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Úvod 

Práca je zameraná na definovanie úlohy tvorby investičného portfólia s ohľadom 

na viaceré referenčné obdobia. 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 označuje sa 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, ktorá 

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 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 odhadov.  

Stratégie poistenia portfólia patria medzi 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). 

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

1. Cieľ a metodológia dizertačnej práce 

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. Model viacnásobných horizontov 

odvodený od stratégie VBPI bol prvý krát prezentovaný v Štulajter (2011).  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 poistenia 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. 

Definovanie a analyzovanie modelov poistenia portfólia s viacnásobnými 

horizontmi je komplexná úloha, ktorá spája modely tvorby portfólia s modelmi 

odhadovania očakávaných výnosov a ich časovú projekciu 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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Kombináciou dvoch prístupov k tvorbe optimálneho portfólia a troch modelov 

časovej projekcie odhadu kvantilu je analyzovaných päť modelov poistenia portfólia 

s viacnásobnými horizontmi.  

Validácia vytvorených modelov pozostávala z preskúmania splnenia 

nasledujúcich hodnotiacich kritérií: 

1) Overenie splnenia ekonomických predpokladov: 

 kladný vzťah medzi rastúcim rizikom a rastúcimi očakávanými výnosmi, 

 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 modelmi 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. 

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.  
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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, 

 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 viacnásobných horizontov 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 viacnásobných horizontov 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 bol 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 
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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.  

2) Druhým krokom analýzy je odhadnutie výsledného zloženia portfólia 

modelu. Dátový súbor možno v závislosti od dĺžky investičného obdobia 

rozdeliť na úvodnú 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. 

2. Obsah a štruktúra práce 

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 
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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. 

3. 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: 

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 



9 
 

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. Zhrnutie výsledkov 

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.  

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 uvažované parametrizácie a všetky 

investičné horizonty. V druhom rade, predlžujúca sa dĺžka investičného horizontu 
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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 
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parametrických vzťahov kladie nároky na primerané nakladanie so vstupnými 

parametrami a testovanie robustnosti realizovaných výsledkov. 

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. 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.  

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. 

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). 
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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. 
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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. 


