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ANOTÁCIA 

Práca je zameraná na definovanie úlohy tvorby investičného portfólia s ohľadom na 

viaceré referenčné obdobia. Cieľom práce je vytvoriť a analyzovať modely viacnásobných 

investičných horizontov, ktoré vychádzajú z modelov poistenia portfólia. Sú vytvorené 

viaceré na základe komplexnosti diferencované modely. Analýza vytvorených modelov sa 

zameriava na analýzu citlivosti a komparáciu s klasickými modelmi s jedným investičným 

obdobím prostredníctvom upravenej historickej simulácie. Práca je rozdelená na dve časti, 

časť teoreticko-metodologickú a aplikačnú časť. 

V teoretickej časti sú najprv popísané základné modely výberu optimálneho portfólia, ktoré 

sú doplnené modelmi súčasného výskumu finančnej ekonómie. Je ukázané, že rovnako model 

založený na predpoklade racionálnych očakávaní, ako aj model behaviorálnej ekonómie 

poskytujú teoretický základ modelom poistenia portfólia. Model poistenia portfólia je 

definovaný ako úloha tvorby portfólia, ktorá obmedzuje negatívne realizácie zhodnotenia 

portfólia. Teória modelov poistenia portfólia je doplnená definovaním a kvantifikovaním 

nesúladu medzi dĺžkou investičného horizontu investora a obdobím, v ktorom dochádza 

k zmene parametrov modelu. Vytvorenie modelov s viacnásobnými horizontmi predpokladá 

riešenie problému časovej propagácie odhadovaných parametrov, ktorému sa venuje druhá 

kapitola. Sú predstavené základné modely spolu s dynamickými modelmi a štrukturálnymi 

modelmi výnosov. Tretia kapitola dizertačnej práce definuje kvantitatívne vzťahy modelov 

poistenia portfólia s viacnásobnými horizontmi. 

V aplikačnej časti sú overované požiadavky aplikovateľnosti a ekonomickej racionality 

vytvorených modelov. Je uskutočnená analýza citlivosti na vstupné parametre modelov. 

Špecifický dôraz je venovaný komparácii s klasickými modelmi s jedným horizontom. 

Vytvorené modely sú spätne testované s použitím rôznych modelov časovej propagácie. 

Jednotlivé modely sú porovnané rovnako na základe kvalitatívnych kritérií s ohľadom na 

flexibilitu vytvorených modelov a ich komplexnosť. 

Modely poistenia portfólia s viacnásobnými investičnými horizontmi môžu byť použité 

ako úloha tvorby portfólia podielového fondu, do ktorého investujú investori s homogénnymi 

rizikovými preferenciami, ale s heterogénnymi časovými preferenciami. Použitím 

vytvorených modelov sa znižuje riziko negatívneho výsledku investície. Zároveň modely 

viacnásobných horizontov možno použiť ako nástroj na odstránenie problému skokových 

zmien parametrov iných dynamických modelov tvorby portfólia. 



 
 

SUMMARY 

Multi-horizon portfolio insurance models 

The thesis is focused on definition of a multi-horizon portfolio choice model. The goal of the 

thesis is to invent and analyze multi-horizon models that utilize portfolio insurance strategies. 

Several models are created with different parametric and functional complexity. The analysis of 

presented models is dedicated to sensitivity analysis and comparison with classic one-horizon 

models through an adjusted historical simulation. The thesis is divided into two parts, theoretical-

methodological and application part. 

In the theoretical part of the thesis, classical portfolio choice models are firstly described and 

sequentially supplemented by models of current research in financial economics. It is shown that 

both rational expectations models as well as models based on behavioral economics provide 

theoretical background to the portfolio insurance models. Portfolio insurance model is defined as 

a portfolio choice model that limits realizations of negatively anticipated outcomes of an 

investment. The portfolio insurance models’ theory is followed by definition and quantification of 

the impact of overall portfolio horizon and frequency of parameters change mismatch. 

Presentation of multi-horizon models assumes prudent solving of time propagation of utilized 

estimates, what is devoted the second part of the thesis to. Advanced dynamic models together 

with structural models are built on the demonstration of basic model. The third part presents and 

quantitatively defines multi-horizon portfolio insurance models. 

In the application part applicability and economical rationality requirements of invested 

models are verified. The sensitivity to models’ parameters is analyzed. Special emphasis is 

devoted to the comparison with regular one-horizon models. Presented multi-horizon models are 

back-tested based on various assumptions regarding time propagation of utilized estimates. 

Models are subsequently compared to each other based on qualitative criterions with respect to the 

flexibility and complexity. 

Multi-horizon portfolio insurance models can be used as portfolio choice engine in the mutual 

or pension funds management where invest investors that are homogeneous in terms of their 

risk/reward preferences but heterogeneous in terms of their invest horizons. Introduced models 

decrease probability of the negative outcome of investment even in multi-investor setting. Multi-

horizon models can be simultaneously utilized to eliminate problem of allocation jumps in other 

dynamic portfolio models. 
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Úvod 

Snaha o zhodnotenie investovaného majetku je fundamentálnym dôvodom väčšiny 

investičných rozhodnutí, ktoré uskutočňujú individuálni investori. Časový okamih, v ktorom 

sa majú dané investičné očakávania naplniť, je esenciálnym atribútom investičného 

rozhodovania a označujeme ho ako investičný horizont. Riešenie úlohy výberu portfólia 

zahŕňa špecifikáciu jednotlivých investičných príležitostí a definovanie funkcie užitočnosti. 

Investičné príležitosti individuálneho investora možno definovať ako množinu  

obchodovateľných finančných aktív, konkrétne mix investičných portfólií, ktorý vytvára celú 

hranicu efektívnych portfólií. Uvažujme o rôznych podielových fondoch, ktoré predstavujú 

daný mix. Predpokladajme, že individuálni investori robia správne investičné rozhodnutia 

a každý z nich si volí optimálny podielový fond. Časové okamihy, v ktorých sa uskutočňujú 

investičné rozhodnutia, sú náhodne rozptýlené v čase z dôvodu rôznych životných cyklov 

jednotlivých investorov. Investori, ktorí nakupujú rovnaký podielový fond, sú tak navzájom 

homogénni vzhľadom na svoje výnosovo – rizikové preferencie, ale heterogénni vzhľadom na 

svoje investičné horizonty a okamihy uskutočnenia investičného rozhodnutia. 

Investičné stratégie podielových fondov sa navzájom líšia v povahe záväzku splniť 

investičné ciele investorov v konkrétnom investičnom horizonte. Väčšina otvorených 

podielových fondov je ponúkaná s implicitne definovaným investičným horizontom, ktorý je 

zväčša reprezentovaný určitým časovým intervalom. Všetky uzavreté podielové fondy 

a menšia časť otvorených podielových fondov ponúkajú explicitne definovaný investičný 

horizont. Investičné stratégie fondov s implicitne definovaným investičným horizontom sa 

zameriavajú výhradne na dĺžku investičného obdobia a neviažu sa na konkrétny časový 

okamih v budúcnosti. Investičný horizont je neustále posúvaný v čase. Zloženie portfólia je 

prispôsobované tak, aby napĺňalo časové preferencie investora, ktorý práve nakúpil daný 

podielový fond. 

Investičné rozhodnutie možno vyjadriť ako funkciu očakávaného rozdelenia 

pravdepodobnosti výnosovo – rizikových podkladových faktorov. Toto rozdelenie môže byť 

odhadnuté na základe expertného odhadu, pomocou štatistických odhadov alebo 

bayesovským mixom oboch. Je požadované, aby uskutočnené štatistické odhady boli 

nevychýlené a efektívne a robustné vzhľadom na predpovedateľné budúce udalosti. Ak by 

boli všetky odhady nevychýlené, investičné ciele pre dané horizonty by boli v priemere 

splnené. Aj v tomto prípade však budú existovať neuspokojení investori kvôli neefektívnosti 
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odhadov. Toto je hlavný dôvod, prečo väčšina otvorených podielových fondov ponúka 

implicitne definované investičné horizonty. Investičné stratégie fondov s explicitne 

definovaným investičným horizontom sa najčastejšie zameriavajú na naplnenie požiadavky 

investorov na obmedzenie maximálnych strát. Populárne stratégie poistenia portfólia patria 

medzi takéto investičné stratégie. Najznámejšie stratégie poistenia portfólia sú stratégie OBPI 

(angl. „Option based Portfolio Insurance”) a CPPI (angl. „Constant Proportion Portfolio 

Insurance”). Prvá z menovaných metód vznikla krátko po publikovaní článku Blacka 

a Scholesa (1973), keď Leland a Rubinstein (1976) navrhli použiť predajné opcie na 

hedgovanie portfólia. CPPI bola prvýkrát predstavená v prácach Black a Jones (1987) a Black 

a Perold (1992). 

Stratégie poistenia portfólia patria medzi atraktívne investičné nástroje, ktoré sú vytvorené 

s cieľom obmedziť možné straty na konci investičného obdobia. Ich atraktivita je 

vysvetľovaná ako novými modelmi funkcie užitočnosti založenými na predpoklade 

racionálneho správania investorov (napr. Constantinides; 1990 alebo Cambell a Viceira; 

2001), tak aj modelmi behaviorálnej ekonómie (Branger a Vrecko (2009)). 

 Investičným obdobím rozumieme parameter konkrétnej stratégie poistenia portfólia. 

Rozdelenie pravdepodobnosti je nesymetrické a pozitívne zošikmené. Investičné obdobia 

v praxi ponúkaných investičných nástrojov riadených stratégiami poistenia portfólia 

najčastejšie dosahujú jeden až tri roky. V prípade, že dané nástroje majú charakter otvorených 

podielových fondov, dochádza na konci investičného obdobia k stanoveniu nových 

parametrov stratégie (k tzv. refixu parametrov). Tie sú stanovené na základe aktuálnych 

parametrov portfólia. Odporúčané investičné horizonty klientov, ktorí nakupujú tieto nástroje, 

sú však často dlhšie ako investičné obdobia konkrétnych parametrizácií. V priebehu celej 

investície klienta tak často dochádza k viacerým „refixom“ parametrov, ktoré za platnosti 

centrálnej limitnej vety vedú k zmene rozdelenia hodnoty portfólia v investičnom horizonte 

klienta. Analýze nesúladu medzi frekvenciou refixu stratégie CPPI a investičného horizontu 

investora sa venuje Scherer (2010). V prípade, že v priebehu celkovej investície dochádza 

k viacerým refixom parametrov stratégie poistenia portfólia, výsledné rozdelenie 

pravdepodobnosti očakávanej hodnoty portfólia stráca atraktivitu pozitívneho zošikmenia 

a obmedzenej straty. Úzko prepojeným problémom sú výrazné a ekonomicky neodôvodnené 

zmeny alokácie portfólia, ktoré nastávajú v čase refixu dĺžky investičného obdobia. Hamidi, 

Maillet a Prigent (2008) popisujú daný problém a v rámci prezentácie autormi vytvoreného 

modelu odvodeného od podmienenej hodnoty v riziku naznačujú možné riešenie.  
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Cieľom doktorskej práce je definovať a analyzovať úlohu tvorby optimálneho portfólia 

s priamym ohľadom na rôzne časové preferencie jednotlivých skupín investorov za použitia 

stratégií poistenia portfólia. Ide o nový prístup k riadeniu podielových fondov, ktorý 

umožňuje explicitnú definíciu investičného horizontu v prostredí otvorených podielových 

fondov. Zároveň možno vytvorený model tvorby portfólia chápať ako riešenie problému 

nesúladu frekvencie refixu stratégií poistenia portfólia a investičného horizontu klienta 

v klasických modeloch poistenia portfólia. 

V prvom kroku sú investori daného podielového fondu rozdelení do samostatných 

podskupín na základe momentu, v ktorom nakúpili podielové listy fondu. Pre každú 

podskupinu existuje jedinečné investičné obdobie ohraničené momentom nákupu podielových 

listov a požadovaným investičným horizontom. Za druhé predpokladáme, že očakávaná 

užitočnosť alebo index uspokojenia sú maximalizované stratégiami poistenie portfólia, čo 

môže byť vyjadrené funkciou užitočnosti prospektovej teórie. Primárnym konceptom modelu 

je konštrukcia optimálneho portfólia pre každé aktívne investičné obdobie. Výsledné zloženie 

majetku podielového fondu sa riadi najkonzervatívnejšou alokáciou. 

Model viacnásobných horizontov odvodený od stratégie VBPI bol prvý krát prezentovaný 

v Štulajter (2011). Prezentované boli citlivosti modelu na základné vstupné parametre a bola 

uskutočnená komparácia s klasickým modelom VBPI, ktorá nepotvrdila superioritu 

klasického modelu. Dizertačná práca rozvíja daný výskum vo viacerých oblastiach. Popri 

modely odvodenému od VBPI je vytvorený základný model viacnásobných horizontov 

odvodený od modelu CPPI. Analýza citlivosti na vstupné parametre je uskutočnená s väčším 

parametrickým priestorom, dôraz je kladený na dlhšie investičné horizonty. Práca skúma 

vplyv rôznych predpokladov o časovej propagácii odhadov vstupných parametrov. 

Predstavený je najjednoduchší model s viacerými rizikovými aktívami. Prezentované sú 

možnosti využitia modelov viacnásobných horizontov v iných ekonomických úlohách. 

Práca je rozčlenená na štyri kapitoly. Prvá a druhá kapitola sa venujú nevyhnutnej teórii, 

ktorá je potrebná pre vybudovanie modelov poistenia portfólia. Predstavený je model 

formovania investičného správania, ktorý vychádza z neoklasickej teórie. Rovnako sú 

prezentované funkcie užitočnosti behaviorálnej ekonómie, ktoré upúšťajú od predpokladu 

racionálnych očakávaní. Oba modely poskytujú teoretický základ pre stratégie poistenia 

portfólia. Prvá kapitola práce je ukončená kvantifikáciou dôsledkov rizika nesúladu medzi 

investičným horizontom investora a obdobím refixu zvolenej stratégie prostredníctvom 
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historickej simulácie a simulácie Monte Carlo využívajúcej model podmieneného rozptylu 

s empirickými inováciami. Druhá kapitola dizertačnej práce rozoberá štyri rôzne predpoklady 

cenového vývoja finančných aktív a z nich vyplývajúcich časových propagácií. Predpoklad 

rovnakého a navzájom nezávislého rozdelenia výnosov aktív je doplnený modelom 

podmieneného rozptylu GARCH, ktorý dosahuje robustné výsledky predovšetkým pre krátke 

horizonty odhadu. Z modelov dlhodobých výnosov sú predstavené modely autokorelovaných 

výnosov a štrukturálne vektor autoregresné modely. 

Ťažiskom dizertačnej práce je tretia a štvrtá kapitola. Prvá z nich vytvára modely poistenia 

portfólia s viacnásobnými horizontmi. Posledná kapitola analyzuje dané modely 

prostredníctvom upravenej historickej simulácie. 

Definovanie a analyzovanie modelov poistenia portfólia s viacnásobnými horizontmi je 

komplexná úloha, ktorá spája modely tvorby portfólia s modelmi odhadovania očakávaných 

výnosov a ich parametrov. Práca si nekladie za cieľ identifikovať a použiť optimálny 

deskriptívny model výnosov finančných aktív. Rovnako dynamický proces tvorby 

investičného portfólia nekladie nároky na overovanie presnosti použitých odhadov, keďže pri 

správe portfólií dochádza k pravidelnému preskupovaniu portfólia. 
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1. Modely poistenia portfólia vo finančnej ekonómii 

Modely poistenia portfólia patria medzi úlohy tvorby investičného portfólia. Obmedzenie 

pravdepodobnosti realizácie nižšej ako dopredu stanovenej hodnoty portfólia je hlavným 

cieľom týchto modelov.  V tejto kapitole bude popínaný základný model s konštantným 

násobiteľom (CPPI) spolu s modelom odvodeným od metriky Value at Risk (VBPI). Postupne 

je vybudovaná teória modelov poistenia portfólia, ktorú je možné odvodiť ako z racionálneho 

prúdu súčasnej finančnej ekonómie, tak aj s pomocou modelov behaviorálnej ekonómie. 

Úvod kapitoly je venovaný východiskám teórie portfólia a oceňovania kapitálových aktív. 

Následne sú popísané vybrané smery súčasného výskumu finančnej ekonómie, ktoré sa 

zameriavajú na riešenie úloh tvorby portfólia. Popri predstavení teoretických základov 

modelov poistenia portfólia, je v kapitole venovaný priestor klasifikácii investičných stratégií. 

Nasledujúce dve kapitoly uvádzajú základné vzťahy modelov CPPI a VBPI a ich vzájomného 

prepojenia. Posledná časť kapitoly popisuje a kvantifikuje riziko nesúladu medzi investičným 

horizontom investorov a frekvenciou zmien parametrov klasických stratégií. Zmierňovanie 

dopadov tohto rizika je umožnené modelmi viacnásobných investičných horizontov.   

1.1. Východiská teórie portfólia a teórie oceňovania kapitálových aktív 

Teória portfólia je súčasťou finančnej ekonómie. Jej cieľom je riešiť úlohu tvorby portfólia 

ekonomických agentov. Základný model tvorby portfólia bol vytvorený Markowitzom (1952) 

ako úloha maximalizácie očakávanej užitočnosti investora v priestore strednej hodnoty 

a rozptylu. Tento model možno formálne definovať ako úlohu matematického programovania: 

, (1.1) 

za podmienok: 

. (1.2) 

Cieľom investora je maximalizovať očakávanú užitočnosť budúceho bohatstva , ktoré je 

funkciou súčasného bohatstva  a očakávaného výnosu portfólia . Investičné 

rozhodnutie sa uskutočňuje v čase t, na základe očakávaní vytvorených v tomto časovom 

okamihu. Úlohu (1.1) možno rozšíriť dekompozíciou bohatstva investora na príjmovú 

a výdavkovú stránku. V prvom prípade ide o rozdelenie príjmov na príjmy z ľudského 

kapitálu a z hmotného majetku. Výdavková stránka je vo všeobecnom časovom okamihu t 

reprezentovaná spotrebou v tomto čase  a odloženou spotrebou v podobe investičných 
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výdavkov. Štruktúru budúcej spotreby možno priamo chápať ako rozhodnutie o zložení 

optimálneho portfólia. 

Markowitzov model výberu portfólia používa ako kritérium výberu portfólia očakávanú 

užitočnosť, ktorú budúca hodnota portfólia prinesie. Kritéria výberu portfólia Meucci (2005) 

definuje ako indexy uspokojenia. Okrem použitia charakteristík očakávanej užitočnosti 

(istotný ekvivalent) možno formulovať úlohu výberu portfólia napr. prostredníctvom 

kvantilových mier alebo teóriou stochastickej dominancie. Práca sa venuje aplikácii metód 

maximalizácie užitočnosti a použitiu kvantilových mier. 

Riziková povaha investora, ktorá určuje zloženie optimálneho portfólia a tým aj budúcu 

a súčasnú spotrebu, je v úlohe (1.1) popísaná prostredníctvom funkcie užitočnosti . 

Investičné príležitosti, ktoré sú investorovi k dispozícii, sú v základom modely vyjadrené 

prostredníctvom očakávaného výnosu portfólia  v podmienke (1.2).  

Teória užitočnosti patrí medzi základnú analýzu neoklasickej ekonómie a patrí medzi 

modely popisujúce rozhodovanie ekonomických subjektov. Podrobný prehľad možno nájsť v 

Ingelson (1987) alebo Elton a Gruber (2003). Všeobecnej analýze rôznych spôsobov 

popísania hodnotenia investičných rozhodnutí sa venuje Meucci (2005), kde možno nájsť 

postupy vytvárania funkcií užitočnosti. Jedným spôsobom je použitie Arrow-Pratt 

koeficientov rizikovej averzie, ktoré merajú zakrivenie funkcie užitočnosti. Koeficient 

absolútnej rizikovej averzie určuje, aký objem peňažných prostriedkov je investor ochotný 

zaplatiť za férovú stávku (Pratt, 1964). Koeficient absolútnej rizikovej averzie možno 

alternatívne interpretovať ako objem majetku investora, ktorý je tento subjekt ochotný 

investovať do rizikových aktív. Medzi koeficientom absolútnej rizikovej averzie a celkovým 

bohatstvom by mal byť negatívny vzťah. S rastúcim bohatstvom klesá averzia voči objemovo 

rovnako rizikovým investíciám. Koeficient relatívne rizikovej averzie vyjadruje relatívny 

podiel bohatstva investora, ktorý je ochotný zaplatiť za férovú stávku. Alternatívne, je to 

relatívny podiel majetku, ktorý investor drží v rizikových aktívach. Koeficient relatívnej 

rizikovej averzie nie je na rozdiel od koeficientu absolútnej rizikovej averzie vyjadrený 

v peňažnom vyjadrení. Dlhodobý ekonomický vývoj podľa Cambella a Viceiru (2001, s. 17) 

naznačuje, že relatívna riziková averzia nie je úzko prepojená s celkovým bohatstvom. Kým 

reálne bohatstvo a spotreba v dlhodobom horizonte rástli, celková rizikovosť (vyjadrená 

peňažne) rástla rovnakým tempom. Relatívna rizikovosť teda nerastie rýchlejšie ako celkové 
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bohatstvo. Zároveň celková úroveň úrokových sadzieb spolu s rizikovými prémiami aktív 

nevykazujú závislosť na agregovanom bohatstve. 

Markowitzova teória portfólia je konzistentná s tromi alternatívnymi súbormi 

predpokladov o funkcii užitočnosti investora a o funkcii rozdelenia pravdepodobnosti 

očakávaných výnosov rizikových aktív: 

1) priemerný investor má kvadratickú funkciu užitočnosti: 

. (1.3) 

V tomto prípade nie sú potrebné pre riešenie úlohy (1.1) predpoklady o funkcii rozdelenia 

pravdepodobnosti očakávaných výnosov. Ekonomická interpretácia je však 

problematická, keďže rovnako absolútna a aj relatívna riziková averzia kvadratickej 

funkcii užitočnosti sú rastúce. 

2) Priemerný investor má exponenciálnu funkciu užitočnosti a očakávané výnosy majú 

normálne rozdelenie: 

. (1.4) 

Exponenciálna funkcia užitočnosti implikuje konštantnú absolútnu rizikovú averziu  

a rastúcu relatívnu rizikovú averziu. 

3) Priemerný investor má mocninovú funkciu užitočnosti a očakávané výnosy sú 

lognormálne rozdelené: 

, (1.5) 

kde relatívna riziková averzia  je konštanta a absolútna riziková averzia je klesajúca. 

Atraktívne ekonomické vlastnosti mocninovej funkcie užitočnosti a zodpovedajúceho 

predpokladu o lognormálnom rozdelení očakávaných výnosov viedli k popularite tohto 

súboru predpokladov (Campbell a Viceira, 2001). 

Vzťah medzi rozhodnutím o optimálnom zložení portfólia a investičnými príležitosťami 

určuje model všeobecnej rovnováhy (angl. general equilibrium). Ide predovšetkým 

o kauzalitu medzi zložením optimálneho portfólia a teda aj spotreby a cenovým procesom 

aktív, ktoré vytvárajú investičné príležitosti. Finančné modely vytvorené v období 

päťdesiatych až sedemdesiatich rokov vychádzali z predpokladu lineárnych technológií. 

Reálna výkonnosť ekonomiky je za tohto predpokladu nezávislá od množstva investícií, a ani 

od investičného rozhodnutia ohľadom tvorby optimálneho portfólia. Súčasná a budúca 

spotreba sa prispôsobujú technologickým možnostiam a sú funkciou cenových procesov 
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a očakávaných hodnôt aktív v rôznych budúcich stavoch sveta. Modely ako CAPM, ICAPM 

a zároveň z nich vyplývajúca teórie portfólia patria do tejto skupiny modelov všeobecnej 

rovnováhy. Teória portfólia rieši dopyt po investičných aktívach bez toho, aby tieto 

rozhodnutia ovplyvnili očakávané zhodnotenia investičných aktív. Druhým krajným riešením 

všeobecnej rovnováhy je Lucasov (1978) model príspevkovej ekonomiky. Predpokladom 

tohto modelu je nemožnosť uskutočniť časovú transformáciu spotreby. Celý súčasný príjem je 

použitý na súčasnú spotrebu. Kauzalita medzi cenovým procesom aktív a rozhodnutím 

o zložení tvorby portfólia je opačný ako v prípade modelu s lineárnymi technológiami; ceny 

aktív sa prispôsobujú požadovanej spotrebe. 

Reálna ekonomická rovnováha obsahuje atribúty oboch krajných riešení (Cochrane, 2001, 

s. 42). Uskutočňovať časovú transformáciu spotreby je možné, no nie neobmedzene, keďže 

zvyšujúce sa množstvo investícií ovplyvňuje očakávané zhodnotenia investičných aktív. 

Investičné rozhodnutie tak vychádza z cenového procesu aktív, ktorý zároveň samo definuje. 

Ako uvádza Cochrane (2001), predpoklad o tom, ktorá z premenných spotreba/optimálne 

portfólio a cenový proces aktív je exogénna a ktorá endogénna, nie je pre riešenie úloh 

zásadné, keďže ak je zvolený korektný model cenového procesu, vyplývajúca spotreba bude 

rovnako korektná. Zároveň vhodný model tvorby portfólia určuje korektný model cenového 

procesu. Implicitným predpokladom dizertačnej práce je existencia všeobecnej rovnováhy 

s lineárnymi technológiami. 

Dualitu problému riešenia úlohy tvorby optimálneho portfólia a riešenia úlohy oceňovania 

investičných aktív možno formulovať prostredníctvom prístupu stochastických diskontných 

faktorov (Cochrane, 2007), ktorému sa venuje súčasný výskum finančnej ekonómie 

(Cochrane 2011).  Základné vzťahy modelu oceňovania kapitálových aktív a riešenia úlohy 

tvorby optimálneho portfólia v teórii stochastických diskontných faktorov prezentuje Príloha 

A. 

1.2. Súčasný výskum teórie portfólia 

Ilmanen (2011) za základné súčasti finančnej teórie v období od 50tych do 70tych rokov 

uplynulého storočia, ktoré tvorili teóriu portfólia a oceňovania kapitálových aktív, považuje: 

o ceny kapitálových aktív sú určované jedným rizikovým faktorom, ktorý reprezentuje 

systematický faktor, 

o očakávané výnosy aktív sú konštantné v čase, 

o funkcia užitočnosti investorov je určená strednou hodnotou a volatilitou výnosov aktív, 
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o finančné trhy nie sú výrazne ovplyvňované frikciami, 

o finančné trhy sú informačne efektívne, 

o agregovaný investor uskutočňuje racionálne rozhodnutia. 

Finančná teória 70tych rokov nedokázala vysvetliť reálne správanie sa finančných trhov. 

Najčastejšie uvádzaným problémom je tzv. equity premium puzzle (Cochrane, 2001). 

Dlhodobé výnosy akciových trhov spolu s predpokladmi funkcie užitočnosti (1.3), (1.4) a 

(1.5) implikujú buď príliš vysokú volatilitu bezrizikovej úrokovej miery alebo extrémne 

vysokú rizikovú averziu v príslušných funkciách užitočnosti. Ďalším nesúladom medzi 

normatívnymi závermi finančnej teórie a skutočným fungovaním trhov je pozorovanie 

nízkych výnosov najrizikovejších finančných aktív – akcií s vysokými beta koeficientmi, 

prípadne dlhopisov s najnižšími ratingmi. Kompenzácia za riziko v týchto prípadoch nie je 

poskytnutá. Nízky rozdiel medzi realizovanými výnosmi akcií a dlhopisov rovnako 

nezodpovedá výnosovému diferenciálu, ktorý by naznačoval rozdiel vo volatilitách.  

Prvé desaťročie 21. storočia, ktoré bolo sprevádzané výraznými nárastmi a poklesmi cien 

aktív, podporuje argumenty odporujúce konštantnej rizikovej prémii jednotlivých tried aktív. 

Použitie dlhodobých priemerov realizovaných výnosov ako odhadu budúceho zhodnotenia je 

za predpokladu variabilných očakávaných výnosov nesprávne a výnosy jednotlivých tried 

aktív sú závislé od rôznych faktorov (Cochrane, 2011). Aktuálny výskum finančných trhov 

prináša komplexnejší a realistickejší popis pozorovaných ekonomických vzťahov (Illmanen, 

2011, s. 65): 

o výnosy aktív sú ovplyvňované viacerými faktormi, pričom za najdôležitejší možno 

považovať kovarianciu výnosov s negatívnym stavom sveta, 

o rizikové prémie a teda aj očakávané výnosy sa v čase menia, 

o krátkodobá volatilita výnosov nie je konštantná, 

o riziková averzia je závislá na bohatstve jednotlivých investorov, 

o investori majú preferencie po aktívach, ktoré prinášajú asymetrické výnosy, 

o ponukovo dopytové faktory ovplyvňujú očakávané výnosy, 

o finančný trh nie je racionálny, či už dôsledkom iracionality investorov, obmedzenej 

arbitráže alebo trhovými frikciami. 

Súčasný výskum finančnej ekonómie možno na základe predpokladu racionality 

ekonomických subjektov rozdeliť na racionálny prúd výskumu, ktorý je reprezentovaný 

racionálnymi modelmi a na behaviorálnu ekonómiu, ktorá skúma odchýlky správania od 
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racionálnych predpokladov neoklasickej ekonómie. Oba prúdy výskumu vysvetľujú dopyt 

investorov po nástrojoch riadených modelmi poistenia portfólia. 

1.2.1. Racionálne modely 

Predpoklad racionálneho správania ekonomických subjektov je implicitným predpokladom 

neoklasickej ekonómie. Racionálne správanie možno definovať ako správne posudzovanie 

dostupných informácií. Sekundárnym predpokladom neoklasickej ekonómie je nevychýlenosť 

týchto informácií, ktoré sú generované ekonomickým systémom. Ekonomický agenti tak 

poznajú skutočnú štruktúru systému. 

Súčasný výskum finančnej ekonómie sa o.i. venuje riešeniu úlohy tvorby portfólia 

a oceneniu kapitálových aktív abstrahovaním od pôvodných predpokladov finančnej 

ekonómie. Medzi hlavné z nich patrí upustenie od predpokladu existencie jedného 

systémového (resp. trhového) faktoru a tvorba viacfaktorových modelov, použitie 

premenlivých rizikových prémií finančných aktív a upustenie od predpokladu konštantnej 

relatívnej rizikovej averzii. 

a) Viacfaktorové modely 

Model CAPM patril medzi základné modely oceňovania kapitálových aktív. Množstvo 

jeho zjednodušujúcich predpokladov však znižovalo jeho schopnosť popisovať reálnu 

ekonomiku a finančné trhy. Finančná teória hľadala rôzne rozšírenia tohto modelu, ktoré by 

presnejšie zodpovedali ekonomickej realite. Spotrebné modely oceňovania kapitálových aktív 

využívajú koncept premennej, ktorá určuje ekonomické stavy sveta. Ceny aktív sú funkciou 

citlivosti peňažných tokov plynúcich z týchto aktív na ekonomických stavoch. Aktíva, ktoré 

prinášajú vyššie peňažné toky v obdobiach negatívnych realizácii ekonomiky, majú vyššie 

ceny. Ich očakávané výnosy sú recipročne nižšie. Negatívne stavy sveta možno definovať ako 

obdobia vysokej hraničnej užitočnosti investorov, kedy hodnota ekonomicky vzácnych 

zdrojov rastie.  

Spotrebný model oceňovania aktív definuje negatívne stavy sveta prostredníctvom 

klesajúcej agregovanej spotreby. Ako príklad takýchto období možno uviesť recesie. Illmanen 

(2011) uvádza, že alternatívne ide o obdobia s rastúcou, resp. vysokou mierou 

nezamestnanosti a inflácie, prípadne neočakávanými krokmi hospodárskej politiky, ktoré 

zvyšujú volatilitu makroekonomických premenných. Špecifickým prípadom období vysokej 

hraničnej užitočnosti sú finančné krízy, ktoré ovplyvňujú ceny finančných aktív. Prejavmi sú 

poklesy cien rizikových aktív, klesajúca likvidita, znižovanie zadlženia, prerušenie 
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finančného sprostredkovania, rastúca volatilita, prípadne nárast korelácie. Hlavnou 

implikáciou pre oceňovanie aktív a tvorbu portfólia je nasmerovanie pozornosti nielen na 

výšku možných strát ako takú, ale tiež na načasovanie strát. Bezrizikové aktíva, ktorých ceny 

rastú v obdobiach vysokej hraničnej užitočnosti, tak môžu prinášať investorom negatívne 

očakávané výnosy. 

Zahrnutie vplyvu rôznych stavov sveta na alokáciu optimálnych portfólií a na oceňovanie 

aktív patrí medzi hlavné atribúty Mertonovho modelu portfólia a intertemporálneho modelu 

oceňovania kapitálových aktív ICAPM (Merton, 1973).  Model podrobne predstavuje o.i. 

Cochrane (2001) alebo Cambell (2001). 

Mertonov model portfólia a viacfaktorové modely oceňovania aktív majú pre teóriu 

poistenia portfólia význam v dvoch oblastiach. V prvom rade vytvárajú teoretický aparát pre 

dynamické modely odhadovania budúcich očakávaných výnosov, ktoré sú hodnotným 

vstupom pre stratégie riadenia investičných portfólií. Modely poistenia portfólia možno 

interpretovať ako špeciálny prípad Mertonovho modelu portfólia, v ktorom je abstrahované 

od príjmov z iných ako z finančných aktív, a kde je riziková averzia voči negatívnemu stavu 

sveta nekonečná. 

b) Premenlivé rizikové prémie aktív 

Predpoklad konštantných rizikových prémií spolu s predpokladom konštantnej relatívnej 

rizikovej averzie boli klasickými axiómami finančnej teórie do konca 70tych rokov 

uplynulého storočia. Diermeier, Ibbotson a Siegel (1984) predstavili ako jedni z prvých model 

v čase meniacej sa rizikovej prémie akciových nástrojov. Na základe ich argumentov v dlhom 

horizonte ceny akcií nemôžu rásť rýchlejšie ako zisky spoločností, ktoré zároveň nemôžu 

dosahovať vyššie tempá rastu ako reálny rast HDP, po úprave o nové akciové emisie. 

Rizikové prémie akcií sa skladajú z rastu ziskov a vyplatených dividend a sú očistené 

o bezrizikové výnosy. Keďže všetky tri zložky rizikových prémií sú dynamické, aj samotná 

riziková prémia sa v čase mení. Viac pozornosti k premenlivým očakávaným výnosom 

upriamili empirické štúdie, ktoré prezentovali variabilitu reálnych rizikových prémií, a tiež 

dynamickú povahu volatility výnosov aktív (Shiller, 1981). Dané pozorovania možno 

vysvetliť iracionálnymi faktormi rozhodovania investorov, ako aj za predpokladov 

racionálnych modelov s premenlivou rizikovou prémiou, ktoré potvrdzovali empirické 

pozorovania implikovaných volatilít z opčných búrz.  
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Empirické pozorovania boli teoreticky potvrdené všeobecnými modelmi Mertona, ktoré 

kladú dôraz na premenlivosť očakávaných výnosov a citlivosť na faktory rôznych stavov 

sveta. Tieto modely však nepopisujú preferencie investorov.  

c) Premenlivé rizikové averzie (modely formovania investičného správania) 

Predpoklad konštantnej relatívnej rizikovej averzie, ktorá je nezávislá na celkovom 

bohatstve, patril medzi jeden zo základných predpokladov neoklasickej ekonómie. Hoci 

v dlhodobom horizonte možno tento predpoklad považovať za správny (Cambell, 2001), 

správanie sa finančných trhov, ktoré ovplyvňujú mikroekonomické faktory individuálnych 

ekonomických agentov (podnikov a domácností), naznačujú existenciu premenlivej rizikovej 

averzie.  

Premenlivá riziková averzia je založená na predpoklade, že existuje minimálna spotreba, 

ktorú daný subjekt požaduje. Celková užitočnosť je závislá od spotreby, ktorá prevyšuje 

minimálnu spotrebu. V ekonomickej literatúre je táto minimálna spotreba označovaná ako 

životné minimum (angl. subsistence level). Na úrovni podnikov môže ísť o hodnotu 

spoločnosti, ktorá vedie k bankrotu, v prípade penzijných fondov k nesplneniu požadovaných 

výplat dôchodkov alebo v prípade finančných inštitúcií môže byť táto hodnota interpretovaná 

ako minimálny objem kapitálu. V prípade domácností nie je potrebné, aby bola minimálna 

spotreba považovaná za existenčné životné minimum. K strate vypovedacej hodnoty modelov 

s minimálnou spotrebou nedochádza ani v prípade použitia relatívneho životného štandardu. 

Medzi prvé práce popisujúce správanie sa investorov pomocou minimálnej spotreby patrí 

Rubinstein (1976). Tieto modely predpokladali konštantnú úroveň minimálnej spotreby 

a poukázali na význam dlhopisov naviazaných na infláciu ako dlhodobého bezrizikového 

aktíva. Konštantná úroveň minimálnej spotreby však stráca ekonomický význam, keďže 

postupným rastom celkového bohatstva jej relatívne zastúpenie klesá. Neskoršie práce 

nahradili tento obmedzujúci predpoklad prostredníctvom formovania investičného správania 

(angl. habit formation models). Podľa toho, či sú referenciou pre meniacu sa minimálnu 

spotrebu interné faktory investora alebo vonkajšie prostredie, rozlišujú sa modely interného 

a externého formovania správania. 

Modely interného formovania správania, ako Constantinides (1990), modelujú minimálnu 

spotrebu z histórie spotreby daného subjektu. Investičné rozhodnutia sú v tomto prípade 

závislé od minulých rozhodnutí každého investora. Abel (1990) a Cambell a Cochrane (1999) 

patria medzi modely externého formovania správania, kde sú rozhodnutia individuálnych 
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ekonomických agentov uskutočňované s ohľadom na agregovanou spotrebou všetkých 

subjektov. Tieto modely predpokladajú, že investori sa prispôsobujú všeobecnej životnej 

úrovni, od ktorej odvodzujú svoje správanie. Zároveň je minulá spotreba v tomto prípade 

exogénnou veličinou, čo zjednodušuje formulovanie problému. 

Cambell a Viceira (2001) formulujú model s minimálnou spotrebou podobne ako úlohu 

tvorby portfólia v prípade existencie ľudského kapitálu. Príjem ľudského kapitálu poskytuje 

dodatočné prostriedky k finančnému kapitálu a zvyšuje celkovú užitočnosť, požiadavka 

minimálnej spotreby na druhej strane predstavuje odčerpanie vzácnych zdrojov. Minimálna 

spotreba je definovaná ako neobchodovateľný záväzok, podobne ako je ľudský kapitál 

neobchodovateľná pohľadávka. Autori formulujú funkciu užitočnosti ako mocninovú funkciu 

spotreby, ktorá je funkciou prebytkovej spotreby  definovanej ako: 

, (1.6) 

kde  je hodnota minimálnej spotreby v nasledujúcom období. Daná funkcia užitočnosti 

má tvar: 

, (1.7) 

pričom budúca spotreba  je za predpokladu neexistencie ľudského kapitálu určená ako 

zhodnotenie bohatstva  výnosom : 

. (1.8) 

Upravená očakávaná užitočnosť investora s minimálne požadovanou spotrebou je vždy nižšia 

ako užitočnosť investora s klasickou mocninovou funkciou užitočnosti. Negatívny dopad 

požiadavky minimálnej spotreby na celkovú očakávanú užitočnosť je prezentovaný na Obr. 

1.1. v prípade aplikácie mocninovej funkcie (1.4) a jej úprav (1.7). 
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Obr. 1.1.: Očakávaná užitočnosť investora s mocninovou funkciou s γ = 0,9 a o minimálnu spotrebu 

upravených funkcií užitočnosti 

Pozn.: . 

Riešením modelu je investovanie nevyhnutnej hodnoty na pokrytie minimálnej spotreby do 

bezrizikového aktíva. Zvyšná časť súčasného majetku je investovaná do rizikového 

a bezrizikového aktíva. Celková investícia do rizikového aktíva je v modely stochastických 

diskontných faktorov (viď. Príloha A) rovná: 

. (1.9) 

Zastúpenie rizikového aktíva na celkovom portfóliu je v prípade investora s funkciou 

užitočnosti (1.7) vždy nižšia ako v prípade klasickej mocninovej funkcie (1.4). V prípade 

poklesu cien rizikových aktív dochádza k poklesu hodnoty portfólia, čo sa prejavuje znížením 

rozdielu medzi aktuálnym bohatstvom a minimálnou spotrebou. Následne investor 

preinvestuje časť zloženia portfólia do bezrizikového aktíva. Keďže je diskontovaná hodnota 

minimálnej spotreby v modely Cambell a Viceira (2001) nemenná, nižšia hodnota bohatstva 

vedie k poklesu relatívneho zastúpenia rizikového aktíva. Zloženie optimálneho portfólia 

(1.9) tak zodpovedá požadovanej klesajúcej relatívnej rizikovej averzii. Obr. 1.2. znázorňuje 

zloženie optimálneho portfólia pre dané typy funkcií užitočnosti. 
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Obr.1.2.: Zastúpenie rizikového aktíva v optimálnom portfóliu investora s mocninovou funkciou 

užitočnosti a s príslušnými upravenými funkciami užitočnosti 

Pozn.: očakávaný prebytkový výnos rizikového aktíva je rovný 4% a jeho volatilita je 8%. 

Najvyššie zastúpenie rizikového aktíva má pre všetky hodnoty rizikovej averzie portfólio 

implikované štandardnou mocninovou funkciou užitočnosti. Portfólia s požadovanou 

minimálnou spotrebou alokujú menšiu časť portfólia do rizikového aktíva kvôli investovaniu 

diskontovanej hodnoty požadovanej spotreby do bezrizikového aktíva. Čím je požiadavka 

minimálnej spotreby vyššia, tým ostáva menšia časť portfólia na investovanie do rizikového 

aktíva. 

Dôsledky funkcie užitočnosti s minimálne požadovanou hodnotou bohatstva (1.7) na 

oceňovanie aktív podrobne analyzuje Cochrane (2001). Jednoduchý model funkcie 

užitočnosti s minimálne požadovanou spotrebou dokáže vysvetliť empiricky pozorované 

hodnoty Sharpe ratio akciových investícií, stabilnú úroveň bezrizikovej úrokovej miery a za 

doplňujúcich predpokladov tiež prediktabilitu očakávaných výnosov. 

Modely formovania investičného správania reprezentujú teoretický základ pre stratégie 

poistenia portfólia v racionálnom prúde finančného výskumu. Na rozdiel od modelu (1.9) sa 

tieto stratégie snažia zvyšovať zastúpenie rizikových aktív prostredníctvom dynamického 

obchodovania. 

1.2.2. Behaviorálna ekonómia 

Pozorované vzory ľudského správania sa často odlišujú od normatívnych predpokladov 

neoklasickej ekonómie. Baláž (2009) uvádza, že všeobecnou definíciou behaviorálnej 
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ekonómie je porovnávanie empirických vzorov správania so vzormi predpokladanými 

tradičnou ekonomickou teóriou. Popri empirických výskumoch behaviorálna ekonómi aktívne 

využíva poznatky interdisciplinárnej neuroekonómie. Tento vedný odbor skúma otázky 

ekonomickej teórie ohľadom rozhodovania sa ľudí prostredníctvom poznatkov ekonómie, 

psychológie, neurovied a kognitívnych vied. Skúmaním dôsledkov ľudského správania na 

funkčnosť finančných trhov (oceňovanie aktív, tvorba portfólia, efektívnosť trhov,...) sa 

zaoberajú behaviorálne financie. 

Za hlavné príčiny, v zmysle neoklasickej ekonómie, iracionálneho správania sa 

ekonomických agentov sú považované (i) limity arbitráže makroekonomických rizík a (ii) 

existencia odchýliek od racionálneho rozhodovania sa, čo je popísané funkciou užitočnosti 

prospektovej teórie (Kahneman a Tversky, 1992). 

a) Limity arbitráže 

Predpoklad existencie iracionálne sa správajúcich investorov nie je novým poznatkom 

behaviorálnych financií. Klasická a neoklasická ekonómia rovnako predpokladajú, že existujú 

racionálne a iracionálne sa správajúci investori. Iracionalita investorov však nie je 

systematická a vplyv takéhoto správania sa vzájomne vykompenzuje. Zároveň v prípade, že 

sa ceny finančných nástrojov pod vplyvom iracionálnych investorov vychýlia od svojich 

fundamentálnych hodnôt, vzniknutá investičná príležitosť je okamžite využitá subjektmi 

využívajúcimi arbitrážne stratégie. Význam tohto argumentu Miltona Friedmana (1953) 

v posledných desaťročiach vytvorením množstva hedge fondov, ktoré sú zamerané na 

využívanie arbitrážnych príležitostí, výrazne vzrástol. Od konca 80tych rokov uplynulého 

storočia sa však objavuje niekoľko empirických štúdií, ktoré dokazujú vplyv iracionálneho 

správania sa investorov na ceny aktív prostredníctvom obmedzenej arbitráže (medzi novšie 

štúdie patria o.i. Lamont a Thaler, 2003; Mitchell, Pedersen a Pulvino, 2007). Koncept 

arbitráže je vo financiách popísaný ako súčasný nákup a predaj rovnakých, resp. veľmi 

podobných cenných papierov s rozdielnymi cenami s cieľom dosiahnuť zisk konvergenciou 

ich cien. Teoreticky tak arbitráž nevyžaduje kapitál a neprináša riziká, čo je v rozpore s 

reálnym uskutočňovaním arbitráže. Hlavnými príčinami existencie limitov arbitráže sú: 

riziková povaha reálneho uskutočňovania arbitráže, kvôli rizikovej povahe kapitálu 

nevyhnutného na uskutočňovanie týchto stratégií a problematické uskutočňovanie 

zabezpečovania makroekonomických systematických rizík. 
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Teoretický predpoklad bezrizikovej povahy arbitráže je správny za predpokladu existencie 

dokonalých substitútov (ktorých rozdielne ceny sú predmetom arbitráže) a neexistencie 

trhových frikcií. Platnosť týchto predpokladov je potrebné posudzovať z pohľadu mikro resp. 

makro efektívnosti. Vnútorná štruktúra jednotlivých finančných trhov (napr. akciový trh alebo 

trh štátnych dlhopisov určitej krajiny) je pomerne bohatá a k väčšine investícií existuje 

porovnateľný substitút. Arbitrážne stratégie na týchto trhoch často zabezpečujú dosiahnutie  

podmienok blízkych dokonalému trhu. Štruktúra globálnych finančných trhov je však 

rôznorodejšia a substitúty nie je možné vždy identifikovať. Chybné ocenenia nemusia 

konvergovať k fundamentálnym cenám ani v priebehu niekoľkých rokov. Uskutočňovanie 

arbitráže na úrovni chybného ocenenia celkového trhu je tak rizikové a často neatraktívne. 

K obmedzeniu arbitráže prispievajú tiež transakčné náklady potrebné na vykonávanie týchto 

stratégií. Popri explicitných nákladoch, rovnako implicitné náklady v podobe rozdielu medzi 

nákupnými a predajnými cenami sú závislé od funkčnosti finančných trhov. V čase vysokej 

rizikovej averzie, ktorá je práve špecifická pre obdobia vysokej miery chybného ocenenia, 

často dochádza k výraznému rastu týchto nákladov. 

Príspevky výskumu v oblasti limitov arbitráže možno zhrnúť nasledovne (Ilmanen, 2011): 

 limity arbitráže vysvetľujú, prečo iracionálne správanie investorov môže ovplyvňovať 

ceny aktív aj na trhoch s prítomnosťou množstva hedgových fondov, 

 je možné identifikovať trhy, ktoré sú málo atraktívne pre arbitrážne stratégie: kde 

neexistujú blízke substitúty, chybné ocenenia konvergujú k fundamentálnym 

hodnotám pomaly alebo kde je zložitosť celého systému vysoká a následné riziko 

použitia chybného modelu značné, 

 pre vytváranie investičných stratégií je dôležité, že aj na neefektívnom trhu nemusia 

existovať bezrizikové výnosy. Argumenty v prospech nemožnosti dlhodobo porážať 

trhové výnosy nie sú dôkazom racionálneho správania sa agregovaného investora, 

 došlo k rozšíreniu spektra výskumu finančnej ekonómie o skúmanie dopadov 

kapitálovej štruktúry finančných inštitúcií a subjektov na stanovovanie cien aktív 

a tvorbu optimálnych portfólií. 

b) Prospektová teória a kumulatívna prospektová teória 

Základným teoretickým konceptom behaviorálnej ekonómie a behaviorálnych financií je 

prospektová teória Daniela Kahnemana a Amosa Tverského (1992), ktorých články patria 

medzi najcitovanejšie práce modernej ekonómie. 
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Subjektívne posudzovanie reálnych pravdepodobností a rozdielny apetít k riziku sú hlavné 

charakteristiky, ktoré motivovali vznik alternatívneho modelu ekonomického správania. 

Friedman a Savage (1948) navrhli medzi prvými použitie modifikovanej funkcie užitočnosti, 

ktorá by bola v niektorých oblastiach konvexná a v iných konkávna. Tým by sa vysvetlil 

záujem investorov o lotérie, a zároveň nákup životných poistiek. Rovnako autor teórie 

portfólia, Harry Markowitz, uvažoval o prepojení úžitku so zmenami v bohatstve a s jeho 

absolútnou výškou (v Baláž, 2009). V tom čase však ani jeden z autorov týmto smerom 

nepokračoval. 

Vývoj prospektovej teórie je prepojený s riešením dvoch modelových problémov 

rozhodovania sa, ktoré sú označované ako Allaisov (Allais, 1953) a Ellsbergov paradox 

(Ellsberg, 1961). Tieto paradoxy porušili základné axiómy teórie očakávaného úžitku, 

Allaisov paradox axióm nezávislosti a Ellsbergov paradox axiómy kompletnosti 

a monotónnosti. Oba paradoxy sa podarilo vyriešiť až prospektovou teóriou, ktorá vznikla 

v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Prospektová teória má dve vývinové fázy. V prvej 

jej autori definovali základné princípy a kvalitatívne požiadavky novej teórie. Podobne ako 

neoklasická teória očakávaného úžitku, aj prospektová teória predpokladá, že ekonomický 

agenti sa snažia o maximalizáciu užitočnosti. Očakávaná užitočnosť je v neoklasickej 

ekonómie vyjadrená ako funkcia celkového bohatstva, resp. spotreby. Budúce hodnoty 

celkového bohatstva sú realizácie náhodnej premennej, ktorú budeme označovať ako . 

Očakávaná užitočnosť náhodnej premennej  je v rámci neoklasickej ekonómie 

a v diskrétnom čase vyjadrená ako: 

. (1.10) 

 je pravdepodobnosť realizácie  náhodnej premennej v stave , pričom celkový počet 

rôznych realizácií premennej  je S. Pravdepodobnosti sú vyjadrené ako objektívne početnosti 

jednotlivých realizácií a platí .  

Na rozdiel od teórie očakávaného úžitku, prospektová teória vyjadruje celkovú užitočnosť 

ako funkciu ziskov a strát, teda zmien náhodnej premennej . Pre výpočet zisku a straty je 

potrebné stanovenie referenčnej hodnoty. Vyjadrenie užitočnosti ako funkcie zisku a straty 

umožňuje použiť rôzne formulácie pre obe oblasti. Je možné zachytiť empirické pozorovania 

rozdielneho správania sa investorov v rôznych situáciách. Realizácia straty má výrazne 

negatívnejší vplyv na celkovú užitočnosť ako rovnaký zisk, pričom táto rozdielnosť nie je 

výsledkom rastúcej hraničnej užitočnosti, keďže investori posudzujú len celkový zisk, resp. 
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stratu a nie zmenu užitočnosti pre jednotkovú zmenu bohatstva. Prudká zmena preferencií je 

však zjavná hlavne v blízkosti referenčného bodu. Empirické pozorovania dokázali, že 

v prípade realizácie výraznej straty apetít po rizikových investíciách často vzrastie v snahe 

znížiť dosiahnuté straty. Takáto funkcia užitočnosti je konvexná pre oblasť strát a konkávnu 

pre oblasť ziskov, podobne ako naznačovali Friedman a Savage (1948). 

Kahneman a Tversky označili funkciu užitočnosti prospektovej teórie ako hodnotovú 

funkciu . Celková očakávaná užitočnosť, resp. hodnota je definovaná ako: 

. (1.11) 

Popri reformulácii funkcie užitočnosti na hodnotovú funkciu prospektová teória prináša do 

problému rozhodovania subjektívne posudzovanie objektívnych pravdepodobností realizácie 

náhodnej premennej, prostredníctvom funkcie rozhodovacích váh . V prvej fáze vývinu 

prospektovej teórie autori uvažovali s jednotlivými pravdepodobnosťami nastania 

konkrétnych udalostí. Neskôr bola funkcia rozhodovacích váh preformulovaná pre 

kumulatívne pravdepodobnosti filtrovaných realizácií. Tento prvok prospektovej teórie 

vyjadruje predpoklad podmienenej racionality ekonomických agentov, ktorí z akýchkoľvek 

dôvodov nie sú schopní úplne racionálne posudzovať objektívne pravdepodobnosti. 

Kvalitatívnou požiadavkou pre funkciu váh, ktorá bola pozorovaná zo správania sa 

ekonomických agentov, je nadhodnocovanie pravdepodobnosti nastania extrémnych udalostí 

s objektívne nízkou pravdepodobnosťou. Dôvodom je dopyt po rôznych poistných zmluvách, 

ktoré prinášajú negatívnu očakávanú užitočnosť, resp. záujem o hranie lotérií. Koncept 

trhovej rovnováhy a klesajúceho hraničného úžitku je v rámci prospektovej teórie zachovaný. 

Presné formulácie hodnotovej funkcie a funkcie rozhodovacích váh definuje Kahneman 

a Tversky (1992) na základe empirických pokusov. Tento výskum je označovaný ako druhá 

vývinová fáza prospektovej teórie a kvôli práci s kumulatívnymi pravdepodobnosťami je 

nazývaný ako kumulatívna prospektová teória (angl. cummulative prospect theory). Autori 

v tejto časti uvažujú s viacerými alternatívami rozhodovania sa. Hodnotová funkcia bola 

definovaná v závislosti od rôznych hodnôt ziskov a strát ako viacdielna mocninová funkcia: 

. (1.12) 



22 

 

Hodnotová funkcia v pôvodnej verzii kumulatívnej prospektovej teórie je parametrizovaná 

dvomi premennými  a . Prvá z nich vyjadruje zakrivenie mocninovej funkcie a určuje 

rizikové preferencie investora. Druhá odráža negatívnu preferenciu po stratách a predstavuje 

úrovňovú zmenu celkovej hodnoty. Kahneman a Tversky stanovili dané hodnoty  

a . Straty sú teda 2,25-krát menej želané ako porovnateľné zisky. Je zaujímavé, že 

hoci Kahneman a Tversky odhadli dané parametre v laboratórnych podmienkach pomocou 

prieskumu riešenia modelových úloh vysokoškolskými študentmi, veľmi podobné hodnoty 

parametrov boli namerané inými výskumníkmi na iných vzorkách (Baláž, 2009). Obr.1.3. 

znázorňuje hodnotovú funkciu prospektovej teórie s pôvodnými parametrizáciami 

odhadnutými v Kahneman a Tversky (1992). 

 

Obr. 1.3.: Hodnotová funkcia Kahnemana a Tverského (1992) 

Popri hodnotovej funkcii je na obrázku 1.3. znázornená diagonálna os, ktorá udáva rovnosť 

medzi hodnotou a ziskom a stratou. Hodnoty nadobúdajú kladné aj záporné hodnoty, keďže 

prospektová teória odvodzuje hodnotu a teda aj úžitok od zmeny bohatstva. Pre oblasť ziskov 

má hodnotová funkcia konkávny charakter, pre straty konvexný. Zakrivenie hodnotovej 

funkcie sa prejavuje pri veľkých zmenách majetku a definičný obor funkcie  je . 

Rýchlejší pokles funkcie pre oblasť strát je výsledkom použitia parametra  v definícii 

hodnotovej funkcie. Komparácia s klasickými funkciami užitočnosti neoklasickej ekonómie 

(1.3), (1.4) a (1.5) nie je možná, keďže tieto funkcie sú definované pre celkové hodnoty 

bohatstva. 

Druhou súčasťou kumulatívnej prospektovej teórie je funkcia rozhodovacích váh, ktorá 

transformuje objektívne pravdepodobnosti realizácie náhodných stavov. Táto transformácia 

odráža popri objektívnych informáciách rovnako subjektívne vnímanie daného ekonomického 
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subjektu. Kahneman a Tversky (1992) využili na formuláciu tejto funkcie tzv. trojuholníky 

pravdepodobnosti. Matematický zápis pôvodnej funkcie rozhodovacích váh definovanej nad 

kumulatívnymi pravdepodobnosťami  sa rovná: 

, (1.13) 

Funkcia rozhodovacích váh je následne odvodená od modifikovaných kumulatívnych 

pravdepodobností ako: 

. (1.14) 

Parametrizácia funkcie rozhodovacích váh nie je rovnaká pre posudzovanie ziskov a strát. 

Podobne ako v prípade hodnotovej funkcie sa do analýzy rozhodovania zavádza referenčný 

bod pôvodnej investície, od ktorej sa vypočítavajú zisky a straty. Kahneman a Tversky (1992) 

odhadli pre oblasť ziskov  a pre straty . V prípade posudzovania len ziskov 

alebo len strát, pre súčet modifikovaných rozhodovacích váh platí   a výpočet 

sa uskutočňuje nad vzostupne zoradenými realizáciami , podľa príslušných objektívnych 

pravdepodobností . Ak sa však posudzujú realizácie ziskov aj strát, výpočet je potrebné 

modifikovať kvôli rôznym hodnotám . Vzostupné zoradenie realizácií je uskutočnené 

samostatne pre zisky a samostatne pre straty, a rozhodovacie váhy sú vypočítané podľa 

daných parametrizácií . V tomto prípade však neplatí jednotková rovnosť .  

 

Obr. 1.4.: Funkcia rozhodovacích váh Kahnemana a Tverského (1992)  pre zisky a straty 
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Tvar funkcie rozhodovacích váh má konkávne aj konvexné regióny, nevyžaduje sa, aby 

mediánová hodnota bola rovná 0.50, a rovnako pre posudzovanie ziskov a strát má tvar 

obráteného písmena S. Funkcia rozhodovacích váh popisuje problematické spracovávanie 

skutočných pravdepodobností. K chybnému posudzovaniu dochádza predovšetkým pre veľmi 

nízke a veľmi vysoké pravdepodobnosti. Možnosť realizácie udalostí s veľmi malou 

pravdepodobnosťou, ako napr. výhra v športke alebo nastanie poistnej udalosti, bývajú 

nadhodnocované. A naopak, ľudia často podhodnocujú veľmi vysoké pravdepodobnosti. 

Funkcia rozhodovacích váh popisuje tento spôsob posudzovania pravdepodobností. Udalosť 

s kumulatívnou pravdepodobnosťou 10% je ekonomickým agentom s preferenciami 

kumulatívnej prospektovej teórie posudzovaná ako 17% v prípade straty a ako 19%  

v prípade, že ide o pravdepodobnosť realizácie zisku. Parametrizácie funkcie rozhodovacích 

váh poukazujú na fakt, že skresľovanie objektívnych nízkych pravdepodobností je výraznejšie 

pre pozitívne výsledky rozhodovania (pre zisky). Rozdielnosť je rovnako výrazná pre 

posudzovanie vysokých pravdepodobností. Udalosť so skutočnou kumulatívnou 

pravdepodobnosťou 90% je posudzovaná ako 71% v prípade zisku a 77% v prípade straty.  

Publikovanie kumulatívnej prospektovej teórie otvorilo dvere formalizácie rôznych 

pozorovaných vzorcov správania na finančných trhoch. Podarilo sa vytvoriť rámec na 

rigoróznu formuláciu javov, ktoré boli považované za anomálie. Výskum v oblasti 

behaviorálnych financií sa zameriaval predovšetkým na pochopenie vlastností a fungovania 

funkcie rozhodovacích váh. Hlavné smery výskumu v tejto oblasti Baláž (2009) rozčleňuje 

na: (i) parametrizácia hodnotovej funkcie a funkcie rozhodovacích váh a testovanie 

koeficientov v rôznych podmienkach; (ii) porozumenie psychologických vlastností oboch 

funkcií; a (iii) testovanie alternatívnych funkčných foriem. Do poslednej oblasti možno 

zaradiť prácu De Giorgiho a Hensa (2006), ktorí aplikovali kumulatívnu prospektovú teóriu 

na úlohu tvorby portfólia a skúmanie anomálií spojených so zložením investičných portfólií. 

Autori preformulovali hodnotovú funkciu, pričom uvažovali o viacdielnej negatívnej 

exponenciálnej funkcii. Týmto spôsobom sa modifikoval pôvodný tvar tejto funkcie, aby 

nedochádzalo k vzniku nekončených úžitkov. Hoci možnosť vzniku nekonečných úžitkov 

nespôsobovala interpretačné problémy v laboratórnych experimentoch, v ktorých kumulatívna 

prospektová teória vznikala, pri aplikácii na finančných trhoch dochádzalo k poklesu jej 

úspešnosti. Funkcia rozhodovacích váh ostala nezmenená a hodnotová funkcia bola upravená 

do tvaru: 
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. (1.15) 

Autori navrhli veľkosť typických parametrov ako ,  a . 

Parametrizácie sú veľmi podobné s pôvodnou hodnotovou funkciou Kahnemana a Tverského, 

kde je približne zachovaný pomer sklonu oboch častí funkcie . Obr. 1.5. 

porovnáva tvar pôvodnej hodnotovej funkcie a modifikácie De Giorgiho a Hensa. 

 
Obr. 1.5.: Hodnotová funkcia Kahnemana a Tverského (1992) a De Giorgiho a Hensa (2006) 

Pokles hodnoty pri vysokých stratách, resp. jej nárast pri ziskoch je v modifikovanej 

hodnotovej funkcie miernejší. Nový tvar hodnotovej funkcie by mal podľa autorov vyriešiť 

viaceré ekonomické a finančné anomálie, zároveň táto funkcia umožňuje vznik viacerých 

trhových rovnováh pre skupiny investorov s rôznymi preferenciami. 

Kumulatívna prospektová teória poskytuje rámec pre hodnotenie úspešností stratégií 

poistenia portfólia. Dosahovanie výrazných strát je spojené s negatívnym hodnotením zo 

strany investorov, ktorí rovnako chybne posudzujú objektívne pravdepodobnosti. Dopyt po 

nástrojoch, ktoré limitujú negatívne realizácie investícií, je vysvetľovaný preferenciami 

investora prospektovej teórie. Závery autorov De Giorgiho a Hensa o existencii viacerých 

trhových rovnováh motivujú výskum v oblasti stratégií s viacnásobnými horizontmi, ktoré 

môžu byť doplnené rôznymi preferenciami skupín investorov. 
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1.2.3. Vzťah racionálnych a behaviorálnych modelov 

Racionálne a behaviorálne modely oceňovania aktív a tvorby optimálnych portfólií boli 

dlhodobo považované za vzájomne si odporujúce teórie. Hlavným rozdielom je predpoklad 

o iracionálnom správaní sa časti investorov, ktorý nie je možné odstrániť racionálnou 

arbitrážou. Popularitu investícií, ktoré obmedzujú maximálne straty (ako napr. stratégie 

poistenia portfólia), možno považovať za implicitný argument o podobnosti oboch teórií. 

Behaviorálna prospektová teória, rovnako ako aj racionálne modely tvorby investičného 

správania sa, popisujú preferencie investorov, ktoré ich vedú k nákupu týchto investičných 

produktov. V poslednom období sa však objavujú tiež explicitné formulácie modelov, ktoré  

zjednocujú oba prístupy. 

Cochrane (2011) uvádza argument o zhode behaviorálnych a racionálnych modelov 

v prostredí oceňovania aktív stochastickým diskontným faktorom. Behaviorálne modely 

možno formulovať v prostredí spotrebného modelu oceňovania aktív, pričom subjektívne 

preferencie investora modifikujú skutočné pravdepodobnosti nastania rôznych stavov sveta. 

Modifikované pravdepodobnosti spolu s diskontovaním bezrizikovou úrokovou mierou sú 

matematicky ekvivalentné základnému vzťahu oceňovania aktív (A6). Nech  je diskrétny 

počet rôznych budúcich stavov sveta, potom možno (A3) bez časového indexu preformulovať 

pomocou subjektívne modifikovaných pravdepodobností  ako: 

, (1.16) 

pričom 

. (1.17) 

 sú skutočné pravdepodobnosti,  sú stochastické diskontné faktory,  je výplata aktíva 

v stave  a  je príslušná bezriziková úroková miera. Rovnice (1.16) a (1.17) poukazujú na 

fakt, že nie je možné odlíšiť behaviorálne modely od racionálnych na úrovni formulácie 

príslušného modelu. Cochrane (2011) uvádza, že prakticky nie je formulačný rozdiel medzi 

behaviorálnymi modelmi a modelmi založenými na predpoklade racionálneho investora 

s inou ako klasickou funkciou užitočnosti. Iracionálne formy správania sa investorov, ktoré 

popisujú behaviorálne financie, je možne preformulovať ako funkčné vzťahy modifikujúce 

subjektívne pravdepodobnosti. Autor uvádza, že hlavným rozdielom oboch teórií je typ dát 

a použitie metód ich spracovania. Behaviorálne financie často využívajú ankety a prieskumy 
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uskutočnené na reprezentatívnej vzorke, čím bližšie skúmajú mikroekonomické motívy 

investičného správania. 

Detailnejšie modely, ktoré zjednocujú behaviorálne a racionálne modely, vychádzajú 

z predpokladu axiomatickej racionality. V klasickom modely racionálneho správania sa 

investori uskutočňujú správne rozhodnutia, pričom sa implicitne predpokladá, že poznajú 

štruktúru ekonomického systému. Na druhej strane, axiomatická racionalita vychádza 

z predpokladu neúplných informácií. Títo investori uskutočňujú racionálne rozhodnutia, no 

nie sú im známe úplné informácie. Ich správanie je popísané Bayesovským učením. Brav 

a Heaton (2002) formulujú model štruktúrnej neistoty, založený na predpoklade axiomatickej 

racionality, ktorý skúma efekt prílišnej sebadôvery (angl. overconfidence). Autori zdôrazňujú, 

že behaviorálne modely sú matematicky zhodné s modelmi štruktúrnej neistoty. Dôvodom je 

teoretická a rovnako empiricky pozorovaná vysoká korelácia medzi iracionálnym správaním 

a neúplnosťou informácií. 

V reakcii na článok Brava a Heatona, De Bondt (2002) uvádza, že napriek matematickej 

zhodnosti oba prístupy používajú rozdielne postupy a metódy. Behaviorálne modely, rovnako 

ako model štruktúrnej neistoty, obsahujú predpoklad neúplnosti, resp. systematicky chybného 

spracovania informácií. Modely behaviorálnych financií si na rozdiel od modelu štruktúrnej 

neistoty kladú za cieľ skúmať dôvody chybného správania, či už sú spôsobené psychológiou 

investorov alebo chybným spracovávaním úplných alebo neúplných informácií. 

1.3. Investičné stratégie 

Investičnou stratégiou vo všeobecnosti rozumieme akýkoľvek prístup k správe portfólia, 

ktorý sleduje splnenie investičných cieľov investorov a je súčasťou investičného procesu 

(Fabozzi a Focardi, 2004). Má dve hlavné súčasti: inštitucionálne usporiadanie a ekonomickú 

špecifikáciu. Ekonomickú špecifikáciu investičnej stratégie možno definovať ako konkrétny 

spôsob určovania zloženia portfólia, s ohľadom na všetky relevantné faktory správy. Za 

hlavné faktory môžeme považovať frekvenciu preskupovania zloženia portfólia a to, či je 

cieľom investičnej stratégie transformovať rozdelenie pravdepodobnosti výnosov hlavných 

tried aktív. Hlavnými triedami aktív sú nástroje peňažného trhu, dlhopisové a akciové 

investície (Fabozzi a Focardi, 2004; Musílek 2011). Z pohľadu frekvencie preskupovania 

portfólia existujú statické a dynamické stratégie. Statické stratégie alokujú peňažné 

prostriedky na začiatku investičného obdobia a až do uplynutia investičného horizontu 

neuskutočňujú žiadne obchody. Dynamické stratégie využívajú na druhej strane na splnenie 
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investičných cieľov častejšie preskupovanie portfólia. Tab. 1.1. klasifikuje vybrané investičné 

stratégie podľa hlavných kritérií. 

Tab. 1.1.: Klasifikácia investičných stratégií 

Investičné stratégie Statické obchodovanie Dynamické obchodovanie 

Netransformujú funkciu 

pravdepodobnosti 

výnosov aktív 

 Kúp a drž  Konštantný pomer aktív 

 Expertný prístup k riadeniu 

aktív 

Transformujú funkciu 

pravdepodobnosti 

výnosov aktív 

 Statické opčné stratégie 

(vanilla opcie, exotické 

opcie) 

 Stop – loss stratégia 

 Poistenie portfólia 

o konštantný pomer 

rizikových a bezrizikových 

aktív (CPPI) 

o dynamický pomer 

rizikových a bezrizikových 

aktív (VBPI) 

 Alternatívne stratégie 

Základnými investičnými stratégiami sú Kúp a drž a Konštantný pomer aktív. Prvá z nich 

staticky drží nakúpené investície počas celého investičného horizontu. Nárasty a poklesy cien 

sa prejavujú zmenou pomeru medzi jednotlivými investíciami. V prípade Konštantného 

pomeru aktív dochádza k preskupovania portfólia tak, aby boli zabezpečené pôvodné váhy 

portfólia. Obe stratégie si nekladú za cieľ modifikovať rozdelenia pravdepodobnosti výnosov 

podkladových aktív. Komparácii oboch základných stratégií sa venuje Perold a Sharpe 

(1988). 

Špecifickou dynamickou stratégiou, ktorá si nekladie za cieľ transformovať 

pravdepodobnosť výnosov hlavných tried aktív, je tzv. expertný prístup riadenia. Ide 

o dynamické preskupovanie zloženia portfólia s ohľadom na špecifické názory subjektu 

investičnej stratégie voči dopredu stanovenému referenčnému portfóliu. Toto referenčné 

portfólio býva označované ako benchmark portfólia a najčastejšie ide o portfólio indexov 

trhov finančných aktív. Cieľom expertného prístupu je prekonávať zhodnotenie referenčného 

portfólia prostredníctvom nadvažovania a podvažovania konkrétnych aktív. 

Výnosy finančných aktív majú zväčša relatívne symetrické rozdelenie s ťažkými koncami. 

Ťažké konce rozdelenia pravdepodobnosti sú dôsledkom vyššieho množstva extrémnych 

realizácií. Najčastejšie pritom dochádza k negatívnym extrémnym realizáciám. Investičné 

stratégie, ktoré sa snažia transformovať rozdelenie pravdepodobnosti výnosov aktív, sú 
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základom veľkej časti investičných produktov. Hoci najčastejšie ide o snahu obmedziť 

pravdepodobnosť realizácie strát, existuje veľké množstvo stratégií, ktoré sú konštruované 

tak, aby poskytovali rôzne rozdelenia pravdepodobnosti. Tieto investičné stratégie bývajú 

často označované ako stratégie hedgových fondov, keďže pri nich dochádza k zabezpečeniu 

voči vybraným typom rizík.  

Špecifickou vlastnosťou väčšiny stratégií transformujúcich rozdelenie výnosov finančných 

aktív je potreba definovania explicitného investičného obdobia. Ide teda o stratégie s jedným 

investičným horizontom. V prípade použitia derivátov dochádza k ich realizácií, resp. 

exspirácii; dynamické stratégie sú definované prostredníctvom nastavenia minimálnej 

hodnoty portfólia, ktorá je platná pre určitý horizont. Po uplynutí investičného horizontu 

dochádza k zmene nastavenia minimálnej hodnoty portfólia pre nasledujúce investičné 

obdobie. 

Statické stratégie transformujúce rozdelenie pravdepodobnosti finančných aktív sú tvorené 

použitím finančných derivátov, ktoré samotné poskytujú asymetrické výplatné pomery 

s ohľadom na podkladové finančné aktíva. Popri rôznych opčných stratégiách do tejto 

skupiny zaraďujeme tiež statickú stratégiu OBPI. 

Dynamické stratégie, ktoré sa snažia o transformáciu pravdepodobnosti výnosov 

podkladových finančných aktív, môžeme rozdeliť do troch hlavných skupín: stratégiu stop – 

loss, poistenie portfólia a alternatívne stratégie. Hoci všetky z týchto investičných stratégií 

môžu byť definované za predpokladov úplných trhov, použitie derivátov nie je vylúčené. 

Najjednoduchšou stratégiou je stratégia Stop – loss, ktorá v prípade poklesu ceny finančných 

aktív držaných v portfóliu pod zvolenú hranicu tieto aktíva vypredáva. Týmto spôsobom 

dôjde k obmedzeniu realizácie výraznejších strát a rozdelenie výnosov takto riadeného 

portfólia je asymetrické. Pri vypredaní rizikových aktív je nová investícia zväčša možná až po 

uplynutí investičného obdobia. Modelom poistenia portfólia sa venuje nasledujúca časť.  

1.3.1. Modely poistenia portfólia 

Modely poistenia portfólia patria medzi investičné stratégie, ktorých cieľom je obmedzovať 

realizácie výrazných strát. Za stratégie poistenia portfólia považujeme investičné stratégie, 

ktoré sa snažia dosahovať tento cieľ prostredníctvom uskutočňovania aktívnych obchodov. 

V najjednoduchšej forme ide o obchodovanie rizikového a bezrizikového aktíva s ohľadom na 

rozdiel medzi aktuálnou hodnotou portfólia a minimálne požadovanou poistenou hodnotou. 
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Rozdelenie výnosov takto riadeného portfólia je asymetrické a predstavuje modifikáciu 

rozdelenia výnosov rizikového aktíva. 

Najznámejšie stratégie poistenia portfólia sú stratégie OBPI (angl. „Option based Portfolio 

Insurance”) a CPPI (angl. „Constant Proportion Portfolio Insurance”). Prvá z menovaných 

metód vznikla krátko po publikovaní článku Blacka a Scholesa (1973), keď Leland 

a Rubinstein (1976) navrhli použiť put opcie na zabezpečenie investičného portfólia. Túto 

stratégiu zaraďujeme medzi statické stratégie. CPPI bola prvýkrát predstavená v prácach 

Black and Jones (1987) a Black a Perold (1992). 

Stratégie poistenia portfólia môžu byť vzhľadom na konštrukciu modelu klasifikované 

podľa troch hlavných kritérií: dĺžka investičného obdobia ; frekvencia realokovania zloženia 

portfólia, definovaná časovým okamihom , v ktorom nedochádza k obchodovaniu; a spôsob 

zabezpečenia minimálne požadovanej hodnoty portfólia. Minimálne požadovaná hodnota je 

popri týchto kritériách premennou, ktorá určuje rizikové nastavenie stratégie. Ide o hodnotu 

portfólia, ktorá je investormi považovaná za minimálne akceptovateľnú v čase uplynutia 

investičného obdobia. V modeloch poistenia portfólia je minimálne požadovaná hodnota 

označovaná ako floor a pre investičné obdobie  bude označovaná ako . 

Konštrukcia stratégie poistenia portfólia je predovšetkým určovaná spôsobom 

zabezpečenia . Označme rozdiel medzi aktuálnou hodnotou portfólia a diskontovanou 

hodnotou  ako bezpečnostný vankúš alebo tiež rizikový rozpočet. Táto kvantita predstavuje 

časť portfólia, ktorú je možné do uplynutia  stratiť bez toho, aby došlo k porušeniu flooru. 

S ohľadom na spôsob zabezpečenia stratégie poistenia portfólia využívajú dva hlavné prístupy 

na využitie rizikového rozpočtu. V prvom prípade ide o využívanie konštantného pomeru 

medzi investíciou do rizikového aktíva a rizikového rozpočtu. Druhým prístupom je 

investovanie na základe variabilného pomeru rizikového aktíva a rizikového rozpočtu, ktorý 

je funkčne naviazaný na preferencie investorov alebo trhové faktory (príkladom je model 

aplikujúci metodológiu VaR alebo Expected Shortfall). 

1.3.2. Optimálnosť stratégií poistenia portfólia 

Investičné produkty využívajúce stratégie poistenia portfólia patria medzi často 

preferované investičné nástroje. Dôvody ich obľúbenosti motivovali finančných ekonómov 

v snahe vysvetliť tento záujem prostredníctvom rôznych teórií rozhodovania.  
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V čase vzniku modelu CPPI výskum finančnej ekonómie využíval nástroje klasickej 

neoklasickej teórie a základný predpoklad investora s konštantnou relatívnou rizikovou 

averziou. Benninga a Blume (1985) skúmajú ako jedni z prvých podmienky optimálnosti 

modelov poistenia portfólia. Autori prichádzajú k záveru, že preferencie po tomto type 

investície závisia od úplnosti finančného trhu. V prípade dokonalého trhu bez trhových 

nedokonalostí a pri existencii spojitého obchodovania je otázne, či sú tieto stratégie 

optimálnym riešením maximalizácie užitočnosti. Tento záver je platný pre väčšinu 

uvažovaných funkcií užitočnosti. Klasické predpoklady Blacka a Scholsa tak nevysvetľujú 

preferencie po modeloch poistenia portfólia. Ak však existujú na trhu nedokonalosti, 

Benninga a Blume pripúšťajú, že je možné definovať takú funkciu užitočnosti, ktorá bude 

preferovať poistenia portfólia. Jednu z takýchto funkcií definujú Black a Perold (1992). 

V prípade, že preferencie investorov sú popísané funkciou užitočnosti s hyperbolickou 

absolútnou rizikovou averziou, stratégia CPPI je optimálna aj za predpokladov dokonalého 

trhu. Optimálnosť je opäť závislá na predpoklade dokonalého trhu. 

K posunu skúmania optimálnosti stratégií poistenia portfólia prispeli nové modely 

finančnej ekonómie. Behaviorálna ekonómia s kumulatívnou prospektovou teóriou  rovnako 

ako aj racionálne modely formovania správania popisujú investora, ktorý prejavuje záujem 

o zabezpečenie sa pred výraznými stratami. 

Kumulatívna prospektová teórie používa tri hlavne súčasti na popis preferencií investora: 

subjektívne váženie pravdepodobností, rizikovú averziu špecifikovanú vzhľadom na 

referenčný bod a rôzne zakrivenie funkcie užitočnosti pre zisky a straty (konvexné pre straty 

a konkávne pre zisky). Vysvetleniu optimálnosti stratégií poistenia portfólia prostredníctvom 

špecifickej rizikovej averzie kumulatívnej prospektovej teórie sa venujú Ait-Sahalia a Brandt 

(2001) a Berklaar, Kouwenberg a Post (2004). Preferencie po poistení portfólia ešte zvyšuje 

faktor subjektívneho váženia pravdepodobností, čo popisujú Dierkes, Erner a Zeisberger 

(2010). Autori využívajú historickú simuláciu údajov o cenách amerického akciového indexu 

S&P500. Aktuálne Branger a Vrecko (2009) pokračujú vo výskume optimálnosti stratégií 

CPPI a OBPI investora s klasickou CRRA funkciou užitočnosti a funkciou užitočnosti 

popísanou prospektovou teóriou. Popri použitiu klasických predpokladov Blacka a Scholsea 

autori skúmajú vplyv stochastickej volatility a modelujú vývoj cien rizikového aktíva 

s náhodnými skokmi. Práca potvrdzuje závery o neexistujúcej superiorite poistenia portfólia 

pre investora s CRRA funkciou užitočnosti aj v prostredí stochastickej volatility, rovnako ako 

aj nízky vplyv rôzneho zakrivenia klasickej funkcie kumulatívnej prospektovej teórie 
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(Kahneman a Tversky, 1992) na optimálnosť stratégií CPPI a OBPI. Celkovo však 

subjektívne váženie pravdepodobností a riziková averzia postačujú na silnú preferenciu 

poistenia portfólia pre investora s kumulatívnej prospektovej teórie. Atraktivita CPPI a OBPI 

je platná pre všetky uvažované procesy vývoja rizikového aktíva. 

Koncept očakávanej užitočnosti opúšťajú autori Annaert, Van Osselaer a Verstraete 

(2009), ktorí skúmajú optimálnosť stratégií poistenia portfólia v porovnaní so stratégiou „kúp 

a drž“ kritériami stochastickej dominancie. Autori využívajú historickú simuláciu 

realizovaných výnosov finančných trhov v posledných 30 rokoch a potvrdzujú preferencie 

poistenia portfólia v prípade snahy investorov o obmedzenie negatívnych výsledkov. Kritériá 

stochastickej dominancie sú v práci využívané aj na nastavenie optimálnych parametrov 

poistenia portfólia a stanovenie minimálnej frekvencie zmien zloženia portfólia pri 

obchodovaní v diskrétnom čase. 

Preferencie investorov po stratégiách, ktoré obmedzujú negatívne výsledky, popisujú tiež 

racionálne modely aktuálneho výskumu. Ide predovšetkým o modely formovania 

investorského správania, ktoré sú implicitne formulované prostredníctvom maximalizácie 

užitočnosti majetku nad určitú minimálnu hodnotu. Pokles majetku pod túto hodnotu prináša 

výrazný pokles užitočnosti. 

Atraktivita stratégií poistenia je teoreticky vysvetlená behaviorálnymi modelmi, modelmi 

formovania správania, ako aj empirickými výskumami. Dopyt po poistení pred výraznými 

stratami však vytvára otázku, aké ekonomické subjekty vytvárajú ponuku tohto poistenia, 

z pohľadu nutnosti stanovenia rovnováhy na finančných trhoch (nie z pohľadu 

inštitucionálneho poskytovanie reálnych produktov).  Ochota platiť prémie za poistenie pred 

stratami musí byť kompenzovaná poklesom priemerných výnosov. Na druhej strane subjekty, 

ktoré poistenie poskytujú, získavajú vyšší ako priemerný výnos za cenu realizácie výrazných 

negatívnych zhodnotení pri poklesoch cien finančných aktív. 

1.4. Model poistenia portfólia s konštantným násobiteľom (CPPI) 

Stratégia CPPI používa na splnenie investičného cieľa jednoduchý princíp dynamickej 

alokácie tried aktív. Investičným cieľom je dosiahnuť čo možno najvyšší výnos pri splnení 

požiadavky minimálneho zhodnotenia. Úloha tvorby optimálneho portfólia je v pôvodnom 

modely CPPI ohraničená existenciou dvoch aktív: bezrizikového aktíva označovaného ako B 

a rizikového aktíva označovaného ako S. Bezrizikové aktívum reprezentujú v pôvodnom 
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modely krátkodobé štátne pokladničné poukážky a rizikové aktívum obchodovateľné 

portfólio rizikových aktív. Hodnota bezrizikového aktíva B sa vyvíja podľa predpokladu: 

, (1.18) 

kde  je deterministická úroková miera bezrizikového aktíva. Pôvodný model CPPI 

predpokladá, že cena rizikového aktíva S sa vyvíja na základe klasického difúzneho procesu: 

, (1.19) 

kde  je štandardný Brownov pohyb a pre  platí: 

.  (1.20) 

Celkové investičné obdobie je vymedzené ako , kde časový okamih T reprezentuje 

moment uplynutia investičného horizontu stratégie. Parametrom stratégie je minimálna 

hodnota portfólia, označovaná ako , ktorá je požadovaná v čase uplynutia investičného 

horizontu T. Aktuálna hodnota  predstavuje dynamicky sa meniacu zabezpečovanú hodnotu 

portfólia, ktorá sa vyvíja ako: 

. (1.21) 

Pôvodný model CPPI predpokladá kladnú hodnotu bezrizikovej úrokovej miery . 

Alternatívou je použitie predpokladu o jej nulovej hodnote, čím sa hodnota flooru F stane 

nezávislá od času. Ďalej budeme predpokladať klasickú definíciu . Podmienkou modelu 

je, aby úvodná hodnota flooru  bola menšia ako začiatočná celková hodnota portfólia . 

Rozdiel medzi hodnotou portfólia  v čase t a hodnotu  sa rovná bezpečnostnému vankúšu, 

ktorý býva tiež označovaný ako rizikový rozpočet . V každom okamihu investičného 

obdobia  platí: 

. (1.22) 

V prípade, že je hodnota bezpečnostného vankúša menšia ako nula, nie je možné zabezpečiť 

dosiahnutie minimálnej hodnote portfólia  v čase uplynutia investičného obdobia . 

Označme expozíciu na rizikové aktívum S ako  a zaveďme konštantu nazývanú násobiteľ 

a označovanú ako m (z angl. multiplier). Investícia do rizikového aktíva sa v klasickom 

modely CPPI rovná: 
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. (1.23) 

Hodnota konštanty  určuje pomer medzi rizikovým rozpočtom a investíciou do rizikového 

aktíva S. Hodnota portfólia  je riešením nasledujúcej stochastickej diferenciálnej rovnice 

(bližšie pozri Black a Perold (1992) alebo Bertrand a Prigent (2005): 

, (1.24) 

ktorej riešením je hodnota portfólia  v každom okamihu investičného obdobia: 

. (1.25) 

Predchádzajúca rovnica definuje hodnotu portfólia  ako súčet súčasnej hodnoty flooru 

a kladného prvku, ktorý je proporcionálny . Vývoj hodnoty  je v modely 

základného CPPI nezávislý od špecifickej realizácie podkladového procesu vývoju rizikového 

aktíva (angl. path independet). V prípade, že je hodnota násobiteľa rovná , výplatný pomer 

stratégie je lineárny a zhodný s vývojom rizikového aktíva. Ak je hodnota násobiteľa väčšia 

ako , výplatný pomer je konvexný. Ochrana portfólia je efektívna so 100% 

pravdepodobnosťou a pre očakávanú hodnotu  a variabilitu  platí: 

 (1.26) 

a 

. (1.27) 

Predpoklady, na základe ktorých bol odvodený základný model CPPI, možno zhrnúť 

nasledovane: 

 existujú 2 finančné aktíva - rizikové a bezrizikové, 

 cena bezrizikového aktíva rastie konštantnou spojitou úrokovou mierou , 

 cena rizikového aktíva sa vyvíja na základe štandardného difúzneho procesu 

s Brownovým pohybom, 

 kovariancia medzi výnosmi rizikového a bezrizikového aktíva je nulová, 
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 kapitálový trh je dokonalý; obchodovanie je spojité a finančné aktíva sú nekonečne 

deliteľné a neexistujú transakčné náklady, 

 krátky predaj a využívanie pákového efektu sú možné. 

Za týchto predpokladov sa pravdepodobnosť, že hodnota portfólia nepoklesne pod minimálne 

požadovanú hodnotu v čase uplynutia investičného horizontu rovná jednej a poistenie 

portfólia je úplné.  

Konvexný výplatný pomer zvolenej parametrizácie stratégie CPPI je znázornený 

v porovnaní s investíciou do rizikového aktíva na Obr. 1.6.. 

 
Obr. 1.6.: Výplatný pomer modelu CPPI 

Poznámka: , ,  , ,  

Ako definuje Perold a Sharpe (1988) stratégia CPPI patrí medzi konvexné stratégie. 

Konvexnosť stratégie CPPI spôsobuje zmenu vzťahu medzi zhodnotením stratégie 

a zhodnotením rizikového aktíva. Ako ukazuje Obr. 1.6. je možné identifikovať body, 

v ktorých dochádza k zmene superiority stratégie CPPI, prípadne investície do rizikového 

aktíva. V prípade, že v investičnom období došlo k väčšiemu poklesu ceny rizikového aktíva 

ako je hodnota flooru, konvexný charakter zabezpečuje dosiahnutie nižších strát ako v prípade 

investície do rizikového aktíva. Táto superiorita sa vytráca v prípade výnosoch v blízkosti 

strednej hodnoty výnosov rizikového aktíva. Na druhej strane, predpoklad nekonečného 

pákového efektu vedie k obnoveniu superiority stratégie CPPI pri vysokých výnosoch 

rizikového aktíva. 
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Konvexnosť stratégie CPPI a stratégií poistenia portfólia vo všeobecnosti možno 

v ponímaní technickej analýzy a behaviorálnych financií rovnako definovať ako investičné 

stratégie nasledujúce trend. V prípade rasu ceny rizikového aktíva, stratégie poistenia 

portfólia zvyšujú expozíciu na toto aktívum, v opačnom prípade ho vypredávajú. Ak je teda 

vývoj ceny rizikového aktíva trendový, stratégie poistenia portfólia sú superiórne voči 

investícii do rizikového aktíva. V prípade, že trhový vývoj sleduje pásmové obchodovanie, 

vyššie zhodnotenie dosahuje investícia do rizikového aktíva. Vplyv tejto vlastnosti stratégií 

poistenia portfólia znásobuje zahrnutie transakčných nákladov. 

Nasledujúce grafy znázorňujú funkciu rozdelenia hustoty pravdepodobnosti a kumulatívnu 

distribučnú funkciu pravdepodobnosti stratégie CPPI a investície do rizikového aktíva, za 

predpokladu základného modelu CPPI. Ide o logaritmické výnosy. 

 

Obr. 1.7.: Funkcia hustoty rozdelenia pravdepodobnosti 

Poznámka: , ,  , ,  
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Obr. 1.8.: Distribučná funkcia modelu CPPI 

Poznámka: , ,  , ,  

Stratégia CPPI modifikuje štatistické vlastnosti výnosov rizikového aktíva. Obmedzenie strát 

väčších ako hodnota flooru spôsobuje zošikmenie rozdelenia výnosov modelu doprava. 

Dochádza k rastu špicatosti portfólia a prejavuje sa výrazne tučnejší pravý koniec rozdelenia 

výnosov. 

Špecifickou oblasťou výskumu teórie poistenia portfólia je skúmanie citlivosti 

charakteristík portfólia na vstupné parametre. Analýzu citlivosti hodnoty touto stratégiou 

riadeného portfólia prezentuje Príloha B. 

1.4.1. Analytika modelu CPPI 

Predpoklad možnosti spojitého obchodovania a s ním súvisiaci predpoklad nekonečnej 

deliteľnosti investičných nástrojov patrili medzi prvé kritické prvky modelu CPPI. V dôsledku 

existencie diskrétneho obchodovania, vzniká riziko poklesu hodnoty portfólia pod 

diskontovanú hodnotu minimálne požadovanej hodnoty v prípade prudkého pohybu ceny 

rizikového aktíva v krátkom čase, na ktoré nie je možné reagovať prostredníctvom 

preskupenia zloženie portfólia. Toto riziko je označované ako Gap risk a patrí medzi hlavné 

riziká modelu CPPI. 

Hlavným nástrojom na meranie tohto rizika je analýza scenárov, ktorá poskytuje 

informáciu o veľkosti kritického poklesu ceny rizikového aktíva. Formulácia stratégie CPPI 

prostredníctvom (1.25) umožňuje priame prepojenie s analýzou scenárov. Uvažujme prípad 
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existencie rizikového a bezrizikového aktíva. Zmenu celkovej hodnoty portfólia  

v krátkom časovom období  môžeme vyjadriť ako: 

, (1.28) 

kde  je zmena hodnoty investície do bezrizikového aktíva a  zmena hodnoty investície 

do rizikového aktíva. Predpokladajme, že časový okamih  je dostatočne krátky na to, aby 

pre zmenu hodnoty investície do bezrizikového aktíva platilo  a zároveň platí . 

Zmenu hodnoty investície do rizikového aktíva je možné zapísať prostredníctvom lineárneho 

výnosu rizikového aktíva  a začiatočnej investície do tohto aktíva  ako: 

. (1.29) 

Za daných predpokladov je možné (1.28) preformulovať na: 

. (1.30) 

Cieľom analýzy je stanoviť kritický výnos rizikového aktíva , v prípade ktorého 

realizácie v krátkom čase dôjde k vyčerpaniu rizikového rozpočtu. Pre jednoduchosť 

znázornenia abstrahujme od označenia času. Pre celkovú investíciu do rizikového aktíva platí 

 a (1.30) je možné upraviť pre podmienku kritického výnosu ako: 

. (1.31) 

Po úprave ľavej strany rovnice (1.31) na  je možné hodnotu rizikového rozpočtu 

 vykrátiť a vzťah medzi kritickým výnosom a hodnotou násobiteľa je rovný: 

. (1.32) 

Recipročná hodnota násobiteľa udáva hodnotu kritickej straty. Ak dôjde k takémuto poklesu 

ceny rizikového aktíva v časovom intervale, počas ktorého nie je možné preskupovať zloženie 

portfólia, dochádza k porušeniu minimálnej požiadavky hodnoty portfólia.  

Kritický výnos možno vyjadriť ako konkrétnu realizáciu rozdelenia pravdepodobnosti 

výnosov rizikového aktíva. Uvažujme v tomto prípade s rozdelením pravdepodobnosti 

lineárnych výnosov rizikového aktíva s funkciou rozdelenia hustoty pravdepodobnosti  

a kumulatívnou distribučnou funkciou . Kritický výnos je realizáciou tohto rozdelenia 

s príslušnou hladinou spoľahlivosti  v časovom intervale : 
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, (1.33) 

kde  je kvantilová funkcia pravdepodobnosti definovaná ako 1. 

Kvantilová funkcia je známa tiež ako hodnota Value at Risk, pričom štandardom je uvádzať 

straty v kladnom vyjadrení a teda: 

. (1.34) 

K porušeniu minimálnej požiadavky hodnoty portfólia dochádza s pravdepodobnosťou 

. 

Stratégiu CPPI možno preformulovať ako úlohu vytvoriť portfólio maximalizujúce očakávanú 

hodnotu portfólia, pričom pravdepodobnosť dosiahnutia negatívneho výsledku v časovom 

okamihu  je obmedzená na . Riešením tejto úlohy je nastavenie hodnoty násobiteľa 

ako: 

.  (1.35) 

Čím je hodnota kritického výnosu nižšia (rizikový rozpočet je väčší), tým je možné zostrojiť 

portfólia s väčším zastúpením rizikového aktíva. Očakávaný výnos portfólia sa zvyšuje. 

Definovanie kritickej úrovne poklesu hodnoty portfólia a jeho parametrické vyjadrenie 

prostredníctvom kvantilu rozdelenia pravdepodobnosti viedli výskum finančnej ekonómie 

k modelu poistenia portfólia, priamo odvodeného od odhadu Value at Risk. 

1.5. Value at Risk model poistenia portfólia (VBPI) 

Krátko po formulovaní stratégie CPPI Goetzmann a Broadie (1992) predstavili alternatívny 

model poistenia portfólia. Zloženie portfólia je v ich modely vytvorené priamo s ohľadom na 

obmedzenie pravdepodobnosti porušenia minimálnej hodnoty portfólia. Myšlienka tvorby 

portfólia na základe stanovenia tejto pravdepodobnosti siaha až k Telserovmu kritériu 

bezpečnosti predovšetkým (v Elton a Gruber, 2003). Stratégie poistenia portfólia riadené 

kritériom VaR sú predstavené v prácach Chow a Kritzman (2001) a Herold a kol. (2005). Oba 

prístupy navrhujú vytvoriť investičné portfóliá, ktorých hodnota s pravdepodobnosťou 

 nepoklesne pod minimálne požadovanú hodnotu portfólia na základe odhadnutého 

očakávaného kvantilu rozdelenia výnosov. Stratégia CPPI bola vytvorená použitím klasických 

predpokladov Black-Scholesovho modelu, kde funkcia rozdelenia lineárnych výnosov alebo 

                                                           
1
 Použitie kvantilovej funkcie je motivované rezervovaním označenia  pre vyjadrenie minimálnej požadovanej 

hodnoty portfólia v literatúre poistenia portfólia. 
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hodnôt portfólia je lognormálna a parametre tohto rozdelenia sú konštantné. Modely VBPI 

prinášajú do modelov CPPI dynamický rozmer prostredníctvom odhadov premenlivých 

v čase, čo môže byť v krátkom časovom okamihu  (kde pre zmenu hodnoty bezrizikovej 

investície platí ) formalizované prostredníctvom premenlivých hodnôt násobiteľa . 

Podmienka (1.35) je upravená na: 

. (1.36) 

Násobiteľ  je definovaný prostredníctvom odhadu VaR, ktorý je uskutočnený v čase . 

Dôležitým parametrom modelov VBPI je horizont odhadu. Formalizujme toto časové 

obdobie ako . V rámci modelom poistenia portfólia môžeme rozlišovať dva prístupu 

k stanoveniu . Chow a Kritzman (2001) uvažujú s krátkym horizontom odhadu, ktorý 

predstavuje krátky časový okamih . V tomto období nie je možné zloženie portfólia 

preskupovať. Použitie krátkeho horizontu odhadu má zjavné výhody v možnosti použitia 

predpokladu nulového očakávaného výnosu, podobne ako v štandardných modeloch VaR 

(Jorion, 2010), ktoré sa uplatňujú predovšetkým pri odhade kapitálových požiadaviek 

finančných inštitúcií. Interpretácia je rovnako priamočiara, keďže ak nebude zachovaná 

minimálna hodnota portfólia v najbližšom období bez preskupovania zloženia, stratégia 

poistenia portfólia nesplní investičné ciele. Druhým prístupom je zjednotenie horizontu 

odhadu s celkovým investičným obdobím, čo môže byť rozlíšením momentu uplynutia 

celkového investičného horizontu  a aktuálneho časového okamihu , vyjadrené ako: 

, (1.37) 

kde  predstavuje dĺžku horizontu predpovede. Túto špecifikáciu predstavuje Herold a kol. 

(2005). Tento prístup zjednocuje modely riadenia rizika s modelmi tvorby odhadov 

očakávaných výnosov finančných aktív. Ide o komplexnejšiu úlohu, ktorá zastrešuje viaceré 

oblasti investičného manažmentu. 

1.5.1. Všeobecný model VBPI 

Model VBPI môže byť, za predpokladu rovnosti investičného horizontu a horizontu 

odhadu, formalizovaný ako nasledujúca úloha matematického programovania: 

, (1.38) 

za podmienok: 
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, 

 (1.39) 

. (1.40) 

 predstavuje očakávanú hodnotu portfólia v čase uplynutia investičného horizontu . 

Tento odhad je uskutočnený v časovom okamihu , ktorý predstavuje okamih uskutočnenia 

investičného rozhodnutia.  reprezentuje požadované obmedzenia váh portfólia.  je 

minimálne požadovaná hodnota portfólia v čase , pričom pravdepodobnosť, že budúca 

hodnota portfólia bude nižšia ako , je rovná . Implicitným predpokladom úlohy (1.38) 

a jej podmienok (1.39) a (1.40) je zahrnutie všetkých poplatkov spojených s existenciou 

daného portfólia do výpočtu očakávanej hodnoty portfólia. 

Definujme -kvantil očakávanej hodnoty portfólia v čase uplynutia investičného horizontu 

ako . Prislúchajúci VaR lineárnych výnosov portfólia do uplynutia  sa rovná: 

. (1.41) 

Podmienka (1.40) môže byť preformulovanú na: 

, (1.42) 

alebo ekvivalentne ako: 

.  (1.43) 

Všeobecná podoba modelu VBPI môže byť preformulovaná pre kratší horizont odhadu , 

nahradením odhadovaných a požadovaných hodnôt v momente , kvantitami časového 

momentu . 

1.5.2. Model VBPI s dvomi aktívami 

Všeobecný model VBPI je možné formulovať za podmienky existencie len dvoch 

investičných aktív. Nech existuje len bezrizikové a rizikové aktívum, ktorých výnosy sú 

nezávislé.  Rizikové aktívum je možné interpretovať v duchu modernej teórie portfólia (Elton 

a Gruber, 2003) ako trhové portfólio, ktoré obsahuje všetky rizikové aktíva v rovnakom 

zastúpení ako je ich trhová hodnota. Kombinácie bezrizikového a rizikového aktíva vytvárajú 

hranicu efektívnych portfólií, v tomto prípade krivku kapitálového trhu (Musílek, 2011). 
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Hranica efektívnych portfólií je rastúca, ak je očakávaný výnos rizikového aktíva vyšší ako 

výnos bezrizikového aktíva, a pre každý pár efektívnych portfólií ,  platí: 

, (1.44) 

kde  je zvolená riziková miera. Portfólio  má vyšší očakávaný výnos ako portfólio  

len ak je rovnako vyššie riziko tohto portfólia. Za týchto predpokladov je pre vytvorenie 

optimálneho portfólia riadeného stratégiou VBPI postačujúce splnenie podmienky (1.42). 

Investor špecifikuje svoj rizikový apetít, resp. rizikový rozpočet s ohľadom na minimálne 

požadovanú hodnotu portfólia v čase  a aktuálnu hodnotu prostriedkov. Investuje do 

bezrizikového a rizikového aktíva tak, aby príslušný -kvantil očakávanej hodnoty portfólia 

v čase uplynutia investičného horizontu bol rovný minimálne požadovanej hodnote. 

Predpokladajme, že podkladovými faktormi bezrizikového aj rizikového aktíva sú spojité 

výnosy, označené ako  a . Tvorba portfólia VBPI môže byť následne preformulovaná 

ako nájdenie takých proporcií medzi bezrizikovým a rizikovým aktívom, že pre príslušný -

kvantil spojitých výnosov portfólia platí: 

. (1.45) 

-kvantil spojitých výnosov portfólia  je určený proporciami medzi bezrizikovým 

a rizikovým aktívom a odhadom funkcie rozdelenia pravdepodobnosti výnosov rizikového 

aktíva. 

Predpokladajme, že úloha tvorby portfólia je obmedzená rozpočtovým obmedzením (súčet 

súčasných hodnôt všetkých investícií sa rovná celkovému objemu prostriedkov, resp. suma 

relatívnych váh jednotlivých investícií sa rovná 100%). Zastúpenie rizikového aktíva v čase  

je  a zastúpenie bezrizikového aktíva je potom . Podmienku (1.42) je možné 

preformulovať ako: 

. (1.46) 

Minimálna hodnota portfólia v čase uplynutia investičného horizontu sa rovná súčtu 

zhodnotenia investície do bezrizikového aktíva a zhodnoteniu investície do rizikového aktíva, 

ktoré nastane s malou pravdepodobnosťou . Zastúpenie rizikového aktíva je vyjadrené ako: 

, (1.47) 
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pričom jednoduchá úprava poskytuje ekonomickú interpretáciu: 

. (1.48) 

Čitateľ druhého zlomku  reprezentuje rizikový rozpočet modelu poistenia 

portfólia a menovateľ  predstavuje diferenciál výnosu 

bezrizikového aktíva a najhoršieho uvažovaného výnosu rizikového aktíva. 

1.5.3. Spojenie VBPI s dvomi aktívami a CPPI 

Model VBPI možno priamo vyjadriť ako špeciálnu formuláciu CPPI s premenlivou 

hodnotou násobiteľa. Zastúpenie rizikového aktíva v modely CPPI je určené vzťahom:  

. (1.49) 

Úpravou (1.48) a (1.49) možno vyjadriť VBPI modelom implikovaný násobiteľ  ako: 

, (1.50) 

kde hodnota násobiteľa je premenlivá v čase a je určovaná odhadom -kvantilu spojitých 

výnosov rizikového aktíva. 

1.6. Kritika PI 

Stratégiu CPPI možno formulovať pre rôzne investičné horizonty. Investičným horizontom 

je v klasickom modely CPPI (1.25) časový okamih, v ktorom je požadované zachovanie 

minimálne požadovanej hodnoty portfólia. Praktická aplikácia pri riadení portfólií si však 

vyžaduje rozlišovanie medzi investičným obdobím stratégie a celkovým investičným 

horizontom investora. Investičné obdobia v praxi ponúkaných investičných nástrojov 

riadených stratégiami CPPI najčastejšie dosahujú jeden až tri roky. V prípade, že dané 

nástroje majú charakter otvorených podielových fondov, dochádza na konci investičného 

obdobia k stanoveniu nových parametrov stratégie (k tzv. refixu parametrov). Tie sú 

stanovené na základe aktuálnych parametrov portfólia. Odporúčané investičné horizonty 

klientov, ktorí nakupujú tieto nástroje, sú však často dlhšie ako investičné obdobia 

konkrétnych parametrizácií. V priebehu celej investície klienta tak dochádza k viacerým 

„refixom“ parametrov. Dôvodom nesúladu medzi investičným obdobím, ku ktorému sa viaže 

daná parametrizácia stratégie poistenia portfólia a investičným horizontom klienta sú 

nákladové nároky na riadenie veľkého množstva investičných portfólií (v prípade nástroja s 5-
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ročným horizontom, ktorý by bol ponúkaný raz štvrťročne, by správca musel riadiť 20 

investičných portfólií). 

Nesúlad medzi investičným horizontom investora a frekvenciou refixu stratégie CPPI patrí 

medzi prehliadané riziká tohto modelu. Okrajovo sa mu venuje Scherer (2010), ktorý uvádza, 

že vďaka platnosti centrálnej limitnej vety konverguje rozdelenie spojitých výnosov portfólia 

riadeného stratégiou CPPI s rastúcim počtom refixov k normálnemu rozdeleniu. Požadovaná 

asymetrickosť rozdelenia výnosov je tak pri dlhších investičných horizontoch obmedzená. 

Uvažujme portfólio, ktoré je riadené stratégiou CPPI s 95% minimálne požadovanou 

hodnotou na konci jedného roka. Pravdepodobnosť, že výnos na konci obdobia bude nižší ako 

-5%, je v klasickom modely CPPI nulová. Nech nastane práve najnegatívnejšia realizácia 

a hodnota portfólia sa po jednom roku rovná práve 95% začiatočnej hodnoty a dôjde k resetu 

stratégie. Nová minimálne požadovaná hodnota je rovná 90.25% pôvodnej hodnoty portfólia. 

Už po jednom refixe parametrov dochádza k vzniku rizika, že nebude splnená požiadavka 

investora. Mieru rizika nesúladu resetu parametrov modelu PI a investičného horizontu 

možno vyjadriť ako pravdepodobnosť porušenia požiadavky minimálnej hodnoty portfólia 

 definovaná ako: 

, (1.51) 

kde  sú realizácie zhodnotenia portfólia riadeného stratégiou CPPI,  je kritický 

lineárny výnos portfólia, ktorý je funkciou minimálne požadovanej hodnoty portfólia a  

je rozdelenie pravdepodobnosti výnosov portfólia v čase uplynutia investičného horizontu T.  

Obr. 1.9. zobrazuje výberový odhad kritickej pravdepodobnosti simulácie hodnoty 

portfólia riadeného stratégiou CPPI za predpokladu normálneho rozdelenia spojitých 

výnosov
2
. Model je konštruovaný s jednoročnou frekvenciou refixu, pričom investičný 

horizont investora je 1 až 30 rokov. V prípade najdlhšieho investičného horizontu tak 

dochádza k 29 refixom parametrov CPPI. Znázornený je dopad resetu parametrov stratégie 

CPPI pre tri rôzne hodnoty minimálne požadovanej hodnoty (95%, 90%, 85%) a štyri hodnoty 

                                                           
2 Parametre rozdelenia pravdepodobnosti boli odhadnuté z cien otvoreného podielového fondu KBC Sivek 

Global High (ISIN: BE0146657904): 

, 

na základe kĺzavého ročného bloku dát od vzniku fondu 2.4.1996 do 11.5.2012. 
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násobiteľa (2, 4, 6, 8). Bezriziková úrokováu miera bola rovná konštantnej hodnote 2.5%, čím 

je analýza očistená o možné vplyvy stochastického vývoja úrokových mier. 

 

Obr. 1.9.: Kritická pravdepodobnosť pre predpoklad normálneho rozdelenia výnosov a pre minimálne 

požadované hodnoty 95%, 90% a 85% 

Vo všetkých prípadoch nedochádza k porušeniu minimálnej hodnoty portfólia pre jednoročný 

investičný horizont. V dôsledku použitia analytického tvaru (1.25) hodnoty portfólia 
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riadeného CPPI je kritická pravdepodobnosť nulová. Pre každú hodnotu minimálnej hodnoty 

je kritická pravdepodobnosť najnižšia pre najkonzervatívnejšiu parametrizáciu CPPI, pre 

najnižšiu hodnotu násobiteľa. Vo väčšine prípadov je kritická pravdepodobnosť pre  

nulová. Dynamickosť výnosov portfólia CPPI je určovaná popri hodnote násobiteľa úrovňou 

minimálne požadovanej hodnoty portfólia. Čím je požadovaná hodnota nižšia, tým sú výnosy 

portfólia a ich volatility vyššie. Vyššia dynamickosť zvyšuje kritickú pravdepodobnosť. 

Hodnoty kritickej pravdepodobnosti rastú pri klesajúcej požiadavke hodnoty portfólia. Pre 

najrizikovejšiu parametrizáciu, kritická hodnota rovná 85% a , presahuje 

pravdepodobnosť dosiahnutia nižšej ako požadovanej hodnoty 35% pre každý investičný 

horizont. 

Výnosy finančných aktív nespĺňajú predpoklad normálneho rozdelenia spojitých výnosov 

(Cambell, 1996). Časová rada prebytkových výnosov poukazuje na zhlukovanie volatility, 

trendový vývoj, a zároveň dosahuje vyššiu špicatosť ako výnosy implikované normálnym 

rozdelením. Porušenie predpokladu normality má konsekvencie pre hodnotenie stratégií 

poistenia portfólia. V prvom rade ide o konvexný charakter týchto stratégií, ktorý je 

superiórny v prípade trendového vývoju cien aktív. Trendový vývoj možno charakterizovať 

ako cenový proces s kladnou autokoreláciou. Predpoklad normálneho rozdelenia je tak pre 

hodnotenie stratégií poistenia portfólia negatívny. Stratégie poistenia portfólia možno rovnako 

charakterizovať ako modely snažiace sa o obmedzenie výrazne negatívnych zhodnotení. 

Optimálnym prostredím je pre modely poistenia portfólia trendový vývoj s jasne 

definovanými rastovými a klesajúcimi fázami trhu, pričom z pohľadu relatívneho hodnotenia 

sú preferované prudké, no krátke obdobia poklesov. Pri ich nastaní tieto portfólia chránia 

hodnotou portfólia, no profitujú z dlhšie trvajúceho kladného vývoju. Predpoklad normality je 

aj v tomto prípade pre hodnotenie skúmaných modelov negatívny, keďže za jeho platnosti 

nedochádza k trendovému vývoju a obdobia rastov a poklesov sú rovnomernejšie rozdelené. 

Kvôli nevýhodám predpokladu normálneho rozdelenia Obrázok 1.10. znázorňuje kritické 

pravdepodobnosti odhadnuté z rolovania modelu CPPI s 90% minimálne požadovanou 

hodnotou a za predpokladu modelu podmieneného rozptylu GARCH(1,1)
3
 s empirickými 

inováciami. 

                                                           
3
 Odhad parametrov rovnice podmieneného prebytkového výnosu a podmieneného rozptylu bol uskutočnený 

metódou najmenších štvorcov na základe denných dát fondu KBC Sivek Global High (ISIN: BE0146657904): 

, 
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Obr. 1.10.: Kritická pravdepodobnosť pre požadovanú hodnotu 90% odhadnutú modelom GARCH 

s empirickými inováciami 

Obr. 1.10. má ponechanú rovnakú mierku zvislej osi ako analýza s predpokladom normálneho 

rozdelenia. Kritické pravdepodobnosti dosiahli nižšie hodnoty ako v prvom prípade. 

Nadhodnotenie kritickej pravdepodobnosti s predpokladom normality výnosov sa potvrdilo. 

Aj napriek tomu je toto riziko materiálne pre všetky parametrizácie s výnimkou 

najkonzervatívnejšej. Pravdepodobnosť realizácie nižších ako minimálne požadovaných 

hodnôt portfólií nie je nulová ani pre najdlhší uvažovaný horizont. Podobné výsledky boli 

dosiahnuté rovnako pomocou historickej simulácie celého dátového súboru. 
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2. Časová projekcia odhadov 

Cieľom finančného modelovania je hodnoverné zobrazenie reálneho systému. V závislosti 

od povahy úlohy finančného modelovania môžeme rozlišovať modelovanie v priestore 

reálnych pravdepodobností a v priestore rizikovo neutrálnych pravdepodobností. Tvorba 

investičného portfólia a uskutočňovanie ekonomických a ekonometrických odhadov patria 

medzi príklady modelovania v priestore reálnych pravdepodobností. Oceňovanie derivátov na 

druhej strane reprezentuje modely pracujúce s rizikovo neutrálnymi pravdepodobnosťami. 

Aplikácia modelov poistenia portfólia s viacnásobnými horizontmi patrí do prvej skupiny 

modelov. 

Modely poistenia portfólia maximalizujú očakávanú hodnotu portfólia pri obmedzení 

pravdepodobnosti dosiahnutia nižšieho ako minimálne požadovaného výnosu. Pri riešení 

úlohy tvorby investičného portfólia modelmi poistenia portfólia je možné definovať finančné 

modelovanie zamerané na odhadovanie celého rozdelenia očakávanej funkcie rozdelenia 

pravdepodobnosti alebo finančné modelovanie zamerané na odhad miery rizika (Herold a kol; 

2007). V prípade modelov poistenia portfólia ide o kvantilové miery.  

Očakávanú hodnotu a očakávaný rozptyl možno pri úlohách tvorby portfólia považovať za 

hlavné štatistiky rozdelenia pravdepodobnosti. Pri krátkych horizontoch odhadu
4
 sa často 

abstrahuje od očakávanej hodnoty, resp. sa predpokladá, že očakávaný výnos je rovný nule. 

S rastúcim horizontom odhadu, ktorý zväčša zodpovedá investičnému horizontu, význam 

očakávanej hodnoty rastie, keďže predstavuje hlavný prostriedok na naplnenie investičných 

cieľov. 

Špecifickou úlohou pri finančnom odhadovaní v rámci úloh tvorby portfólia všeobecne je 

práca s časovou štruktúrou odhadov parametrov podkladových rozdelení. Ide o vzťahy medzi 

odhadmi jednotlivých parametrov v rôznych časových okamihoch, definovaných v zmysle 

stratégií poistenia portfólia ako rôzne investičné horizonty. Opustenie rámca stratégie CPPI, 

ktorej aplikácia si nevyžaduje použitie žiadnych odhadov finančných premenných, umožňuje 

vytvoriť analytické prostredie, ktoré sa snaží prostredníctvom uskutočňovania odhadov 

budúcich hodnôt dosahovať pridanú hodnotu.  

Za predpokladu i.i.d. procesu a definícii rizika ako rozptylu výnosov možno na časovú 

agregáciu a propagáciu použiť pravidlo odmocniny času. Ide o najjednoduchšiu podobu 

                                                           
4
 Horizontom odhadu sa rozumie budúci časový okamih, ku ktorého uplynutiu sa vytvárajú odhady budúcich 

hodnôt a rozdelení finančných premenných. 
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prístupu zameraného na modelovanie len miery rizika, ktorému sa venuje úvodná časť 

kapitoly. Existuje viacero dôkazov o nesprávnosti použitia predpokladu i.i.d. procesu. 

Empirické pozorovania poukazujú na problém autokorelovaných výnosov a prítomnosť 

heteroskedasticity. Nasledujúca časť kapitoly popisuje časovú propagáciu rozptylu výnosov 

a korelácie výnosov dvoch aktív so zohľadnením štruktúry autokorelačných koeficientov pre 

dlhé investičné obdobia. Modely podmieneného rozptylu riešia popri autokorelácii výnosov aj 

heteroskedasticitu rozptylu. Modely GARCH patria medzi najznámejšie modely rozptylu, 

ktoré prvýkrát popísal Engle (1982) a ďalej rozvinul Bollerslev (1986). Tieto modely je 

možné použiť na vytvorenie časovej štruktúry odhadov rozptylov ako prezentuje napr. 

publikácia Alexander (2008). Základný GARCH(1,1) model a z neho vyplývajúca časová 

propagácia je popísaná v štvrtej časti kapitoly. Problematike presnosti rôznych odhadov 

rozptylu pre rôzne horizonty odhadu a otázkam vhodnosti týchto odhadov ako miery rizika sa 

venujú o.i. autori Brownlees, Engle, Kelly (2011). Na základe empirického výskumu autori 

potvrdili dobrú presnosť odhadov rozptylu uskutočneného rôznymi metódami na najbližší 

obchodný deň. Tieto výsledky boli robustné aj s ohľadom na finančnú krízu, ktorá prepukla 

v roku 2008. Avšak presnosť odhadov jednomesačného rozptylu sa značne zhoršila. Súčasné 

modely rozptylu tak podľa autorov nie sú schopné zachytiť dynamickú podobu rizika 

a navrhujú použitie alternatívnych špecifikácií rizika, ktoré sú prezentované v prácach 

Guidolin a Timmermann (2006) a Engle (2009). Práce definujú modely kombinujúce 

krátkodobé GARCH modely s dátami s nižšou frekvenciou, ako napr. makroekonomické dáta. 

Tieto údaje definujú dlhodobú úroveň volatility. 

Posledná časť druhej kapitoly sa venuje štrukturálnemu modelu Cambella a Viceiru 

(2005). Tento model spolu s dlhodobým modelom zohľadňujúcim autokorelačné koeficienty 

tvorí základnú bázu pre tvorbu portfólia pre dlhé investičné obdobia. Jednoduchá kombinácia 

krátkodobých GARCH modelov s dlhodobými štrukturálnymi modelmi je predmetom 

aplikačnej časti. 

Odhad očakávaných výnosov patrí medzi najhodnotnejšie vstupy investičného 

rozhodovania. Tieto vstupy často nie je možné zachytiť ani prostredníctvom štrukturálnych 

modelov kvôli zložitosti reálneho systému finančných trhov, v ktorom dochádza k interakcii 

množstva ekonomických subjektov a faktorov. Efektívny spôsob zohľadnenia očakávaných 

výnosov do modelu tvorby portfólia je využitie bayesovskej štatistiky na kombináciu rôznych 

zdrojov informácií (Black a Litterman, 1992; Ravinger a Štulajter; 2008). 
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2.1. i.i.d. procesy 

Úlohy tvorby optimálneho portfólia sú z pravidla definované v jednotkách celkovej 

očakávanej hodnoty portfólia alebo pomocou očakávaných výnosov. Existujú tri všeobecné 

miery výnosov: spojité, celkové a lineárne. Každá z formulácií má špecifický význam pre 

riešenie komplexnej úlohy tvorby portfólia. Odhad parametrov očakávaného rozdelenia 

výnosov a príslušná časová propagácia sa uskutočňuje v priestore spojitých výnosov, ktoré sú 

v čase aditívne. Na druhej strane agregačnú úlohu výpočtu výnosu portfólia je potrebné riešiť 

v priestore lineárnych alebo celkových výnosov, ktoré sú agregovateľné naprieč jednotlivými 

aktívami. 

Predpoklad Black – Scholesovho modelu (1973) o normálnom rozdelení spojitých výnosov 

finančných aktív patrí medzi klasické predpoklady finančnej ekonómie (Merton, 1992): 

. (2.1) 

Ak sú spojité výnosy realizáciou z tohto rozdelenia a vzťahujú sa k neprekrývajúcim sa  

časovým intervalom, pre celkové a lineárne výnosy potom platí: 

. (2.2) 

Predpokladajme, že podkladové faktory  sú definované ako realizácia i.i.d. procesu 

neprekrývajúcich sa intervalov a sú vyjadrené ako diferencie. Proces odhadu parametrov 

rozdelenia podkladových faktorov a následnú projekciu k investičnému horizontu znázorňuje 

Obr. 2.1.. 

 
Obr. 2.1.: Postup propagácie odhadov rozdelenia pravdepodobnosti 

Zdroj: podľa Meucci (2005) str. 122 
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Interval odhadu  je časový interval, počas ktorého prebiehala jedna realizácia podkladového 

faktora . Ako príklad spôsobu odhadu rozdelenia pravdepodobnosti podkladových faktorov 

je uvedená analýza časových radov. Výsledkom odhadu je rozdelenie pravdepodobnosti 

reprezentované funkciou hustoty rozdelenia pravdepodobnosti alebo charakteristickou 

funkciou . Keďže ide o i.i.d. proces, toto rozdelenie je nezávislé od špecifického 

časového okamihu . Investičné rozhodnutie je uskutočňované v časovom okamihu  pre 

časový interval . Rozdelenie pravdepodobnosti podkladových faktorov v investičnom 

horizonte  je , pričom šírka intervalu je rovná . 

Časová propagácia parametrov podkladových faktorov je závislá od funkčnej špecifikácie 

daného rozdelenia pravdepodobnosti. Ako ukazuje Meucci (2004), v prípade, že podkladové 

faktory sú realizáciou i.i.d. procesu neprekrývajúcich sa intervalov a sú vyjadrené ako 

diferencie pre časovú propagáciu ich rozdelenia pravdepodobnosti, platí: 

,  (2.3) 

pričom charakteristická funkcia na pravej strane rovnice nezávisí od momentu uskutočnenia 

investičného rozhodnutia. Reprezentácia funkcie hustoty rozdelenia pravdepodobnosti môže 

byť odvodená od charakteristickej funkcie na základe vzťahov: 

  (2.4) 

a  

, (2.5) 

kde  označuje Fourierovu transformáciu a  inverznú Fourierovu transformáciu (bližšie 

pozri publikácie Focardi a  Fabozzi (2004) alebo Meucci (2005)). Vzťah (2.3) implikuje 

funkčný tvar medzi odhadnutými momentmi a propagovanými momentmi. Pre očakávanú 

hodnotu a kovarianciu podkladových faktorov platí: 

  (2.6) 

a 

.  (2.7) 
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Vyjadrenia na pravých stranách rovníc nie sú závislé na momente uskutočnenia investičného 

rozhodnutia. Pre smerodajnú odchýlku následne platí: 

.   (2.8) 

Tento vzťah je označovaný ako pravidlo odmocniny času (angl. square root rule of time) a je 

možné ho odvodiť i na základe súčtu realizácií podkladových faktorov (Alexander, 2008). 

2.2. Model autokorelovaných výnosov 

Predpoklad  i.i.d. procesu je v prípade časových radov reálnych finančných dát často 

porušený. Autokorelácia a sériová korelácia realizácií je významná a smerodajná odchýlka má 

obzvlášť pri kratších intervaloch často stochastický charakter. Zároveň štatisticky významnú 

autokoreláciu majú tiež výnosy odhadnuté v dlhších intervaloch, napr. mesačné alebo 

štvrťročné výnosy. Dôvodom je cyklický vývoj ekonomiky a investičného správania.    

Použitie vzťahov (2.6) a (2.7) nie je v týchto prípadoch korektné. 

Uvažujme so stacionárnym autokorelovaným procesom spojitých výnosov K – teho rádu 

AR(K), kde jeden časový krok má dĺžku : 

. (2.9) 

 je koeficient autokorelácie k-teho radu. Pre každý autokorelačný koeficient platí  

a náhodná chyba  je realizáciou rozdelenia . Definujme odhad koeficientu 

autokovariancie k-teho radu ako (Fabozzi, 2006, str. 326): 

, (2.10) 

kde  je priemerný výnos . Odhad koeficient autokorelácie možno potom 

vyjadriť ako: 

. (2.11) 

Štatistickú významnosť autokorelačného koeficientu je možné o.i. testovať na základe Q – 

testu, ktorý odvodili Box a Pierce (1970). Testovacia štatistika pre rád  má tvar: 

  (2.12) 
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a asymptotické  rozdelenie. Úpravu Ljung a Box pre málo početné súbory dát možno nájsť 

vo Fabozzi (2006, str. 327). 

Dá sa ukázať, že autokorelácia neovplyvňuje časovú propagáciu očakávanej hodnoty 

podkladového faktora, no neumožňuje použiť pravidlo odmocniny času pre propagáciu 

smerodajnej odchýlky. Uvažujme s časovým intervalom , pre ktorý sú zozbierané hodnoty 

časového radu finančnej premennej. Interval odhadu je definovaný ako  a je tvorený 

 realizáciami  (napr. ak  a , potom ). Časová 

propagácia odhadu rozptylu k horizontu  za predpokladu autokorelácie rádu  sa rovná 

(Newey a West, 1987; Litterman a kol., 2003): 

. (2.13) 

Ak je proces výnosov aktíva kladne autokorelovaný, propagovaný rozptyl bude vyšší ako 

propagácie za predpokladu i.i.d. A naopak, negatívna autokorelácia znižuje dlhodobé odhady 

rozptylu. Miera autokorelácie tak výrazne ovplyvňuje odhad rozptylu v rôznych časových 

obdobiach. Obr. 2.2. a obr. 2.3. znázorňujú vývoj autokorelačných koeficientov prvého rádu 

mesačných reálnych výnosov amerického akciového a dlhopisového trhu počas 131-ročnej 

histórie. Autokorelačné koeficienty boli odhadnuté výberovým odhadom v 5-, resp. 10-

ročnom období. 

       
 Obr. 2.2.: Vývoj AR(1) koeficientu  Obr. 2.3.: Vývoj AR(1) koeficientu 

 akciových a dlhopisových trhov  akciových a dlhopisových trhov  

 pre  (1871-2012) pre  (1871-2012) 

Zdroj: dáta prof. Shiller, výpočty autora 

Hodnoty autokorelačných koeficientov značne kolíšu, no vo väčšine období dosahujú 

významnú kladnú hodnotu. V prípade akciového trhu je priemerná hodnota rovná  
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rovnako v prípade 5-ročného a aj 10-ročného obdobia. Autokorelácia mesačných reálnych 

výnosov dlhopisov rastie z  na  pri predĺžení obdobia odhadu. Dôvodom vyššej 

autokorelácie dlhopisových výnosov môžu byť rozdielne špecifiká dlhopisových trhov, ktoré 

reagujú predovšetkým na strednodobé hospodárske cykly, a tiež výraznejší vplyv kupónových 

výnosov na celkových dlhopisových výnosoch ako je podiel dividendového výnosu na 

celkových akciových výnosoch. 

Vyššie hodnoty nedosahujú len autokorelačné koeficienty prvého rádu. Obr. 2.4. a obr. 2.5. 

znázorňujú autokorelačné diagramy odhadnuté na celej skúmanej histórii až pre 60 

mesačných posunov. Znázornené sú tiež  intervaly spoľahlivosti. 

  
 Obr. 2.4.: Autokorelačný diagram Obr. 2.5.: Autokorelačný diagram 

 dlhopisových trhov (1871-2012) akciových trhov (1871-2012) 

Zdroj: dáta prof. Shiller, výpočty autora 

Štatisticky významné sú hodnoty pri posunoch do 12 mesiacov. Autokorelačný diagram 

akciových výnosov popisuje tiež cyklický vývoj tohto trhu, keďže posuny od 12 do 25 

mesiacov poukazujú na významnú, no negatívnu autokoreláciu. 

Odhad časovej propagácie štandardnej odchýlky akciových a dlhopisových výnosov je 

znázornený na obr. 2.6.. Ide o odhad časovej štruktúry volatility. Autokorelačné koeficienty 

boli odhadnuté výberovým odhadom v celej 131-ročnej histórii mesačných dát reálnych 

výnosov. Volatilita bola odhadnutá na základe vzťahu (2.13) s maximálne 60 posunmi 

a následne kvôli porovnateľnosti prevedená na ročnú hodnotu pravidlom odmocniny času. 
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Obr. 2.6.: Predikcia štandardnej odchýlky akcií a dlhopisov na základe autokorelačných koeficientov 

Zdroj: dáta prof. Shiller, výpočty autora 

Odhad časovej štruktúry volatility ukazuje vplyv významne pozitívnych hodnôt koeficientov 

nízkych rádov. Odhad volatility akcií v prvých mesiacoch rastie. Použitie pravidla odmocniny 

času v tomto prípade vedie k podhodnotenie odhadu. V prípade akciových trhov sa pri dlhších 

horizontoch prejavujú negatívne autokorelácie vyššieho rádu, ktoré majú za následok pokles 

odhadu volatility. Priebeh štruktúry odhadu volatility reálnych výnosov dlhopisov je odlišný. 

Odhad kontinuálne rastie v dôsledku nevýznamných negatívnych autokorelácií. 

Odhad časovej štruktúry volatility (2.13) využíva informácie dostupné výhradne z výnosov 

daného aktíva. Ako ukážu štrukturálne modely, existencia exogénnych faktorov, ktoré 

predikujú dlhodobé výnosy hlavných tried aktív, znižuje dlhodobé odhady volatility. 

2.3. GARCH 

Najznámejším dynamickým modelov volatility sú modely skupiny GARCH. Ide o lineárne 

a nelineárne modely volatility, ktoré prvýkrát popísal Engle (1982) a ďalej rozvinul Bollerslev 

(1986). V tejto časti sa budeme zaoberať základným symetrickým GARCH(1,1) modelom 

a jeho využitím pri časovej propagácii parametrov rozdelenia pravdepodobnosti 

podkladových parametrov. 

Model GARCH(1,1) je zložený z dvoch rovníc. Prvou z nich je rovnica podmienenej 

strednej hodnoty, ktorá má tvar: 

, (2.14) 
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kde  je realizácia spojitého výnosu v čase ,  je konštanta rovná dlhodobému priemernému 

výnosu a  predstavuje trhovú inováciu. Rovnica podmieneného rozptylu má tvar: 

. (2.15) 

 ma v čase  pri dostupnosti informačného súboru  normálne rozdelenie 

.  predstavuje mieru, s akou podmienený rozptyl reaguje na trhové 

inovácie,  vyjadruje mieru rezistentnosti podmieneného rozptylu a  je konštanta. Model je 

stacionárny, ak parametre modelu spĺňajú: 

. (2.16) 

Parametre modelu možno odhadnúť metódou maximálnej vierohodnosti (Alexander, 2008b). 

Rovnica podmieneného rozptylu môže byť použitá na odvodenie dlhodobého 

nepodmieneného rozptylu . V dlhodobom horizonte platí  , a keďže 

rovnako platí , nepodmienený rozptyl môže byť vyjadrený ako: 

. (2.17) 

Predpokladajme, že podkladové faktory sú denné spojité výnosy. Odhad podmieneného 

rozptylu pre časový okamih  je definovaný ako: 

. (2.18) 

A vo všeobecnosti odhad denného podmieneného rozptylu uskutočneného v čase  pre 

 sa rovná: 

. (2.19) 

Časová propagácia variability na základe GARCH(1,1) modelu je vytvorená kumulovaním po 

sebe idúcich odhadov variability pre nasledujúci deň. Odhad variability pre obdobie  je 

určený ako suma denných odhadov v tomto období: 

. (2.20) 

Odhad časovej štruktúry je pre porovnanie vhodné previesť na jednotnú bázu (napr. na ročnú 

bázu). Ak je súčasný rozptyl  väčší ako nepodmienený rozptyl , časová štruktúra 

odhadnutých rozptylov má klesajúci charakter. Rovnako platí, že ak je súčasný rozptyl väčší 

ako nepodmienený rozptyl, časová štruktúra odhadnutých rozptylov má klesajúci charakter. 



57 

 

Prejavuje sa tak inherentná konvergencia odhadov GARCH k dlhodobému priemeru. Táto 

vlastnosť patrí medzi významnú odlišnosť medzi GARCH a modelmi volatility založenými na 

exponenciálnom vážení pozorovaní (angl. Exponentially Weighted Moving Average). 

Rýchlosť, s akou podmienený odhad konverguje, je určená hodnotami odhadnutých 

parametrov. Časovú štruktúru odhadov rozptylu je možné interpretovať ako dynamickú 

časovú propagáciu druhého momentu rozdelenia pravdepodobnosti spojitých výnosov. 

Hodnota odhadu nepodmieneného rozptylu je závislá od hodnôt odhadnutých parametrov. 

Tie sú funkciou minulých realizácií procesu generujúceho výnosy. Ak existuje dôvod 

predpokladať, že došlo k zmene štruktúry tohto procesu, odhad nepodmieneného rozptylu je 

vychýlený. Dĺžka obdobia, ktoré bolo použité na odhad daných parametrov, značne 

ovplyvňuje hodnotu odhadu nepodmieneného rozptylu. Alexander (2008) uvádza, že odhad 

dlhodobého rozptylu pre akciový index FTSE 100 za použitia dát z rokov 2003 až 2007 je 

približne 13%. No ak je použité obdobie od roku 1995 do 2007, tento odhad stúpne na 17.5%. 

Rozdielne hodnoty odhadov nepodmieneného rozptylu tak nie sú zanedbateľné. Autori preto 

navrhujú použiť upravenú verziu rovnice podmieneného rozptylu, ktorá bude obsahovať 

odhad nepodmieneného rozptylu ako subjektívny vstup. Ide o metódu označovanú ako 

cielenie rozptylu (angl. volatility targeting). Po jednoduchej úprave možno rovnicu (2.17) 

vložiť do (2.18). Základný GARCH model tak možno definovať v mierkach odchýlky 

podmieneného rozptylu od jeho dlhodobého odhadu ako: 

  (2.21) 

alebo ekvivalentne ako: 

. (2.22) 

GARCH modely umožňujú dynamicky modelovať vývoj rozptylu spolu s časovou štruktúrou 

potrebnou pre časovú propagáciu parametrov k investičnému horizontu. Nevýhodou 

symetrického GARCH modelu je priama väzba medzi rovnicami podmieneného rozptylu 

a strednej hodnoty. Nárast neočakávaného náhodného výnosu  spôsobí vždy nárast 

odhadovaného rozptylu, no ak ide o kladnú realizáciu z rozdelenia , výnos vzrastie. 

Táto vlastnosť je v rozpore s trhovými pozorovaniami, v ktorých je nárast rozptylu 

sprevádzaný poklesom výnosov. Tento problém riešia asymetrické GARCH modely, ktorým 

sa venuje o.i. Engle (2009) alebo Alexander (2008). 
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2.4. Štrukturálny model dlhodobých výnosov 

Časová variabilita očakávaných výnosov a rizikových prémií sa dostala do pozornosti 

finančnej ekonómie v 90-tych rokoch uplynulého storočia. Viaceré ekonomické štúdie 

potvrdzovali predikčnú schopnosť oceňovacích mier jednotlivých trhov (prehľad oceňovacích 

mier hlavných finančných trhov poskytuje Ilamanen (2011); zasadenie predikčných mier do 

modelu diskontných faktorov uvádza Cochrane (2011)). V prípade akciových trhov ide napr. 

o dividendový výplatný pomer (pomer medzi výškou dividend a ceny akcií); pri dlhopisových 

trhoch ide o rozdiel medzi výnosmi dlhodobých a krátkodobých cenných papierov. 

Špecifickou vlastnosťou oceňovacích mier je ich dlhodobý charakter, v ktorom sa prejavuje 

efekt návratu k priemeru (angl. mean reversion). V prípade výrazných odlišností od 

dlhodobého priemeru vznikajú rozdiely v ocenení, ktoré sa v čase odstraňujú konvergenciou 

k priemeru. Vybrané oceňovacie miery majú predikčnú schopnosť. Jej vypovedacia sila rastie 

so zvyšujúcim sa horizontom predikcie. 

Myšlienka vplyvu existencie prediktability výnosov aktív na zloženie optimálneho 

portfólia pre rôzne investičné horizonty siaha k prácam Samuelson (1969) a Merton (1973). 

Popularita modelov časovej štruktúry rizika v súčasnosti vzrástla prácami autorov Campbell 

a Viceira (2001 a 2005), ktorí vybudovali empirický model dlhodobých výnosov aktív 

zachytávajúci komplexné zmeny investičných príležitostí (Scherer, 2011). Model poskytuje 

funkčnú formu časovej štruktúry rizikovo upravených výnosov, čím poskytuje dôležité vstupy 

pre tvorbu modelov viacnásobných investičných horizontov. Riziko je definované ako 

podmienená variabilita a kovariancia výnosov aktív na hodnotách minulých realizácií 

samotných výnosov daných aktív a stavových premenných. Za stavové premenné sú zvolené 

oceňovacie miery. Zvyšná časť kapitoly prezentuje vektor autoregresný model Cambell 

a Viceira (2005). Sú použité originálne označenia autorov. 

Uvažujme s vektorom , ktorý obsahuje výnosy všetkých uvažovaných aktív  

a realizácie stavových premenných v čase . Výnosy aktív sú definované ako prebytkové 

výnosy nad výnosom bezrizikového aktíva ako:  .  je výnos bezrizikového 

aktíva,  je celkový výnos uvažovaného rizikového aktíva a  je príslušný jednotkový 

vektor. 

. (2.23) 
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Premenné vektoru  sú definované ako logaritmy (v prípade oceňovacích mier) alebo ako 

spojité výnosy, ktoré je potrebné transformovať na lineárne alebo celkové výnosy pred 

riešením úlohy tvorby optimálneho portfólia.  

Dynamika vývoja výnosov aktív je v modely popísaná vektor autoregresným procesom 

prvého rádu . Každý prvok  vektora  je lineárnou kombináciou konštanty 

svojej minulej realizácie v čase , minulých realizácií ostatných premenných vektora  

v čase  a náhodného šoku : 

. (2.24) 

Táto rovnica predstavuje generalizáciu autoregresného procesu prvého rádu  vo 

viacrozmernom priestore. V štandardnom  procese sú všetky premenné s výnimkou  

a  nulové. Spojením predikčných rovníc pre všetky premenné  je možné vyjadriť maticový 

zápis  procesu: 

, (2.25) 

kde  je vektor lokujúcich konštánt,  je symetrická matica regresných koeficientov a 

 je vektor náhodných šokov realizácií výnosov aktív a stavových premenných. 

O determinante matice  sa predpokladá, že je ohraničená intervalom  a , aby bol 

zabezpečený neexplozívny dlhodobý charakter premenných modelu. Dynamika modelu 

Cambella a Viceiru je dokončená definíciou vektora náhodných šokov. Autori predpokladajú, 

že náhodné šoky majú viacrozmerné normálne rozdelenie s nulovým vektorom stredných 

hodnôt: 

. (2.26) 

 je matica variancií a kovariancií náhodných šokov, pričom nie je potrebné. aby táto matica 

bola diagonálna. Náhodné šoky výnosov aktív nie sú vzájomne nezávislé, a rovnako je 

umožnené, aby boli funkčne previazané s náhodnými šokmi stavových premenných. Matica 

 je tvorená: 

, (2.27) 
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kde prvky hlavnej diagonály sú tvorené variabilitou benchmarkového aktíva , kovariančnou 

maticou neočakávaných prebytkových výnosov  a kovariančnou maticou stavových 

premenných . Ostatné prvky  sú tvorené kovarianciami medzi premennými modelu. 

Predpokladom modelu je dlhodobá stabilita charakteristík výnosov aktív a stavových 

premenných – o matici  a koeficientoch  a  sa predpokladá, že sú konštantné. Autori 

uvádzajú, že hoci tento predpoklad neodráža realitu v prípade kratších období, pri dlhších 

obdobiach ide o vhodnú aproximáciu dlhodobých vzťahov medzi výnosmi aktív a stavových 

premenných. 

Časová propagácia očakávaných hodnôt a kovariančnej matice systému (2.25) k budúcemu 

časovému momentu  je odvodená zo súboru nadväzujúcich rovníc : 

  (2.28) 

  

. 

Očakávaná hodnota a kovariančná matica sú následne operátormi nad súčtom vektorov 

. Pre podmienenú očakávanú hodnotu v čase  potom platí: 

  (2.29) 

a pre podmienenú kovariančnú maticu v rovnakom čase platí: 

, (2.30) 

čo možno zapísať ako: 

. (2.31) 

Cambell a Viceira (2005) skúmali systém so šiestimi premennými:  reálny a nominálny výnos 

amerických štátnych pokladničných poukážiek, reálne výnosy amerického akciového 

a dlhopisového trhu a dve stavové premenné, ktoré reprezentovali oceňovacie charakteristiky 

akciovej a dlhopisovej rizikovej prémie, menovite dividendový výnos a rozdiel medzi 
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výnosmi dlhopisov s dlhými a krátkymi splatnosťami
5
. Obe oceňovacie charakteristiky 

prejavujú v dlhších horizontoch konvergenciu k vlastnej priemernej hodnote. Všetky 

premenné boli vyjadrené ako prirodzené logaritmy. Autori odhadli daný  systém na 

štvrťročných dátach z obdobia 1952 – 2002. Hodnoty  jednotlivých parciálnych regresných 

rovníc systému dosiahli  v prípade regresie reálnych výnosov akcií a až  v prípade 

regresie logaritmov dividendového výnosu. Regresie nominálnych a reálnych výnosov 

pokladničných poukážiek, logaritmov dividendového výnosu a rozdielu dlhopisových 

výnosov poukazujú na nízku volatilitu týchto premenných, keďže najvýznamnejšími 

regresormi sú minulé realizácie premenných. V regresii reálnych výnosov akcií sú 

najvýznamnejšími regresormi nominálny výnos poukážiek a logaritmus dividendových 

výnosov. V prípade rovnice reálnych výnosov dlhopisov sú to akciové výnosy (s negatívnym 

vplyvov) a logaritmus rozdielu dlhopisových výnosov. Po odhade matíc koeficientov systému 

(  a ) a kovariančnej matice rezíduí ( ) je možné uskutočniť časovú propagáciu volatilít 

výnosov akcií a dlhopisov podľa (2.31). Obrázok 2.7. znázorňuje časovú štruktúru 

podmienených volatilít výnosov týchto investícií podľa odhadov Cambell a Viceira (2005). 

Ide o volatilitu  systémom nevysvetlených výnosov (výnosov očistených o vplyv 

oceňovacích premenných). 

 

Obr. 2.7.: Predikcia štandardnej odchýlky akcií a dlhopisov na základe štrukturálneho modelu 

Zdroj: výpočty autora podľa Cambell a Viceira (2005) 

                                                           
5
 Empirické výskumy dokazujú (Cochrane, 2001 a Illmanen 2011) predikčnú schopnosť dividendového výnosu 

akcií a rozdielu medzi výnosmi dlhodobých a krátkodobých dlhopisov. Obdobia vysokého dividendového 

výnosu sú nasledované rastom cien akciových investícií. Podobne vysoký rozdiel medzi výnosmi dlhodobých 

a krátkodobých dlhopisov predikuje vyššie výnosy dlhopisov s dlhými splatnosťami. 
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Volatility reálnych výnosov akcií a aj dlhopisov v dlhých horizontoch klesajú. V prípade akcií 

nejde o monotónny vývoj, pretože najkratšie horizonty sú ovplyvnené efektom momenta, 

ktoré ovplyvňuje trendové správanie sa akcií v obdobiach do jedného roka. Následne sa 

prejavuje vplyv dlhodobej konvergencie dividendového výnosu k svojmu priemeru, čím 

dochádza k poklesu dlhodobej nevysvetlenej volatility. Časová štruktúra reálnych výnosov 

dlhopisov kontinuálne klesá pri všetkých horizontoch. Nasledujúce obrázky znázorňujú 

porovnanie časových štruktúr podmienených volatilít štrukturálneho modelu a celkovej 

volatility jednoduchého modelu . 

 

Obr. 2.8.: Porovnanie časovej štruktúry volatilít reálnych výnosov akcií štrukturálneho modelu 

a modelu  v dvoch prekrývajúcich sa obdobiach 

Odhady volatilít  sú vyššie ako štrukturálneho modelu, v ktorom sa v dlhších obdobiach 

prejavuje vplyv konvergencie k priemeru oceňovacích premenných. Štruktúra volatility  

modelu je ovplyvnená dĺžkou obdobia odhadu. Zahrnutie dát z konca 19. storočia vytvára 

podobný priebeh časovej štruktúry ako v prípade  systému. 
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Obr. 2.9.: Porovnanie časovej štruktúry volatilít reálnych výnosov dlhopisov štrukturálneho modelu 

a modelu  v dvoch prekrývajúcich sa obdobiach 

Časová štruktúra reálnych výnosov dlhopisov je v prípade jednoduchého  modelu 

predstaveného v časti 2.2. a štrukturálneho modelu rozdielna. Pozitívna autokorelácia 

výnosov dlhopisov aj pri posunoch vyššieho rádu (kvôli vysokému vplyvu kupónových 

výnosov na celkový výnos) spôsobuje kontinuálny rast volatility. Negatívna korelácia 

s akciovými výnosmi a konvergencia k priemeru oceňovacej premennej spôsobujú pokles 

podmienenej volatility štrukturálneho modelu. 

Štrukturálne modely poskytujú teoretický rámec pre odhad parametrov modelov 

viacnásobných investičných horizontov. Ide o aparát, ktorý je možné použiť na stanovenie 

odhadov pre úlohy tvorby portfólia v prípade dlhých horizontov odhadu. 
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3. Modely viacnásobných investičných horizontov 

Cieľom tretej kapitoly je vytvoriť úlohu tvorby optimálneho portfólia modelom 

viacnásobných investičných horizontov. Predpokladáme, že očakávaná užitočnosť investorov 

je maximalizovaná modelmi poistenia portfólia. 

Prvá časť definuje základné charakteristiky skupín investorov spolu so vzájomnými 

vzťahmi a príslušným chápaním investičného horizontu. Rizikový rozpočet, ako rozdiel 

medzi súčasnou hodnotou portfólia a diskontovanou minimálne požadovanou hodnotou na 

konci referenčného obdobia, je základom pre určenie alokácie do rizikových aktív. Druhá časť 

formalizuje model viacnásobných horizontov, založený na modely konštantného násobiteľa 

MH – CPPI. Tento model je odvodený z klasickej stratégie CPPI. Ide o model dvoch aktív, 

bezrizikového aktíva a rizikovej investície. Tretia časť predstavuje základný model 

využívajúci flexibilné modelovanie časovej štruktúry rizika prostredníctvom očakávaných 

kvantilov rozdelenia pravdepodobnosti výnosov rizikového aktíva MH – VBPI. Tento 

základný model operuje v prostredí dvoch aktív, čo umožňuje definovať analytické riešenie za 

stanovených predpokladov. Nasledujúca časť sa venuje všeobecnému viacrozmernému 

modelu. Posledná časť popisuje alternatívne funkčné vzťahy pre výber spomedzi investičných 

rozhodnutí s viacerými časovými referenciami. 

Každá časť kapitoly je doplnená zjednodušenými príkladmi, ktoré znázorňujú riešenie 

vytvorených modelov v investičnom prostredí. Výklad je podaný na príklade otvoreného 

podielového fondu. 

3.1. Investičné horizonty a agregácia investorov 

Definujme investičné príležitosti individuálneho investora ako množinu  

obchodovateľných finančných aktív, konkrétne mix investičných portfólií, ktorý vytvára celú 

hranicu efektívnych portfólií. Uvažujme o rôznych podielových fondoch, ktoré predstavujú 

daný mix. Predpokladajme, že individuálni investori robia správne investičné rozhodnutia 

a každý z nich si volí optimálny podielový fond. Časové okamihy, v ktorých sa uskutočňujú 

investičné rozhodnutia, sú náhodne rozptýlené v čase z dôvodu rôznych životných cyklov 

jednotlivých investorov. Investori, ktorí nakupujú rovnaký podielový fond, sú tak navzájom 

homogénni vzhľadom na svoje výnosovo – rizikové preferencie, ale heterogénni vzhľadom na 

svoje investičné horizonty a okamihy uskutočnenia investičného rozhodnutia. 
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Investičné stratégie podielových fondov sa navzájom líšia v povahe záväzku splniť 

investičné ciele investorov v konkrétnom investičnom horizonte. Väčšina otvorených 

podielových fondov je ponúkaná s implicitne definovaným investičným horizontom, ktorý je 

zväčša reprezentovaný určitým časovým intervalom. Všetky uzavreté podielové fondy 

a menšia časť otvorených podielových fondov ponúkajú explicitne definovaný investičný 

horizont. Investičné stratégie fondov s implicitne definovaným investičným horizontom sa 

zameriavajú výhradne na dĺžku investičného obdobia a neviažu sa na konkrétny časový 

okamih v budúcnosti. Investičný horizont je neustále posúvaný v čase. Zloženie portfólia je 

prispôsobované tak, aby napĺňalo časové preferencie investora, ktorý práve nakúpil daný 

podielový fond. 

Vyjadrime investičné rozhodnutie ako funkciu očakávaného rozdelenia pravdepodobnosti 

výnosovo – rizikových podkladových faktorov. Toto rozdelenie môže byť odhadnuté na 

základe expertného odhadu pomocou štatistických odhadov alebo bayesovským mixom 

oboch. Je požadované, aby uskutočnené štatistické odhady boli nevychýlené a efektívne 

a robustné vzhľadom na predpovedateľné budúce udalosti. Ak by boli všetky odhady 

nevychýlené, investičné ciele pre dané horizonty by boli v priemere splnené. Aj v tomto 

prípade však budú existovať neuspokojení investori kvôli neefektívnosti odhadov. Toto je 

hlavný dôvod, prečo väčšina otvorených podielových fondov ponúka implicitne definované 

investičné horizonty. Investičné stratégie fondov s explicitne definovaným investičným 

horizontom sa najčastejšie zameriavajú na naplnenie požiadavky investorov na obmedzenie 

maximálnych strát. Populárne stratégie poistenia portfólia patria medzi takéto investičné 

stratégie. 

Zapísanie modelov viacnásobných horizontov je uskutočnené v časovom momente , ktorý 

predstavuje referenčné obdobie uskutočnenia investičného rozhodnutia. Od označenia časovej 

referencie je pre jednoznačnosť znázornenia abstrahované. Predpokladáme, že všetky v čase 

premenlivé veličiny sú uskutočnené v . Časovú referenciu si zachová len hodnota portfólia 

. 

Prvou časťou modelov viacnásobných horizontov je agregácia investorov daného 

podielového fondu do samostatných podskupín na základe momentu, v ktorom nakúpili 

podielové listy fondu. Pre každú podskupinu existuje jedinečné investičné obdobie ohraničené 

momentom nákupu podielových listov a požadovaným investičným horizontom. Označme 

vektor začiatkov investičných období ako: 
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  (3.1) 

a vektor uplynutí investičných horizontov ako: 

 . (3.2) 

Pre každý člen vektora  a , kde  platí: , čo vyjadruje rovnakú 

dĺžku investičného obdobia pre všetky agregované skupiny investorov. Definujme frekvenciu 

 ako počet investičných období, ktoré prebiehajú v rámci jedného kalendárneho roka. 

Celkový počet v jednom časovom okamihu prebiehajúcich investičných období je vyjadrený 

ako: 

. (3.3) 

Označme ďalej zostávajúci čas do uplynutia investičného horizontu obdobia  ako 

, kde  je súčasný časový okamih.  

Popri momente začiatku a momente uplynutia investičného obdobia je každá podskupina 

definovaná referenčnou hodnotou investičného portfólia v čase začiatku investičného 

obdobia. Ide o investovanú sumu peňažných prostriedkov. Uvažujeme ďalej s podielovým 

fondom, ktorý nakupujú rôzne skupiny investorov v rôzne časové okamihy. Cena fondu je 

vyjadrená cenou jeho podielových listov. V prípade, že by sa nejednalo o podielový fond, ale 

o portfólio individuálneho investora, bolo by vhodnejšie uvažovať s hodnotou portfólia na 

miesto ceny podielového listu. Nákupné ceny podielových listov každého prebiehajúceho 

obdobia možno vyjadriť vektorom : 

, (3.4) 

kde každý člen vektora predstavuje nákupnú cenu príslušného investičného obdobia. 

Obr. 3.1.: Statické parametre modelového príkladu 

 
Uvažujme s otvoreným podielovým fondov XY, ktorý je riadený modelom viacnásobných 

investičných horizontov. Investičný horizont je stanovený na dva roky ( ) a nové investičné 

obdobie začína každý kalendárny mesiac. Celkový počet v jednom okamihu prebiehajúcich období je 

24 a . Tab. 3.1. znázorňuje prvky vektora  (stĺpec (B)), vektora  (stĺpec (C)), obdobia 

do uplynutia investičného horizontu  (stĺpec (D)), spolu s hodnotami podielových listov v čase 

začiatku každého obdobia pre všetkých 24 období (stĺpec (E)). Posledný prvok stĺpca (E) predstavuje 

hodnotu podielového listu v čase 9.6.2012. 
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Tab. 3.1.: Vstupné parametre modelového príkladu 

(A) (B) (C) (D) (E) 

Obdobie 

y 

Začiatok 

obdobia 

Koniec 

obdobia 
 

Cena pod. listu pri 

investícii 

1 1.7.2010 30.6.2012 0,06 100,0 

2 1.8.2010 31.7.2012 0,14 103,8 

3 1.9.2010 31.8.2012 0,23 103,7 

4 1.10.2010 30.9.2012 0,31 104,2 

5 1.11.2010 31.10.2012 0,39 103,8 

6 1.12.2010 30.11.2012 0,48 104,0 

7 1.1.2011 31.12.2012 0,56 103,6 

8 1.2.2011 31.1.2013 0,64 106,2 

9 1.3.2011 28.2.2013 0,72 104,7 

10 1.4.2011 31.3.2013 0,81 108,3 

11 1.5.2011 30.4.2013 0,89 110,6 

12 1.6.2011 31.5.2013 0,98 108,8 

13 1.7.2011 30.6.2013 1,06 111,2 

14 1.8.2011 31.7.2013 1,14 111,2 

15 1.9.2011 31.8.2013 1,23 112,6 

16 1.10.2011 30.9.2013 1,31 117,4 

17 1.11.2011 31.10.2013 1,39 113,4 

18 1.12.2011 30.11.2013 1,48 115,2 

19 1.1.2012 31.12.2013 1,56 115,1 

20 1.2.2012 31.1.2014 1,64 117,1 

21 1.3.2012 28.2.2014 1,72 113,1 

22 1.4.2012 31.3.2014 1,81 112,8 

23 1.5.2012 30.4.2014 1,89 112,5 

24 1.6.2012 31.5.2014 1,98 112,8 

 9.6.2012  -  - 119,6 

 

Popri časových referenciách investičného obdobia a nákupnej hodnote investície je každé 

referenčné obdobie v modeloch poistenia portfólia charakterizované minimálne požadovanou 

hodnotou portfólia v čase uplynutia príslušného investičného horizontu a rizikovým 

rozpočtom. Rizikový rozpočet predstavuje rozdiel medzi aktuálnou hodnotou portfólia 

a minimálne požadovanou hodnotou na konci investičného obdobia. Vyjadrime minimálne 

požadovanú hodnotu portfólia investičného obdobia  v čase uplynutia jeho investičného 

horizontu   ako  a vektor, ktorý obsahuje kritického hodnoty všetkých období, ako: 

. (3.5) 

Pomer medzi minimálne požadovanou hodnotu portfólia na konci investičného obdobia  

a nákupnou hodnotou portfólia  predstavuje percentuálny koeficient . 
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Koeficient  je rovnaký pre všetky investičné obdobia. Rizikový rozpočet obdobia  je 

rovný: 

. (3.6) 

Súčasná hodnota minimálne požadovanej hodnoty  je vypočítaná diskontovaním spojitou 

výnosovou sadzbou bezrizikovej investície , ktorej splatnosť je rovná zostatkovému času do 

uplynutia investičného horizontu obdobia . Výnosy bezrizikovej investície tvoria výnosovú 

krivku a môžu byť vyjadrené vektorom: 

. (3.7) 

Obr. 3.2.: Rizikové rozpočty modelového príkladu 

 
Uvažujme s požiadavkou zachovania minimálne 95% hodnoty investície každého investičného 

obdobia. Pri začiatku každého investičného obdobia sa stanoví minimálne požadovaná hodnota 

investície ako 95% hodnoty portfólia k tomu okamihu. Rozdiel medzi aktuálnou hodnotou portfólia a 

súčasnou hodnotou tejto veličiny je rizikový rozpočet príslušného investičného obdobia. Tab. 3.2. 

znázorňuje výpočet rizikových rozpočtov všetkých 24 investičných období. Stĺpec (F) obsahuje 

výnosovú krivku bezrizikovej investície, stĺpec (G) minimálne požadované hodnoty pre každé 

investičné obdobie a stĺpce (H) a (I) súčasnú hodnotu minimálne požadovanej hodnoty a rizikový 

rozpočet vyjadrený ako percento aktuálnej hodnoty portfólia  . 

Tab. 3.2.: Výpočet rizikových rozpočtov 

(A) (D) (E) (F) (G) (H) (I) 

Obdobie 

y 

 

Cena pod. listu pri 

investícii 

Bezriziková 

úroková sadzba 
  

Rizikový 

rozpočet (%) 

1 0,06 100,0 1,50% 95,0 94,92 20,64% 

2 0,14 103,8 1,71% 98,6 98,37 17,75% 

3 0,23 103,7 1,83% 98,5 98,11 17,97% 

4 0,31 104,2 1,92% 99,0 98,41 17,72% 

5 0,39 103,8 1,98% 98,6 97,84 18,19% 

6 0,48 104,0 2,04% 98,8 97,85 18,19% 

7 0,56 103,6 2,08% 98,4 97,28 18,67% 

8 0,64 106,2 2,12% 100,9 99,52 16,79% 

9 0,72 104,7 2,16% 99,5 97,93 18,12% 

10 0,81 108,3 2,19% 102,9 101,07 15,49% 

11 0,89 110,6 2,22% 105,1 103,01 13,87% 

12 0,98 108,8 2,25% 103,4 101,12 15,46% 

13 1,06 111,2 2,27% 105,6 103,13 13,77% 

14 1,14 111,2 2,29% 105,6 102,91 13,96% 

15 1,23 112,6 2,31% 107,0 103,98 13,06% 

16 1,31 117,4 2,33% 111,5 108,18 9,55% 

17 1,39 113,4 2,35% 107,7 104,26 12,83% 

18 1,48 115,2 2,37% 109,4 105,68 11,63% 

19 1,56 116,4 2,38% 110,6 106,54 10,92% 

20 1,64 117,1 2,40% 111,2 106,94 10,58% 
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21 1,72 116,1 2,41% 110,3 105,81 11,53% 

22 1,81 119,1 2,43% 113,1 108,28 9,47% 

23 1,89 119,5 2,44% 113,5 108,40 9,36% 

24 1,98 118,9 2,45% 113,0 107,60 10,03% 

  - 119,6  -  -  -  - 

 

Modely viacnásobných investičných horizontov sú založené na rozčlenení časovej osi na 

viacero investičných období. Každé obdobie je vyjadrené príslušným okamihom uplynutia 

investičného horizontu, minimálne požadovanou hodnotou portfólia, bezrizikovou výnosovou 

sadzbou a rizikovým rozpočtom. 

3.2. Model viacnásobných horizontov s konštantným násobiteľom (MH – 

CPPI) 

Model poistenia portfólia s konštantným násobiteľom je definovaný ako model dvoch 

aktív. Investícia do rizikového aktíva  je určená vzťahom (1.23) a je vyjadrená v peňažných 

jednotkách ako: 

, (3.8) 

kde  vyjadruje hodnotu rizikového rozpočtu a  je hodnota násobiteľa. Investícia do 

bezrizikového aktíva je určená dopočtom pri splnení podmienky investovania celej hodnoty 

majetku. 

Každé investičné obdobie modelu viacnásobných horizontov je charakterizované 

špecifickou hodnotou rizikového rozpočtu. Zároveň je hodnota násobiteľa rovnaká pre všetky 

obdobia. Pre každé obdobie  možno vyjadriť investíciu do rizikového aktíva ako: 

.  (3.9) 

Dolný časový index bol nahradený indexom príslušného investičného obdobia. Investícia do 

bezrizikového aktíva  sa rovná: 

, (3.10) 

kde  je celková peňažná hodnota portfólia. Investíciu do rizikového a bezrizikového aktíva 

môžeme vyjadriť v percentuálnom vyjadrení ako:  a . Vypočítané 
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zastúpenia rizikového a bezrizikového aktíva tvoria vektory  a 

. 

Cieľom modelu viacnásobných investičných horizontov je zabezpečiť splnenie požiadavky 

minimálnej hodnoty portfólia pre všetky investičné obdobia. Výsledná alokácia portfólia musí 

teda spĺňať požiadavky obdobia s najvyššou pravdepodobnosťou porušenia tejto podmienky. 

Zastúpenie rizikového aktíva v portfóliu  je rovné minimu rizikových váh všetkých 

uvažovaných portfólií: 

. (3.11) 

Z pohľad výpočtovej náročnosti nie je potrebné vypočítavať celý vektor investícií do 

rizikového aktíva. Keďže ide o lineárnu operáciu, je postačujúce nájsť minimálnu hodnotu 

rizikového rozpočtu a určiť príslušné zastúpenie rizikového a bezrizikového aktíva v tomto 

prípade. Tento predpoklad nebude možné použiť v prípade modelov MH – VBPI, kde 

nelineárny charakter časovej štruktúry odhadov rizika neumožňuje toto zjednodušenie. 

Obr. 3.3.: Model MH – CPPI  

 
Predpokladajme, že portfólio fondu XY je riadené stratégiou MH – CPPI s hodnotou násobiteľa 

. Tab. 3.3. znázorňuje výpočty modelového príkladu. Stĺpec (J) obsahuje výpočet investície do 

rizikového aktíva a stĺpec (K) investíciu do bezrizikového aktíva pre výslednú alokáciu .  
 

Tab. 3.3.: Výpočet váh modelu MH – CPPI 

(A) (D) (I) (J) (K) 

Obdobie 

y 

 

Rizikový 

rozpočet (%) 

Investícia do 

rizikového aktíva 

Investícia do 

bezrizikového aktíva 

1 0,06 20,64% 123,8%  - 

2 0,14 17,75% 106,5%  - 

3 0,23 17,97% 107,8%  - 

4 0,31 17,72% 106,3%  - 

5 0,39 18,19% 109,2%  - 

6 0,48 18,19% 109,1%  - 

7 0,56 18,67% 112,0%  - 

8 0,64 16,79% 100,7%  - 

9 0,72 18,12% 108,7%  - 

10 0,81 15,49% 92,9%  - 

11 0,89 13,87% 83,2%  - 

12 0,98 15,46% 92,7%  - 

13 1,06 13,77% 82,6%  - 

14 1,14 13,96% 83,8%  - 

15 1,23 13,06% 78,4%  - 

16 1,31 9,55% 57,3%  - 

17 1,39 12,83% 77,0%  - 

18 1,48 11,63% 69,8%  - 
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19 1,56 10,92% 65,5%  - 

20 1,64 10,58% 63,5%  - 

21 1,72 11,53% 69,2%  - 

22 1,81 9,47% 56,8%  - 

23 1,89 9,36% 56,2% 43,8% 

24 1,98 10,03% 60,2%  - 

Portfólio fondu XY bude alokovať približne 56,2% majetku do rizikového aktíva. Zostávajúca časť 

bude investovaná do bezrizikového aktíva. 

 

Použitie funkcie minima predstavuje jednu formuláciu rozhodovacej funkcie, ktorá je 

opodstatnená kritériom splnenia všetkých požiadaviek minimálnej hodnoty portfólia. 

Alternatívne je možné uvažovať s použitím priemeru ako naznačili v prezentácii svojho 

článku Hamidi a kol. (2008), čím sa zníži negatívny vplyv výrazných zmien zastúpenia aktív 

pri refixe parametrov klasického modelu CPPI. 

Investičné obdobie, ktoré určuje finálnu alokáciu  , sa mení dynamicky. Jednou 

z hlavných vlastností modelov viacnásobných horizontov je, že väčšinu času finálnu alokáciu 

určuje obdobie s najdlhšou dobou do uplynutia investičného horizontu. Ide o situáciu relatívne 

nízko volatilného vývoja, pri ktorom nedochádza k výrazným poklesom. Pri realizácii 

poklesov dochádza k znižovaniu rizikového rozpočtu už prebiehajúcich období, čím sa aj 

mení obdobie, ktoré určuje finálnu alokáciu. Dynamický charakter modelu MH – CPPI 

možno znázorniť prostredníctvom zostatkového času do uplynutia investičného horizontu  

kritického obdobia (obdobia, ktoré prostredníctvom najnižšieho rizikového rozpočtu určuje 

výslednú alokáciu fondu).  

 

Obr. 3.4.: Vývoj zostatkovej dovy  kritického obdobia 

Pozn.: investičný horizont fondu sú 3 roky, nové investičné obdobie začína každý kalendárny deň, minimálne 

požadovaná hodnota pri uplynutí investičného horizontu je 95% investovanej sumy, rizikové aktívum tvorili 
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prebytkové výnosy akciového indexu S&P500 (60% zastúpenie v rizikovom aktíve) a výnosov amerických 

štátnych dlhopisov s 10-ročnou splatnosťou (40% zastúpenie v rizikovom aktíve), minimálne zastúpenie 

rizikového aktíva je 0% a maximálne 100%, premenlivá bezriziková úroková sadzba bola nahradený 

predpokladom 2% ročnej spojitej sadzby, násobiteľ je , predpokladajú sa nulové transakčné náklady 

a nulové poplatky fondu. 

Obr. 3.4 znázorňuje dynamický vývoj kritického obdobia hypotetického fondu s 3-ročným 

investičným horizontom. Medián zostatkového času kritického obdobia je 2.75 roka. 

Početnosť zostatkového času dlhšieho ako 2.5 roka je 62.6%. Väčšinu času je výsledná 

alokácia fondu určovaná obdobiami s najdlhšou dobou do uplynutia investičného horizontu. 

V prípade negatívneho vývoja klesá cena rizikových aktív, čo sa prejavuje poklesom ceny 

fondu a znižovaním rizikového rozpočtu. Zároveň sa v priebehu času posúva kritické obdobie 

od období s najdlhším zostatkovým časom, k obdobiam s bližším investičným horizontom. 

Tento priebeh znázorňuje klesajúca zostatková doba kritického obdobia. Najvýraznejšie 

poklesy zostatkovej doby hypotetického fondu boli dôsledky prudkých poklesov akciového 

trhu, či už spôsobené trhovým šokom ako rok 1987 alebo recesiou americkej ekonomiky 

(2002 – 2003 a 2009 – 2010).  

Nevýhodou modelu MH – CPPI je konštantnosť pomeru medzi rizikovým aktívom 

a bezpečnostným vankúšom, čo nereflektuje premenlivý vývoj rizikovej prémie finančných 

aktív. Model neumožňuje zakomponovanie procesov vytvárania odhadov budúceho vývoja 

aktív. Využitie diverzifikačného efektu je možné len prostredníctvom statického 

zakomponovania viacerých aktív do rizikového aktíva.  

3.3. Model viacnásobných horizontov s násobiteľom určeným metrikou Value 

at Risk (MH – VBPI) 

Model MH – VBPI je flexibilnou formuláciou modelu viacnásobných investičných 

horizontov v prostredí úloh poistenia portfólia. Podobne ako v prípade modelov MH – CPPI 

sú definované viaceré investičné obdobia, ktoré sú charakterizované svojím začiatkom 

a momentom uplynutia investičného horizontu ako aj príslušných rizikovým rozpočtom. 

Alokácia do rizikových aktív však na rozdiel od modelu MH – CPPI nie je konštantný 

násobok rizikového rozpočtu ale je odvodený od očakávaného kvantilu rozdelenia 

pravdepodobnosti výnosov rizikového aktíva v čase uplynutia investičného horizontu pri 

zvolenej pravdepodobnosti . Modely MH – VBPI môžeme rozčleniť na modely dvoch aktív 

a na všeobecné viacrozmerné formulácie. 
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3.3.1. Model MH – VBPI s dvomi aktívami 

Predpokladajme, že existujú dve aktíva, ktoré predstavujú bezrizikovú a rizikovú 

investíciu. Zastúpenie rizikového aktíva je v štandardnom modely VBPI s jedným 

investičným horizontom vyjadrené vzťahom (1.47). Abstrahujme od označenia časovej 

referencie a uvažujme s investičným obdobím : 

. (3.12) 

 je  kvantil pravdepodobnosti rozdelenia spojitých výnosov rizikového aktíva v čase 

uplynutia investičného horizontu obdobia . Označme  ako vektor obsahujúci  kvantily pre 

všetky investičné obdobia: 

. (3.13) 

Vektor  predstavuje časovú štruktúru rizika (Engle, 2009), ktorej sa venuje druhá kapitola 

práce. 

Po vyjadrení odhadu časovej štruktúry rizika je možné vypočítať pre každé investičné 

obdobie  zastúpenie rizikového aktíva  na základe (3.12). Podobne, ako v prípade 

modelu MH – CPPI výsledná alokácia portfólia fondu je určená ako najkonzervatívnejšia 

expozícia na rizikové aktívum: 

 . (3.14) 

Rozdielom medzi modelmi MH – CPPI a MH – VBPI je vyššia flexibilita modelov 

založených na kvantilovej miere rizika a uskutočňovaní odhadov až po moment uplynutia 

investičného horizontu. Pri odhade očakávaného kvantilu v modeloch MH – VBPI je možné 

využiť viaceré zdroje pridanej hodnoty, ktoré je možné využiť v procese tvorby portfólia. 

Vytvára sa teoretický rámec pre prácu s premenlivými rizikovými prémiami v prostredí 

modelov poistenia portfólia. Obr. 3.4 znázorňuje tvorbu optimálneho portfólia modelom MH 

– VBPI. 

Obr. 3.5. : Model MH – VBPI  

 
Predpokladajme, že portfólio fondu XY je riadené stratégiou MH – VBPI so zvolenou hladinou významnosti 

. Rizikové aktívum je tvorené rovnako ako v predchádzajúcom príklade kombináciou akciových 

a dlhopisových nástrojov. Predpokladaným spojitým výnosom je 4.5%. Tab. 3.4. znázorňuje výpočty 

modelového príkladu. Stĺpec (L) obsahuje rizikový rozpočet, vyjadrený v peňažnej miere ako rozdiel medzi 

aktuálnou hodnotou portfólia a súčasnou hodnotou minimálne požadovanej hodnoty portfólia obdobia . Stĺpec 
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(M) znázorňuje časovú štruktúru odhadov volatility. Ide o predpoklad, v ktorom dlhodobá volatilita dosahuje 

nižšie hodnoty ako  krátkodobý odhad. Odhady  – kvantilov sú znázornené v stĺpci (N). Stĺpce (O) obsahuje 

zastúpenie rizikového aktíva pre každé obdobie . Výsledná alokácia je určené ako minimum zo všetkých 

hodnôt a je znázornená tučným písmom. 

 

Tab.  3.4.: Výpočet váh modelu MH – VBPI 

(A) (D) (L) (M) (N) (O) (P) 

Obdobie 

y 
 

Rizikový 

rozpočet € 
  

Investícia do 

rizikového aktíva 

Investícia do 

bezrizikového aktíva 

1 0,06 24,68 9,73% -3,60% 569,3%  - 

2 0,14 21,23 9,62% -5,36% 324,6%  - 

3 0,23 21,49 9,53% -6,46% 269,4%  - 

4 0,31 21,19 9,46% -7,25% 233,6%  - 

5 0,39 21,76 9,39% -7,93% 216,4%  - 

6 0,48 21,75 9,34% -8,45% 200,4%  - 

7 0,56 22,32 9,29% -8,92% 192,2%  - 

8 0,64 20,08 9,25% -9,31% 163,5%  - 

9 0,72 21,67 9,22% -9,62% 168,7%  - 

10 0,81 18,53 9,18% -9,96% 137,5%  - 

11 0,89 16,59 9,16% -10,21% 118,5%  - 

12 0,98 18,48 9,13% -10,45% 127,2%  - 

13 1,06 16,47 9,11% -10,66% 109,8%  - 

14 1,14 16,69 9,09% -10,85% 107,9%  - 

15 1,23 15,62 9,08% -11,02% 98,1%  - 

16 1,31 11,42 9,06% -11,16% 69,9%  - 

17 1,39 15,34 9,05% -11,30% 91,5%  - 

18 1,48 13,92 9,04% -11,41% 81,1%  - 

19 1,56 13,06 9,03% -11,52% 74,4%  - 

20 1,64 12,66 9,02% -11,62% 70,6%  - 

21 1,72 13,79 9,01% -11,69% 75,5%  - 

22 1,81 11,32 9,00% -11,77% 60,7%  - 

23 1,89 11,20 8,99% -11,83% 59,0% 41,0% 

24 1,98 12,00 8,98% -11,88% 62,0%  - 

 

Dynamický priebeh premenlivosti kritického obdobia, ktoré určuje výslednú alokáciu, je 

podobný ako v prípade modelu založeného na konštantnom pomere rizikového aktíva 

a rizikového rozpočtu. 

3.3.2. Model MH – VBPI s viacerými rizikovými aktívami 

Všeobecný viacrozmerný model VBPI je definovaný ako úloha matematického 

programovania (1.38): 

, (3.15) 

za podmienok: 
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,  

. 

 predstavuje očakávanú hodnotu portfólia v čase uplynutia investičného horizontu  a 

 je minimálne požadovaná hodnota portfólia v čase , pričom pravdepodobnosť, že budúca 

hodnota portfólia bude nižšia ako , je rovná .  reprezentuje požadované obmedzenia váh 

portfólia. Podmienku  je možné preformulovať prostredníctvom vyjadrenia 

príslušného  – kvantilu budúcej hodnoty portfólia na: 

. (3.16) 

Riešenie viacrozmerného modelu MH – VBPI je tvorené postupným riešením úlohy (3.15) 

pre každé investičné obdobie  na základe príslušnej minimálne požadovanej hodnoty 

portfólia, času do uplynutia investičného horizontu obdobia  a odhadov očakávanej hodnoty 

a kvantilov rizikových aktív a bezrizikového aktíva. Pre každé obdobie je odhadnutý vektor 

optimálnych váh , ktorý obsahuje rizikové aj bezrizikové aktíva. Optimálne portfólia 

všetkých investičných období tvoria maticu : 

. (3.17) 

Na rozdiel od modelov MH – CPPI a MH – VBPI s dvomi aktívami, výber finálnej alokácie 

portfólia fondu  nie je výsledkom minima váh optimálnych portfólií všetkých 

investičných období, keďže vo všeobecnom modely existuje väčšie množstvo rizikových 

aktív. Použitie funkcie minima priamo na prvok vektora  nie je možné kvôli 

nejednoznačnosti zvolenia si konkrétnej premennej.  

Výber finálnej alokácie je možný použitím funkcie, ktorá agreguje zvolené informácie pre 

každý vektor . Tvar agregačnej funkcie závisí od konkrétnej špecifikácie komplexnej 

úlohy tvorby portfólia. Jednou z možností je formulovať túto funkciu ako funkciu 

transakčných nákladov. Ide o náklady, ktoré vznikajú pri preskupovaní zloženia finálnej 

alokácie. Výsledná alokácia fondu je v tomto prípade tvorená konkrétnym vektorom , pre 

ktorý dochádza k minimálnemu vzniku transakčných nákladov. Použitie tejto agregačnej 

funkcie je možné v prípade vysokého množstva v jednom časovom okamihu prebiehajúcich 

investičných období. Jej aplikácia však musí byť doplnená kontrolou trhového vývoja, ktorý 

ovplyvňuje dosiahnutie minimálne požadovaných úrovní portfólia. Ďalšou možnosťou je 
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funkcia jednodenného rizikového scenára. V tomto prípade sa pre každý vektor  vypočíta 

strata konkrétneho rizikového scenára, ktorý môže nastať v priebehu špecifického obdobia. 

Môže ísť o historický scenár výrazného trhového vývoja, scenár konkrétnej uvažovanej 

rizikovej situácie alebo výsledok ekonometrického modelovania. Finálna alokácia je určená 

ako portfólio investičného obdobia s minimálnou stratou v zvolenom rizikovou scenári. 

Cieľom použitia tejto funkcie je zvoliť takú finálnu alokáciu , ktorá minimalizuje 

negatívne dopady rizikového scenára. Zároveň táto funkcia poskytuje nástroj ako vybrať 

alokáciu portfólia, ktorá zabezpečí dosiahnutie minimálne požadovanej hodnoty portfólia 

každého investičného obdobia. V prípade modelov poistenia portfólia možno použiť rovnako 

funkciu, ktorá identifikuje obdobie s najmenším rizikovým rozpočtom. 

Obr. 3.6. : Model MH – VBPI s viacerými aktívami 

 
Predpokladajme, že portfólio fondu XY je riadené stratégiou MH – VBPI so zvolenou hladinou významnosti 

. Stĺpec (P) obsahuje rizikový rozpočet v čase uplynutia investičného horizontu príslušného obdobia, 

definovaný ako rozdiel medzi aktuálnou hodnotou portfólia a minimálne požadovanou hodnotou v investičnom 

horizonte. Portfólio je tvorené z jedného bezrizikového aktíva a dvoch rizikových aktív, akcií  a dlhopisov. 

Časová štruktúra odhadov volatilít akcií a dlhopisov je znázornená v stĺpcoch (R) a (S). Korelačný koeficient je 

konštantný pre všetky horizonty a je rovný . Spojité výnosy akcií a dlhopisov majú podmienené normálne 

rozdelenie, ktoré je určené v čase premenlivou volatilitou. Očakávaný výnos akcií je  a očakávaný výnos 

dlhopisov sú . Finálna alokácia je výsledkom riešenia optimalizačnej úlohy (1.34) pre každé z 24 období. 

Optimálne váhy každého obdobia obsahujú stĺpce (T), (U) a (V). Za agregačnú funkciu bol zvolený jedno denný 

rizikový scenár, formulovaný ako nasledujúca realizácia spojitých výnosov aktív: ,  a 

. Ide o scenár poklesu akcií o 10%, ktorý je sprevádzaný rastom cien bezpečných dlhopisov. 

Každé optimálne portfólio je agregované do podoby jednodňového rizikového scenára a finálna alokácia je 

určená najkonzervatívnejším zložením portfólia. 
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Tab. 3.5.: Výpočet váh modelu MH – VBPI s viacerými aktívami

(A) (D) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) 

Obdobie 

y 
 

Rizikový 

rozpočet v  
     O/N rizikový 

limit 

1 0,06 20,6% 16,54% 4,31% 0,00% 100,00% 0,00% -10,00% 

2 0,14 17,6% 16,36% 4,65% 0,00% 100,00% 0,00% -10,00% 

3 0,23 17,6% 16,21% 4,90% 0,00% 100,00% 0,00% -10,00% 

4 0,31 17,2% 16,08% 5,08% 0,00% 100,00% 0,00% -10,00% 

5 0,39 17,6% 15,97% 5,22% 0,00% 100,00% 0,00% -10,00% 

6 0,48 17,4% 15,88% 5,33% 0,00% 100,00% 0,00% -10,00% 

7 0,56 17,7% 15,80% 5,42% 0,00% 100,00% 0,00% -10,00% 

8 0,64 15,6% 15,73% 5,49% 0,00% 92,31% 7,69% -8,92% 

9 0,72 16,8% 15,67% 5,54% 0,00% 95,03% 4,97% -9,30% 

10 0,81 14,0% 15,61% 5,59% 0,00% 79,04% 20,96% -7,07% 

11 0,89 12,1% 15,56% 5,62% 0,00% 69,04% 30,96% -5,67% 

12 0,98 13,6% 15,52% 5,66% 0,00% 73,86% 26,14% -6,34% 

13 1,06 11,7% 15,48% 5,68% 0,00% 64,48% 35,52% -5,03% 

14 1,14 11,7% 15,45% 5,71% 0,00% 63,52% 36,48% -4,89% 

15 1,23 10,6% 15,42% 5,73% 0,00% 58,05% 41,95% -4,13% 

16 1,31 6,7% 15,40% 5,75% 0,00% 39,36% 60,64% -1,51% 

17 1,39 9,9% 15,37% 5,76% 0,00% 54,32% 45,68% -3,61% 

18 1,48 8,5% 15,35% 5,78% 0,00% 47,76% 52,24% -2,69% 

19 1,56 7,5% 15,33% 5,79% 0,00% 43,09% 56,91% -2,03% 

20 1,64 7,0% 15,31% 5,80% 0,00% 40,21% 59,79% -1,63% 

21 1,72 7,8% 15,30% 5,81% 0,00% 44,10% 55,90% -2,17% 

22 1,81 5,4% 15,28% 5,82% 10,20% 33,89% 55,90% -1,15% 

23 1,89 5,1% 15,27% 5,83% 13,24% 33,08% 53,68% -1,16% 

24 1,98 5,6% 15,26% 5,83% 9,07% 34,98% 55,95% -1,26% 
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3.4. Alternatívne formulácie modelov viacnásobných horizontov 

Využitie modelov viacnásobných horizontov nie je obmedzené na modely poistenia 

portfólia. Popri zachovaní minimálne požadovanej hodnoty portfólia tieto modely kombinujú 

ciele viacerých investičných horizontov. Možno predpokladať, že modely finančnej 

ekonómie, ktoré obsahujú určitú časovú referenciu, je možné preformulovať prostredníctvom 

modelov viacnásobných horizontov. V teórii portfólia ide o klasický model výberu portfólia 

na základe maximalizácie kvadratickej očakávanej užitočnosti. Viaceré horizonty sú 

výsledkom rôznych časových referencií pre uskutočňované odhady potrebné na riešenie tejto 

úlohy. Rovnako v podnikových financiách je možné zamerať finančné rozhodovanie na 

viaceré obdobia (ročný cieľ ziskov môže byť sledovaný v jednomesačných odstupoch, čoho 

výsledkom je hladší priebeh časovej rady ziskov podniku). 

Zameranie na viaceré investičné horizonty zároveň znižuje negatívne dopady neistoty 

inherentne prítomnej v procese uskutočňovania odhadov budúcich hodnôt finančných 

premenných. 
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4. Aplikačná časť 

Cieľom štvrtej kapitoly je aplikovať modely viacnásobných investičných horizontov 

v reálnom ekonomickom prostredí a verifikovať ich požadované vlastnosti. Dôraz je rovnako 

kladený na komparáciu modelov s jedným investičným horizontom a modelov viacnásobných 

horizontov. Odstránenie nedostatkov klasických modelov by nemalo byť penalizované 

výrazne odlišným dlhodobým zhodnotením. V opačnom prípade nie je efektivita 

odstraňovania nedostatkov zabezpečená.  

Kombináciou dvoch prístupov k tvorbe optimálneho portfólia a troch modelov časovej 

projekcie odhadu kvantilu je analyzovaných päť modelov poistenia portfólia s viacnásobnými 

horizontmi. Experiment je uskutočnený pomocou upravenej historickej simulácie výnosov 

investičného portfólia. V modeloch MH – VBPI je očakávaný kvantil výnosov odhadnutý 

parametrickými modelmi podmieneného rozptylu.   

Prvé tri časti kapitoly popisujú vytvorené  modely, hodnotiace kritériá a popisujú súbor 

analyzovaných dát a použitú metódu analýzy. Sú popísané úpravy pozorovaných dát, rovnako 

ako celkový postup analýzy spolu so zvolenými parametrami. Nasledujúce časti prezentujú 

výsledky analýzy vytvorených modelov viacnásobných horizontov. Štvrtá časť sa venuje 

modelu MH – CPPI, otázkam splnenia modelových požiadaviek a porovnaniu modelu 

s klasickou stratégiou s jedným investičným horizontom. Piata časť analyzuje model MH – 

VBPI. Skúmané sú citlivosti modelu na vstupné parametre pri rôznych predpokladoch 

ohľadom podkladového cenového procesu aktív a formulácie úlohy tvorby portfólia. 

Rozoberaný je najprv jednoduchý model založený na predpoklade normálneho rozdelenia 

spojitých výnosov, ktorý nasledujú modely s predpokladom o podmienenom rozptyle 

a štrukturálne modely. Model MH – VBPI pracujúci s viacerými rizikovými aktívami je 

posledným a najkomplexnejším modelom. Predposledná časť prezentuje spôsob zahrnutia 

behaviorálnych modelov očakávaných výnosov do vytvorených modelov. Posledná časť 

kapitoly posudzuje aplikovateľnosť vytvorených modelov. 

4.1. Analyzované modely 

Využitím dvoch modelov poistenia portfólia, modelu CPPI a VBPI, a rôznych prístupov 

stanovenia vstupných parametrov bolo vytvorených a analyzovaných celkovo 5 modelov 

viacnásobných investičných horizontov. Spoločnými parametrami všetkých modelov je dĺžka 

investičného obdobia, počet v jednom okamihu prebiehajúcich období, zloženie rizikového 

aktíva a výnosová krivka bezrizikovej investície. Ide o modely: 
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1) Základný model MH – CPPI. Ide o jednoduchý heuristický model, ktorého aplikácia si 

nevyžaduje uskutočňovanie finančných odhadov a riešenie úlohy časovej propagácie. 

Model je parametrizovaný násobiteľom, ktorý určuje pomer medzi investíciou do 

rizikového aktíva a rizikovým rozpočtom. Parameter určuje dynamickosť vytvoreného 

portfólia. 

2) Model MH – VBPI s výberovým odhadom kvantilu očakávaného rozdelenia výnosov. 

Odhad hodnoty  bol uskutočnený za predpokladu podmieneného normálneho 

rozdelenia výnosov rizikového aktíva, prostredníctvom výberového odhadu volatility 

v kĺzavom okne pozorovaní a za predpokladu nulovej rizikovej prémie rizikového 

aktíva. 

3) Model MH – VBPI s kombinovaným odhadom kvantilu  očakávaného rozdelenia 

výnosov. Odhad hodnoty  bol rovnako uskutočnený za predpokladu podmieneného 

normálneho rozdelenia. Odhad volatility pre krátke investičné obdobia bol uskutočnený 

pomocou modelu GARCH a odhad pre dlhšie obdobia prostredníctvom štrukturálneho 

modelu očakávaných výnosov. 

Uvedené modely boli verifikované na príklade modelu s dvomi aktívami: rizikovým 

a bezrizikovým aktívom. Popri daných modeloch  bol vytvorený a testovaný základný model 

viacerých rizikových aktív: 

4) Model MH – VBPI s kombinovaným odhadom kvantilu očakávaných výnosov 

akciovej a dlhopisovej investície. Model využíva dve rizikové aktíva, ktorých časová 

štruktúra očakávaných výnosov je určovaná kombinovaným odhadom volatilít. 

Posledným predstaveným modelom bol model využívajúci v čase premenlivé očakávané 

rizikové prémie: 

5) Model s dynamicky sa meniacim zložením rizikového aktíva. Zloženie rizikového 

aktíva je určované behaviorálnym modelom očakávaných výnosov. Príslušný model 

viacnásobných horizontov nebol testovaný. 

4.2. Hodnotiace kritériá 

Validácia vytvorených modelov pozostávala z preskúmania splnenia nasledujúcich 

hodnotiacich kritérií: 

1) Overenie splnenia ekonomických predpokladov: 

 kladný vzťah medzi rastúcim rizikom a rastúcimi očakávanými výnosmi, 
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 kladný vzťah medzi dynamikou modelov poistenia portfólia s jedným horizontom 

a očakávanými výnosmi a rizikami modelov viacnásobných horizontov, 

 kladný vzťah medzi investíciou do rizikového aktív a dĺžkou investičného 

horizontu, 

 kladný vzťah medzi dĺžkou investičného horizontu a očakávanými výnosmi 

a rizikami. 

2) Komparácia realizovaných výnosov portfólií vytvorených modelmi s jedným 

investičným horizontom a modeli viacnásobných horizontov: 

 porovnanie pravdepodobnosti nedosiahnutia minimálne požadovanej hodnoty 

portfólia na konci investičného obdobia, 

 porovnanie parametrov realizovaných výnosov, 

 porovnanie transakčných nákladov, 

 komparácia realizovaných užitočnosti kumulatívnej prospektovej teórie. 

3) Analýza aplikovateľnosti modelov viacnásobných horizontov. 

4.3. Popis analyzovaných dát a nastavenie historickej simulácie 

Zvolenou metódou skúmania splnenia ekonomických požiadaviek vytvorených modelov 

je upravená historická simulácia výnosov rizikových aktív a bezrizikovej výnosovej sadzby. 

Za rizikové aktíva boli považované akciové a dlhopisové investície. Akciové investície 

reprezentuje hlavný americký akciový index S&P500 s reinvestovanými dividendami. 

Dlhopisové investície boli tvorené skonštruovaným indexom amerických štátnych dlhopisov 

s 10-ročnou splatnosťou. Uskutočnená bola simulácia výnosov vytvorených modelov tvorby 

portfólia  na upravených historických výnosových dátach. Výhodou historickej simulácie je 

použitie dátového modelu bez potreby uskutočňovať odhady parametrov podkladových 

cenových procesov. Nevyhnutným predpokladom tejto metódy je predpoklad 

o reprezentatívnosti historických dát pre budúce výnosy (Alexander, 2008). Z tohto dôvodu 

bola použitá dlhá dátová história, ktorá je tvorená týždňovými výnosmi realizovanými od 

5.1.1962 do 20.7.2012. Hlavným nedostatkom jednoduchej historickej simulácie je 

ignorovanie v čase premenlivých štrukturálnych veličín. Vplyv tohto nedostatku bol znížený 

nasledujúcou úpravou historických dát: 

 Z celkových výnosov boli extrahované prebytkové výnosy, definované ako rozdiel 

medzi celkovým výnosom a výnosom bezrizikovej investície. 
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 Prebytkové výnosy boli pripočítané k hypotetickej bezrizikovej sadzbe, ktorá bola 

konštantná v celom období. 

 K cenovým výnosom akciovej investície bol pripočítaný konštantný dividendový 

výnos. 

Uvedené úpravy historických dát z časti odstránili časovú premenlivosť realizovaných 

výnosov, ktorá bola dôsledkom premenlivej inflačnej prémie a premenlivého dividendového 

výnosu. Odstránenie tejto premenlivosti znižuje citlivosť výsledkov analýzy modelov MH – 

PI na premenlivé očakávané výnosy. Je potrebné zdôrazniť, že práve správne nakladanie 

s očakávanými výnosmi je hlavným zdrojom možných prebytkových výnosov nad rovnako 

rizikové trhové portfólio. Táto analýza presahuje cieľ práce. 

Parametrami modelov MH - PI sú celková dĺžka investičného obdobia, minimálne 

požadovaná hodnota portfólia na konci investičného obdobia frekvencia začiatkov 

investičných období a parametre konkrétneho modelu poistenia portfólia. Medzi parametre 

modelu poistenia portfólia patrí hodnota násobiteľa v prípade modelu CPPI a parametre 

očakávaného kvantilu v prípade VBPI. Nasledujúca analýza sa venuje skúmaniu vplyvu 

rôznych hodnôt týchto parametrov na charakteristiky realizovaných výnosov príslušných 

portfólií. Predpokladaná frekvencia začiatkov investičných období bola vo všetkých verziách 

týždenná (napr. v prípade celkovej dĺžky investičného obdobia rovnej 2 rokom, v jednom 

okamihu prebieha 104 období s rôznymi investičnými horizontmi). Postup historickej 

simulácie je nasledujúci: 

1) V prvom kroku je vytvorené rizikové aktívum ako portfólio s konštantným pomerom 

medzi investíciou do akciového indexu a do dlhopisovej investície. Obe dátové série 

boli upravené popísaným postupom. Zloženie rizikového aktíva bolo určené 

maximalizáciou hodnoty portfólia CPPI, za predpokladu negatívnej korelácie medzi 

akciami a dlhopismi na úrovni -0.2 a očakávanými hodnotami, ktoré boli vypočítané 

ako mediánové výnosy upraveného dátového súboru. Investičný horizont bol rovný 

jednému roku. Týmto spôsobom bolo vytvorené portfólio so 47% zastúpením akcií 

a 53% zastúpením dlhopisov. K preskupovaniu zloženia portfólia dochádzalo 

týždenne, za predpokladu nulových transakčných nákladov. Bližšiu analýzu vplyvu 

zloženia rizikového aktíva na očakávanú hodnotu portfólia CPPI popisuje príloha B. 

2) Druhým krokom analýzy je odhadnutie výsledného zloženia portfólia MH – PI. 

Dátový súbor možno v závislosti od dĺžky investičného obdobia rozdeliť na úvodnú 
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časť, v ktorej dochádzalo len k začiatkom jednotlivých období a na časť plného 

zainvestovania (v prípade 2-ročného horizontu bolo prvých 103 týždňov v historickej 

simulácii úvodnou časťou, vo všetkých ostatných okamihov dochádzalo k ukončeniu 

jedného a začiatku ďalšieho investičného obdobia tak, aby bolo v každom okamihu 

dostupných 104 investičných období). V každom skúmanom časovom okamihu boli 

vytvorené portfóliá všetkých prebiehajúcich období s ohľadom na príslušné minimálne 

požadované hodnoty daného obdobia. Finálne zastúpenie rizikového portfólia bolo 

určené ako minimum spomedzi všetkých portfólií. Toto zastúpenie rizikového aktíva 

definovalo výkonnosť celého portfólia v priebehu nasledujúceho týždňa. Zastúpenie 

rizikového aktíva bolo obmedzené intervalom . Krátke predaje ani 

použitie finančnej páky neboli umožnené. Vplyv transakčných nákladov bol skúmaný 

nepriamo prostredníctvom analyzovania priemerných týždenných zmien zastúpenie 

rizikového aktíva na celom portfóliu. 

Výnosová krivka bezrizikovej investície bola pre celé obdobie konštantná. Tvar výnosovej 

krivky bol rastúci a pre obdobie jedného roka sa bezriziková sadzba rovnala . 

Bezriziková úroková sadzba určuje diskontný faktor, ktorý je použitý pri výpočte rizikového 

rozpočtu. 

Analýza uvažuje s 5 rôznymi hodnotami dĺžky investičného obdobia: 2, 4, 6, 8 a 10 rokov. 

V prípade najdlhšieho investičného obdobia v jednom okamihu prebiehalo 520 investičných 

období. Druhou premennou bola minimálne požadovaná hodnota portfólia, pričom sa 

uvažovalo s hodnotami: 85%, 90%, 95%, 100% a 105%. Posledným skúmaným súborom 

parametrov boli parametre východiskového modelu PI. V prípade MH – CPPI to bola hodnota 

násobiteľa, ktorá nadobúdala hodnoty 4, 6 a 8. V prípade MH – VBPI išlo o hladinu 

významnosti a metódu odhadu očakávaného kvantilu budúcich výnosov.  

Pre každú parametrizáciu bola vypočítaná časová rada týždenných výnosov daného 

portfólia. Zároveň boli vypočítavané rolujúce výnosy v období s požadovanou celkovou 

dĺžkou investičného obdobia. 

4.4. Model MH – CPPI 

Model MH – CPPI je založený na klasickom modely poistenia portfólia s konštantným 

pomerom medzi zastúpením rizikového aktíva v portfóliu a rizikového rozpočtu. Ten je 

definovaný ako rozdiel medzi aktuálnou hodnotou portfólia a diskontovanou minimálne 

požadovanou hodnotou portfólia v čase uplynutia investičného horizontu. Zastúpenie 
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rizikového aktíva v modely MH – CPPI je minimom spomedzi rizikových váh všetkých 

uvažovaných portfólií s rôznym investičnými obdobiami. Parametrami modelu sú celková 

dĺžka investičného obdobia, minimálne požadovaná hodnota portfólia, hodnota násobiteľa 

a frekvencia začiatkov investičných období. Klasický model s jedným investičným 

horizontom je parametrizovaný prvými tromi premennými. 

4.4.1. Citlivosť na vstupné parametre 

Analýza modelu MH – CPPI je založená na overení nasledujúcich predpokladov: 

1) Rastúca minimálne požadovaná hodnota portfólia znižuje realizované výnosy 

a realizovanú volatilitu. 

2) Rastúca hodnota násobiteľa zvyšuje realizované výnosy a realizovanú volatilitu. 

3) Zvyšujúca sa dĺžka investičného obdobia vedie k vyššej alokácii do rizikového aktíva 

a k vyšším realizovaným výnosom a volatilite. 

Obr. 4.1. znázorňuje analyzovaný súbor portfólií s hodnotou násobiteľa . Sú 

znázornené anualizované priemerné výnosy, ktoré portfólio riadené modelom MH – CPPI 

dosiahlo počas skúmaného obdobia. Je vyjadrený vplyv minimálne požadovanej hodnoty 

a dĺžky investičného obdobia na realizované výnosy. 

 

Obr. 4.1.: Vplyv minimálne požadovanej hodnoty a dĺžky investičného obdobia na realizované výnosy 

MH – CPPI s  

Vzťah medzi minimálne požadovanými hodnotami portfólia a realizovanými výnosmi svojim 

tvarom pripomína krivku kapitálového trhu (Elton a Gruber, 2003; Musílek, 2011). Na rozdiel 

od použitia štandardnej odchýlky, mieru rizika predstavuje minimálna hodnota portfólia, ktorá 
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je požadovaná v čase uplynutia investičného horizontu. Vzťah medzi touto premennou 

a realizovanými výnosmi je v prípade všetkých analyzovaných horizontov rastúci. 

Požadovaný kladný vzťah medzi rastúcim rizikom a realizovanými výnosmi je zachovaný. 

Obr. 4.1. rovnako porovnáva vzťah medzi realizovanými priemernými výnosmi pre rôzne 

dĺžky investičného obdobia. Výnosy obdobia s najkratším investičným horizontom sú pre 

všetky minimálne požadovaného hodnoty najnižšie spomedzi analyzovaného súboru. 

Priemerné výnosy ostatných investičných období sú rastúco zoradené. Grafické znázornenie 

nereflektuje skutočnú realizáciu rizikových prémií, keďže ide o analýzu upraveného dátového 

súboru. 

Minimálne požadovaná hodnota portfólia v modeloch MH – CPPI reprezentuje rizikovú 

mieru, ktorá je vnímaná investorom uvažovaného portfólia. Zároveň existuje úzky vzťah 

medzi jej hodnotou a štandardnou odchýlkou realizovaných výnosov uvažovaného portfólia. 

Tento vzťah je znázornený na Obr. 4.2.. 

 

Obr. 4.2.: Vplyv minimálne požadovanej hodnoty a dĺžky investičného obdobia na štandardnú 

odchýlku realizovaných výnosov MH - CPPI s  

Pre všetky investičné obdobia realizovaná volatilita rastie s klesajúcou minimálne 

požadovanou hodnotou. Najnižšiu volatilitu dosahuje investičné obdobie s 2-ročným 

horizontom. V prípade najvyššej minimálne požadovanej hodnoty je realizovaná volatilita pre 

portfólia s týmto horizontom nulová, čo je dôsledkom nulovej alokácie do rizikového aktíva 

kvôli nízkej úrovni úrokových sadzieb. Najvyššiu realizovanú volatilitu dosahovalo obdobie 

s 10 ročným investičným horizontom. 
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Úprava dátového súboru použitím „umelej“ výnosovej krivky bezrizikovej investície 

skresľuje absolútne rozdiely medzi charakteristikami portfólií s rôznymi investičnými 

horizontmi. Rozdielnosť portfólií popisuje porovnanie mediánových alokácií do rizikového 

aktíva. Toto porovnanie znázorňuje obr. 4.3.. 

 

Obr. 4.3.: Vplyv minimálne požadovanej hodnoty a dĺžky investičného obdobia na mediánovú 

alokáciu do rizikového aktíva MH – CPPI s  

Najvyššie zastúpenie rizikového aktíva dosahuje obdobie s najdlhším investičným 

horizontom, pričom aj pri minimálne požadovanej hodnote na úrovni  presahuje táto 

alokácia . Rozdiel v mediánovej alokácii medzi obdobím s najdlhším a najkratším 

investičným horizontom je približne . Rozdielnosť portfólií je značná. Štruktúra modelu 

MH – CPPI zachovala požiadavku na zvyšovanie rizikovosti pre dlhšie horizonty. 

Nedochádza k dosiahnutiu maxima rizikovosti, od ktorého by už nebolo možné zvyšovať 

dynamický charakter portfólia. 

Citlivosť realizovaných priemerných výnosov a realizovaných volatilít na minimálne 

požadované hodnoty a rôzne investičné obdobia, spolu s mediánovými alokáciami do 

rizikového aktíva pre hodnoty násobiteľa 6 a 8, znázorňuje obr. 4.4.. 
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Obr. 4.4.: Citlivosť modelu MH – CPPI na vstupné parametre s násobiteľom  (ľavý stĺpec) a 

 (pravý stĺpec) 

Pozitívny vzťah medzi rastúcim realizovaných výnosom a rastúcou rizikovosťou, ktorá je 

vyjadrená prostredníctvom nižšej minimálne požadovanej hodnoty, je zachovaný aj v prípade 

vyšších hodnôt násobiteľov. Rovnako nižšie požadované hodnoty sú pretransformované do 

vyšších realizovaných volatilít. Rizikovejší charakter je potvrdený vyššími mediánovými 

alokáciami do rizikového aktíva. Na rozdiel od portfólií s  však dochádza k zmenšeniu 

rozdielov medzi portfóliami s rozdielnymi horizontmi. Významné odchýlky sú najmä medzi 

portfóliami s 8- a 10-ročným investičným horizontom na jednej strane a portfóliami s nižšími 

horizontmi na strane druhej. Vyššie hodnoty násobiteľa znamenajú vyššiu citlivosť na cenový 
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vývoj rizikového aktíva, čo sa prejavuje pripodobňovaním sa charakteristík jednotlivých 

portfólií. 

Zhodnotenie portfólia riadeného dynamickým modelom správy je ovplyvňované 

transakčnými nákladmi, ktoré znižujú celkové výnosy. Analýze vplyvu transakčných 

nákladov a predstaveniu modelov preskupovania zloženia portfólia sa venuje Fabozzi a kol. 

(2006). Porovnanie priemernej týždennej zmeny zastúpenia rizikového aktíva v modeloch 

CPPI a MH – CPPI prezentuje  nasledujúca kapitola spolu s analýzou citlivosti na rôzne 

parametrizácie modelu. 

4.4.2. Komparácia MH – CPPI a klasického modelu CPPI 

Cieľom komparácie modelu MH – CPPI s klasickým modelom CPPI je preskúmať 

predpoklad odstránenia nedostatku klasického modelu CPPI a porovnať štatistické vlastnosti 

oboch úloh tvorby optimálneho portfólia. Skúmaným nedostatkom modelu CPPI je jeho 

reálna aplikácia, pri ktorej dochádza k nesúladu medzi investičným horizontom investora 

a investičným obdobím stratégii. Historická simulácia výnosov modelu MH – CPPI bola 

doplnená historickou simuláciu klasickej stratégie. Model CPPI bol skonštruovaný na základe 

predpokladu jednoročného investičného obdobia. Po jeho ukončení sa začínalo nové jedno 

ročné obdobie, pričom posledná hodnota portfólia s práve ukončeného obdobia sa stala 

základom pre výpočet minimálne požadovanej hodnoty portfólia pre ďalšie obdobie. 

V prípade analýzy štvorročného investičného obdobia tak došlo k trom zmenám tohto 

parametra, v prípade osemročného obdobia k siedmim. Podobne, ako v prípade analýzy 

citlivosti modelu MH – CPPI, skúmali sa rôzne hodnoty násobiteľa, minimálne požadovanej 

hodnoty portfólia a celkového investičného horizontu. Výsledkom historickej simulácie CPPI 

boli časové rady rolovaných realizovaných výnosov portfólií s rôznymi parametrizáciami. 

a) Porovnanie pravdepodobnosti nedosiahnutia minimálne požadovanej hodnoty 

portfólia na konci investičného obdobia 

Stratégia MH – CPPI priamo riadi riziko dosiahnutia minimálne požadovanej hodnoty 

portfólia počas celého investičného horizontu. V prípade negatívneho vývoju ceny rizikových 

aktív sa znižuje ich zastúpenie v portfóliu s ohľadom na najkritickejšie investičné obdobie. 

Model CPPI rovnako riadi riziko nedosiahnutia požadovanej hodnoty portfólia, no pri 

zmenách parametrov modelu (pri uplynutí ročného investičného obdobia) dochádza k zmene 

referenčnej hodnoty. Z tohto dôvodu existuje pravdepodobnosť realizácie výnosu nižšieho 

ako zodpovedá minimálnej hodnote portfólia. Tabuľka 4.1. znázorňuje parametrizácie 
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simulácií klasického modelu CPPI, v ktorých došlo k porušeniu minimálne požadovanej 

hodnoty portfólia . Stĺpce postupne obsahujú dĺžku investičného obdobia  

, hodnotu násobiteľa  a koeficient minimálnej hodnoty portfólia . Posledný stĺpec 

obsahuje percento z celkového počtu simulovaných období danej parametrizácie, v ktorých 

došlo k porušeniu skúmanej podmienky. 

Tab. 4.1.: Porovnanie početností období s porušeným kritériom minimálnej hodnoty portfólia   

   Početnosť porušení  

2 6 85% 2,5% 

2 8 85% 4,5% 

2 6 90% 2,3% 

2 8 90% 6,0% 

2 6 95% 1,2% 

2 8 95% 5,2% 

4 4 85% 0,4% 

4 6 85% 3,9% 

4 8 85% 4,4% 

4 6 90% 3,6% 

4 8 90% 6,6% 

4 6 95% 2,1% 

4 8 95% 4,7% 

6 4 85% 0,8% 

6 6 85% 2,3% 

6 8 85% 5,7% 

6 6 90% 1,9% 

6 8 90% 5,7% 

6 6 95% 1,1% 

6 8 95% 2,5% 

8 4 85% 0,1% 

8 6 85% 5,0% 

8 8 85% 6,9% 

8 6 90% 3,5% 

8 8 90% 6,3% 

8 8 95% 3,5% 

10 4 85% 1,3% 

10 6 85% 3,7% 

10 8 85% 5,6% 

10 4 90% 0,2% 

10 6 90% 2,4% 

10 8 90% 4,4% 

10 6 95% 0,7% 

10 8 95% 2,0% 

 

Najväčší počet porušení , bolo dosiahnutých pri osemročnom investičnom horizonte, 

maximálnom skúmanom násobiteľovi a pri najnižšej hodnote minimálne požadovanej 

hodnoty portfólia. S výnimkou dĺžky investičného obdobia ide o najrizikovejšie 
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parametrizácie modelu. Vyššia rizikovosť parametrizácií násobiteľa a minimálnej hodnoty 

viedli k vyššiemu počtu porušení aj pri simuláciách s inými investičnými horizontmi. Na 

druhej strane, k menšiemu počtu porušení došlo pri konzervatívnejšiemu nastaveniu 

parametrov. 

b) Porovnanie parametrov realizovaných výnosov 

Model MH – CPPI fundamentálne vychádza z modelu CPPI. Aj napriek tomu je jeho 

štruktúra dosť odlišná na to, aby štatistické charakteristiky oboch modelov boli odlišné. Na 

základe klasického predpokladu teórie portfólia možno predpokladať, že portfólio s nižším 

rizikom bude dosahovať nižšie výnosy. Obr. 4.5. znázorňuje kvantily realizovaných 

rolovaných výnosov parametrizácií simulácie s dvojročným investičným horizontom pre 

klasický model CPPI ako aj model MH – CPPI. 

 

Obr. 4.5.: Kvantily portfólia s dvojročným investičným horizontom pre modely CPPI a MH - CPPI 

Mediánové hodnoty portfólia riadeného MH – CPPI sú mierne nižšie ako klasického modelu, 

ktorý pri dvojročnom horizonte zahŕňal jednu zmenu parametra minimálne požadovanej 

hodnoty. Rovnako  percentily dosahujú štatisticky identické hodnoty. Pravá strana 

rozdelenia pravdepodobnosti ukazuje na rozdiely medzi oboma modelmi. Klasický model 

CPPI dosahuje vyššie hodnoty pri všetkých parametrizáciách, pričom najväčšia dominancia je 

dosiahnutá v prípade najvyšších hodnôt násobiteľa. Zameranie sa na najkritickejšie investičné 

obdobie znižuje potenciál vysokých výnosov v prípade modelu MH – CPPI. 

Postupným predlžovaním investičných horizontov sa však porovnanie kvantilov rozdelenia 

pravdepodobnosti realizovaných výnosov mení. Dĺžka investičného obdobia v klasickom 

modely CPPI neumožňuje využiť vyššie úrokové sadzby s dlhšími splatnosťami, keďže 
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maximálna dĺžka investičného obdobia je jeden rok. Tento efekt je výrazný predovšetkým pre 

vyššie hodnoty minimálnej hodnoty portfólia, pri ktorých je rizikový rozpočet vytváraný 

výhradne diskontovaním bezrizikovej úrokovej sadzby. Obr. 4.6. znázorňuje porovnanie 

kvantilov pre šesťročné investičné obdobie. 

 

Obr. 4.6.: Kvantily portfólia so šesťročným investičným horizontom pre modely CPPI a MH - CPPI 

Mediánové hodnoty oboch modelov sú pri nižších minimálnych hodnotách identické. 

V prípade minimálne požadovaných hodnôt  a  mediánové výnosy MH – 

CPPI dominujú. MH – CPPI dosahuje zároveň vyššie hodnoty  percentilov a mierne 

nižšie hodnoty prvého kvantilu. 

c) Porovnanie transakčných nákladov 

Transakčné náklady sú náklady spojené s preskupovaním zloženia investičného portfólia. 

Ich výška negatívne vplýva na celkovú výkonnosť investičnej stratégie. Rastúci objem 

obchodov zvyšuje celkový objem transakčných nákladov. Výška transakčných nákladov je 

funkciou zobchodovaného objemu. Fabozzi a kol. (2006) popisuje modely transakčných 

nákladov v úlohách tvorby investičného portfólia.  

Model CPPI spolu s modelmi MH – CPPI patria medzi dynamické úlohy tvorby portfólia, 

v rámci ktorých dochádza k častému preskupovaniu zloženia portfólia. Vplyv transakčných 

nákladov preto nie je zanedbateľný. Negatívne dopady vysokého objemu obchodov možno 

v analyzovanom prostredí znázorniť pomocou priemernej zmeny zastúpenia rizikového 

aktíva. Pri pravidelnom týždňovom preskupovaní portfólia bola zaznamenaná absolútna 

zmena zastúpenia rizikového aktíva a po uplynutí celého upraveného historického okna bola 

vypočítaná priemerná zmena zastúpenia tohto aktíva. Obr. 4.7. znázorňuje hodnoty 
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priemernej zmeny danej alokácie pre modely s  a pre rôzne parametrizácie dĺžky 

investičného horizontu a minimálna požadovanej hodnoty portfólia. 

 

Obr. 4.7.: Priemerná týždenná zmena zastúpenie rizikového aktíva pre  

Pre investičného obdobia s dĺžkou 2, 4 a 6 rokov existuje negatívny vzťah medzi priemernou 

zmenou alokácie rizikového aktíva a minimálne požadovanou hodnotou portfólia. 

Konzervatívnejšie nastavenia vedú k menšiemu objemu obchodov. Rozdiel nastáva pri 

najdlhších horizontoch. Keďže portfólio CPPI bolo skonštruované ako postupná kombinácia 

modelov s jednoročnou zmenou minimálne požadovanej hodnoty, pre všetky investičné 

horizonty boli zaznamenané rovnaké priemerné zmeny zastúpenia rizikového aktíva. Pre 

väčšinu parametrizácií modelov s  platí, že model MH – CPPI je menej citlivý na výšku 

transakčných nákladov. Rozdiel nastáva až v prípade najdlhších a zároveň konzervatívnych 

parametrizácií. Dôvodom menšieho priemerného zobchodovaného objemu je odstránenie 

výrazných zmien zloženia portfólia a pri zmene parametrov. 

Obr. 4.8. a obr. 4.9. znázorňujú porovnanie priemernej zmeny alokácie do rizikového 

aktíva pre modely CPPI a MH – CPPI s  a . Vzájomné porovnanie dosahuje 

rovnaké výsledky ako v prípade . 
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Obr. 4.8.: Priemerná týždenná zmena zastúpenie rizikového aktíva pre  

 

 

Obr. 4.9.: Priemerná týždenná zmena zastúpenie rizikového aktíva pre  

Obr. 4.7. až 4.9. znázorňujú rovnako citlivosť priemerných zmien alokácie do rizikového 

aktíva modelu MH – CPPI na hodnotu násobiteľa. Pre všetky parametrizácie dĺžky 

investičného obdobia a minimálna požadovanej hodnoty portfólia platí, že so zvyšujúcou sa 

hodnotou násobiteľa rastie objem obchodov. Dynamickejšia parametrizácia modelu prináša 

negatívny vplyv rastúcich transakčných nákladov.  
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d) Komparácia realizovaných užitočnosti kumulatívnej prospektovej teórie 

Modely CPPI boli vytvorené, aby konštruovali portfólio s cieľom obmedzenia výrazných 

strát. Táto podmienka je konzistentná s kumulatívnou teóriou portfólia. Porovnanie 

užitočností realizovaných výnosov jednotlivých parametrizácií skúmaných modelov, ktoré 

boli dosiahnuté v historickej simulácii, je znázornené na obr. 4.10. a 4.11.. Ide o funkciu 

užitočnosti (1.15), ktorá využíva subjektívne váženie pravdepodobnosti podľa Kahneman 

a Tversky (1992). 

 

Obr. 4.10.: Užitočnosť realizovaných výnosov kumulatívnej prospektovej teórie pre modely CPPI 

a MH – CPPI s   a  

Obr. 4.10. porovnáva užitočnosti simulácií portfólií s dvoj a štvorročným investičným 

horizontom. Oba modely dosahujú podobné hodnoty s výnimkou rizikovejších parametrizácií 

obdobia so štvorročným investičným horizontom, kde dominuje klasický model CPPI. 

Pravdepodobnosť porušenia minimálne požadovanej hodnoty portfólia nie je vzhľadom na 

absolútne nízke výnosy dostatočne penalizovaná a nespôsobuje pokles užitočnosti. 
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Obr. 4.11.: Užitočnosť realizovaných výnosov kumulatívnej prospektovej teórie pre modely CPPI 

a MH – CPPI s   a   

Porovnanie užitočností realizovaných výnosov pri dlhších horizontoch je odlišné. V prípade 

všetkých parametrizácií dominuje MH – CPPI klasickému modelu jedného obdobia. 

Negatívna kontribúcia realizácií nižších ako minimálne požadovaných výnosov, spolu 

s nižšími posunom mediánových výnosov a výnosov  percentilov, znížili užitočnosť 

CPPI. 

MH – CPPI odstraňuje obdobia s porušením minimálnej hodnoty portfólia. Cenou sú 

mierne nižšie mediánové výnosy pri portfóliách s kratšími investičnými horizontmi 

a rizikovejšími parametrizáciami. Tento efekt je korigovaný vyššími užitočnosťami MH – 

CPPI pri dlhších horizontoch. 

4.5. Model MH – VBPI 

Druhým skúmaným modelom viacnásobných horizontov je model odvodený od stratégie 

poistenia portfólia, ktorá využíva odhad kvantilu rozdelenie očakávaných výnosov ako mieru 

rizika. Úlohou je vytvoriť zloženie portfólia tak, aby pravdepodobnosť poklesu pod 

minimálne požadovanú hodnotu nepresiahla stanovenú pravdepodobnosť . Tento model je 

označovaný ako MH – VBPI. 

Model MH – VBPI má komplexnejší charakter ako model MH – CPPI. Namiesto  

násobiteľa, ktorý v modely CPPI určuje pomer medzi rizikovou investíciou a rizikovým 

rozpočtom, model MH – VBPI využíva časovú štruktúru odhadov kvantilov. Parameter 
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násobiteľa pritom nie je nahradený výhradne pravdepodobnosťou  ale tiež parametrami 

odhadov budúceho rozdelenia výnos. 

Analýza modelu MH – VBPI má podobné súčasti ako analýza jednoduchšieho modelu a je 

založená na overení nasledujúcich predpokladov: 

1) Rastúca minimálne požadovaná hodnota portfólia znižuje realizované výnosy 

a realizovanú volatilitu. 

2) Zvyšujúca sa dĺžka investičného obdobia vedie k vyššej alokácii do rizikového aktíva 

a k vyšším realizovaným výnosom a volatilite. 

Zároveň je potrebné overiť vzťah medzi zvolenou metódou časovej propagácie a vlastnosťami 

modelu. Použitie rozvinutejších modelov zvyšuje komplexnosť modelu. 

4.5.1. Jednoduchý model MH -VBPI 

Analýza citlivosti je uskutočnená prostredníctvom historickej simulácie, rovnako ako 

v prípade modelu MH – CPPI. Dátový súbor bol tvorený rovnakým súbor historických 

výnosov hlavných tried finančných aktív, ktoré boli modifikované pre potreby simulácie. 

Jednoduchý model pozostával z alokácie medzi rizikové a bezrizikové aktívum, ktoré mali 

rovnakú podobu ako v prípade analýzy MH – CPPI. Skúmané boli rovnaké parametre dĺžky 

investičného obdobia a minimálne požadovaných hodnôt portfólia. Použitie finančnej páky 

a krátkych predajov bolo v jednoduchom modely MH – VBPI zakázané. 

Odhad kvantilu jednoduchého modelu MH – VBPI bol založený na predpoklade 

podmienenej normality výnosov rizikového aktíva, ktorá sa riadila premenlivým vývojom 

volatility výnosov rizikového aktíva. Ako východiskový predpoklad bol použitý odhad 

časovej štruktúry kvantilov prostredníctvom výberového odhadu volatility výnosov na 

základe posledných 20 týždňových výnosov a nulovej rizikovej prémie akcií a dlhopisov. 

Očakávané výnosy boli tvorené výhradne výnosmi bezrizikového aktíva. Odhadnutá volatilita 

bola propagovaná prostredníctvom pravidla odmocniny času k príslušným časovým 

horizontom.  bola stanovená na úrovni . Časová štruktúra odhadnutých kvantilov bola 

použitá na výpočet váhy rizikového aktíva pre každé prebiehajúce investičné obdobie 

prostredníctvom (2.8). Vzhľadom na použitie rovnosti (1.46) pri odvodení (1.47) vzniká 

situácia, v ktorej je odhadnutý kvantil výnosov rizikového aktíva príliš vysoký a následne 

vypočítaná váha tohto aktíva musí byť pre splnenie rovnosti negatívna. Tento nedostatok bol 

odstránený automatickým stanovením hodnoty rizikového aktíva na maximálne možnú 
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hodnotu, ak táto situácia nastala. Obr. 4.12. znázorňuje citlivosť priemerných realizovaných 

výnosov modelu na minimálne požadovanú hodnotu a dĺžku investičného horizontu. 

 

Obr. 4.12.: Vplyv minimálne požadovanej hodnoty a dĺžky investičného obdobia na realizované 

výnosy MH – VBPI  

Najvyššie priemerné výnosy dosiahli portfólia s najnižšou minimálne požadovanou hodnotou 

portfólia. Zároveň najnižšie výnosy dosiahli najkonzervatívnejšie portfólia. Požadovaný 

kladný vzťah medzi rastom rizikovosti a rastom priemerných výnosov je dosiahnutý pre 

každý skúmaný investičný horizont. Rozdiely medzi realizovanými výnosmi, ktoré dosiahli 

portfóliá s rôznymi horizontmi, však nie sú intuitívne. Pre najvyššie minimálne požadované 

hodnoty portfólia historická simulácia zoradila výnosy podľa predpokladov, no pri 

dynamickejších parametrizáciách zaznamenala najvyššie výnosy stratégia s najkratším 

horizontom. Rovnaké závery prináša porovnanie vzťahu medzi investičným horizontom 

a volatilitou realizovaných výnosov, ktorý znázorňuje obr. 4.13.. 
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Obr. 4.13.: Vplyv minimálne požadovanej hodnoty a dĺžky investičného obdobia na volatilitu výnosov 

MH – VBPI  

Najnižšie volatility mali výnosy portfólií s najvyššími minimálne požadovanými hodnotami. 

Charakter minimálne požadovanej hodnoty ako miery rizika v modeloch poistenia portfólia 

potvrdzujú najvyššie volatility výnosov realizovaných portfóliami s najnižšími požiadavkami. 

Výnimkou zo zoradenia skúmaných premenných podľa dĺžky investičného horizontu je opäť 

najkratšie obdobie. Dynamickejší charakter obdobia s dvojročným horizontom je znázornený 

prostredníctvom porovnania mediánového zastúpenia rizikového aktíva. 

 

Obr. 4.14.: Vzťah medzi parametrami modelu a mediánovým zastúpením rizikového aktíva MH – 

VBPI 
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Obr. 4.12. až 4.14. poukazujú na odlišný charakter portfólia s dvojročným horizontom 

a ostatnými portfóliami. Toto portfólio dosahuje prostredníctvom vyššieho zastúpenia 

rizikového aktíva vyššie výnosy ako portfólia s dlhším horizontom, čím zamieta predpoklad 

vyššej dynamiky portfólií s dlhšími horizontmi. Dôvod rozdielneho charakteru obdobia 

s najkratším investičným horizontom je zvolená metóda časovej projekcie kvantilov. Obr. 

4.15. znázorňuje časovú propagáciu 95% kvantilu v prípade priemernej hodnoty odhadu 

volatility. 

 

Obr. 4.15.: Časová projekcia 95% kvantilu, odvodená od 20 týždňovej realizovanej volatility 

Nízka hodnota očakávaných výnosov spôsobuje, že krivka odhadovaných výnosov je 

prakticky v celom skúmanom spektra klesajúca. Najvyššie hodnoty dosahuje v prípade 

najkratších období a od približne štvorročného investičného horizontu dosahuje relatívne 

konštantné hodnoty. Takto zvolená časová propagácia kvantilov zvyšuje zastúpenie 

rizikového aktíva pri portfóliách s kratšími horizontmi.  

Z tohto dôvodu bol overovaný vplyv modifikácie jednoduchého odhadu očakávaného 

kvantilu. Na rozdiel od použitia výhradne časovej štruktúry bezrizikových výnosov ako 

očakávaného výnosu do odhadu očakávaného kvantilu bol pridaný prvok rizikovej prémie 

akciových a dlhopisových výnosov. V prípade ročného obdobia išlo v prípade zvoleného 

portfólia rizikového aktíva o  ročný výnos. Riziková prémia bola na rozdiel od časovej 

štruktúry bezrizikových výnosov konštantná. Príslušnú časovú štruktúru očakávaných 95% 

kvantilov pre priemernú volatilitu znázorňuje obr. 4.16.. 
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Obr. 4.16.: Porovnanie časovej projekcie 95% kvantilov pre rizikovú prémiu rovnú  a  

Pre vyššie horizonty efekt kladného driftu zvyšuje odhadovaný kvantil, ktorý nadobúda 

kladné hodnoty pri horizontoch presahujúcich 300 týždňov. Dynamický charakter historickej 

simulácie bol zachovaný použitím meniacej sa volatility. V každom časovom okamihu 

existovala rozdielna časová štruktúra odhadov 95% kvantilov. Výsledky modifikovanej 

simulácie jednoduchého modelu MH – VBPI znázorňuje obr. 4.17.. 

  

Obr. 4.17.: Vplyv minimálne požadovanej hodnoty portfólia a dĺžky investičného horizontu na 

charakteristiky simulovaných portfólií 

Požadovaný vzťah medzi minimálne požadovanými hodnotami a realizovanými výnosmi 

a ich volatilitami je zachovaný pre všetky investičné obdobia. Vplyv dĺžky investičného 

horizontu je však naďalej nejednoznačný.  

Vysoký rozptyl medzi charakteristikami portfólií s rozdielnymi investičnými horizontmi, 

ako aj superiorita výsledkov portfólia s najkratším horizontom poukazujú na fakt, že použitie 

relatívne krátkeho dátového okna na odhad volatility a jej projekcia prostredníctvom pravidla 

odmocniny času k dlhším horizontom nie je v prípade modelov s dlhými časovými horizontmi 

optimálna. 
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4.5.2. Model MH – VBPI s kombinovaným odhadom volatility 

Alternatívou k použitiu jedného časového okna na odhad volatility a jej následná 

propagácia k iným investičným obdobiam je použitie kombinácie viacerých odhadov. Medzi 

najznámejšie modely krátkodobej volatility patria modely GARCH. Hoci tieto modely 

implikujú časovú štruktúry volatility, čo je v zhode s empirickými pozorovaniami, ich 

predikčná schopnosť s rastúcim intervalom odhadu klesá (Brownlees, Engle a Kelly, 2011). 

Na druhej strane, presnosť odhadov modelov založených na makroekonomických faktoroch, 

autokorelácie dlhodobých výnosov alebo štrukturálnych modelov zvyšuje ich atraktivitu pri 

tvorbe portfólia v dlhších časových horizontoch.  

Nasledujúca alternatíva MH – VBPI modelu využíva výhody odhadu volatility 

prostredníctvom jednoduchého GARCH (1,1) a štrukturálneho modelu Cambela a Viceiru 

(2005). Odhad kvantilu pre investičný horizont , ktorý je potrebný pri tvorbe portfólia pre 

príslušné obdobie, je uskutočnený na základe kombinovanej volatility oboch modelov. 

Matematicky ide o vážený priemer uskutočnený pre každý investičný horizont : 

. (4.1) 

Výsledný odhad je kombináciou krátkodobého a dlhodobého odhadu volatility. Vlastnosti 

kombinovaného odhadu  sú popri samotných vstupných odhadoch závislé od 

funkčného tvaru váh  a , a ich vzájomného vzťahu. Keďže ide o kombináciu 

krátkodobého a dlhodobého odhadu volatility, je efektívne využiť rôzne váhy pre rôzne 

investičné horizonty. V prípade tvorby portfólia pre kratšie investičné obdobie odhad 

volatility by mal byť založený vo väčšej miere na odhade , naopak od určitej dĺžky 

investičného obdobia je tvorba portfólia závislá od dlhodobého odhadu. 

Váhy  a  boli v historickej simulácii zvolené ako lineárne funkcie investičného 

horizontu . Pre investičné obdobie s najkratším horizontom bol použitý výhradne odhad 

volatility . Pre každé ďalšie obdobie jeho váha klesala tak, že pri jednoročnom 

horizonte bolo portfólio vytvorené na základe štrukturálneho modelu. Pre sumu váh platí: 

. Obr. 4.18. – 4.20. znázorňujú citlivosť charakteristík realizovaných výnosov 

modelu, spolu s charakteristikami zloženia simulovaných portfólií. Uvažovaná riziková 

prémia akciových a dlhopisových nástrojov bola nulová a očakávaný výnos rizikového aktíva 

bol rovný bezrizikovému aktívu. 
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Obr. 4.18.: Vplyv minimálne požadovanej hodnoty a dĺžky investičného obdobia na realizované 

výnosy  MH – VBPI s komb. odhadom volatility 

 

Obr. 4.19.: Vplyv minimálne požadovanej hodnoty a dĺžky investičného obdobia na volatilitu výnosov  

MH – VBPI s komb. odhadom volatility 
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Obr. 4.20.: Vzťah medzi parametrami MH – VBPI s komb. odhadom volatility a mediánovým 

zastúpením  rizikového aktíva 

Použitie kombinovaného odhadu volatility v procese odhadu kvantilu očakávaných výnosov 

zachováva požadované vlastnosti modelu. S rastúcou minimálne požadovanou hodnotou 

portfólia priemerný výnos spolu s jeho volatilitou klesá. Rovnako zastúpenie rizikového 

aktíva so znižujúcim sa rizikom klesá.  

Porovnanie medzi charakteristikami portfólií s rôznymi investičnými horizontmi je menej 

rozptýlené ako v prípade použitia odhadu volatility, ktorý bol založený len na jednom 

dátovom okne a následnej časovej propagácii podľa pravidla odmocniny času. Výnimkou sú 

charakteristiky portfólia s najkratším investičným horizontom. V prípade nižších minimálne 

požadovaných hodnôt jeho výnos a realizovaná štandardná odchýlka rastú, pričom Sharpeho 

pomer je najvyšší zo všetkých portfólií. Dôvodom je využitie dynamického charakteru 

odhadu založeného na modely GARCH. Ako však ukázala predchádzajúca analýza, jeho 

superiority s rastúcimi horizontmi klesá a vedie k nesprávnym alokáciám. 

4.5.3. Model MH – VBPI s viacerými aktívami 

Modely MH – CPPI a MH – VBPI s dvomi aktívami sú založené na zjednodušenom 

predpoklade existencie jedného rizikového aktíva. V predchádzajúcej analýze sa 

predpokladalo, že toto aktívum je kombináciou akciových a dlhopisových investícií, pričom 

pomer oboch tried aktív je konštantný. Model MH – VBPI s viacerými aktívami upúšťa od 

tohto predpokladu a umožňuje dynamické zmeny jedného bezrizikového a dvoch rizikových 
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aktív, ktoré tvoria akciové a dlhopisové investície. Dochádza k rozšíreniu parametrického 

priestoru modelu o premenné alokácie do akcií a dlhopisov. 

a) Nastavenie historickej simulácie 

Postup historickej simulácie sa odlišoval od predchádzajúcej analýzy nasledovne: 

1) Pre každé prebiehajúce investičné obdobie je vypočítaná aktuálna hodnota 

bezpečnostného vankúša (1.22) a obdobie s najnižšou hodnotou je kritickým obdobím. 

2) Zostávajúca doba do ukončenia kritického obdobia je referenciou pre odhad 

parametrov optimalizačného modelu:  

- bezrizikové investície sú reprezentované bezrizikovou výnosovou krivkou, ktorá 

určuje zhodnotenie tejto časti portfólia pre akékoľvek investičné obdobie,  

- očakávané rizikové prémie sú ponechané ako konštanty:  a 

; časová štruktúra celkových očakávaných výnosov je tvorená 

výhradne časovou štruktúrou bezrizikového aktíva, 

- ako odhad volatility očakávaných výnosov akcií a dlhopisov je použitý kombinovaný 

odhad, 

- očakávaný korelačný koeficient bol odhadnutý z pohyblivého okna 104 týždňových 

realizovaných výnosov. 

3) Pre kritické obdobie bolo odhadnuté zloženie optimálneho portfólia akcií a dlhopisov 

na základe klasickej Markowitzovej úlohy maximalizácie užitočnosti investora 

s kvadratickou funkciou užitočnosti. Optimálne portfólio je obmedzené zakázaním 

krátkych predajov a rozpočtovým obmedzením. 

4) Parametre vypočítaného optimálneho portfólia rizikových aktív boli použité na 

výpočet výsledného zloženia portfólia riadeného modelom MH – VBPI podľa (1.47). 

Zloženie rizikovej časti výsledného portfólia bolo ovplyvňované dĺžkou investičného 

horizontu kritického obdobia, aktuálnou volatilitou akciových a dlhopisových investícií, 

dlhodobou štruktúrou volatility oboch tried aktív a odhadom korelácie. Zloženie rizikového 

aktíva pre simuláciu s dĺžkou investičného horizontu ,  a minimálne 

požadovanú hodnotu  je znázornené na obr.4.21. 
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Obr. 4.21.: Zloženie rizikovej časti portfólia pre vybranú parametrizáciu modelu MH – VBPI 

s viacerými aktívami 

Zastúpenie jednotlivých tried aktív je podľa očakávaní v čase premenlivé a v niektorých 

obdobiach významne odlišné od konštantnej alokácie 47/53 akcie/dlhopisy, ktorá bola použitá 

v predchádzajúcej analýze. Pomer medzi akciami a dlhopismi sa riadi vývojom volatilít, 

korelácie, no rovnako vývojom danej parametrizácie modelu, keďže ide o zloženie rizikovej 

časti aktív v konkrétnom portfóliu MH – VBPI. Príklad zloženia výsledného portfólia s danou 

parametrizáciou znázorňuje obr. 4.22. 

 

Obr. 4.22.: Zloženie celého portfólia pre vybranú parametrizáciu modelu MH – VBPI s viacerými 

aktívami a  

Najvýznamnejším alokačným rozhodnutím je alokácia do bezrizikovej investície a rizikovej 

časti. Alokácia medzi akcie a dlhopisy je sekundárnym rozhodnutím. Obrázok 4.22 popisuje 

vlastnosti modelu MH – VBPI. Zastúpenie bezrizikového aktíva rastie v obdobiach klesajúcej 

hodnoty portfólia a času do uplynutia investičného horizontu kritického obdobia, kedy 

dochádza k znižovaniu rizikového rozpočtu. V prípade parametrizácie s nižšou minimálne 
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požadovanou hodnotou portfólia je zastúpenie bezrizikového aktíva nižšie. Obr. 4.23 

dokumentuje rovnako rozdielny priebeh meniacej sa alokácie aktív, ktorá sa riadi celkovým 

rizikovým rozpočtom. 

 

Obr. 4.23.: Zloženie celého portfólia pre vybranú parametrizáciu modelu MH – VBPI s viacerými 

aktívami a  

Skokové zmeny v alokácii portfólia sú spôsobené týždennou frekvenciou preskupovania 

portfólia. V prípade vyššej frekvencie možno predpokladať, že zmeny zloženia budú 

plynulejšie. 

b) Analýza modelu MH – VBPI s viacerými aktívami 

Na rozdiel od analýzy predchádzajúcich modelov nebolo kvôli výpočtovej náročnosti 

možné skúmať celý parametrický priestor definovaný investičnými horizontmi od 2 do 10 

rokov, minimálne požadovanými hodnotami portfólia od 85% do 105%, a zároveň rôzne 

hladiny významnosti odhadu kvantilu. Z tohto dôvodu bola uskutočnená historická simulácia 

naprieč rôznymi horizontmi len pre minimálne požadovanú hodnou   a simulácia 

naprieč rôznymi minimálne požadovanými hodnotami len pre investičný horizont . 

Všetky dané simulácie boli uskutočnené pre dve uvažované hladiny významnosti odhadu 

kvantilu  a . 

Prvá časť sa venuje analýze citlivosti charakteristík simulovaných portfólií na zmeny 

minimálne požadovanej hodnoty portfólia pri rovnakom investičnom horizonte. Obr. 4.24. 

znázorňuje citlivosť realizovaných výnosov a ich volatilít na rôzne minimálne požadované 

hodnoty pre obe analyzované hladiny významnosti odhadu kvantilu. 
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Obr. 4.24.: Vplyv minimálne požadovanej hodnoty a hladiny významnosti odhadu kvantilu na 

realizované výnosy a ich volatility 

Obr. 4.24. potvrdzuje splnenie požiadavky rastúceho výnosu a rastúcej volatility 

realizovaných výnosov pre znižujúce sa hodnoty minimálne požadovanej hodnoty portfólia. 

Priebeh závislosti medzi volatilitou realizovaných výnosov a minimálnou požadovanou 

hodnotou je hladký a je jasne rozlíšený vývoj portfólií s rôznou hladinou významnosti odhadu 

kvantilu. Portfólia, ktoré boli vytvorené s nižšou hladinou významnosti, dosahujú vyššiu 

rizikovosť meranú realizovanou volatilitou v dlhodobou historickom kontexte. Rozdiel medzi 

dosiahnutými hodnotami je však pomerne nízky. Priebeh závislosti realizovaných výnosov 

a minimálne požadovaných hodnôt však hladké nie je. Pri vyšších minimálne požadovaných 

hodnotách dosahuje vyššie výnosy portfólio s vyššou hladinou významnosti, pri 

dynamickejších portfóliách to je portfólio s hladinou významnosti . Portfólio 

vytvorené s reštriktívnejším odhadom kvantilu (vyššia hladina významnosti) má plynulejší 

priebeh skúmanej citlivosti, čo sa javí ako vhodné pre konzervatívnejšie portfóliá. Na druhej 

strane, v prípade vyššieho rizikového rozpočtu je vhodnejšie použiť dynamickejší odhad 

kvantilu očakávaných výnosov rizikových aktív. Celkovo je vzťah medzi realizovanými 

výnosmi a minimálne požadovanou hodnotou negatívny.  

Plynulejší priebeh citlivosti charakteristík portfólia vytvoreného s odhadom kvantilu 

s vyššou hladinou významnosti na vstupné parametre potvrdzuje tiež obr. 4.25., ktorý 

znázorňuje mediánové zastúpenie akciových a dlhopisových investícií. 
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Obr. 4.25.: Citlivosť mediánového zastúpenia akciových a dlhopisových investícií na minimálne 

požadovanú hodnotu 

Zastúpenie akcií je najvyššie pre najnižšiu minimálne požadovanú hodnotu portfólia. S jej 

zvyšovaním dochádza k znižovaniu zastúpenia akciových investícií. Pokles mediánového 

zastúpenia akcií pre vyššiu hladinu významnosti je pozvoľnejší ako v prípade menej 

reštriktívneho odhadu. Portfólio s  dosahuje nižšie zastúpenie akcií len pre dve 

najnižšie minimálne požadované hodnoty. Pri konzervatívnejších portfóliách dosahuje vyššie 

hodnoty. Zastúpenie akcií nedosahuje nulu ani v prípade portfólia s . Rovnaký 

priebeh má tiež vzťah medzi zastúpením dlhopisových investícií a parametra portfólia. 

Celková úroveň zastúpenia dlhopisových investícií je porovnateľná so zastúpením akcií. Je to 

dôsledkom dlhšieho investičného horizontu a použitia štrukturálneho odhadu volatilít 

jednotlivých tried aktív, v ktorom majú obe investície pri tomto investičnom horizonte 

podobné vlastnosti.  

Citlivosť charakteristík simulovaných portfólií na dĺžku investičného horizontu bola 

skúmaná pre minimálne požadovanú hodnotu  a je zobrazená na obr. 4.26.  
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Obr. 4.26.: Vplyv dĺžky investičného horizontu a hladiny významnosti odhadu kvantilu na realizované 

výnosy a ich volatility 

Podobne ako v prípade citlivosti na minimálne požadovanú hodnotu aj citlivosť na dĺžku 

investičného horizontu nie je pre obe skúmané hladiny významnosti stabilná. Pri nižších 

investičných horizontoch dosahuje vyššie priemerné výnosy ako aj vyššie realizované 

volatility model s . Pri dvoch najdlhších investičných horizontoch však model 

s reštriktívnejším odhadom kvantilu dosahuje vyššie výnosy. 

4.6. Modely viacnásobných horizontov a behaviorálne modely očakávaných 

výnosov 

Racionálne teórie očakávaných výnosov nedokážu vysvetliť realizované výnosy 

finančných trhov. Finančná teória sa v priebehu posledných desaťročí obohacuje o vetvu 

behaviorálnych financií, ktoré upúšťajú od predpokladu racionálneho priemerného investora. 

Vzniká tak teoretický koncept, ktorý má predpoklady na vysvetlenie empirického správania sa 

finančných trhov.  

Rovnako analyzované modely viacnásobných horizontov sú odvodené od modelu poistenia 

portfólia, ktorého optimálnosť implikuje funkcia užitočnosti behaviorálnej kumulovanej 

prospektovej teórie. Prirodzeným rozšírením MH modelov, ktoré boli skúmané 

v predchádzajúcich častiach, je zakomponovanie v čase premenlivej štruktúry odhadov 

očakávaných výnosov. Jednou z možností sú práve behaviorálne modely. 

Najjednoduchším využitím odhadov očakávaných výnosov je použitie základného modelu 

MH – CPPI, ktorého rizikové aktívum sa v čase mení. Práve štruktúru rizikového aktíva 

určujú modely očakávaných výnosov. Týmto spôsobom je oddelený model tvorby 

optimálneho portfólia využívajúci očakávané výnosy a model tvorby poistenia portfólia. 
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Ako príklad možno uviesť model očakávaných výnosov založený na faktore cenového 

momenta, ktorý spopularizovali Jegadeesh a Titman (1993). Faktor cenového momenta je 

trhová anomália zotrvačnosti rastového resp. klesajúceho trendu cien. V prípade akciových 

trhov je štatisticky pravdepodobnejšie, že ak dané aktívum dosahovalo nadpriemerné výnosy 

v posledných 1 – 9 mesiacoch, bude v nadpriemernej výkonnosti pokračovať aj naďalej. 

V kratších obdobiach je štatisticky významný efekt zmeny trendu, ktorý je vysvetľovaný 

vyberaním dosiahnutých ziskov alebo uzatváraním strát. Zmeny trendu v dlhších obdobiach 

sú vysvetľované cyklickým kolísaním ekonomických očakávaní.  

Faktor cenového momenta v prostredí použitej historickej simulácie cien akciových 

a dlhopisových investícií možno popísať prostredníctvom portfólia vytvoreného na základe 

pravidla: 

- východiskové portfólio je konštantný mix akcií a dlhopisov v pomere 47/53. 

V každom týždni je vypočítané zhodnotenie akciových investícií za posledných 26 

týždňov. Ak je toto zhodnotenie kladné, zastúpenie akcií je zvýšené o 30%. Ak je 

negatívne, akciové investície sú podvážené o 20% v porovnaní s východiskovým 

portfóliom. Sú zahrnuté transakčné náklady vo výška 0.2% zo zobchodovaného 

objemu.  

Takto vytvorené portfólio má vyššiu volatilitu ako východiskové portfólio, no pomer medzi 

realizovanými výnosmi a volatilitou je v prípade tohto portfólia vyšší. Zároveň obmedzením 

alokácie do akcií v čase klesajúcich akciových trhov dosahuje toto portfólio vyššie 

zhodnotenie ako samotná investícia do akcií. Obr. 4.27. znázorňuje porovnanie medzi 

východiskovým portfóliom a portfóliom zostrojeným s pomocou cenového momenta 

a akciovou investíciou. 
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Obr. 4.27.: Porovnanie portfólia s konštantným zastúpením akcií a dlhopisov, momentum portfólia 

a akciových investícií 

Hlavným nedostatkom momentum portfólia je charakter analýzy, ktorá sa opiera výhradne 

o historické dáta. Hoci možno argumentovať, že cyklický vývoj akciových trhov je 

výsledkom ekonomického cyklu a ľudského správania sa, parametre danej anomálie sa môžu 

v čase meniť.  

Týmto spôsobom vytvorené portfóliá možno použiť ako rizikové aktívum 

v prezentovaných modeloch. 
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4.7. Analýza aplikovateľnosti modelov viacnásobných horizontov 

Praktické využitie modelov viacnásobných investičných horizontov možno hodnotiť na 

základe flexibility vo vstupných parametroch, možnosti pracovať s viacerými aktívami 

a výpočtovej náročnosti a parametrickej neistoty. Tabuľka 4.2. zobrazuje porovnanie 

prezentovaných modelov na základe vybraných kritérií. 

Tab. 4.2.: Porovnanie modelov viacnásobných investičných horizontov odvodených od 

modelov poistenia portfólia 
                 Model 

 

Kritérium 

MH – CPPI 
Jednoduchý 

MH – VBPI 

MH – VBPI 

s kombinovaným 

odhadom 

MH – VBPI 

s viacerými 

aktívami 

MH – CPPI s 

momentom 

Splnenie 

ekonomických 

predpokladov 

    
nebolo 

skúmané 

Rôzna dynamika 

portfólia 
     

Nepriame zahrnutie 

v čase premenlivého 

odhadu očakávaných 

výnosov 

     

Priame zahrnutie 

v čase premenlivého 

odhadu očakávaných 

výnosov 

x    x 

Zahrnutie v čase 

premenlivého odhadu 

volatility 

x    x 

Využitie 

štrukturálnych 

modelov dlhodobých 

výnosov 

x x   x 

Väčší počet rizikových 

aktív 
x x x  x 

Komplexnosť nízka mierna vysoká vysoká nízka 

Výpočtová náročnosť nízka vysoká vysoká vysoká mierna 

 

Všetky skúmané modely spĺňajú požiadavku ekonomicky racionálnych investičných 

výsledkov. V prvom rade riziková miera modelov poistenia portfólia, minimálne požadovaná 

hodnota portfólia, vo všetkých prípadoch jasne určuje realizované výnosy. Podstupovanie 

vyššieho rizika priamo implikuje vyššie očakávané výnosy. Tento záver platí pre všetky 
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uvažované parametrizácie a všetky investičné horizonty. V druhom rade, predlžujúca sa dĺžka 

investičného horizontu znižuje rozptyl realizovaných celkových výnosov. Splnenie týchto 

predpokladov neboli overované v prípade modelu MH – CPPI s momentom. 

Vytvorené modely viacnásobných horizontov využívajú modely poistenia portfólia, ktoré 

dynamicky alokujú kapitál podľa premenlivého rizikového rozpočtu. Možno ich teda 

klasifikovať ako dynamické modely portfólia, ktoré prispôsobujú svoju štruktúru časovo 

premenlivým rizikovým prémia. Možnosť priamo zahrnúť v čase premenlivé odhady 

volatility a očakávaných výnosov odlišuje modely viacnásobných horizontov odvodených od 

CPPI od modelov odvodených od VBPI.  

Nepriame využitie premenlivých odhadov je možné vo všetkých modeloch 

prostredníctvom štrukturovania rizikového aktíva. Zloženie rizikového aktíva je v tomto 

prípade samostatnou čiastkovou úlohou tvorby portfólia. Modely viacnásobných horizontov 

následne určujú pomer medzi zastúpením rizikového a bezrizikového aktíva. Týmto 

spôsobom je možné zahrnúť do riešenia úlohy tvorby portfólia o.i. aj behaviorálne modely 

očakávaných výnosov ako v prípade modelu MH – CPPI s momentom. 

 Opustenie rámca heuristického modelu CPPI umožňuje priamo vyjadriť v čase premenlivé 

odhady očakávaných výnosov. Analytický aparát kvantilových mier umožňuje využívať 

modely podmieneného rozptylu alebo iné dynamické metódy odhadov. Nevyhnutným 

predpokladom je riešenie úlohy časovej propagácie odhadov. Modely odvodené od úlohy 

VBPI poskytujú rovnako štruktúru pre použitie kombinovaných odhadov volatility. Príkladom 

je použitie kombinácie modelov krátkodobej volatility a dlhodobých štrukturálnych modelov. 

Tvorba portfólia je v praxi často definovaná ako viacrozmerný problém. Model MH – 

CPPI umožňuje riešiť túto úlohu prostredníctvom štrukturovania zloženia rizikového aktíva. 

Modely MH – VBPI možno špecifikovať priamo ako viacrozmernú úlohu. Zahrnutie 

viacerých rizikových aktív a riešenie viacrozmernej úlohy tvorby portfólia bolo poslednou 

a najkomplexnejšou alternatívou vytvorených modelov. 

Použitie nástrojov aparátu kvantilových mier zvyšuje komplexnosť a výpočtovú náročnosť 

finančných modelov. Parametrický priestor spolu s počtom parametrických vzťahov kladie 

nároky na primerané nakladanie so vstupnými parametrami a testovanie robustnosti 

realizovaných výsledkov. 
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Záver 

Dizertačná práca pokračuje v rozvoji dynamických stratégií riadenia investičného portfólia. 

Cieľom práce bolo vytvoriť a analyzovať modely s viacerými investičnými horizontmi, ktoré 

zohľadňujú rôzne časové preferencie investorov podielového fondu. Vytvorený model 

viacnásobných investičných horizontov spája dve oblasti výskumu finančnej ekonómie: teóriu 

portfólia a ekonometrický výskum ekonomických premenných. Práca prináša prepojenie 

širokej oblasti odhadovania parametrov finančných premenných a úlohy výberu portfólia 

s obmedzením poklesov. Príslušná úloha výberu portfólia bola riešená prostredníctvom dvoch 

modelov poistenia portfólia: modelu CPPI a modelu odvodeného od metriky VaR. 

Zohľadnenie rôznych investičných horizontov bolo umožnené rozpracovaním časovej 

štruktúry odhadov parametrov rozdelenia očakávaných výnosov.  

Využitím dvoch modelov poistenia portfólia a rôznych prístupov stanovenia vstupných 

parametrov bolo vytvorených a analyzovaných celkovo 5 modelov viacnásobných 

investičných horizontov. Ide o základný model MH – CPPI a modely odvodené od modelu 

VBPI. Uvažovalo sa s jednoduchou projekciou odhadu volatility na základe pravidla 

odmocniny času, s odhadom založeným na odhade podmieneného rozptylu, s kombináciou 

krátkodobého odhadu a dlhodobých štrukturálnych modelov. Z viacdimenzionálnych modelov 

bol analyzovaný najjednoduchší príklad s dvomi rizikovými aktívami. V tomto prípade bol 

použitý kombinovaný odhad volatility a výberový odhad korelačného koeficientu. Ako 

príklad modelu využívajúceho rovnako stanovenie očakávaných výnosov bol uvedený model 

behaviorálnej ekonómie využívajúci cenové momentum. 

Práca popisuje analýzu citlivosti vytvorených modelov na vstupné parametre, ktorými sú 

dĺžka investičného obdobia, minimálne požadovaná hodnota portfólia a parametre modelu 

poistenia portfólia. Použitou metódou bola upravená historická simulácia výnosov finančných 

aktív. Obmedzenie pravdepodobnosti nedosiahnutia minimálne požadovanej hodnoty bolo 

v modeloch viacnásobných horizontov zabezpečené ich konštrukciou. Práca následne 

analyzovala výsledky a charakteristiky základných modelov jedného horizontu s vytvorenými 

modelmi, s cieľom overiť, či odstránenie možnosti nesplnenia požiadavky minimálnej 

hodnoty portfólia nespôsobilo zhoršenie očakávaných výsledkov skúmaných modelov. 

Komparácia modelov na základe porovnania charakteristík realizovaných výnosov, 

dosiahnutej užitočnosti investora kumulatívnej prospektovej teórie ako aj vplyvu objemu 

obchodov potvrdila porovnateľné výsledky. 
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Modely viacnásobných horizontov v porovnaní s klasickými modelmi, ktoré sú zamerané 

na jeden horizont, znižujú modelové riziko. Hoci dochádza k uskutočneniu odhadov pre celý 

súbor horizontov, ide zväčša o využívanie definovaného vstupného vzťahu. Na druhej strane 

je optimálne portfólio výsledkom kompromisného riešenia, ktoré berie do úvahy všetky 

uvažované horizonty. Tým sa znižuje absolútna polarita odhadovania na jeden investičný 

horizont. Z predstavených modelov možno za najmenej na modelové riziko a riziko 

neefektivity a vychýlenosti odhadov citlivý považovať model MH – CPPI. Robustnosť tohto 

modelu potvrdila upravená historická simulácia, kde tento model dosahoval porovnateľné 

výsledky s komplexnejšími modelmi. 

Použitie modelov viacnásobných horizontov nie je obmedzené na modely poistenia 

portfólia. Predstavenú analýzu možno priamočiaro použiť na vytvorenie investičných portfólií 

na základe inej úlohy tvorby výberu portfólia pre rôzne referenčné obdobia a následne 

vytvoriť výsledné portfólio ako kompromisné riešenie. Rovnako možno použiť princíp 

viacnásobných horizontov aplikovať v iných oblastiach ekonómie (napr. maximalizácia 

hodnoty podniku). 

Prácu možno rozšíriť vo viacerých smeroch. Možno predpokladať, že použitie 

rozvinutejších stochastických modelov vývoja cien aktív, ako napríklad modely pracujúce 

s odhadom E-GARCH volatility, zvýši efektívnosť modelu pri kratších investičných 

horizontoch. Dlhodobé očakávania na druhej strane dokážu popri štrukturálnych modeloch 

robustne odhadnúť modely volatility pracujúce s cyklickým vývojom ekonomiky. Ďalší posun 

analýzy do viacrozmerného priestoru výrazne zväčšuje počet dostupných prostriedkov 

finančnej analýzy. V neposlednom rade možno použiť alternatívne funkcie výberu kritického 

obdobia. 

Rozhodnutie správcu podielových fondov o použití stratégie MH-VBPI alebo MH-CPPI 

nie je triviálne. Atraktívnou vlastnosťou modelu MH-CPPI v najjednoduchšej forme je jeho 

jednoduchá formulácia, ktorá si nevyžaduje priatie predpokladov ohľadom procesu 

generujúceho realizácie podkladových faktorov. V prípade, ak správca disponuje schopnosťou 

vytvárať efektívne odhady tohto procesu, možno predpokladať, že model MH-VBPI bude 

dosahovať superiórne výsledky. Dôležitým faktorom úspešnosti jednotlivých modelov je 

frekvencia preskupovania portfólia. Stratégie založené na modeli CPPI možno označiť za 

senzitívnejšie na tento faktor. 
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Zoznam skratiek a symbolov 

AR auto regresný model 

CAPM model oceňovania kapitálových aktív 

CARA konštantná relatívna riziková averzia 

CPPI model poistenia portfólia s konštantným násobiteľom 

CPT kumulatívna prospektová teória 

GARCH všeobecný model podmieneného rozptylu s auto regresiou a heteroskedasticitou 

HDP hrubý domáci produkt 

ICAPM intertemporálny model oceňovania kapitálových aktív 

MH – CPPI model viacnásobných horizontov odvodený od modelu CPPI 

MH – PI  model poistenia portfólia s viacnásobnými horizontmi  

MH – VBPI model viacnásobných horizontov odvodený od modelu VBPI 

OBPI model poistenia portfólia vytvorený pomocou opcií 

S&P500 americký akciový index 

VaR Value at Risk 

VAR vektor autoregresný model 

VBPI model poistenia portfólia vytvorený pomocou metriky VaR 

 

  hladina významnosti 

B bezrizikové aktívum 

  percentuálne zastúpenie bezrizikového aktíva v čase t 

  vektor percentuálnych zastúpení bezrizikového aktíva pre každé obdobie 

  spojitý výnos portfólia 

  spojitý výnos rizikového aktíva 

  kumulatívna pravdepodobnosť stavu s 

  spotreba v čase  

  spotreba v čase  upravená o životné minimum 

  kovariancia náhodnej premennej 

  koeficient určujúci minimálne požadovanú hodnotu portfólia 

  peňažné zastúpenie rizikového aktíva v čase t 

  percentuálne zastúpenie rizikového aktíva v čase t 

  vektor percentuálnych zastúpení rizikového aktíva pre každé obdobie 

  náhodná chyba 

  stredná hodnota náhodnej premennej 

  funkcia rozdelenia pravdepodobnosti 

  distribučná funkcia pravdepodobnosti 

  minimálne požadovaná hodnota portfólia v čase uplynutia investičného horizontu 

  vektor minimálne požadovaných hodnôt všetkých prebiehajúcich období 

  koeficient relatívnej rizikovej averzie 

  koeficient absolútnej rizikovej averzie 

  jednotkový vektor 

  informačný súbor dostupný v čase  

  očakávaný lineárny výnos portfólia 

  kritický lineárny výnos rizikového aktíva 

  kritický lineárny výnos portfólia 

  realizácia lineárneho výnosu rizikového aktíva v čase  
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  koeficient hodnotovej funkcie kumulatívnej prospektovej teórie 

,  koeficienty upravenej hodnotovej funkcie kumulatívnej prospektovej teórie 

  náhodná premenná lineárnych výnosov rizikového aktíva 

  lognormálne rozdelenie pravdepodobnosti 

  stredná hodnota rozdelenia pravdepodobnosti náhodnej premennej 

  násobiteľ modelu CPPI 

  hodnota implikovaného násobiteľa 

  normálne rozdelenie pravdepodobnosti 

  pravdepodobnosť nastania stavu s 

  pravdepodobnosť porušenia požiadavky minimálnej hodnoty portfólia 

   – kvantil rozdelenia pravdepodobnosti náhodnej premennej 

  Box-Pierce testovacia štatistika významnosti autokorelačného koeficientu 

  dlhodobé zhodnotenie implikované modelom GARCH 

  vektor bezrizikových úrokových sadzieb, resp. výnosový krivka 

  zhodnotenie referenčného aktíva vektor auto regresného modelu 

  bezrizikové úroková sadzba 

  percentuálne zastúpenie bezrizikového aktíva v portfóliu v čase  

  koeficient autokorelácie k – teho rádu 

S  rizikové aktívum 

  štandardná odchýlka, resp. volatilita rozdelenia náhodnej premennej 

  dlhodobá variabilita implikovaná modelom GARCH 

  rozptyl náhodnej premennej v čase  

  vektor odhadov očakávaného kvantilu rozdelenia výnosov rizikového aktíva 

  kovariančná matica náhodných šokov systému vektor auto regresného modelu 

,  parametre parciálnej rovnice vektor auto regresného modelu 

,   parametre systému vektor auto regresného modelu 

  moment uskutočnenia investičného rozhodnutia 

  okamih uplynutia investičného horizontu 

  vektor okamihov začiatkov všetkých prebiehajúcich investičných období 

  vektor okamihov uplynutia všetkých prebiehajúcich investičných období 

  dĺžka investičného obdobia 

  interval pozorovania realizácií náhodných premenných 

  zostávajúca doba do uplynutia investičného obdobia y 

  funkcia užitočnosti 

  hodnotová funkcia prospektovej teórie 

  náhodný šok parciálnej rovnice vektor auto regresného modelu 

  vektor náhodných šokov systému vektor auto regresného modelu 

  hodnota portfólia v čase  

  vektor začiatočných hodnôt portfólia pre každé prebiehajúce obdobie 

  variabilita náhodnej premennej v čase  

  výsledné zastúpenie rizikového aktíva v modely MH – CPPI 

  výsledné zastúpenie rizikového aktíva v modely MH – VBPI  

  vektor optimálneho zastúpenia rizikového aktíva všetkých prebiehajúcich období 

  vektor optimálnych váh obdobia y 

  subjektívna kumulatívna pravdepodobnosť investora prospektovej teórie 

  subjektívna pravdepodobnosť investora prospektovej teórie 



123 

 

  matica váh optimálnych portfólií všetkých aktívnych období 

  celkové bohatstvo v čase  

  minimálna úroveň spotreby v čase  

  celkový počet v jednom okamihu prebiehajúcich investičných období 

 

  operátor diferencie 

  exponenciálny operátor 

 Fourierova transformácia 

  operátor maxima 
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