
 

 (Correlations and Copulasקורלציות וקופולות )

נויות משותפות שוב או (מיםתאמ, Correlationsקורלציות )ב משתמשים סיכונים מנהלי

(Covariances)  תהיומי המשותפת שונותהשיעור . משתנים שני בין הקשר את לתארעל מנת 

שיעורי ב המשתנים של היומיות התשואות ביןש קורלציהה של המחושבת כמכפלהיא 

 היומיתהמשותפת השונות  שיעור אחר למעקב השיטות. התנודתיות היומיים של המשתנים

 סיכונים מנהלי קרובות לעיתים. היומית שונותה שיעור אחר המשמשות למעקב לאלה דומות

 כלשל  (Variance–Covariance Matrixת השוניות המשותפות )מטריצ אחר לעקוב מנסים

 .חשופים הם אליהםש משתניםה

 מותנית לאה ההתפלגות היא משתנה של( Marginal Distribution) השולית ההתפלגות

(Unconditional Distribution )בוש במצב מצוי אקטואר מאוד קרובות לעתים. המשתנה של 

 רוצההוא  מסוימת וכעת משתנים קבוצת של השוליות ההתפלגויות אתד ואמסיים ל הוא

 ההתפלגויות אם. שלהם( Correlation Structure) קורלציהה מבנה בדבר הנחה להניח

 יש שלמשתנים להניח טבעיאו אז רק , נורמליותהן התפלגויות  המשתנים של השוליות

פשוט  אחרים במצבים. (Multivariate Normal Distributionמימדית )-רב נורמלית התפלגות

 לאחוזון-אחוזון בסיס על ותהשולי התפלגויותהמתמירים את  , כלומר,בקופולות משתמשים

(Percentile-to-Percentile) רב מקבילה הל שיש תאחר התפלגותל או) תנורמליו התפלגויותל-

 מתוך בעקיפיןם הרצויים משתניה ביןש קורלציהה מבנהמגדירים את  ר מכןלאחו (ימדיתמ

 .שהותמרו המשתניםבין  שהונח קורלציהה מבנה

 זוהי. (Factor Model) םמיגור במודל לרוב משתמשים םאקטוארי, רבים משתנים ישנם כאשר

מקובל להניח כי . שאותם יש לאומד המתאם אומדני מספר את צמצםל אחת הדרכים

 כך למשל . גורמיםאותם  עם שלהם קורלציותהמ ורק אך תנובע משתנים שני בין קורלציהה



 

 באמצעות שונות חברות ביןש( Default Correlationחדלות הפירעון ) קורלצייתלמדל את  ניתן

זמני של ( Factor-Based Gaussian Copula Model) גורמים-מבוסס גאוסיאניתה קופולהה מודל

 .(TTD- Time To Defaultחדלות פירעון ) ההגעה שלהן למצב של

פלגות של שיעורי חדלות ההת חישוב הוא סיכונים מנהליעבור  קופולות של חשוב יישום

 שמודל קרובות לעיתים מניחים אקטוארים עבור תיקי הלוואות.( Default Rates)הפירעון 

של זמני ההגעה למצב  תיוהתפלגוה בין מקשר( One-Factor Copula Model) גורמי-קופולה חד

 התפלגות של האחוזונים את הם מחשבים מכן לאחר. שונות הלוואות עבור של חדלות פירעון

 גורםשל אותו התפלגות ה של האחוזונים מתוך גדול הלוואות תיקחדלות הפירעון על  מקרי

 הוןה דרישות קביעתבעת  הנהוגה הגישהלמעשה  זו. גורמי-ששימש במודל הקופולה החד
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