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Streszczenie: Obligacje katastroficzne są stosunkowo nowym 
instrumentem finansowym. Ich emisja oraz późniejszy nimi ob
rót są źródłem nowych pytań z dziedziny matematyki finanso
wej, takich jak znalezienie wartości obecnej obligacji, kwestia 
optymalnej wielkości emitowanego wolumenu, itd. W poniż
szym artykule przedstawimy zastosowanie metod symulacyj
nych i programu EDGE do rozwiązywania wspomnianych za
gadnień. Oprócz przykładowych algorytmów w pseudokodzie, 
zostaną również zaprezentowane wyniki symulacyjne. 

Słowa kluczowe: obligacje katastroficzne, metoda Monte Car
lo, równoważna miara martyngałowa, wycena instrumentów fi
nansowych. 

1. WPROWADZENIE 

Ostatnie dekady XX wieku i początek XXI wieku były 
okresem znacznego wzrostu wysokości szkód material
nych wywołanych katastrofami naturalnymi, takimi jak 
powodzie, trzęsienia ziemi, huragany, tsunami. Odbiło 
się to w negatywny sposób na gospodarce wielu krajów 
świata (patrz np. [5], [10], [16]), jak również na kondycji 
finansowej budżetów samorządów i firm ubezpieczenio
wych. Przykładowo, w okresie pomiędzy 1989 a 1995 ro
kiem straty pokryte przez firmy ubezpieczeniowe były o 
50% większe niż podobne straty w ciągu wcześniejszych 
38 lat razem wziętych (patrz np. [13], [20]). 

W celu złagodzenia skutków poważnych odpływów 
finansowych wywołanych katastrofami naturalnymi, 
wprowadzone zostały nowe typy instrumentów finanso
wych - obligacje katastroficzne (w j. ang. catastrophe 
bonds lub cat bonds) . Są one szczególnym rodzajem po
chodnych instrumentów finansowych, gdyż ich struktura 
wypłat związana jest nie tylko z zachowaniem pewnego 
podstawowego instrumentu finansowym (w j. ang. under
lying asset), ale także dodatkową zmienną - wystąpie

niem określonego typu katastrofy naturalnej dla zdefinio
wanego wcześniej regionu i przedziału czasowego (patrz 
np. [13], [14], [24], [30]). 

Wraz z wprowadzeniem nowego typu instrumentu finan
sowego, pojawił się szereg otwartych problemów zwią
zanych z jego emisją i dalszym obrotem. Tymi kwestiami 
są m.in. problem wyceny instrumentu, czyli znalezienia 
jego oczekiwanej wartości obecnej, określenie optymal
nej wielkości emitowanego woluminu obligacji, czy też 
obliczenie kosztów i zysków związanych z jego obsługą 
i ewentualnymi wystąpieniami katastrof naturalnych do 
momentu jego zapadania. 

W niniejszym artykule zostanie zaprezentowane uogól
nienie znanej z matematyki finansowej metody rów
noważnej miary martyngałowej i symulacyjnych metod 
Monte Carlo (patrz np. [4], [6], [15], [17], [23], [25], [29], 
[31]) na przypadek obligacji katastroficznych. W celu 
symulowania możliwych scenariuszy katastrof zostaną 
zastosowane procedury wykorzystujące program EDGE 
(patrz np. [2], [8], [28]). Zaprezentowana w niniejszym 
artykule metodologia jest kontynuacją problematyki za
prezentowanej w pracach [8], [26], [27]. Inne podejście 
do omawianych problemów znaleźć można np. w [3], 
[18]. 

1.1. Obligacje katastroficzne 
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Obligacje katastroficzne są instrumentem finansowym, 
który zadebiutował na giełdach światowych w roku 1995. 
Szerzej znane stały się jednak od roku 1997, kiedy to fir
ma ubezpieczeniowa USAA z Teksasu wyemitowała dwa 
nowe rodzaje obligacji katastroficznych, których łączną 
wartość oceniono na 447 milionów dolarów (patrz np. 
[13], [14], [22]). 

Jak wspornnianio wcześniej, w przeciwieństwie do in
nych instrumentów finansowych, struktura wypłat dla 
obligacji katastroficznych jest zawsze związana z zaist
nieniem dodatkowej zmiennej , zwanej triggering point. 
Sformułowanie to oznacza wystąpienie ściśle określone
go rodzaju katastrofy naturalnej (np. powodzi, trzęsienia 
ziemi, wywołanych huraganem szkód przekraczających 
określony poziom) na zdefiniowanym wcześniej obsza-



rze i dla ustalonego okresu czasu. Dokładny opis trigge
ring point jest zawsze podawany w prospekcie emisyj
nym obligacji. Ponadto, podobnie jak w przypadku in
nych pochodnych instrumentów finansowych, wielkość 
wypłat z obligacji katastroficznych zależy też od zacho
wania się ustalonego instrumentu podstawowego (np. ak
cji, stóp procentowych). 

Głównym celem emitowania obligacji katastroficznych 
jest chęć wykorzystania zasobów rynków finansowych, 
charakteryzujących się dużą płynnością i zasobami, na 
rynkach ubezpieczeniowych lub w budżetach samorządo
wych i rządowych (patrz [5], [7], [11], [12], [13]). Prze
pływ taki określa się jako transfer ryzyka pomiędzy ryn
kami, stąd obligacje katastroficzne są przykładem szer
szej klasy tzw. risk-transfer financial instruments (instru
mentów finansowych transferujących ryzyko) (patrz np. 
[19]). 

1.2. Program EDGE 

Pakiet EDGE (skrót od Earthquake and Demage Estima
tor I Generator) został stworzony w IIASA. Jest to spe
cjalistyczny program komputerowy, umożliwiający gene
rowanie informacji związanych z symulowanym wystą
pieniem trzęsienia ziemi, m.in. miejsca jego epicentrum, 
obszaru objętego trzęsienia ziemi, siły trzęsienia, wielko
ści spowodowanych szkód w infrastrukturze (patrz [2], 
[28]). 

EDGE jest programem uniwersalnym, który po odpo
wiedniej kalibracji i przygotowaniu właściwych danych 
wejściowych może zostać użyty dla dowolnego regionu 
świata. Ponadto zmodyfikowane wersje tego pakietu mo
gą zostać wykorzystane do symulowania innych katastrof 
naturalnych, np. powodzi (patrz [8]). 

W niniejszej publikacji zaprezentujemy zastosowanie sy
mulacji wygenerowanych programem EDGE w proble
mie wyceny obligacji katastroficznych. Należy zwrócić 
uwagę, iż do podobnego zadania można zastosować rów
nież inne programy symulacyjne, jeśli tylko potrafimy 
dokonać generacji odpowiednich „scenariuszy" katastrof, 
np. obszaru objętego powodzią, wartości szkód powsta
łych w wyniku huraganu, itp. lub potrafimy je modelować 
przy pomocy odpowiednich procesów losowych. 

2. PRZYKŁAD WYCENY OBLIGACJI KATA
STROFICZNEJ 

W dalszym ciągu artykułu zakładać będziemy, iż trajek
torię ceny instrumentu podstawowego, na którym bazuje 
rozpatrywany przez nas typ obligacji katastroficznej, mo
delujemy pewnym procesem stochastycznym St, gdzie 
t E [O; T], a T jest momentem zapadania obligacji . Pro
ces St musi być oczywiście dopasowany do rozpatrywa
nego rynku finansowego. Klasycznym przykładem takich 
procesów stochastycznych są procesy Levy' ego, np. geo
metryczny ruch Browna z dryfem (i . ang. drift) µ i stałym 
współczynnikiem zmienności (i. ang. volatility) a (patrz 

np. [23] , [29], [31]): 

St= So exp (µ t + a Wt) , (1) 

gdzie S) jest początkową ceną podstawowego instrumen
tu finansowego, a Wt jest arytmetycznym .procesem Wie
nera. W przypadku procesów Levy ' ego następnym kro
kiem jest przejście do odpowiedniej równoważnej mia
ry martyngałowej (patrz np. [29], [31]) i stworzenie me
chanizmu pozwalającego na generowanie próby trajek
torii cen Sł ' S;' ... ' sr , gdzie m jest liczbą symulacji. 
Dla geometrycznego ruchu Browna symulowanie próbek 
trajektorii umożliwia np. wzór Eulera. Przez n będziemy 
oznaczali liczbę kroków symulacji przypadających na po
jedynczą trajektorię Sf. 
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Zakładać również będziemy, iż proces stochastyczny Xt 
opisywać będzie interesujący nas aspekt katastrofy na
turalnej (tzn. triggering point) , związany z rozpatrywa
ną obligacją katastroficzną, jak np. moment wystąpienia 
trzęsienia ziemi, wielkość szkód spowodowanych hura
ganami, itp. Ponadto proces Xt powinien mieć postać 
umożliwiającą generowanie próbek Xl, X; , .. . , Xt, 
zwanych dalej scenariuszami katastrof Liczbę s określać 
będziemy jako ilość scenariuszy. W przykładach oma
wianych w artykule mechanizmem symulującym scena
riusze katastrof będą procedury bazujące na programie 
EDGE. 

Przez f (St , Xt) oznaczać będziemy funkcję wypłaty dla 
omawianego przez nas rodzaju obligacji katastroficznej. 
Rozpatrzmy przykładową obligację o następującej struk
turze wypłat: jeśli do momentu T nie wystąpi trzęsienie 
ziemi o sile powyżej R stopni Richtera, posiadacz obliga
cji otrzyma wypłatę Sr, czyli cenę instrumentu podsta
wowego w chwili zapadania obligacji. Gdyby zaś takie 
trzęsienie ziemi wystąpiło, posiadacz nie otrzyma żad
nej wypłaty. Funkcja wypłaty jest dana w tym przypadku 
wzorem: 

dla maxtE[O,T]{Xt} < R , (2) 
wp.p. 

gdzie Xt jest siłą trzęsienia ziemi, które zaszło w chwili 
t. 

Dla ułatwienia niech m = s. Wtedy oczekiwana war
tość obecna przyszłego strumienia wypłat dla rozważane
go typu obligacji będzie estymatorem jej ceny C w przy
padku braku arbitrażu (czyli ceny sprawiedliwej - fair 
price) i będzie dana wzorem: 

gdzie r jest ciągła stopą wolną od ryzyka (risk-free conti
nuous yield), PV(.) - wartością obecną strumienia przy
szłych płatności, FV(.) - wartością przyszłą strumienia 
płatności. 



Postać (3) umożliwia zastosowanie par (St, X:) ge
nerowanych wcześniej omawianymi mechanizmami. W 
szczególności algorytm w pseudokodzie wyliczający ce
nę obligacji dla przykładu danego funkcją wypłaty (2) ma 
postać : 

Algorytm I 

CalculatePrice (n,m,T,sO, sigma ,r,R) 

Average:=0; 
dt:=T/n; 
for i=l t om do 
begin 
S:=s0; 
if EarthquakeTimeBeyond(R) >T 
begin 
for j=l to n do 
S:=S*exp((r-0.S*sigmaA2)*dt+ 

sigma*sqrt(dt)*GenNorm); 
Average:=Average+S; 

end ; 
end; 
Average:=Average/m; 
Price:=exp(-r*T)*Average; 
return Price; 
end. 

W powyższym algorytmie zmienna n jest ilością kro
ków algrytmu w pojedynczym okresie życia obliga
cji, s O jest ceną podstawowego instrumentu podsta
wowego S0 , sigma oznacza zmienność er, proce
dura EarthquakeTimeBeyond (R) generuje mo
ment wystąpienia pierwszego trzęsienia ziemi powy
żej R stopni Richtera, zaś procedura GenNorm ge
neruje zmienne iid (independent, identically distribu
ted) ze standardowego rozkładu normalnego N(0; 1). 
Omawiany algorytm został wykorzystany z procedurą 
EarthquakeTimeBeyond (R) bazującą na genera
cjach z programu EDGE i następującym zestawem pa
rametrów: r = 0.05, er = 0.02, S0 = 1, T = 5, n = 
60, m = 10000, R = 7. Obliczony w wyniku jego dzia
łania estymator ceny (3) wyniósł 0,9202. 

Przykłady innych algorytmów wraz z wynikami symula
cji znaleźć można w [26], [27]. 

3. WPROWADZENIE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY 
PROCESAMI 

W przypadku, gdy nie istnieje zależność statystyczna po
między procesami St i Xt, formułę (3) można uprościć, 
co umożliwia np. przybliżenie postaci zazwyczaj bardziej 
skomplikowanego procesu Xt większą ilością symulacji 
s. Jednak obecnie istnieją silne związki pomiędzy rynka
mi finansowymi w różnych częściach świata, co powodu
je, że wystąpienie katastrofy naturalnej w jednym regio
nie ma wpływ na zachowanie się giełdy w zupełnie in
nym miejscu. W szczególności ta zależność „finansowa" 
implikuje zależność pomiędzy procesami St i Xt. Formu
ła (3) pozwala w łatwy sposób generować symulację, gdy 
ów związek istnieje. 

W celu ilustracji tego problemu, rozważmy następujący 
przykład obligacji katastroficznej: niech posiadacz obli
gacji otrzymuje wypłatę w wysokości Si na koniec każ
dego i-tego roku, w którym nie wystąpiło trzęsienie zie
mi powyżej R stopni. Jeśli zaś takie trzęsienie wystąpiło, 
właściciel obligacji otrzyma tylko p% wartości podsta
wowego instrumentu finansowego na koniec roku wystą
pienia triggering point oraz żadnych wypłat w kolejnych 
latach. Wtedy funkcja wypłaty ma postać: 
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{
S1 , ... ,ST 

f = Si,--·, 
si,P% • si+1 

gdy max[o;T]{Xt} < R 

gdy max[o;i] { Xt} < R i 
Xt ;,. R dla t E ( i; i + 1] 

(4) 
Załóżmy ponadto, że istnieje zależność pomiędzy ryn
kiem finansowym, na którym notowany jest instrument 
podstawowy St, a rejonem możliwego wystąpienia trig
gering point. Związek ten będziemy modelować w nastę
pujący sposób - w momencie, gdy wystąpi trigging point, 
nastąpi skok w dół trajektorii procesu St. Wielkość te
go skoku będziemy opisywać rozkładem wykładniczym z 
parametrem >., który będzie miarą siły zależności pomię
dzy rynkiem finansowym a rejonem katastrofy. Dodatko
wo na wysokość skoku wpływ mieć będzie siła trzęsienia 
ziemi związanego z triggering point. 

Należy podkreślić, że kwestia typu i postaci zależności 
pomiędzy oboma procesami stochastycznymi jest ściśle 
związana z rozpatrywanym przypadkiem, będąc zazwy
czaj znacznie bardziej skomplikowanym w modelowaniu 
problemem niż zastosowany tutaj rozkład wykładniczy. 

Dla obligacji opisanej formułą ( 4) i powyższymi założe
niami, algorytm w pseudokodzie ma postać: 

Algorytm li 

CalculatePriceForJump 
(m,T,sO,sigma,r,p,R,lambda) 

Sum:=0; 
SumSquare:=0; 
for i=l tom do 
begin 

S:=s0; 
Payment:=0; 
(Time,Magnitude) := 
GenEarthquakeTimeAndMagnitude(R); 

Y:=PeriodsNumber(Time,T); 
for j=l to Y do 
begin 

S:=S*exp((r-0.S*sigmaA2)+ 
sigma*GenNorm); 

Payment:=Payment+S*exp(r*(T-j)); 
end; 
if Time <T then 
begin 

S :=S*exp((r-0.S*s igma A2 )+ 
sigma*GenNorm
GenJump(lambda,Magnitude)); 

Payment:=Payment+p* S*exp(r * (T-Y))/100; 
end; 
Payment:=Payment*exp(-r*T); 
Sum:=Sum+Payment; 
SumSquare:=SumSquare+Payment*Payment; 

end; 



Price:=Sum/M; 
Variance:=SumSquare/M - Price*Price; 
return Price; 
return Variance; 
end. 

Wynikiem działania powyższego algorytmu jest esty
mator ceny obligacji (Pr i ce) oraz wariancja uzyskanej 
wartości obecnej oczekiwanego strumienia wypłat 

(Variance), którą wykorzystać można do skon
struowania odpowiedniego przedziału ufności dla 
ceny obligacji. W celu przejrzystości, w algorytmie 
tym wykorzystano następujące funkcje specjalne: 
GenEarthquakeTimeAndLevel(R) - procedura 
ta generuje moment (Time) i siłę (Magnitude) 
pierwszego trzęsienie ziemi mającego powyżej R stopni 
w skali Richtera, PeriodsNumber (Time, T) -
procedura ta oblicza liczbę lat (czyli okresów wypłat) 
poprzedzających moment zapadania T lub wystąpienie 
triggering point, jeśli zajdzie ono wcześniej niż T, 
GenJump ( lambda, Magni tude) - procedura ta 
generuje wielkość skoku trajektorii instrumentu podsta
wowego modelowanego przez rozkład wykładniczy z 
parametrem lambda*Magnitude, tzn. z gęstością: 

f(x) = (>.. Magnitude)e-(>-•Magnitude) . (5) 

4. PROBLEM ESTYMACJI WIELKOŚCI WOLU
MINU 

Innym problemem związanym ściśle z emisją obligacji 
katastroficznych jest zagadnienie oszacowania wielkości 
emitowanego woluminu papierów wartościowych. Emi
tent może być np. zainteresowany znalezieniem wielko
ści emisji, która z ustalonym prawdopodobieństwem a 
zapewni, że uzyskane w razie wystąpienia triggering po
int zyski z obligacji będą wyższe niż straty wynikające z 
zaistnienia katastrofy naturalnej. 

Problem ten może matematycznie zapisać jako 

(6) 

gdzie v jest wielkością szukanego woluminu, fL(Xt) -
funkcją strat spowodowanych wystąpieniem katastrofy 
naturalnej, fp(Xt,St) - funkcją zysków z pojedynczej 
obligacji, jeśli zajdzie triggering point, a - ustalonym po
ziomem prawdopodobieństwa. 

Jak łatwo zauważyć, problem opisany przez (6) jest rów
noznaczny znalezieniu odpowiedniego kwantyla o rzę
dzie a przy użycie metod symulacyjnych. Formuła (6) za
kłada występowanie zależności pomiędzy procesami St i 
Xt, np. poprzez moment wystąpienia katastrofy i wypłaty 
z obligacji, co zostanie zilustrowane w następnym przy
kładzie. 

Załóżmy, że rozpatrujemy obligację katastroficzną opisa
ną funkcją wypłat (2), nie istnieje „finansowa" zależność 
pomiędzy rynkiem finansowym a miejscem wystąpienia 

katastrofy (tzn. nie zachodzi przypadek zmiany trajekto
rii procesu St na skutek zajścia triggering point, opisany 
w rozdziale 3.), funkcja straty ma postać: 

h(Xt) = expc"M, (7) 

gdzie c" jest pewną stałą (np. wynikającą z przyjętych 
jednostek pienieżnych), M jest siłą trzęsienia ziemi zwią
zanego z triggering point. Z kolei funkcja zysków z po
jedynczej obligacji jest opisana przez: 
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(8) 

gdzie l jest momentem wystąpienia triggering point, C -
ceną obligacji (jace value), c' - kosztami związanymi z 
emisją pojedynczej obligacji. We wzorze (8) skorzystali
śmy z założenia, iż cenę C obligacji inwestujemy ze stałą 
stopą zwrotu r. 

Przy powyższych założeniach odpowiedni algorytm ma 
postać: 

Algorytm Ili 

CalculateVolume 
(m,T,r,R,C,Cprim,Cbis,alpha) 

for i:=l tom do 
begin 
S:=s0; 
(Time,Magnitude) := 
GenEarthquakeTimeAndMagnitude(R); 

if Time< T then 
begin 

Losses:=exp(Cbis*Magnitude); 
Profits:=exp(r*Time)*(C-Cprim); 
Ratio[[i]] :=Loses/Profits; 

end 
else m:=m-1; 

end; 
Ratio:=Sort(Ratio); 
Volume:=Ratio[[Ceiling(alpha*m)]]; 
Return(Volume); 
end. 

Zmienna Cpr im oznacza w powyższym algorytmie stałe 
koszty c', Cbis - parametr c". Ponadto w celu zwięk
szenia zrozumiałości algorytmu, wykorzystane zostały w 
nim funkcje specjalne: Sort (Ratio), która sortuje ta
blicę stosunków strat wynikających z katastrofy do zy
sków z pojedynczej obligacji, oraz Ceiling ( . ) , która 
oblicza sufit liczby (tzn. wartość 1-l ). 

5. PODSUMOWANIE 

Obligacje katastroficzne są stosunkowo nowym, ale pod
legającym intensywnemu rozwojowi instrumentem finan
sowym. W przeciwieństwie do innych pochodnych in
strumentów finansowych, struktura wypłat obligacji ka
tastroficznych jest związana z dodatkowym, ,,zewnętrz
nym" procesem losowym, wynikającym z wpływu trig
gering point. W związku z powyższym zachodzi potrze
ba uogólnienia metod znanych z matematyki finansowej. 



W niniejszym artykule przedstawiono przykłady rozwią
zywania problemów wynikających z emisji i obrotu ob
ligacjami katastroficznymi z wykorzystaniem równoważ
nej miary martyngałowej, metod symulacyjnych i pakietu 
EDGE. W celu ich ilustracji zaprezentowano przykłado
we typy obligacji katastroficznych wraz z odpowiednimi 
algorytmami w pseudokodzie. Możliwe jest zastosowa
nie innych niż pakiet EDGE źródeł scenariuszy katastrof, 
a przez to dopasowanie ich do potrzeb rozważanych ryn
ków. 

Należy zauważyć, że zaprezentowane tutaj metody mo
gą także zostać zastosowane np. do oszacowania kosz
tów obsługi wyemitowanych obligacji katastroficznej 
z uwzględnieniem ewentualnego wystąpienia triggering 
point. Również w takim przypadku zastosowanie symu
lacji ułatwia dokonywanie obliczeń. Jak łatwo zauwa
żyć, wspomniana analiza kosztów może być wstępem 
do stworzenia programu wspomagającego podejmowa
nie decyzji, np. poprzez wskazanie optymalnego w sen
sie finansowym instrumentu ubezpieczeniowego spośród 
pewnego ich możliwego zakresu (np. obligacji katastro
ficznych, zwykłych obligacji, polis ubezpieczeniowych, 
akcji, itd.) lub dla nałożonych przez użytkownika ze
wnętrznych ograniczeń. Dalsze prace związane z tym 
kierunkiem wydają się bardzo obiecujące i powinny być 
kontynuowane. 

APPLICATION OF SIMULATION METHODS IN 
PROBLEMS ARISING FROM CATASTROPHE BONDS 

TURNOVER 

Abstract: Catastrophe bonds are relatively new financial in
strument. lssuing of bonds and bonds tumover are the source 
of new questions for financial mathematics, e.g. cat bonds pri
cing, problem of optimal issued volume, etc. In this paper we 
present application of simulation methods and EDGE software 
to solving of mentioned above issues. Apart from pseudocode 
algoritms, we present also simulation results. 
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