
Ryzyko cen instrumentów kapitałowych

Model wewnętrzny winien wykorzystywać odrębny czynnik ryzyka przynajmniej dla każdego rynku
instrumentów kapitałowych, w których instytucja utrzymuje znaczące pozycje.

Ryzyko cen towarów

Model wewnętrzny winien wykorzystywać oddzielny czynnik ryzyka przynajmniej dla każdego
towaru, w którym instytucja utrzymuje znaczące pozycje. Model wewnętrzny musi także ujmować
ryzyko niedoskonale skorelowanych przesunięć między podobnymi ale nie identycznymi towarami
oraz ryzyko zmian cen terminowych wynikające z niedopasowania zapadalności. Winien także
uwzględniać charakterystyki rynkowe, w szczególności daty dostawy i zakres uprawnień uczestników
rynku do zamykania pozycji.

13. Właściwe organy mogą zezwolić instytucjom na uwzględnianie empirycznych korelacji w ramach
kategorii ryzyka oraz między kategoriami ryzyka, jeśli są przekonane, że system pomiaru korelacji w
instytucji jest poprawny i rzetelnie wdrożony.

ZAŁĄCZNIK VI

OBLICZANIE WYMOGÓW KAPITAŁOWYCH Z TYTUŁU
KONCENTRACJI ZAANGAŻOWAŃ

1. Wymóg ten, o którym mowa w art. 31 lit. b) oblicza się poprzez wyodrębnienie tych składników
łącznego zaangażowania wobec klienta lub grupy powiązanych ze sobą klientów z tytułu działalności
zaliczonej do portfela handlowego, którym przypisano najwyższe wymogi w zakresie ryzyka szczegól-
nego zgodnie z załącznikiem I lub podlegają wymogom określonym w załączniku II, a których suma
łączna odpowiada kwocie nadmiernego zaangażowania, o którym mowa w art. 31 lit. a).

2. O ile nadmierne zaangażowanie nie trwa dłużej niż dziesięć dni, dodatkowy wymóg kapitałowy w
stosunku do tych składników wynosi 200 % wymogów, o których mowa w poprzednim zdaniu.

3. Po upływie dziesięciu dni od chwili przekroczenia limitów należy przypisać składniki tego nadmiernego
zaangażowania wyodrębnione zgodnie z ust. 1 do odpowiedniego wiersza kolumny 1 w tabeli I , w
kolejności od najniższych do najwyższych wymogów w zakresie ryzyka szczególnego ustalonych
zgodnie z załącznikiem I lub wymogów określonych w załączniku II. Dodatkowy wymóg kapitałowy
równa się sumie łącznej ustalonych dla tych składników wymogów w zakresie ryzyka szczególnego
zgodnie z załącznikiem I lub wymogów określonych w załączniku II pomnożonych przez odpowiednie
współczynniki określone w kolumnie 2 tabeli I;

Tabela 1

Nadmierne zaangażowanie
(udział zaangażowania w funduszach własnych) Współczynniki

Do 40 % 200 %

40-60 % 300 %

60-80 % 400 %

80-100 % 500 %

100-250 % 600 %

Powyżej 250 % 900 %
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