matrike obstaja razcep
, kjer je P permutacijska matrika, L spodnja
trikotna matrika z enicami na diagonali, D pa bločna diagonalna matrika z bloki
ali
. Za izračun takšnega razcepa poznamo več algoritmov. Ločijo se po izbiri pivotnih
elementov in številu primerjanj, ki ga za to porabijo. Primera takšnih metod sta BunchKaufmannova in Bunch-Parlettova. Obstaja tudi Aasenova metoda, kjer matriko A razcepimo
v obliko
, kjer je T tridiagonalna matrika. Vse naštete metode v primerjavi z
navadnim LU razcepom prav tako prihranijo polovico časa in prostora. (Plestenjak, 2010)
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Krivulja obrestnih mer
Pomen krivulje obrestnih mer za zavarovalnice
Krivulja obrestnih mer je ključna za likvidnost/solventnost zavarovalnice, saj lahko
tako zavarovalnica določi kolikšno količino sredstev naj nameni za portfelje s finančnimi
inštrumenti, ki imajo dane obrestne mere. Ključnega pomena je krivulja obrestnih mer
predvsem pri matematičnih rezervacijah, kjer bodo sredstva pridobljena iz zaračunanih premij
naloţena v sklade, katerih donosnost je odvisna od višine obrestnih mer v prihodnosti. Po
novem zakonu o solventnosti zavarovalnic (Solvency II) mora imeti zavarovalnica dovolj
kapitala, da bo z verjetnostjo 99,5% preţivela naslednjo leto. To spodnjo mejo imenujemo
SCR (Solvency Capital Requirement). Tukaj bo imela velik vpliv izbira dolgoročne terminske
obrestne mere (UFR), saj se lahko zgodi, da v primeru nizke UFR zavarovalnica ne bo
dosegla SCR. Napaka pri ocenitvi UFR lahko namreč povzroči dobiček/izgubo v skladu
namenjenem varovanju pred insolventnostjo. Da bi zadovoljili pogojem SCR vsako leto, bi
morala biti UFR enaka obrestim, ki jih lahko zavarovalnica zasluţi na trgu danes (za popolno
gotovost bi morala biti UFR enaka obrestni meri finančnega inštrumenta z najdaljšo
dospelostjo).
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Izračun krivulje obrestnih mer
Kot vhodne podatke sem vzel podane obrestne mere zamenjav (swap rate), podane na
dan 31. 12. 2012 v valuti evro (EUR). Njihova vrednost za posamezne dospelosti je podana v
tabeli spodaj.
Dospetje (leta)

Obr. Mera (%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20

0,33
0,37
0,47
0,61
0,78
0,96
1,14
1,31
1,47
1,61
2,10
2,28

Za parameter α sem določil vrednost 0,1 (kot priporoča CEIOPS). Potrebno je določiti
še vrednost T2. T2 je število let, pri katerem ţelimo, da bi terminska obrestna mera dosegla
vrednost UFR. Če izračunane terminske obrestne mere pri T2 še ne doseţejo UFR ali pa ga
celo preseţejo metoda avtomatsko popravi terminske obrestne mere za dospelosti po T2 kar
na vrednost UFR. Če bi se zgodilo, da bi ekstrapolirane vrednosti v času T2 (čas, v katerem
obrestna mera doseţe UFR) odstopale od končne obrestne mere (UFR) za več kot 3 odstotne
točke, potem se α avtomatsko rekalibrira v naslednjem koraku, dokler obrestna mera ne bo
leţala v dovoljenem okvirju.
Kot končno obrestno mero (UFR) sem določil vrednost 4,2%, ki je prav tako
priporočena za evrsko valuto s strani CEIOPS. Določili so jo na podlagi makroekonomskih
raziskav kot vsoto pričakovane letne inflacije (2%) in pričakovane kratkoročne donosnosti na
netvegane obveznice (2,2% letno). Za druge valute se uporablja drug UFR (za stabilnejše
valute niţji in za rizičnejše višji). Tako je določen UFR 3,2% za japonski jen in švicarske
franke ter 5,2% za turške lire, juţnoafriške rande, brazilske reale in indijske rupije. UFR je
enak evrskemu za švedske in norveške krone, britanske funte, ameriške, avstralske in
kanadske dolarje, češke krone, poljske zlote, madţarske forinte, hongkonške in singaporske
dolarje, kitajske juane, ...
Hitrost konvergence se določi na podlagi števila let, v katerih naj obrestna mera
skonvergira k dolgoročni končni obrestni meri. Za primerno število let veljajo vrednosti med
70 in 120 leti. Izbira števila let vpliva na stabilnost krivulje obrestnih mer skozi čas. Po eni
strani je krivulja, ko doseţe UFR, od tistega trenutka naprej skoraj konstantna, zato je pri
izbira manjšega števila let krivulja bolj stabilna za daljša dospetja. Po drugi strani pa velja, da
prej kot bo krivulja obrestnih mer dosegla UFR, bolj bo občutljiva na spremembe pri izbiri
UFR. Kot predlaga CEIOPS sem za število let pri katerih bo krivulja dosegla 4,2% obrestno
mero izbral 90 let.
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Vse izbrane podatke sem vnesel v Excelov dokument, kjer sem imel pripravljene
izračune podane v poglavju Računanje Smith-Wilsonove ekstrapolacije. Za rezultate sem
dobil funkcijo cene (diskontne faktorje).
Iz dobljenih diskontnih faktorjev sem nato izračunal trenutne in terminske obrestne
mere (spot/forward rates).
Vrednosti obeh terminskih mer sem predstavil z grafom:
4.500%
4.000%

3.500%
3.000%
2.500%
2.000%
1.500%
1.000%
0.500%

0.000%

Trenutna obr. mera

Terminska obr. mera

Graf nam predstavlja gibanje krivulje obrestnih mer za naslednjih 135 let. Iz grafa
lahko opazimo, da bodo trenutne obrestne mere (spot) do 13 leta naraščale hitreje, nato pa se
bo njihova rast umirila in se bodo dvigovale postopoma. V skladu z obnašanjem trenutnih
obrestnih mer se bo gibala tudi krivulja terminskih obrestnih mer (forward). Te bodo zaradi
spremembe v hitrosti rasti trenutnih obrestnih mer v tistem časovnem obdobju padale in se
nato ponovno stabilizirale ter počasi naraščale do dolgoročne terminske obrestne mere (UFR).
Terminska krivulja (forward) namreč precenjuje dejanske obrestne mere in tako
pretirava pri napovedih o prihodnjih obrestnih merah, ki jih lahko razberemo iz krivulje
trenutnih obrestnih mer. Bolj kot je krivulja strma, bolj bodo precenjene napovedi in obratno.
Kljub temu, da velja Smith-Wilsonova ekstrapolacija za eno najnatančnejših metod za
napovedovanje prihodnjih obrestnih mer pa se na njih vseeno ne moremo stoodstotno zanesti.
Za boljšo aproksimacijo bi potreboval več informacij o trgu, saj pri svojih izračunah
nisem upošteval likvidnostne premije, saj danega podatka nisem imel. Prav tako ima velik
vpliv na ekstrapoliran del krivulje tudi število in vrednost znanih obrestnih mer; več kot
imamo znanih vrednosti, bolj natančna je predvidena krivulja obrestnih mer. Za svoj primer
sem imel podane obrestne mere za finančne inštrumente z dospelostjo od enega do desetih let
in za petnajsto ter dvajseto leto, boljšo aproksimacijo bi lahko dobil, če bi imel podane vse
obrestne mere med desetim in dvajsetim letom.
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Kako pa je s krivuljo obrestnih mer če nekoliko spremenimo vhodne parametre? Vemo
ţe, da je krivulja stabilnejša za daljša dospetja, če zmanjšamo število let (vendar občutljivejša
na spremembe UFR). Vemo tudi, da je niţji UFR primeren za rizičnejše valute, katerih
obveznice nimajo takšne donosnosti kot nekatere stabilnejše valute. V spodnjih grafih sta
prikazana primera, kjer za število let vzamemo vrednosti 30 in 50. V nadaljevanju sta
prikazana grafa, kjer sem UFR določil v višini 3,2% in 5,2%.
4.500%
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3.500%
3.000%
2.500%
2.000%
1.500%
1.000%
0.500%
0.000%
Trenutna obr. mera

Terminska obr. mera

T2 = 50, UFR = 4,2%, parameter α naraste do 0,123
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3.000%
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2.000%
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1.000%
0.500%
0.000%
Trenutna obr. mera

Terminska obr. mera

T2 = 30, UFR = 4,2%, parameter α naraste do 0,366
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T2 = 90, UFR = 3,2%, α = 0,1
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Terminska obr. mera

T2 = 90, UFR = 5,2%, α = 0.1
Opazimo, da imajo krivulje v vseh primerih podobno obliko. Pri izračunih s krajšim
obdobjem konvergence do končne dolgoročne obrestne mere opazimo, da terminske obrestne
mere naraščajo hitreje, saj morajo v krajšem času doseči 4,2% obrestno mero. Zaradi tega je
tudi krivulja trenutnih obrestnih mer nekoliko bolj enakomerno naraščajoča, vrednosti pa od
časa t = T2 naprej konstantnejše. Pri grafih, ki prikazujeta izračune s spremenjeno UFR se
oblika grafa skoraj ne spremeni, spremeni se le višina »konstantne« obrestne mere (UFR).
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Primerjava Smith-Wilsonove in Nelson-Siegelove metode
Običajna oblika polinomov je
, kjer je m dospelost, a prilegajoči
se parametri in y(m) naša krivulja. Nelson-Siegelova oblike funkcije pa je:
(

)

Pri tem privzamemo naslednje oznake:








m dospelost,
y(m) krivulja donosnosti,
β0, β1, β2, τ so parametri, prilagojeni po metodi najmanjših kvadratov,
β0 dolgoročna raven obrestnih mer (privzeta vrednost 1, ne upada),
β1 kratkoročna komponenta (začne v 1 in monotono in hitro pada proti 0),
β2 srednjeročna komponenta (začne v 0, narašča, nato pade v 0),
τ faktor upadanja (pri majhnih vrednostih povzroči počasno padanje in boljše
prilagajanje krivulji pri daljših dospelostih, pri velikih vrednostih pa hitro upadanje in
boljše prilagajanje krivulji pri krajših dospelostih; ureja kje bo β2 dosegel svoj
maksimum).

S pomočjo Nelson-Siegelove metode sem izračun z istimi začetnimi podatki ponovil in
rezultati so v obliki trenutnih obrestnih mer (spot) predstavljeni na naslednjem grafu. Pri
Smith-Wilsonovi metodi sem kot število let določil 90 in za UFR izbral 4,2%.
4
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SW 3.2%

Opazimo, da se krivulji razlikujeta za več kot desetino odstotne točke natanko od 33. leta
naprej, pri čemer se njuna razlika konstantno povečuje. Do razlike pride, ker smo pri SmithWilsonovi metodi namerno izbrali dolgoročno obrestno mero v višini 4,2% in s tem »prisilili«
krivuljo k dvigovanju. Veliko bliţje sta si Nelson-Siegelova in rdeča krivulja, ki je prav tako
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dobljena po Smith-Wilsonovi metodi, le da je UFR določen v višini 3,2%.V tem primeru
pride do odstopanja za več kot desetino odstotne točke le med 26. in 39. letom (krivulja se ne
sme preveč dvigniti, saj bi v tem primeru presegla končno vrednost 3,2%).

Izračuni v programskem okolju R
Nelson-Siegelova metoda:
library(YieldCurve)
a <- c(0.33, 0.37, 0.47, 0.61, 0.78, 0.96, 1.14, 1.31, 1.47, 1.61, 2.10,
2.28)
b <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20)
c <- Nelson.Siegel(rate = a,maturity = b)
print(c)
obrmere <- function(dospelost, parametri){
d <- length(dospelost)
x <- c()
for (i in c(1:d)) {
vred <- parametri[1] + (parametri[2] + parametri[3]) *
((1 - exp(-parametri[4]*dospelost[i])) /
(parametri[4]*dospelost[i])) parametri[3] * exp(-parametri[4]*dospelost[i])
x <- c(x, vred)
return (x)
}
}
f <- c(1:50)
krivulja <- c()
for (e in c(1:50)) {
krivulja <- c(krivulja, obrmere(e, c))
}
print(krivulja/100)
plot(f, krivulja/100, xlab = 'Dospelost', ylab = 'Obrestne mere', main =
'Krivulja donosa', col = 'gold', pch = (24), ylim = c(0, 0.035), xlim =
c(0, 55))
lines(krivulja/100, col = 'gold')
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Smith-Wilsonova metoda:
library(SmithWilsonYieldCurve)
C <- diag(12)
u <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20)
m <- c(0.996710854, 0.992640868, 0.986031509, 0.975967608, 0.961896246,
0.944286865, 0.92371789, 0.90111761, 0.876922184, 0.852384387,
0.732173268, 0.637067739)
f <- 0.042
S_W <- fFitSmithWilsonYieldCurve(TimesVector = u, CashflowMatrix = C,
MarketValueVector = m, ufr = f, alpha = 0.1)
plot(S_W, ylim=c(0,0.035), xlim=c(0,55), main = 'Krivulja donosa')
lines(S_W)
vrednosti <- c()
for (i in c(1:50)) {
vrednosti <- c(vrednosti, S_W$P(i))
}
print (vrednosti)
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Zaključek
Pri trgovanju z različnimi finančnimi inštrumenti je zelo pomembno naše pričakovanje
o višini bodočih obrestnih mer ter stanju na kapitalskih trgih v prihodnosti, saj so to
najpomembnejši dejavniki pri odločitvah vlagateljev o prihodnjih investicijah. Pričakovanja
se najbolj odraţajo v krivulji obrestnih mer, saj lahko iz njene oblike razberemo višino
obrestnih mer v prihodnosti, iz njene strukture pa lahko predvidevamo o stanju ekonomije čez
nekaj let, prihajajočo inflacijo/deflacijo in še kaj. Terminske obrestne mere (forward) naj bi
napovedovale pričakovanja vlagateljev o stanju v bodočnosti vendar pa sem pri izračunih
dobil občutek, da so te napovedi nekoliko precenjene. Terminske obrestne mere lahko
ustrezno napovejo le stanje na trgih za kratek in srednji rok, dolgoročno pa se na njih zaradi
spreminjajočih trţnih razmer in ostalih dejavnikov, ki vplivajo na stanje trga ne moremo
zanesti.
Vprašanje kako danes oceniti vrednost 1€ pričakovanega v nekem času t v prihodnosti
(ocena krivulje obrestnih mer in ekstrapolacija) je verjetno fundamentalni izziv za finančne
ekonomiste, aktuarje in računovodje. Na vprašanje je tako teţko odgovoriti zaradi: prvič,
zahteva razumevanje kompleksnih sil, ki vplivajo na določanje cen različnih finančnih
inštrumentov in tveganja ter premije, ki prav tako oblikujejo te cene; drugič, ko to razumemo,
moramo to znanje razširiti na veliko število netrţnih dejavnikom, ki so jim ti finančni
inštrumenti dolgoročno izpostavljeni. Izziv tako ne zahteva zgolj tehničnega znanja.
Tudi tehnična plat izračuna še ni čisto popolna. Predvsem so opazne pomanjkljivosti v
izbiri vhodnih podatkov. Teţave se namreč pojavljajo pri prileganju krivulje danim vhodnim
podatkom in ekstrapoliranju podatkov po času zadnje znane obrestne mere. Problem nastane
predvsem pri zadnji znani obrestni meri, saj je krivulja od le-te zelo odvisna in lahko prihaja v
okolici te točke na krivulji do popačenja krivulje. Še en moţen problem so tudi terminske
obrestne mere (forward) same, kajti na krivulji so izračunane gladko (brez skokov), kar pa v
praksi ni vedno res, sej jih pravzarav oblikujejo investitorji sami s svojimi dejanji in
pričakovanji. Ţe po naravi so termiske obrestne mere dokaj nezanesljive in nestabilne skozi
čas, zato lahko tudi tukaj pride v prihodnosti do odstopanj od izračunanih vrednosti. Ravno
zaradi tega bo potrebno tudi pogostejše računanje nove ekstrapolirane krivulje, saj se s
spremembo zamenjav obrestnih mer (swap rate) za dospelost 20 let spremeni celotna krivulja
obrestnih mer. Problem je tudi, da v času izdelave svojega diplomskega dela nikjer nisem
našel dokazov, da opisana metoda pravzaprav zagotovo deluje in je numerično stabilna.
Zgodilo bi se lahko namreč, da za kakšne vhodne podatke sploh ne dobimo rezultatov ali pa
so ti popačeni. Sicer pri obdelavi konkretnih podatkov nisem naletel na tovrstne teţave,
vseeno pa menim, da bi morali pripravljalci (oz. njihovi svetovalci) nove zakonodaje preveriti
ali metoda res vedno deluje in v katerih primerih ne deluje (pravilno).
Ne glede na teţave pa moramo krivuljo nujno izračunati, če ţelimo predvideti stanje
naših sredstev v prihodnosti. Trenutno najboljša metoda za to je prav opisana SmithWilsonova ekstrapolacija, ki jo predlaga tudi nova zakonodaja Solventnost II. S pomočjo
krivulje obrestnih mer pridobljene iz Smith-Wilsonove ekstrapolacije lahko kasneje
izračunamo tudi potreben solventnostni kapital (SCR) in potreben minimalni kapital (MCR),
ki bosta pomagala ohranjati likvidnost/solventnost evropskih zavarovalnic.
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