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Príloha A: Oceňovanie kapitálových aktív a úloha tvorby portfólia v modely 

stochastických diskontných faktorov 

Uvažujme spotrebný model oceňovania kapitálových aktív. Správanie sa investorov je 

modelované prostredníctvom spojenej užitočnosti súčasnej a očakávanej spotreby ako: 

. (A1) 

Zahrnutie užitočnosti súčasnej spotreby je vhodné z hľadiska interpretácie riešenia 

oceňovania kapitálových aktív a zároveň poskytuje referenciu pre množstvo súčasnej 

spotreby, ktorej je investor ochotný sa vzdať kvôli zvýšeniu očakávanej spotreby 

v budúcnosti, ktorá je náhodná. Predpokladajme mocninovú funkciu užitočnosti (1.5). 

Rastúca funkcia užitočnosti reprezentuje preferovanie vyššej spotreby pred nižšou a jej 

konvexný tvar rizikovú averziu. Popri rizikovej averzii formulácia (1.6) obsahuje hodnotenie 

časových preferencií investorov prostredníctvom subjektívneho diskontného faktoru . Nech 

investor uvažuje o investovaní malej časti súčasnej spotreby do  kusov rizikového aktíva, 

ktorý v budúcnosti prinesie výplatu . Tá je tvorená celkovými peňažnými tokmi danej 

investície (v prípade akciových investícií ide o súčet budúcej ceny aktíva  

a reinvestovaných dividend, prípadne ziskov zo spätného odkupu akcií). Úloha maximalizácie 

užitočnosti (A1) je nasledujúca: 

, (A2) 

za podmienok: 

, 

. 

Po nákupe  kusov rizikového aktíva, investorovi ostane zostávajúca spotreba .  Riešenie 

daného problému reprezentuje podmienku rovnováhy: 

. (A3) 

Rovnica (A3) vyjadruje štandardnú marginálnu podmienku optima. Ľavá strana rovnice 

vyjadruje stratu užitočnosti, ktorú musí investor podstúpiť. Pravá strana rovnice očakávaný 

a diskontovaný nárast užitočnosti dodatočnej výplaty . Investor nakupuje rizikové 

aktíva, kým sa nerovná hraničná strata hraničnému nárastu budúceho úžitku. 
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Jednoduchou úpravou (A3) a za predpokladu, že , tzn.  reprezentuje celkovú 

výplatu rizikovej investície, je odvodený všeobecný vzťah pre oceňovanie kapitálových aktív 

v spotrebnom modely ako: 

.  (A4) 

Cena aktíva je určená očakávanou výplatou aktíva v čase  a vzťahom investora k riziku 

a jeho časovými preferenciami. Ide o model výplatnej ekonomiky. Tvar: 

, (A5) 

je označovaná ako stochastický diskontný faktor a zjednodušená rovnica oceňovania aktív má 

tvar: 

. (A6) 

Uvažujme, duálny problém k riešeniu ocenenia aktív spotrebným modelom (A4). Investor sa 

snaží maximalizovať užitočnosť budúcej hodnoty portfólia , ktorého súčasná 

hodnota je . Portfólio investora je definované prostredníctvom výplat , ktoré toto 

portfólio prináša v jednotlivých stavoch sveta i. Optimálna výplata x nie je zhodná 

s výsledným vektorom optimálnych váh w konkrétnych investícií. Výpočet zastúpení 

konkrétnych váh v analýze stochastických diskontných faktorov je sekundárne. 

, (A7) 

za podmienky: 

. (A8) 

Podmienka (A8) reprezentuje rozpočtové obmedzenie. Súčet očakávaných súčasných hodnôt 

všetkým možných výplat daného portfólia je rovný aktuálnej hodnote portfólia. Rovnosť 

rovnice (A6) a podmienky (A8) poukazuje na dualitu analyzovaných podmienok. Riešenie 

problému (A7) definuje Cochrane (2007) ako: 

 . (A9) 

Zavedením rovnosti lagrangeovho multiplikátora k marginálnej užitočnosti súčasnej spotreby 

 a vynásobením subjektívnym diskontným faktorom , je riešenie zhodné 

s definíciou stochastického diskontného faktoru (A5). 
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Sekundárnym problémom pri tvorbe optimálneho portfólia je v analýze stochastických 

diskontných faktorov nájdenie konkrétneho zastúpenia jednotlivých aktív. Výsledky 

predchádzajúcej analýzy možno využiť uplatnením ďalších predpokladov a to o cenovom 

procese aktív a o funkcii užitočnosti investora. Klasický prípad investora s mocninovou 

funkciou užitočnosti a za predpokladu existencie jedného rizikového aktíva, ktorého cena sa 

vyvíja na základe predpokladov Black – Scholesovho modelu (Merton, 1992), je optimálne 

zastúpenie rizikového aktíva  rovné: 

, (A10) 

kde  je koeficient mocninovej funkcie užitočnosti,  je lineárna bezriziková výnosová miera 

a  a  sú očakávané parametre výnosov rizikového aktíva. V prípade viacrozmerného 

priestoru rizikových aktív je riešením vektor : 

. (A11) 

 a  sú parametre viacrozmerného normálneho rozdelenia výnosov rizikových aktív a  je 

jednotkový vektor s príslušným rozmerom. 

Riešenie ocenenie kapitálových aktív (A2) je vstupnou podmienkou pre nájdenie optimálneho 

portfólio a teda aj optimálnej spotreby investora (A7). Duálny charakter týchto úloh umožňuje 

využívať teórie a nástroje modelov oceňovania v úlohách tvorby optimálnych portfólií. 
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Príloha B: Analýza citlivosti modelu CPPI na vstupné parametre 

Hodnota portfólia riadeného klasickou stratégiou CPPI je funkciou budúcej hodnoty 

rizikového aktíva , jeho volatility , násobiteľa , bezrizikovej úrokovej miery , doby do 

uplynutia investičného horizontu  a minimálne požadovanej hodnoty portfólia .  

Bezriziková úroková miera, hodnota minimálne požadovanej hodnoty a doba do 

uplynutia investičného horizontu 

Stratégia CPPI alokuje peňažné prostriedky do bezrizikového a rizikového aktíva. Minimálne 

požadovaná hodnota portfólia, označovaná ako floor, spolu s bezrizikovou úrokovou mierou 

definujú hodnotu bezpečnostného vankúša. Bezriziková úroková miera spolu s časom do 

uplynutia investičného horizontu určujú diskontný faktor, ktorým sa diskontuje hodnota 

flooru a vypočíta sa jeho súčasná hodnota. Rozdiel medzi aktuálnou hodnotou portfólia 

a súčasnou hodnotou flooru predstavuje rizikový rozpočet, resp. tzv. bezpečnostný vankúš. 

Násobok hodnoty bezpečnostného vankúša a násobiteľa určuje podiel investície do rizikového 

aktíva. Časť portfólia, zostávajúca do splnenie rozpočtového kritéria, je investovaná do 

bezrizikového aktíva.  

Hodnota flooru a tiež výška bezrizikovej úrokovej miery vystupujú v klasickom modely CPPI 

ako konštanty. Predpoklad konštantnej bezrizikovej úrokovej miery je však problematický 

z dvoch dôvodov.  

Prvým je samotný predpoklad existencia bezrizikového aktíva. Finančná literatúra (o.i. 

Musílek, 2010 alebo Elton a Gruber, 2003) najčastejšie označuje za bezrizikové aktíva štátne 

pokladničné poukážky alebo štátne dlhopisy, na základe predpokladu nulového kreditného 

rizika. Neexistencia kreditného rizika je zabezpečená predpokladom existencie centrálnej 

banky, ktorá je schopná financovať štátny dlh v prípade potreby. Tým sa prirodzene 

odkrývajú ďalšie typy rizík, predovšetkým inflačné riziko a pre zahraničných investorov 

cudzo menové riziko. Inflačné riziko sa prejavuje stratou reálnej hodnoty investície do 

bezrizikového aktíva, keďže centrálna banka v tomto prípade uskutočňuje monetizácia dlhu. 

Tá zároveň za predpokladu plávajúceho výmenného kurzu a za ostatných nezmenených 

podmienok vedie k depreciácii meny. Obe tieto riziká možno označiť za ďalšie inherentné 

nedostatky klasického modelu CPPI, ktorým nie je venovaná pozornosť, či už kvôli 

špecifikácii modelu v nominálnych veličinách alebo kvôli implicitnému predpokladu 

jednoduchej, uzavretej ekonomiky. 



2 

 

Druhým dôvodom je volatilita hodnoty bezrizikovej úrokovej miery. Klasický model CPPI 

predpokladá, že je kedykoľvek možné ukladať, resp. si požičiavať peňažné prostriedky za 

bezrizikovú úrokovú sadzbu. Odhliadnuc od trhových frikcií v podobe rozdielu nákupných 

a predajných úrokových sadzieb, problémom je vysoká korelácia medzi zmenami bezrizikovej 

úrokovej sadzby a ceny rizikového aktíva v prípade stresových scenárov. V prípade prudkého 

prepadu ceny rizikových aktív smerujú tieto prostriedky do bezrizikových aktív, ktorých 

úrokové sadzby klesajú. Existujú teda trhové podmienky, v ktorých nie je možné realokovať 

prostriedky z rizikových aktív do bezrizikového aktíva za úrokovú sadzbu, ktorá by 

zabezpečila dosiahnutie flooru. 

Doba do uplynutia investičného horizontu je súčasťou diskontného faktora, ktorý určuje 

výšku bezpečnostného vankúša. Platí, že čím je dlhšia doba do uplynutia investičného 

horizontu, tým je výška bezpečnostného vankúša vyššia a zastúpenie rizikového aktíva je 

vyššie. Dynamika portfólia môže byť obmedzená zakázaním krátkych predajov, resp. 

obmedzením použitia finančnej páky. 

Násobiteľ 

Hodnota násobiteľa je hlavným parametrom, ktorý určuje dynamickosť portfólia CPPI. 

V klasickom modely CPPI ide o konštantu, určujúcu pomer medzi zastúpením rizikového 

aktíva a bezpečnostným vankúšom. Hodnota násobiteľa definuje celkovú investíciu do 

rizikového aktíva. Obr. B.1 znázorňuje výplatný pomer modelu CPPI pre rôzne 

parametrizácie hodnôt násobiteľa. 

 
Obr. B.1.: Výplatný pomer portfólia CPPI v prípade rôznych parametrizácií násobiteľa 

Poznámka: , ,  , . 
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Vzťah medzi výnosom portfólia CPPI a hodnotou násobiteľa závisí od zhodnotenia 

rizikového aktíva. Existuje tesné pásmo zhodnotenie tohto aktíva, v ktorom dochádza 

k zmene vplyvu rastúcej hodnoty násobiteľa na zhodnotenie portfólia CPPI. Pre nízke 

zhodnotenia rizikového aktíva, sú dosiahnuté vyššie hodnoty portfólia CPPI pre nižšie 

parametrizácie násobiteľa. Naopak, v prípade vyšších zhodnotení rizikového aktíva najvyššie 

celkové hodnoty portfólií dosahujú vyššie hodnoty násobiteľa. Pásmo, ktoré oddeľuje 

rozdielnu citlivosť na hodnoty násobiteľa je určené realizovanou volatilitou výnosov 

rizikového aktíva. 

Vo všeobecnosti môžu byť definované tri prístupy k stanoveniu hodnoty násobiteľa: 

1) Statický prístup – hodnota násobiteľa je stanovená pri vzniku portfólia a až do uplynutia 

investičného horizontu sa nemení. Ako napovedá anglický názov stratégie – constant 

proportion portfolio insurance, prvé modely CPPI sú zástupcami statického prístupu 

k stanoveniu násobiteľa. Ide teda o zachovávanie konštantného pomeru medzi expozíciou 

na rizikové aktívum a výškou bezpečnostného vankúša. Takáto formulácia stratégie CPPI 

nevyžaduje uskutočňovanie akýchkoľvek odhadov pri správe portfólia. Optimalita výberu 

CPPI portfólia je však rovnako určovaná finančnými odhadmi.  

2) Dynamický prístup – hodnota násobiteľa sa v čase mení. Ide o snahu zachytiť 

stochastický vývoj parametrov rozdelenia podkladových faktorov. Hlavným cieľom je 

odhadnúť ľavý chvost rozdelenia očakávaných výnosov a na jeho základe stanoviť 

hodnotu násobiteľa aby s danou pravdepodobnosťou nedošlo k poklesu pod minimálne 

požadovanú hodnotu portfólia. 

3) Analýza scenárov – špecifickým prístupom k stanoveniu hodnoty násobiteľa môže byť 

analýza scenárov. Na základe fundamentálnych a/alebo technických odhadov sa stanoví 

najhorší scenár, ktorého nastanie je v období do ďalšieho preskupovania pripúšťané. 

Veľkosť pripúšťanej straty následne priamo určí maximálnu hodnotu násobiteľa. 

Rizikové aktívum (delta) 

Investícia do rizikového aktíva je určovaná násobkom hodnoty bezpečnostného vankúša 

a násobiteľa. V klasickom modely CPPI je umožnené použitie finančnej páky, čo znamená, že 

v prípade pozitívneho vývoja môže investícia do rizikového aktíva prevyšovať celkovú 

hodnotu portfólia. Citlivosť hodnoty portfólia CPPI na zmenu hodnoty rizikového aktíva 

vyjadruje delta . Bertrand a Prigent (2005) definujú deltu portfólia CPPI ako: 
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, (B1) 

kde 

. (B2) 

Citlivosť hodnoty portfólia CPPI je závislá predovšetkým od volatility výnosov rizikového 

aktíva, jeho zhodnotenia od stanovenia hodnoty flooru a hodnoty násobiteľa. Vplyv daných 

faktorov je znázornený na obr. B.2.. 

  

  
Obr. B.2.: Delta CPPI v závislosti od zhodnotenia rizikového aktíva, jeho volatility a hodnoty 

násobiteľa 

Poznámka: , ,  , . 

Kladný vzťah medzi hodnotou delty portfólia CPPI, teda citlivosti na zmenu ceny rizikového 

aktíva a zhodnotením aktíva potvrdzuje konvexný charakter výplatného pomeru pre všetky 

hodnoty násobiteľa a hodnoty volatility výnosov rizikového aktíva. V prípade rastu ceny 

rizikového aktíva dochádza k zvyšovaniu jeho zastúpenia, čo sa prejavuje vyššou citlivosťou 

na zmenu jeho ceny. Zvyšovanie zastúpenia rizikového aktíva v portfóliu CPPI je funkciou 

násobiteľa. Pri rovnakom náraste ceny rizikového aktíva, dochádza k vyššiemu rastu delty 
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portfólia s vyšším násobiteľom. Rast volatility výnosov rizikového aktíva má negatívny vplyv 

nie len na deltu portfólia ale implikované príliš časté preskupovania portfólia, znižuje celkovú 

hodnotu portfólia CPPI. Bližšie sa citlivosti hodnoty portfólia CPPI na zmeny volatility 

výnosov rizikového aktíva venuje nasledujúcu časť. V prípade negatívneho zhodnotenia 

rizikového aktíva, vyššiu deltu dosahujú parametrizácie s nižším násobiteľom, ktoré implikujú 

nižšie zastúpenie tohto aktíva v celkovom portfóliu. Čím je vyššia volatilita výnosov 

rizikového aktíva, tým rýchlejšie dochádza k dominancii delty portfólií s nižšími násobiteľmi, 

keďže vyššia volatilita zvyšuje pravdepodobnosť dosiahnutia minimálne požadovanej 

hodnoty portfólia. 

Rizikové aktívum (gamma) 

Gamma portfólia CPPI je definovaná nasledovne: 

, (B3) 

pričom  je definovaná v (B2). Vplyv zhodnotenie rizikového aktíva, volatility jeho výnosov 

a rôznych hodnôt násobiteľa na gammu klasického portfólia CPPI znázorňuje obr. č. B.3. 
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Obr. B.3.: Gamma CPPI v závislosti od zhodnotenia rizikového aktíva, jeho volatility a 

hodnoty násobiteľa 

Poznámka: , ,  , . 

Hodnota citlivosti hodnoty portfólia CPPI na zmenu delty dosahuje vysoké hodnoty 

predovšetkým pre vyššie zhodnotenia rizikového aktíva. Rýchlosť rastu gammy je vyššia pre 

vyššie hodnoty násobiteľa, ktoré zvyšujú dynamickosť celkového portfólia. Na gammu 

portfólia CPPI má negatívny vplyv volatilita výnosov rizikového aktíva. Čím je rozkolísanosť 

cien tohto aktíva vyššia, tým je hodnota portfólia CPPI negatívnejšie ovplyvnená a rovnako sa 

dosahujú nižšie hodnoty gammy. Hoci gamma dosahuje rádovo nižšie hodnoty ako delta 

portfólia CPPI, jej hodnota je priamo spojená s transakčnými nákladmi, ktoré vznikajú pri 

realokácii portfólia. 

Volatilita rizikového aktíva (vega) 

Bertrand a Prigent (2005) definujú citlivosť hodnoty portfólia CPPI na zmenu realizovanej 

volatility výnosov rizikového aktíva ako: 

. (B4) 

Vega portfólia CPPI je negatívna pre hodnoty . Rastúca volatilita negatívne ovplyvňuje 

výplatný pomer portfólia CPPI. Tento model patrí do skupiny konvexných modelov, ktoré 

dosahujú oproti priamej investícii do rizikového aktíva, superiórne výsledky v prípade 

trendového vývoja. Ten je sprevádzaná nízkou realizovanou volatilitou. Trhový vývoj, ktorý 

je ohraničený určitým pásmom, je pre výkonnosť modelu CPPI negatívny a je tvorený vyššou 

realizovanou volatilitou. 
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Obr. B.4.: Vega CPPI v závislosti od zhodnotenia rizikového aktíva, jeho volatility a hodnoty 

násobiteľa 

Poznámka: , ,  , . 

Citlivosť na zmeny realizovanej volatility výnosov rizikového aktíva rastú so zvyšujúcim sa 

zhodnotením rizikového aktíva, keďže rast ceny tohto aktíva vedie k zvyšovaniu jeho 

zastúpenia v celkovom portfóliu. Citlivosť vegy na hodnoty násobiteľa a realizovanej 

volatility nie sú vo všetkých prípadoch zhodné. Najvyššia negatívna citlivosť medzi 

násobiteľom a vegou je dosiahnutú pre nižšie hodnoty realizovanej volatility. V prípade jej 

výrazného rastu, výplatný pomer modelu CPPI s vysokými hodnotami násobiteľa sú 

negatívne ovplyvnené a vyššiu citlivosť na zmeny volatility výnosov rizikového aktíva 

dosahujú parametrizácie s nižšími hodnotami násobiteľa. 
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Obr. B.5.: Výplatný pomer portfólia CPPI v prípade rôznych realizovaných volatilít výnosov 

rizikového aktíva 

Poznámka: , ,  , . 

Porovnanie výplatných pomerov prípadov rôznych realizovaných volatilít výnosov rizikového 

aktíva potvrdzuje negatívny vplyv rastúcej volatility na celkové zhodnotenie portfólia CPPI. 

Zloženie rizikového aktíva 

Charakteristiky rizikového aktíva a hodnota násobiteľa určujú výraznou mierou výnosovo 

rizikové vlastnosti výsledného portfólia. Zloženie rizikového aktíva určuje jeho očakávaný 

vynos a očakávanú volatilitu. Vplyv rôznych hodnôt násobiteľa a realizovanej volatility 

rizikového aktíva bol prezentovaný v predchádzajúcich častiach, vzájomným vzťahom medzi 

týmito dvomi parametrami sa však finančná literatúra nevenuje. Platí, že výnos portfólia CPPI 

je tým vyšší, čím je vyššia hodnota násobiteľa a zároveň čím nižšia je volatilita rizikového 

aktíva. Volatilita rizikového aktíva je funkciou jeho zloženia, predovšetkým zastúpenia 

hlavných tried aktív. V priestore očakávanej hodnoty a rozptylu možno skonštruovať hranicu 

efektívnych portfólií, ktorá bude reprezentovať možné zloženia rizikového aktíva. Za 

predpokladu vylúčenia arbitráže platí, že ak je očakávaný výnos aktíva A vyšší ako očakávaný 

výnos aktíva B, potom aj riziko aktíva A je väčšie ako riziko aktíva B. Možno predpokladať, 

že existuje vzájomný vzťah medzi na jednej strane pozitívnym vplyvom zvyšujúcej sa 

hodnoty násobiteľa a negatívnym vplyvom zvyšujúcej sa volatility. Obr. B.6. znázorňuje 

vzťah medzi výnosom rôznych portfólií CPPI a zložením rizikového aktíva, ktoré je tvorené 

akciami a dlhopismi, pre rôzne hodnoty násobiteľa.  
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Obr. B.6.: Vzťah medzi výnosom rôznych portfólií CPPI a zložením rizikového aktíva 

Poznámka: , ,  , . 

Obr. B.6 možno interpretovať dve vlastnosti. Pre konkrétnu hodnotu násobiteľa neplatí, že 

čím je rizikovejšie zloženie rizikového aktíva, tým je vyšší výnos stratégie CPPI. Krivky 

konkrétnych násobiteľov nie sú striktne rastúce, keďže sa prejavuje negatívny vplyv rastúcej 

volatility, ktoré popisuje negatívna vega. V prípade vyšších hodnôt násobiteľov, je optimálne 

použiť rizikové aktívum s nižšou volatilitou aj za cenu zníženia očakávaného výnosu 

celkového rizikového aktíva.  

Rastúca hodnota násobiteľa nezabezpečuje v každom prípade vyššie zhodnotenie stratégie 

CPPI. Pri rizikovom aktíve s vyššou volatilitou (rizikové aktíva s vyšším zastúpením akcií), 

zvyšujúca sa hodnota násobiteľa znižuje výnos stratégie. Dôvodom je rastúca volatilita 

portfólia, keďže pri vyšších hodnotách násobiteľa stratégia zvyšuje zastúpenie akcií. 

V predchádzajúcom príklade bolo do rizikového aktíva zainvestované 47% portfólia pre 

hodnotu násobiteľa rovnú 4; 70.7% v prípade m=6; 94.25% v prípade m=8; 117.8% v prípade 

m=10 a až 141.38% v prípade najvyššej hodnoty násobiteľa. Najvyšší výnos je dosiahnutý pre 

55% zastúpenie akcií v rizikovom aktíve a hodnotu násobiteľa rovnú 12. 
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