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1 Úvod 

 

Kapitálové trhy jsou jedním z nejdůležitějších prvků ekonomického systému. Jejich 

vliv neustále roste nejen v prostředí velmi vyspělých ekonomik, ale také například v regionu 

střední Evropy, kde trhy prošly významnou transformací a začínají vykazovat znaky 

vyspělých trhů. Země nacházející se ve střední Evropě, tzv. země Visegrádské skupiny (Česká 

Republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko) mají nejen společnou historii, ale také jejich 

finanční systém vykazuje mnohé shodné znaky. 

 

Významnou součástí kapitálového trhu je trh akciový. Chování akciových trhů je 

neustále ovlivňováno mnoha faktory, mezi kterými existují vztahy. Za účelem lepšího 

pochopení těchto vztahů i akciových trhů všeobecně vytváří odborníci celou řadu modelů a 

teorií chování akciových trhů. Jednou z těchto teorií je také Hypotéza efektivních trhů. 

 

Důležitým prvkem akciových trhů jsou investoři, kteří neustále prochází 

rozhodovacím procesem za účelem sestavení optimálního portfolia aktiv. Využití 

nedokonalosti trhů může vézt k nadprůměrným ziskům. S tím je také spojena hypotéza 

efektivních trhů, která předpokládá, že efektivní trh je takový trh, který plně a přesně 

reflektuje všechny relevantní kurzotvorné informace. Základy této teorie byly položeny již 

roku 1900 a svůj rozvoj zaznamenala v druhé polovině 20. století. Teorii efektivních trhů se 

věnovalo v minulosti mnoho významných ekonomů a matematiků, kterými byli například 

Louis Bachelier, Maurice Kendal, Burton G. Malkiel nebo Eugene Fama. Dodnes je tato 

teorie velmi diskutovaným tématem a nemá jen své příznivce, ale i odpůrce. Kritika této 

teorie opět zesílila od začátku celosvětové finanční krize v roce 2008.  

 

Předkládaná diplomová práce je věnována problematice hypotézy efektivních trhů 

a jejímu testování na akciových trzích České Republiky, Slovenska, Maďarska a Polska. 

 

Cílem předložené diplomové práce je testování slabé formy hypotézy efektivních trhů 

na vybraných akciových indexech zemí Visegrádské skupiny od roku 2005 do roku 2013.  
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Efektivnost českého, slovenského, polského a maďarského trhu bude posuzována 

v souvislosti s modelem Random Walk. Jednotlivé trhy budou zastoupeny jejich hlavními 

akciovými indexy. Testování bude probíhat na denních datech v letech 2005-2013, které 

budou rozděleny do 3 období, které představují dobu před finanční krizí, po vypuknutí 

celosvětové finanční krize a dobu po hlavní části finanční krize, takže parciálním cílem bude 

zjistit případnou změnu efektivnosti v jednotlivých obdobích.  

 

Vzhledem k uvedenému cíli je předložená diplomová práce „Efektivnost akciových 

trhů v zemích Visegrádské skupiny“ tvořena úvodem, následnými třemi vnitřně dále 

členěnými obsahovými kapitolami, závěrem a přílohami. Kapitola druhá a třetí tvoří část 

teoreticko-metodologickou a kapitola čtvrtá pak část aplikačně-empirickou. 

 

Kapitola 2 – Akciové trhy v zemích Visegrádské skupiny 

Druhá kapitola této diplomové práce je věnována popisu jednotlivých akciových trhů 

v zemích Visegrádské skupiny a jejich hlavních indexů, na kterých bude prováděno empirické 

testování ve čtvrté kapitole. 

 

Kapitola 3 – Hypotéza efektivních trhů a testování efektivnosti kapitálových trhů 

Třetí kapitola je konkrétně zaměřena na teorii efektivních trhů. Je zde popsána 

hypotéza efektivních trhů, jednotlivé formy efektivnosti i anomálie narušující efektivnost. 

Dále se zde nachází metodologický základ diplomové práce. Je zde popsán model náhodné 

procházky. Dále je v této kapitole přiblížena metodologie testování efektivity, které bude 

použito v této práci. Popis metodologie je důležitý pro její následnou aplikaci ve čtvrté 

kapitole. 

 

Kapitola 4 – Testování slabé a středně silné efektivnosti 

Tato kapitola je stěžejní kapitolou diplomové práce. Je zaměřena na empirické 

testování slabé formy efektivnosti trhů zemí V4. Pozornost bude věnována také rozboru 

středně silné formy efektivnosti daných trhů. Testování bude provedeno s využitím 

metodologie popsané v předcházející třetí kapitole. Konkrétní testování proběhne na časových 

řadách logaritmů denních výnosů vybraných akciových indexů jednotlivých burz zemí 

Visegrádské skupiny v letech 2005-2013 rozdělených do 3 stejně dlouhých období, a to roky 

2005-2007, 2008-2010 a 2011-2013. V závěru kapitoly jsou shrnuty výsledky jednotlivých 

testů efektivnosti a souhrnně hodnoceny dosažené výsledky pro jednotlivé trhy a období.  
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V závěru práce je shrnuta celá řešená problematika a jsou zde komplexně zhodnoceny 

cíl a výsledky práce. Jsou zde rovněž uvedeny další možnosti rozvoje a řešení dané 

problematiky a naznačen směr, kterým by se další práce v této oblasti mohly ubírat. 

 

Veškeré výpočty jsou prováděny za použití programu SPSS (verze 21) a programu 

Microsoft Excel 2007.  
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2 Akciové trhy v zemích Visegrádské skupiny 

Prostředí, ve kterém se daný kapitálový, resp. akciový trh nachází a podmínky, 

ve kterých působí, jsou velmi důležitými faktory při posuzování efektivity trhu. V této 

teoretické kapitole tudíž budou postupně představeny jednotlivé akciové trhy zemí patřících 

do Visegrádské skupiny (Česká Republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko). 

2.1 Akciový trh České republiky 

Pražská burza patří v regionu střední Evropy mezi ty rozvinutější. Předmětem 

obchodování na Burze cenných papírů Praha jsou domácí a zahraniční cenné papíry a přijaté 

instrumenty (akcie, dluhopisy, podílové listy), které jsou v souladu s burzovními pravidly. 

Dle zájmu a množství zveřejňovaných informací jsou jednotlivé emise umisťovány na 

hlavním, vedlejším nebo volném trhu.  

Historie akciového trhu České republiky 

V České Republice se nachází jen jedna burza, a to Burza cenných papírů Praha, a.s. 

Pražská burza má velmi dlouhou historii. V období Rakouska-Uherska byl český region 

v mnoha oblastech méně rozvinutý než ten rakouský. Nejinak tomu bylo i ve finančnictví. 

První pražská burza vznikla v roce 1871, o sto let později než ve Vídni. O založení se 

zasloužilo několik ekonomických představitelů v čele s velkoobchodníkem Aloisem Olivou. 

V té době se na burze obchodovalo se zemědělskými komoditami a cennými papíry. 

Obchodování s cukrem bylo tehdy velmi významné pro celé Rakousko-Uhersko (Jílek, 2009). 

Po první světové válce již obchod se zbožím téměř vymizel a obchodovalo se výlučně 

s cennými papíry. Největšího rozvoje v minulosti burza dosahovala v meziválečném období, 

kdy svým významem překonala dokonce Vídeňskou burzu. 

 

Za doby druhé světové války bylo obchodování přerušeno. Po válce však již nebylo 

obnoveno a vývoj pražského kapitálového trhu se tak zastavil na dalších více než 60 let. 

Na úspěšnou a bohatou tradici bylo navázáno až 6. dubna roku 1993. 

 

Nejdříve bylo zahájeno obchodování se sedmi emisemi cenných papírů. Samotnému 

obchodování předcházelo oficiální vytvoření Burzy cenných papíru Praha, a.s. na základě 

zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů. Vznik BCPP se tedy datuje k 24. listopadu 

1992. V průběhu roku 1993 bylo na pražskou burzu uvedeno ve dvou kolech celkem 

955 emisí z první vlny kupónové privatizace.  
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Dne 1. března 1995 bylo na burzu uvedeno 674 emisí z druhé vlny kupónové 

privatizace. Brzy ale společnosti zjistily, že registrace jejich akcií na burze pro ně nic 

nepřináší a začaly ji opouštět. Například v roce 1997 došlo k vyřazení 1301 akcií z volného 

trhu z důvodu nelikvidnosti většiny akcií (Jílek, 2009).  

 

V průběhu času se taky zlepšovaly systémy a technologie používané při obchodování. 

V roce 1996 se začal používat KOBOS (kontinuální obchodní systém) a v roce 1998 SPAD 

(Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů). 

  

V letech 2001 a 2002 se uvažovalo o celkové likvidaci nebo prodeji burzy, protože se 

o ní mluvilo jako o nefungující instituci. V květnu 2004 se BCPP díky SEC (Securities 

and Exchange Commission) zařadila mezi 28 burz na světě patřících na seznam neamerických 

trhů cenných papírů bezpečných pro investory (Jílek, 2009). V tomto roce 2004, kdy mimo 

jiné Česká Republika také vstoupila do Evropské Unie, získala burza řádné členství 

ve Federaci evropských burz (FESE) (Veselá, 2007).  

 

Dne 8. prosince 2008 se majoritním vlastníkem BCPP stala WienerBurse AG (Burza 

cenných papírů Praha – Historie burzy). 30. Listopadu 2001 bylo zahájeno obchodování 

v novém systému Xetra, který nahradil předchozí systémy KOBOS a SPAD. Systém Xetra 

vyvíjí a provozuje skupina od Deutsche Börse Group ve Frankfurtu a je používán také na 

jiných evropských burzách. 

 

Hlavním akciovým indexem na pražské burze je v současnosti index PX, který je 

od roku 2006 nástupcem předchozího indexu PX50. Kromě indexu PX se na pražské burze 

nachází také cenový index se širokou bází PX-GLOB a dividendový index blue chip emisí 

PX-TR. 

Akciový index PX 

V následující tabulce 2.1 jsou uvedeny základní charakteristiky indexu PX, který 

20. 3. 2006 nahradil předchozí index PX50. 
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Tabulka 2.1: Základní charakteristika indexu PX 

Název indexu PX 

ISIN XC0009698371 

Popis indexu Cenový index blue chip emisí 

Vážení Tržní kapitalizace 

Maximální váha 20% (v rozhodném dni) 

Výchozí datum 5. 4. 1994 (index převzal historii indexu PX50) 

Výchozí hodnota 1000 bodů 

Čas výpočtu 9:00 - ukončení obchodování všech bazických emisí 

Frekvence výpočtu V reálném čase 

Periodická aktualizace První burzovní den následují í po třetím pátku v měsících březen, červen, září a prosinec. 

Zdroj: Vlastní zpracování z údajů na stránkách burzy 

 

Jedná se o cenový index blue chip emisí. Jeho hodnotu lze vypočítat na základě 

následujícího vzorce uvedeného na oficiálních stránkách BCPP: 

𝑃𝑋𝑡 = 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑥 
∑ 𝑞𝑖 .𝑝𝑖(𝑡)𝑥  𝐹𝐹𝑖  𝑥 𝑅𝐹𝑖 

𝑁(𝑡)
𝑖=1

𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑐𝑎𝑝.
 𝑥 𝐴𝐹(𝑡),                                                   (2.1) 

kde 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 je výchozí hodnota indexu 1000, 𝐴𝐹(𝑡) je koeficient zřetězení v čase t, 

qi je počet cenných papírů i-té bazické emise indexu uplatněný ve výpočtu indexu v čase t, 

𝑝𝑖(𝑡) je kurz i-té emise indexu v čase t, 𝐹𝐹𝑖   (free float factor) je podíl volně 

obchodovatelných akcií, 𝑅𝐹𝑖 je redukční faktor, 𝑁(𝑡) je počet bazických emisí v indexu 

v čase t, 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑐𝑎𝑝. je počáteční hodnota tržní kapitalizace ze dne 5. 4. 1994 

(379 786 853 620Kč) (www.pse.cz). 

 

Ve sledovaném období byly součástí báze indexu firmy: Erste Bank, ČEZ, Komerční 

Banka, VIG, O2 Czech Republic, Stock, Philip Morris ČR, Pegas Nonwovens, Unipetrol, 

CETV, Fortuna, NWR, PLG, Orco, Tatry Mountain Resort, AAA Auto (do 23. 6. 2013), 

KITD (od 22. 3. 2010 do 26. 10. 2012), ECM (do 20. 6. 2011) a Zentiva (do 28. 4. 2009). 

 

V následující tabulce 2.2 je uvedeno procentuální zastoupení jednotlivých firem v bázi 

indexu PX k datu 1. 6. 2013, tj. ke konci sledovaného období. 
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Tabulka 2.2: Složení báze indexu PX k 1. 6. 2013 

Společnost Váha 

Erste Group Bank 20,00% 

ČEZ 20,00% 

VIG 17,70% 

Komerční banka 17,60% 

Telefónica ČR 13,40% 

Unipetrol 2,80% 

NWR 2,60% 

Philip Morris ČR 1,80% 

Pegas Nonwovens 1,30% 

CETV 1,20% 

Orco 1,10% 

Fortuna 0,4% 

AAA Auto 0,1% 

Zdroj: www.pse.cz 

 

Z tabulky je patrné, že báze indexu je jen velmi málo diverzifikovaná, jelikož 88,70% 

báze se skládá jen z 5 firem, a to Erste Group Bank, ČEZ, VIG, Komerční Banka a Telefónica 

ČR. Poměrně velká část firem z báze indexu PX má zahraničního vlastníka nebo působí na 

zahraničních trzích. Tento index tak není jen čistě indikátorem českého trhu, ale reflektuje 

také vývoj v zahraničí. 

2.2 Akciový Trh Slovenské republiky 

Ačkoliv se slovenský akciový trh začal oficiálně vyvíjet ve stejnou dobu jako ten 

český, dnes zdaleka nedosahuje podobných objemů ani struktuře obchodů. 

Historie akciového trhu Slovenské republiky 

Burzovnictví nemá na Slovensku tak dlouhou historii jako v České Republice, avšak 

i zde je jedna burza, oficiálně nazývaná Burza cenných papierov v Bratislave a.s.  

Na Slovensku byla burza jen krátce před druhou světovou válkou a po ní již nebyla obnovena 

až do počátku 90. let. Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. byla znovu obnovena 

15. března 1991 v souladu s rozhodnutím Ministerstva financí Slovenské republiky v roce 

1990 a bratislavská burza se tak stala jediným organizátorem regulovaného trhu s cennými 

http://www.pse.cz/
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papíry na Slovensku. Národná banka Slovenska dne 26. března 2008 rozhodla o vydání 

povolení k organizování mnohostranného obchodního systému (MTF). Na základě tohoto 

povolení, které vydal Úřad pre finančný trh Slovanskej republiky, svou činnost burza 

vykonává od 26. června 1991, ale samotné obchodování na Burze cenných papierov 

v Bratislave, a. s. začalo až dne 6. dubna 1993. Legislativně se činnost bratislavské burzy řídí 

zákonem č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papírů ve znění pozdějších předpisů a ostatními 

právními předpisy a burzovními pravidly. Bratislavská burza funguje na členském principu, 

což znamená, že burzovní obchody mohou přímo uzavírat pouze členové nebo Národná banka 

Slovenska. Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. se v roce 2000 stala členem Federace 

evropských burz (FESE). V návaznosti na postupující proces přizpůsobování legislativy 

Slovenské republiky v oblasti kapitálového trhu práce Evropské unie byla v roce 2002 přijata 

za asociovaného člena FESE a řádným členem se bratislavská burza stala od 1. června 2004. 

V témže roce vstoupilo Slovensko také do Evropské Unie. 

Akciový index SAX 

Hlavním akciovým indexem slovenské burzy je index SAX, který je zjednodušeně 

popsán v následující tabulce 2.3. 

 

Tabulka 2.3: Základní charakteristika indexu SAX 

Název indexu SAX 

ISIN XC0009698330 

Popis indexu Oficiální akciový index BCPB 

Vážení Tržní kapitalizace 

Maximální váha 20% (v rozhodném dni) 

Výchozí datum 14. 9. 1993 

Výchozí hodnota 100 bodů 

Čas výpočtu 17:00 

Frekvence výpočtu V reálném čase 

Periodická aktualizace První burzovní den měsíců únor a srpen běžného kalendářního roku 

Zdroj: Vlastní zpracování z údajů na stránkách burzy  

 

Index SAX se řadí ke kapitálově váženým indexům a srovnává tržní kapitalizaci 

vybraného souboru akcií s tržní kapitalizací stejného souboru akcií k referenčnímu dni. Tento 

index zohledňuje celkovou změnu majetku sloučenou s investováním do akcií zařazených 

do indexu. Index nezahrnuje pouze změny cen, ale i příjmy dividendové a příjmy související 

se změnami velikosti akciového kapitálu, tudíž s rozdílem mezi aktuální tržní cenou 
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a upisovací cenou nových akcií. Počáteční hodnota vázaná k datu 14. září 1993 je 100 bodů. 

Index SAX byl do 30. června 2001 založen jen na průměrných cenách, které byly uvedeny 

v kurzovních lístcích. Od 1. července 2001 je oficiální denní hodnota vypočítávána na základě 

závěrečných kurzů bazických titulů. Výpočet indexu SAX je následující (www.bsse.sk): 

𝑆𝐴𝑋𝑡 =
∑ 𝑝𝑖

𝑎𝑐𝑡.𝑖 𝐺𝑖

∑ 𝑝𝑖
𝑟.𝑖 𝐺𝑖.𝐹𝑖

. 100,                                                                                                         (2.2) 

kde Fi je opravný faktor pro i-tou akci, 𝑝𝑖
𝑎𝑐𝑡je závěrečná cena i-té akcie k danému dni, 𝑝𝑖

𝑟 je 

závěrečná cena i-té akcie k referenčnímu dni (14. září 1993) a 𝐺𝑖 je počet akcií i-té 

společnosti k danému dni (www.bsse.sk).  

 

Vzorec indexu SAX je charakteristický flexibilitou, jež umožňuje změnu zastoupení 

jednotlivých společností v indexu a současně i jejich počet podle toho, jak se mění jejich 

obchodovatelnost, resp. reflektuje také vstup nové společnosti na kapitálový trh. Jakmile 

dojde ke změně složení indexu SAX, opravné faktory se nastavují tak, aby index SAX 

s novým složením nadále kontinuálně pokračoval ve vývoji s předešlým složením. 

Do výpočtu indexu SAX mohou být zahrnuty jen společnosti z trhu kótovaných cenných 

papírů a současně váha jedné společnosti v bázi indexu SAX nesmí přesáhnout 22 %. 

 

V následující tabulce 2.4 je uvedeno procentuální zastoupení jednotlivých firem v bázi 

indexu SAX k datu 1. 6. 2013, tj. ke konci sledovaného období. 

 

Tabulka 2.4: Složení báze indexu PX k 1. 6. 2013 

Společnost Váha 

Tatry Mountain resorts 21,12% 

Všeobecná úverová banka 21,04% 

Best Hotel Properties 20,18% 

SLOVNAFT 17,42% 

Biotika  9,39% 

OTP Banka Slovensko  8,35% 

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE  2,50% 

Zdroj: www.bsse.sk 

 

http://www.bsse.sk/
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Z procentuálního zastoupení jednotlivých firem je patrné, že báze indexu SAX je 

diverzifikovanější než báze indexu PX. Index SAX obsahuje celkově více společností, které 

jsou slovenského původu. 

2.3 Akciový Trh Polska  

Polsko je největším státem zemí Visegrádské skupiny. Taktéž jeho akciový trh lze 

považovat co do objemu a struktury obchodů za největší. 

Historie akciového trhu Polska 

 První polská burza cenných papírů (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) 

vznikla 12. května 1817 ve Varšavě. V této době se obchodovalo zejména s dluhopisy 

a jinými dluhovými cennými papíry. Obchodování s akciemi se rozvinulo až ve 2. polovině 

19. století. V meziválečném období se v Polsku obchodovalo na dalších regionálních burzách 

(Katovice, Krakov, Lvov, Poznaň, Vilnius), avšak varšavská burza byla stále největší. 

Po revoluci v roce 1989 započala nová nekomunistická vláda vytvářet strukturu kapitálového 

trhu a 12. dubna 1991 vznikla státní akciová společnost Varšavská burza cenných papírů. 

První obchodování se uskutečnilo 16. dubna 1991, na burze bylo kótováno 5 společností. 

V roce 1997 pak počet kotovaných společností již přesáhl stovku.  V roce 1998 se varšavská 

burza stala členem organizace FESE. Od roku 2003 začaly na burze ve Varšavě své akcie 

kótovat také zahraniční společnosti. První z nich byla rakouská banka Creditanstalt. Od roku 

2006 vstoupily na tuto burzu také české společnosti. Češi jsou dnes po Angličanech druhou 

největší skupinou zahraničních investorů na varšavské burze (www.ppw.pl). 

Akciový index WIG20 

Hlavním indexem Polska je nyní index WIG30. Před tímto indexem byl jako hlavní 

používán  index WIG20. V této práci bude k testování jako zástupce trhu použit index 

WIG20, jelikož se vztahuje k většině předmětného období. V následující tabulce 2.5 jsou 

nastíněny základní údaje o tomto indexu. 
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Tabulka 2.5: Základní charakteristika indexu WIG20 

Název indexu WIG20 

ISIN PL9999999987 

Popis indexu Index 20 největších společností na burze 

Vážení Tržní kapitalizace 

Maximální váha 20% (v rozhodném dni) 

Výchozí datum 16. 4. 1991 

Výchozí hodnota 1000 bodů 

Čas výpočtu 17:00 

Frekvence výpočtu V reálném čase 

Periodická aktualizace První burzovní den následující po třetím pátku v měsících březen, červen, září a prosinec. 

Zdroj: Vlastní zpracování z údajů na stránkách burzy 

 

WIG 20 je kapitálově vážený index 20 největších firem na varšavské burze. Jedná se 

o cenový index, který zahrnuje jen podkladové akcie. Nesmí zahrnovat více než 5 firem ze 

stejného odvětví. Hodnota indexu se vypočítá dle následujícího vzorce (www.gpw.pl):  

𝑊𝐼𝐺20𝑡 =
∑ 𝑏𝑖 𝑝𝑖𝑖=𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥

𝑀.𝐾
 . 𝐵,                                                                                                  (2.3) 

kde 𝑏𝑖  je současná cena i-tého instrumentu v indexovém portfoliu, 𝑝𝑖 je počet akcií i-tého 

instrumentu v indexovém portfoliu, 𝑀 je hodnota tržní kapitalizace indexového portfolia, 

𝐾 je upravující koeficient na zajištění kontinuity indexu při dodatečných úpravách, 

𝐵 je základní hodnota indexu (www.gpw.pl).   

 

V následující tabulce 2.6 je uvedeno procentuální zastoupení jednotlivých firem v bázi 

indexu SAX k datu 1. 6. 2013, tj. ke konci sledovaného období. 



 16   

 

Tabulka 2.6: Složení báze indexu WIG20 k 1. 6. 2013 

Společnost Váha 

PKOBP 14,33 

PZU 12,57 

PEKAO 11,66 

PKNORLEN 9,34 

PGE 7,55 

KGHM 7,38 

BZWBK 5,29 

PGNIG 4,73 

LPP 4,45 

ORANGEPL 3,07 

MBANK 2,87 

CYFRPLSAT 2,53 

ENERGA 2,47 

TAURONPE 2,36 

ASSECOPOL 2,14 

ALIOR 1,85 

ENEA 1,63 

BOGDANKA 1,35 

EUROCASH 1,33 

SYNTHOS 1,12 

Zdroj: www.gpw.pl 

Báze indexu WIG20 je ze všech 4 indexů nejširší a nejvíce diverzifikovaná, jelikož jen 

3 společnosti z 20 mají zastoupení nad 10%. 

2.4 Akciový Trh Maďarska 

Hlavní burza Maďarska (Budapest Értéktőzsde) byla založena již 18. ledna 1864 

dekretem císaře Františka Josefa I. Její velký rozvoj začal z historických důvodů v roce 1867. 

Od roku 1899 byly kurzy akcií budapešťské burzy uveřejňovány ve Vídni, Frankfurtu, 

Londýně i Paříži. Velká hospodářská krize na počátku 30. let zasáhla také Maďarsko a burza 

tak byla od léta 1931 do podzimu 1932 uzavřena. Nástupem socialismu v roce 1948 byla její 

činnost na dalších 42 let pozastavena. Snahy o obnovení organizovaného trhu se začaly 

rýsovat kolem roku 1987, kdy byla podepsána dohoda o souhlasu s regulovaným obchodem 

http://www.gpw.pl/
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s cennými papíry. V březnu 1990 byl přijat Zákon o cenných papírech a v červnu tohoto roku 

byla otevřena Budapešťská burza cenných papírů, jako první v postkomunistických zemích. 

Zakladateli této burzy bylo 42 bank a brokerských společností. Mimo to se v Budapešti 

od roku 1991 obchodovalo také na komoditní burze. V lednu 1995 začal být na budapešťské 

burze vydáván index BUX. V březnu téhož roku se zde začalo obchodovat s finančními 

deriváty. Členem FESE se burza stala v červnu roku 1999 a v lednu 2003 podepsala smlouvu 

s  Deutche Börse AG o zavedení elektronického obchodovacího systému Xetra, který 

umožňoval přímé obchodování s cennými papíry na Frankfurtské burze.   

Akciový index BUX 

Hlavním indexem je BUX, který v současnosti zastupuje 12 největších společností na 

burze. Některé základní charakteristiky tohoto indexu jsou uvedeny v následující tabulce 2.7. 

 

Tabulka 2.7: Základní charakteristika indexu BUX 

Název indexu BUX 

ISIN AT000B054739 

Popis indexu Cenový index blue-chips emisí 

Vážení Tržní kapitalizace 

Maximální váha 25% 

Výchozí datum 2.1.1991 

Výchozí hodnota 1000 bodů 

Frekvence výpočtu V reálném čase 

Periodická aktualizace Dvakrát do roka v březnu a září 

Zdroj: Vlastní zpracování z údajů na stránkách burzy 

 

BUX je oficiální index maďarské burzy. Je tvořen blue-chip akciemi kotovanými na 

této burze. Přepočítává se v reálném čase každých 5 sekund na základě aktuálních tržních cen 

daných akcií. Ukazuje průměrnou změnu ceny akcií s největší tržní hodnotou a obrat 

vlastního kapitálu. Na maďarském akciovém trhu se jako první na světě začaly používat 

v roce 1999 free-float koeficienty místo tradičních vah tržní kapitalizace. Jeho hodnotu lze 

vypočítat na základě následujícího vzorce uvedeného na oficiálních stránkách BCPP: 

𝐵𝑈𝑋𝑡 = 𝐾 .
∑ 𝑝𝑖𝑡 .𝑞𝑖𝑇 .𝐷𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑝𝑖𝑜
𝑛
𝑖=1  .𝑞𝑖𝑇

,                                                                                                      (2.4) 

kde 𝑝𝑖𝑡 je otvírací cena, 𝑝𝑖𝑜 je průměrná cena za den předcházející dni zařazení akcie do 

indexu, 𝑞𝑖𝑇 je počet položek zahrnutých do indexového koše konkrétní série,  𝐷𝑖 je faktor 
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s různou hodnotou pro každou sérii, zohledňující změnu tržních cen akcií na určení 

dividendového kuponu, 𝐾 je upravující faktor na zabezpečení kontinuity indexu. 

 

V následující tabulce 2.8 je uvedeno procentuální zastoupení jednotlivých firem v bázi 

indexu SAX k datu 1. 6. 2013, tj. ke konci sledovaného období. 

 

Tabulka 2.8: Složení báze indexu WIG20 k 1. 6. 2013 

Společnost Váha 

MOL                  31,56% 

OTP                  30,85% 

RICHTER              19,33% 

MTELEKOM             10,08% 

EGIS                 5,38% 

CIGPANNONIA          0,69% 

DANUBIUS             0,50% 

FHB                  0,47% 

ANY                  0,33% 

APPENINN             0,28% 

PANNERGY             0,22% 

RABA                 0,20% 

SYNERGON             0,13% 

Zdroj: www.bse.hu 

 

Báze indexu BUX je poměrně nediverzifikovaná. Společnosti MOL a OTP zaujímají 

62,41% báze indexu.  

http://www.bse.hu/
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3 Hypotéza efektivních trhů a testování efektivnosti kapitálových trhů 

Pro vysvětlení pohybů na akciových trzích existuje celá řada přístupů. Řadí se mezi 

ně například fundamentální analýza, technická analýza nebo psychologická analýza. Dalším 

významným směrem je hypotéza efektivních trhů. 

 

Tomuto jevu se věnovala a stále věnuje celá řada významných odborníků. V odborné 

literatuře se stále častěji užívá označení „teorie efektivních trhů“ a postupně se upouští 

od názvu „hypotéza efektivních trhů“. V této práci jsou oba názvy užívány jako synonyma. 

 

Cílem této kapitoly bude popsat teorii efektivních trhů, vysvětlit jednotlivé formy 

efektivnosti a představit možnosti jejich testování. 

3.1 Definice efektivního trhu  

Kapitálový trh může dosahovat tří různých druhů efektivity – alokační, transakční 

a informační. Alokační efektivita (někdy také označována Paretto) se používá v souvislosti 

s hodnocením vlivu alokace zdrojů prostřednictvím trhů na celkové bohatství. Přičemž tržní 

ceny by měly zaručovat rovnost rizikově upraveného výnosu ze všech aktiv. Tudíž veškeré 

vzácné zdroje v ekonomice by měly být přerozdělovány co nejproduktivněji. Transakční 

(operační) efektivnost je spojena s náklady a riziky směny. Teoreticky by transakční náklady 

měly být nulové, v praxi toho však nelze dosáhnout. Trh je tak reálně operačně efektivní, 

pokud existuje pouze malé cenové rozpětí (bid-offer spread), tedy jsou-li transakční náklady 

nízké. Informační efektivita, která je předmětem zkoumání hypotézy efektivních trhů, značí 

vztah tržních cen a informací, resp. informační obsah cen. Všechny tři druhy efektivity jsou 

spolu provázány a nelze je tudíž oddělit. Tento fakt by měl být zohledněn také u testů 

efektivnosti kapitálových trhů (Hájek, 2006). 

 

Efektivní trh není v této hypotéze chápan jen jako prostředí, ve kterém je možno 

dosáhnout vysokých výnosů, tedy ve smyslu hospodárnosti. Efektivitou trhu je vyjádřena 

schopnost trhu rychle vstřebat novou, neočekávanou informaci. Efektivním trhem chápeme 

takový trh, kde kurzy cenných papírů odrážejí všechny informace, které existují a jsou 

významné, například očekávané zisky, kolapsy firem, rizika, dividendy a různé další 

informace. Neexistují zde tudíž nadhodnocené či podhodnocené cenné papíry 

(Musílek, 2002). 
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V odborné literatuře je velmi často citována definice informačně efektivních trhů od Malkiela 

(1992), který říká, že o efektivním kapitálovém trhu lze hovořit tehdy, pokud plně a správně 

odráží veškeré relevantní informace, které ovlivňují kurzy cenných papírů. O trhu lze říci, že 

je efektivní vzhledem k danému souboru informací, jestliže zpřístupnění těchto informací 

všem účastníkům trhu neovlivní kurzy cenných papírů. A pokud je trh efektivní vzhledem 

k danému souboru informací, pak není možné dosáhnout ekonomického prospěchu 

z obchodování s využitím těchto informací. 

3.2 Historický vývoj hypotézy efektivních trhů 

První matematický popis, který byl předzvěstí hypotézy efektivních trhů, byl 

zaznamenán v disertaci Louise Bacheliera z roku 1900 s názvem „The Theory of 

Speculation“. Bachelier se v této práci zabýval studiem vlivu forwardů a opcí na francouzské 

státní dluhopisy. Z jeho závěrů vzešel poznatek, že se na trhu nachází velké množství 

informací, avšak nemají přímý vliv na cenu aktiva, z čehož vyplývá, že není možno 

matematicky předvídat budoucí kurzy těchto cenných papírů. Přestože to byla originální 

práce, nebyla jí v době vzniku věnována větší pozornost (Jílek 2009). 

 

Pojem „náhodná procházka“ byl poprvé použit ve studii Karla Pearsona, který na 

počátku dvacátého století, ve své studii v časopise Nature rozebírá problematiku optimální 

metody hledání opilce zanechaného svému osudu uprostřed pole. Jestliže lze očekávat, že se 

daný opilec bude pohybovat v naprosto nepředpokládaném a náhodném směru, 

pravděpodobně bude nalezen blíže místu, odkud vyšel, než kdekoliv jinde. V oblasti financí 

pak lze tento princip analogicky použít u časových řad výnosů, které se chovají nezávisle 

(náhodně) v závislosti na nově se objevujících informacích (Hájek, 2006). 

 

Americký ekonometr Alfred Cowles se zabýval úspěšností předpovědí vývoje 

akciových trhů a v roce 1933 ve svém článku „Can Stock Market Forecasters Forecast?“ 

úspěšnost těchto předpovědí zpochybnil. Tento ekonometr mimo jiné v roce 1938 vytvořil 

tržní index, který se stal základem dnešního indexu Standard & Poors 500. 

  

Na Bachelierovy poznatky navázali také další autoři. Například statistik Maurice 

Kendall pozoroval ceny 22 akciových kurzů průmyslových firem ve Velké Británii 

a srovnával je s cenou bavlny v New Yorku a s cenou pšenice v Chicagu. Ačkoliv velmi 

přesně a důsledně použil ve své práci „The Analysis of Economic Time Series“ technickou 
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analýzu, výsledek v podobě úspěšné předpovědi budoucího vývoje to však nepřineslo. Objevil 

totiž téměř nulovou korelaci časových změn, čímž byla vyloučena pravidelnost v jejich 

chování. Z jeho závěru vyplývá, že jen pomocí technické analýzy nelze předpovědět budoucí 

vývoj akciových kurzů. K predikci tržní ceny tak dále navrhuje používat fundamentální 

analýzu. 

 

Koncem padesátých let 20. století se podobnými tématy zabývali také například Harry 

Roberts nebo  M.F.M. Osborne. Roberts předvedl, že se časové řady používané technickými 

analytiky významně neliší od řady vygenerované na základě náhodných čísel. Osborne ve své 

práci odvodil, že distribuční funkce rozdělení změn cen je stejná jako distribuční funkce, 

kterou se řídí souřadnice molekul při jevu, který se nazývá Brownův pohyb a probíhá 

v kapalinách a plynech. Dokázal, že uzavírací kurzy akcií mají sklon koncentrovat se na 

denních minimech nebo maximech a že zvraty jsou častější než pokračování. 

 

Roku 1961 byla americkým ekonomem J. F. Muthem zformulována druhá teorie, která 

se používá ve spojitosti s hypotézou efektivních trhů, tedy Teorie racionálního očekávání. 

V jeho článku „Racionální očekávání a teorie pohybů cen“ vyslovuje předpoklad, že všechny 

ekonomické subjekty se v každém okamžiku chovají racionálně a nečiní systematické chyby. 

To předpokládá využití veškerých dostupných informací všemi subjekty, nacházejícími se na 

trhu (Sojka, 2010). 

 

Taktéž první americký nositel Nobelovy ceny za ekonomii, slavný ekonom 

Paul A. Samuelson  přispěl k vývoji nové hypotézy, když roku 1965 publikoval svůj článek 

Proof That Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly. Jedním ze závěrů tohoto článku 

je, že ceny akcií se vyvíjejí náhodně a jejich budoucí hodnoty nelze předpovědět. Nejlepším 

oceněním akcie je tak její tržní cena. Tržní cena může být od té skutečné mírně odlišná, ale je 

stále nejlepším odhadem skutečné ceny. 

 

Tyto dvě teorie se staly základem hypotézy efektivních trhů, která byla v roce 1965 

formulována Eugenem Famou v jeho disertační práci s názvem „Chování cen na akciových 

trzích“ a kterou otiskl odborný časopis Journal of Business. Fama založil svou disertační práci 

na teorii náhodné procházky, avšak poté ji doplnil o velké množství vlastních poznatků, které 

začal sbírat již za dob svých studií, kdy dostal za úkol studovat návrhy obchodních systémů 

založených na technické analýze. Fama zde dospěl k závěru, že tyto systémy lze aplikovat na 
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historické údaje, avšak pro predikci budoucího vývoje je použít nelze. I po dokončení 

doktorského studia se nadále věnoval tomuto tématu a spolu se svými kolegy zkoumal 

chování jednotlivých cenných papírů a trhu, zvláště pak chování cen při zveřejňování 

důležitých informací (makroekonomické zprávy, firemní údaje, prvotní akciové emise IPO 

apod.). Ve svých dalších studiích se soustředil na nedostatky teorie náhodné procházky.  

 

Následně byl roku 1970 zveřejněn Famův článek „Efektivní kapitálové trhy: přehled 

teorie a empirické práce“, kde byla poprvé představena hypotéza efektivních trhů. Tato 

hypotéza striktně odmítala jakoukoli možnost odhadu budoucích tržních cen. V tomto článku 

také za pomoci terminologie Harryho Robertse rozdělil efektivitu trhů do tří skupin, a to na 

slabou, středně silnou a silnou. Famovo rozdělení se používá dodnes. Jeho víra v jednotlivce a 

volný trh s minimem regulací ovlivnila i tak významné politiky, jakými byli například 

Margaret Thatcherová nebo Ronald Reagan. Eugene Fama s touto hypotézou spojil celé své 

životní dílo a věnuje se jí dosud. Roku 2013 získal spolu s Robertem Shillerem a Larsem 

Peterem Hansenem Jobelovu cenu za ekonomii. Práce těchto tří ekonomů jsou rozdílné, ale 

spojuje je celoživotní zájem o oceňování aktiv. 

 

Burton G. Malkiel roku 1973 ve své publikaci Random Walk Down Wall Street dochází 

k závěru, že ceny akcií jsou tak efektivní, že žádná strategie žádného investora nemůže vést 

k nadprůměrným výnosům. Investorům proto doporučuje nákup indexových akcií, což jim 

ušetří transakční náklady. Poměrně hodně se proslavil jeden z výroků tohoto ekonoma: 

„Šimpanz se zavázanýma očima házející šipky do Wall Street Journalu je schopen tímto 

způsobem sestavit stejně výkonné portfolio, jako to, které je spravováno odborníky.“ 

 

Na práci Eugena Fama poté také navázala velká spousta dalších renomovaných 

ekonomů, například R.A. Brealey, S.C.Myers, J.C. Francis a R.A. Haugen, jež definuje trh 

jako místo, kde akciové kurzy odrážejí všechny informace, které je možno znát a jsou 

významné (Haugen, 1996). 

 

Většina prací na téma hypotézy efektivních trhů vzniká v anglosaském světě, 

především ve Spojených Státech amerických, nebo na dalších vyspělých trzích (Japonsko, 

Německo). V ostatních částech světa vznikají studie této oblasti podstatně méně. 
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3.3 Předpoklady efektivních trhů 

Předpokladům efektivních trhů se blíže věnuje mj. Veselá (1999). Splnění určitých 

předpokladů je důležité pro to, aby se dalo říci, že trh funguje v souladu s hypotézou 

efektivních trhů. Oslabení některého z předpokladů neznamená neúčinnost teorie efektivních 

trhů, ale je třeba tento fakt zohlednit. Existence různých forem efektivního trhu se mění právě 

v závislosti na síle předpokladů splněných v dané zemi. Praktické splnění těchto předpokladů 

je totiž část velmi obtížné. Například rovný přístup k informacím jistě neplatí pro všechny 

účastníky trhu, jelikož velké nadnárodní banky a jiné společnosti mají jistě o dost lepší přístup 

k informacím než drobný investor. Také racionální rozhodování je velmi často upozaděno 

oproti emočnímu rozhodování a vznikají pak neadekvátní reakce trhu na určité situace. I když 

mají všichni alespoň teoretický přístup k informacím, nelze je však v některých případech 

dobře využít, jelikož těchto informací je v dnešní době ohromné množství, ne všichni jim 

rozumí a ne vždy jsou správně interpretovány. 

 

V následující části této podkapitoly budou vyjmenovány a popsány jednotlivé 

předpoklady efektivního trhu, viz Čámský (2004). 

Ziskový motiv investorů 

Na akciovém trhu musí existovat dostatek racionálních investorů, kteří vyhledávají 

podhodnocené a nadhodnocené akcie a realizují s nimi transakce za účelem realizace zisku. 

Tento proces pomáhá trhům dosahovat jejich efektivnosti. Ačkoliv většina investorů věří v to, 

že všechny akcie jsou správně oceněny, někteří investoři vyhledávají s nasazením všech 

dostupných metod nadhodnocené nebo podhodnocené tituly. V případě jejich objevení 

provedou nákup, resp. prodej daného cenného papíru. Sami investoři tak realizují zisk, trhu 

tím pomohou získat zpět efektivitu a akciím jejich správnou (vnitřní) hodnotu.  

 

Tento předpoklad nepřímo vylučuje možnost arbitrážních obchodů mezi různými trhy, 

jelikož pokud je na trhu dlouhodobě udržováno správné ocenění cenného papíru, musí být 

za předpokladu nulových transakčních nákladů jeho cena na všech trzích stejná. Pokud by 

se jeden trh choval efektivně a druhý trh neefektivně, pomocí arbitrážních obchodů by 

se efektivita rychle přenesla i na neefektivní trh. 

Konkurenční prostředí a rovné postavení subjektů na trhu 

Dalším velmi důležitým předpokladem hypotézy efektivních trhů je snaha o co nejvíce 

konkurenční prostředí, ve kterém mají všechny zúčastněné subjekty stejné postavení. 
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Neexistují zde také žádné bariéry vstupu na trh. Na tomto trhu jsou poté odstraněny všechny 

monopoly či oligopoly, které by na základě lepšího postavení měly možnost manipulovat trh. 

Pro efektivní trh je charakteristické vysoké množství účastníků, kteří mají volný přístup 

k informacím a technologiím a jednají nezávisle na sobě.  

Volný tok informací 

Nepřetržitý tok informací, které musí být kompletní, adekvátní a samozřejmě správné, 

je velmi důležitý pro fungování efektivního trhu. Informace musí být také aktuální, pravdivé 

a veřejně a levně dostupné pro všechny účastníky ve stejnou dobu (Ševčík, Fuchs, Gabriel, 

2001). Takto kvalitní informace napomáhají správnému rozhodnutí v rámci ziskového 

chování investorů. Informace mohou pocházet z různých oblastí, například fungování 

zahraniční ekonomiky a hospodářství, vývoj domácích a zahraničních trhů, jednotlivých 

odvětví a firem atd. 

V tomto procesu volných toků informací hrají velmi důležitou roli informační 

systémy, které zabezpečují přísun informací. Samotnou činností burzy vznikají tzv. vnitřní 

informace, které jsou dále využívány burzou prostřednictvím jejího vlastního informačního 

systému. 

Kvalitní infrastruktura 

Aby měly všechny subjekty aktuální, pravdivé a levné informace, musí na trhu 

existovat také kvalitní infrastruktura. Tím je myšlen takový systém obchodování na burze, 

který dokáže zabezpečit rychlé, pružné, bezchybné, a transparentní zpracování příkazů 

a informací. V dnešní době již probíhá obchodování elektronicky, prostřednictvím 

počítačového systému. Tyto elektronické obchodovací systémy musí být velmi dobře 

zabezpečeny proti napadení různými počítačovými viry nebo hackery. 

Kvalitní legislativa 

Soustava zákonů, která vytváří korektní právní prostředí pro fungování trhu, je jedním 

ze základních předpokladů efektivity trhu. Zákony by měly vymezovat práva a povinnosti 

všech subjektů působících na trhu, měly by také zajišťovat jejich rovnost a zajistit jim 

ochranu jejich práv. Legislativa by tak měla zvýšit transparentnost trhu a bránit vzniku 

nelegálního trhu. Legislativa by měla být optimalizována tak, aby neomezovala možnosti 

investování. Důležitou roli zde hrají také regulační a kontrolní orgány, které dohlíží na 

jednotlivé burzy a kapitálové trhy. 
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Likvidní trh 

Na likvidním trhu lze za velmi krátký časový úsek a s minimálními transakčními 

náklady přeměnit méně likvidní finanční instrumenty na ty likvidnější, které lze bez problémů 

použít na úhradu závazků. Likvidita trhu může být ovlivněna mnohými dalšími faktory: 

 

Rozvětvenost trhu způsobí, že v jednotlivých dílčích segmentech trhu bude působit 

méně účastníků a bude se tak obchodovat s menším množstvím finančních instrumentů. Tato 

situace může vést až k poklesu obchodů a snížení možnosti rychlého prodeje finančních 

instrumentů. To samozřejmě bude značit sníženou likviditu a tím i efektivnost trhu. 

 

Existence nelegálního (šedého) trhu sníží množství subjektů na legálním trhu, klesne 

pak také objem obchodů a zvýší se časové prodlevy u nákupu a prodeje finančních 

instrumentů. Tyto skutečnosti opět sníží likviditu trhu. 

 

To, jaká je úroveň informovanosti investorů, může také velmi ovlivnit likviditu trhu. 

Pokud nemají investoři na trhu dostatek informací potřebných ke svému rozhodování, 

přesunou se raději na trhy, kde je informovanost na vyšší úrovni a oni tak mohou dosáhnout 

větších zisků. Původní trh tak ztratí na likviditě. Tento problém se vyskytuje častěji nově 

vznikajících a rozvíjejících se trhů. 

 

Výška transakčních nákladů (např. brokerské poplatky, provize a poradenské poplatky, 

daňové náklady atd.) přímo ovlivňuje likviditu trhu. Pokud jsou tyto náklady příliš vysoké, 

investory to odradí od realizace transakcí a přiměje je to přejít na jiné trhy, kde jsou 

transakční náklady menší. Trh tím bude méně likvidní. 

 

Regulace ekonomiky je velmi složitý problém. Není snadné vybalancovat, kdy je 

regulace pro ekonomiku ještě přínosná a kdy jí už naopak škodí. Je důležité stanovit základní 

pravidla pro jednotlivé subjekty na trhu, ale od určité míry by přílišná regulace mohla 

podpořit vznik oligopolů a začaly by se tak projevovat jejich lobbistické snahy. 

Politická a ekonomická situace v zemi má také vliv na likviditu trhu. Investor při 

zvažování investice neposuzuje jen ekonomickou nebo politickou stabilitu, ale také analyzuje 

velké množství dalších faktorů. To poté může v konečném důsledku ovlivnit likviditu trhu. 

Mezi další faktory může patřit také například úroveň obchodníků a jejich osobnostní 

předpoklady nebo psychologické aspekty působící na trhu (Veselá, 1999). 
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3.4 Charakteristiky efektivních trhů 

Robert A. Haugen formuluje ve své práci Modern Investment Theory (2001) čtyři 

charakteristiky chování akciových kurzů na efektivních trzích: 

1. Reakce na nové neočekávané informace je skoková 

2. Změny akciových kurzů jsou náhodné 

3. Dlouhodobé výnosy investorů jsou náhodné 

4. Investiční a obchodní strategie selhávají 

3.4.1 Skoková reakce na nové neočekávané informace 

Efektivní trh se liší od těch neefektivních rychlostí reakce na novou neočekávanou 

informaci. Efektivní trh reaguje na tuto informaci velmi rychle, až okamžitě. Okamžitě po 

vydání nové informace se tak vše promítne do ceny cenných papírů. Tato reakce může 

proběhnout v několika minutách či sekundách. Po prvotní reakci efektivního trhu pak není 

nutná žádná oprava kurzu cenného papíru. 

 

Následující obrázek 3.1 znázorňuje příklady různých reakcí ceny akcie na zveřejnění 

špatné zprávy. 

 

Obrázek 3.1: Reakce na zveřejnění špatné zprávy (vlastní zpracování) 

Neefektivní trhy pak mohou mít další typy reakcí – postupná (zpožděná) reakce trhu, 

předběžná reakce trhu nebo nadměrná reakce trhu. 

 

Postupná reakce trhu vzniká v důsledku postupného vstřebávání informací trhem. Po 

zveřejnění nových relevantních informací potřebují investoři určitý čas, aby mohli tyto 
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informace zanalyzovat a poté zohlednit ve svých investičních strategiích. (v obrázku 

znázorněno modře). 

 

Únik inside, tajných vnitropodnikových informací, provází předběžná reakce trhu. 

K těmto informacím má zpravidla přístup jen velmi omezený okruh lidí, např. top manažeři 

firem, elitní bankéři atp. V tomto případě začne trh reagovat na novou informaci ještě před 

jejím zveřejněním. To je samozřejmě v rozporu s předpoklady hypotézy efektivních trhů, 

jelikož všechny subjekty nemají rovné podmínky. 

 

Nadměrná (přehnaná) reakce trhu s následnou korekcí je na výše uvedeném obrázku 

znázorněna červeně. V případě, že se investoři rozhodují dle emocí a ne dle racionálního 

uvážení, dochází k nadměrným reakcím trhu. Investoři mohou například podlehnout davové 

psychóze a propadnout všeobecné vlně optimismu resp. pesimismu (začnou hromadně 

nakupovat resp. prodávat cenné papíry) a vychýlí tak ceny od jejich reálných hodnot. Po čase 

však tato „bublina“ praskne a ceny se vrátí zpět ke svým reálným hodnotám. 

3.4.2 Náhodné změny akciových kurzů 

Změny kurzů cenných papírů na efektivním trhu jsou v zásadě náhodné a nezávislé 

a nikterak spolu nesouvisí. Tato skutečnost vychází z předchozí charakteristiky, kdy reakce 

ceny akcie na novou informaci je okamžitá a není posléze potřebná její korekce. Další změna 

ceny akcie pak je výsledkem reakce na nějakou další novou informaci, nikoliv na tu předešlou 

a změny tak spolu vůbec nesouvisí. 

 

Nezávislost informace je způsobena tím, že je neočekávaná a není možná její 

předpověď. V případě, že je predikce nové informace možná a investor je schopen 

s předstihem předpovědět vývoj kurzu, již neproběhne žádná reakce akciových kurzů, jelikož 

trh již všechny tyto informace zapracoval.  

 

V případě neefektivního trhu jsou na sobě změny akciových kurzů závislé. Například 

při postupné reakci trhu vzniká řetězec reakcí a přizpůsobování ceny, takže změny na sebe 

navazují a nejsou náhodné. U nadměrné cenové reakce spolu taktéž změny souvisí – díky 

jediné informaci kurz cenných papírů nejdříve rostl a následně klesá. Tyto skutečnosti také 

potvrzují, že nadměrná nebo postupná reakce trhu na novou informaci se neslučují 

s charakteristikou efektivního trhu. 
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3.4.3 Náhodné dlouhodobé výnosy investorů 

Z krátkodobého hlediska může investor dosáhnout i na efektivním trhu vyššího výnosu 

než ostatní. Těchto nadprůměrných výnosů však nelze dosahovat dlouhodobě. Snaha 

investorů nalézt nadhodnocené nebo podhodnocené cenné papíry vrací rychle trh do své 

rovnováhy a během dlouhodobého časového úseku se pak nadměrné ziskové a ztrátové 

příležitosti vzájemně kompenzují. Výnos dosahovaný jednotlivými subjekty se pak statisticky 

významně neodchýlí od průměru trhu. 

 

Velmi důležité také je, aby investor disponoval kompletním souborem všech 

dostupných informací. Pokud totiž do svých analýz nezahrne některou z důležitých informací, 

zkreslí to jeho závěry a může utrpět ztrátu. Není to však chybou trhu, nýbrž chybou 

jednotlivce. 

 

Z této charakteristiky vyplývá, že nemá větší smysl hledat špatně ohodnocené cenné 

papíry, ale je jednodušší držet stále stejné portfolio, protože dlouhodobě dosáhneme v obou 

případech jen průměrného tržního výnosu. 

3.4.4 Selhání investičních a obchodních strategií 

Plně efektivní trh okamžitě absorbuje všechny informace, takže investorům nezbývá 

prostor k uplatňování obchodních strategií. Není možné zde nalézt špatně ohodnocené cenné 

papíry, jelikož zde prostě neexistují – efektivní trh dokáže ohodnotit všechny cenné papíry 

správně. 

 

Neúčinná obchodní strategie však nemusí ukazovat jen na efektivitu trhu, může to být 

způsobeno také tím, že zvolená obchodní strategie není pro daný trh vhodná. Neúčinnost 

obchodní strategie mohou také ovlivnit podmínky její úspěšné realizace, např. velikost daní 

a transakčních poplatků apod. 

 

Jelikož nejsou na efektivním trhu účinné žádné obchodní strategie, např. Musílek 

(2002) doporučuje jako jedinou vhodnou strategii diverzifikaci portfolia. 

3.5 Formy efektivnosti 

V teorii informačně efektivních trhů má nepochybně stěžejní význam informace, 

protože právě díky informaci je dle této teorie měřitelná intenzita efektivnosti trhu. Informace 

lze rozdělit do tří množin. První množina dle Filáček, Kapička, Vošvrda (1998) zahrnuje 
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všechny dostupné informace, i ty, které nejsou veřejné (∅𝐴). Její podmnožinou jsou informace 

dostupné široké veřejnosti (∅𝑃). Její podmnožinou pak jsou veřejně dostupné historické 

informace (∅𝐻). Matematicky lze tento vztah zaznamenat následovně: 

∅𝐴 ⊂ ∅𝑃 ⊂ ∅𝐻                                                                                                                   (3.1) 

 

Fama rozlišuje tři formy efektivnosti podle toho, jaký druh informací v sobě nesou. 

A to slabá forma efektivnosti, středně silná forma efektivnosti a silná forma efektivnosti, 

jejich vztah je znázorněn na následujícím obrázku 3.2. 

 

Obrázek 3.2: Stupeň efektivnosti trhu podle druhu informací (vlastní zpracování) 

3.5.1 Slabá forma efektivnosti 

Trh má slabou formu efektivnosti, pokud akciové kurzy skoro okamžitě vstřebají 

nové, neočekávané minulé informace. 

 

Kurz již reagoval na minulé informace a jejich další zkoumání tak nedokáže 

předpovědět budoucí pohyb akciového kurzu. Mishkin (2006) také tvrdí, že dříve tolik 

populární technická analýza, která se spoléhá na historické údaje o cenách akcií, již díky teorii 

efektivních trhů ztrácí na významu a nemůže úspěšně předpovědět změny cen akcií. 

 

Silná forma 
efektivnosti  
(všechny veřejné  

i neveřejné informace) 

Středně silná 
forma efektivnosti 

(všechny veřejné 
informace) 

Slabá forma 
efektivnosti 

(historické informace) 
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Z toho vyplývá, že při slabé formě efektivnosti trhu nelze dosáhnout nadprůměrného 

zisku za pomocí technické analýzy, avšak může být použita fundamentální a psychologická 

analýza nebo obchodování na základě neveřejných informací. 

3.5.2 Středně silná forma efektivnosti 

Trh se středně silnou formou efektivnosti absorbuje kromě informací o minulém 

vývoji také všechny dostupné současné informace. Reakce na nové informace je skoro 

okamžitá a přiměřená.  Může se jednat o informace z výročních zpráv podniků, informace 

o kurzových řadách, čerstvých poznatcích o stavu ekonomiky, politických událostech, 

soutěžení firem, přírodních katastrofách nebo kterékoliv jiné veřejně dostupné informace.  

Jelikož musí trh se středně silnou formou efektivnosti vykazovat také slabou formu 

efektivnosti, budoucí pohyb akciových trhů nelze předpovědět pomocí minulých ani 

současných informací, protože ty již byly do cen akcií zapracovány a nelze tudíž 

předpokládat, že budoucí pohyb kurzu cenných papírů by tak na tyto informace mohl nějak 

reagovat. 

 

Na trhu s touto formou efektivnosti tak lze dosáhnout nadprůměrného zisku jen za 

pomocí opožděných reakcí kurzů cenných papírů na neveřejné informace. Tyto tzv. „inside“ 

informace jsou však velmi těžko získatelné a přístup k nim má vždy jen velmi omezený počet 

osob.                                

3.5.3 Silná forma efektivnosti 

Trh lze považovat za silně efektivní, pokud kurzy cenných papírů vstřebají 

bezprostředně a přiměřeně jakoukoliv informaci, veřejnou i neveřejnou. 

 

Trh se silnou formou efektivnosti je zároveň středně silně efektivní i slabě efektivní. 

Tato situace na trhu neumožňuje nikomu dosáhnout nadprůměrného zisku, a to ani v případě, 

že má nějakou tajnou „inside“ informaci nebo byla provedena analýza. Pohyb jednotlivých 

akciových kurzů na tomto trhu je pak zcela náhodný a není možno jej předpovědět. Není 

možné dopředu poznat nové neočekávané informace.  

 

Silně efektivní trh se také nazývá perfektní trh, jelikož jeho efektivita je 100%. Kurz 

tak vždy vyjadřuje objektivní hodnotu, jelikož jsou v něm obsaženy všechny veřejné 

i neveřejné informace. Tržní hodnota cenných papírů se pak rovná jejich vnitřní hodnotě, 

kterou lze stanovit pomocí fundamentální analýzy. 
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3.6 Anomálie narušující efektivnost 

Zatímco v běžném životě je anomálie nějaký zvláštní a někdy i špatně vysvětlitelný 

jev, ve finančnictví se tímto pojmem rozumí něco odlišného. Jde o situaci na trhu, kdy je 

porušován princip hypotézy efektivních trhů a jeho účastníci se tak chovají neefektivně. 

Ačkoliv se většina vyspělých trhů dle početných studií chová alespoň slabě efektivně, jsou 

zdokumentovány také mnohé anomálie, především ty sezónní. Níže je uveden přehled těch 

významnějších anomálií, dle Veselá (2007). Existuje však celá řada dalších více či méně 

popsaných anomálií. 

Lednový efekt (angl.. The January Effect) je jednou z nejvýznamnějších anomálií. 

Podstatou tohoto jevu je nadprůměrný kurzový růst akcií, především akcií malých firem.  Tato 

anomálie může mít několik vysvětlení a názory na ně jsou velmi protichůdné. Někteří autoři 

efekt spojují s nárůstem zveřejňovaných účetních informací na začátku ledna, jiní zase 

s daňovou optimalizací (nákupem ztrátových akcií před koncem roku). Studie Moosa (2007) 

poukazuje na absenci této anomálie v letech 1990-2005. 

 

Efekt dní v týdnu (angl. The Day of The Week Effect) je spolu s lednovým efektem 

jedním z nejvýznamnějších. Spočívá v tom, že akciové kurzy se v jednotlivých dnech v týdnu 

chovají podle určitého stálého vzoru, což odporuje teorii efektivních trhů. Například podle 

studie Gibbonse a Hesse akciové kurzy v pondělí pravidelně klesají a nejvyšší pozitivní 

změny se odehrávají ve středy a v pátky. Naopak v úterý bývá kurz téměř neměnný a ve 

čtvrtky jen slabě pozitivní. 

 

Efekt velikosti (angl. The Size Effect) působí hlavně v oblasti firem s nízkou tržní 

kapitalizací, které investorům přinášejí nadprůměrné výnosy. Investování do těchto firem je 

ovšem spojeno s větším rizikem, vyššími transakčními náklady a nižší likviditou, jelikož 

informace o těchto firmách jsou často velmi obtížně dostupné. Efekt velikosti je úzce spojen 

s Efektem nízkého podílu P/E a Efektem zanedbaných firem. 

 

Efekt nízkého podílu P/E (angl. The Low P/E Ratio Effect) – jedná se o nákup akcií 

s nejnižšími hodnotami Price/earnings ratia. Tyto akcie jsou schopny opakovaně přinést 

vysoký výnos. Jedním z možných vysvětlení může být to, že analytici příliš lpí na minulých 

datech a událostech. 
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Efekt nízkého podílu P/BV (angl. The Low P/BV Ratio Effect) – akcie s nízkými 

hodnotami Price/Book Value přináší opakovaně nadprůměrné výnosy. Dle studie Capaula, 

Rowleye a Sharpea je tato anomálie nejsilnější ve Francii a v Japonsku. Taktéž může být 

způsoben lpěním analytiků na minulých datech a událostech. 

 

Efekt nízkého podílu P/S (angl. The Low P/S Ratio Effect) – taktéž jako 

u předcházejících dvou anomálií, akcie s nízkým Price/Sales podílem přináší investorům 

nadprůměrné výnosy. Ačkoliv je intenzita podobná jako u Efektu nízkého podílu P/E, je tato 

anomálie jednou z méně prozkoumaných. 

Efekt zanedbaných firem (angl. The Neglected Firms Effect) – akcie firem, které 

jsou většinou investorů považovány za neatraktivní, jsou schopné opakovaně přinášet 

nadprůměrný výnos, hlavně na začátku ledna (spojená s lednovým efektem). Podle Arbela 

a Strebela (1983) mohou oproti průměrně atraktivním firmám vynášet až o 4-6,5% více. 

Vysvětlením této anomálie může být vyšší riziko a menší likvidita, které jsou spojeny s těmito 

firmami.  

 

Efekt překvapujících výnosů (angl. The Surprise/Earnings Effect) – Akciové trhy 

reagují neefektivně na nové a neočekávané informace o čtvrtletních ziscích firem. Reakce 

může být díky inside informacím vyvolaná až 20 dní před zveřejněním (Rendleman, Jones 

a Latané, 1982), ale také může být až o 3 měsíce opožděná. Předběžná i opožděná reakce jsou 

v rozporu s teorií efektivních trhů. 

 

Efekt fúzí a akvizic (angl. The Mergers and Acquisitions Effect) – díky této anomálii 

mohou investoři dosáhnout nadprůměrných výnosů v důsledku pohybových kurzů akcií 

společností, které připravují fúzi nebo jsou předmětem akvizice. U přebírané společnosti 

probíhají zhruba 2/3 pohybu kurzu v době před oznámením chystané akvizice, díky tzv. inside 

informacím. Zvýšený pohyb kurzu, který se odehrává po oficiálním zveřejnění fúze 

či akvizice poté probíhá poměrně rychle, avšak investoři jsou schopni i tak dosáhnout alespoň 

o něco většího výnosu. Touto anomálií je zpochybněna silná forma efektivnosti a také 

částečně středně silná forma efektivnosti (reakce na oznámení neprobíhá hned, ale s menším 

zpožděním několika dní). 

 

Efekt akcií uzavřených fondů (angl. The Closed-End Mutual Fund Puzzle) – tato 

anomálie popisuje dlouhotrvající jev na kapitálových trzích, jehož podstatou je, že akcie 
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uzavřených fondů jsou obchodovány s diskontem, což znamená, že tržní kurz akcie je menší 

než tržní hodnota majetku fondu připadající na jednu akcii. Možným vysvětlením by mohla 

být například nižší likvidita, emisní náklady nebo daňové vlivy, avšak ani tyto důvody 

nedokážou vysvětlit všechny aspekty této anomálie. 

 

Efekt emise nových akcií (angl. The New Stocks Issues Effect) – tento efekt působí 

na ceny akcií podniků, které se rozhodly nově emitovat akcie a umístit je na kapitálový trh. 

V tomto procesu jim většinou pomáhají investiční banky, které kurzy zpravidla o 5-10% 

podhodnocují, aby zvýšili šanci na bezproblémové rozprodání emise, případně z důvodu 

informační asymetrie. 

 

Efekt kótace (angl. The Exchange Listings Effect) – přechod akciového titulu z méně 

prestižního na prestižnější doprovází značný kurzový vzestup, který se odehrává před i po 

oznámení kótace na prestižnějším trhu. Tato reakce je tak předběžná a postupná a popírá 

středně silnou formu efektivnosti trhu. 

 

Efekt spojený s Value Line Survey (angl. The Value Line Enigma) je typicky 

americkým efektem. Poradenský servis Value Line Survey od roku 1965 pravidelně sleduje 

výkonnost až 1700 akciových titulů a dle vyhodnocení různých ukazatelů je rozděluje do pěti 

skupin. Investování na základě tohoto poradce by na efektivním trhu nemělo být úspěšné, 

avšak ze studie Fischera Blacka vyplývá, že tato doporučení mohou investorům velmi 

pomoci. 

3.7 Modely efektivních trhů 

Základními modely, na kterých je postavena hypotéza efektivních trhů, jsou model fair 

hry (Fair Game Model) a teorie náhodné procházky (Model Random Walk). Oba dva modely 

předpokládají, že ceny cenných papírů dokáží okamžitě absorbovat všechny dostupné 

informace. Kurz cenného papíru je poté srovnávaný s jeho fundamentální hodnotou a tudíž 

není možno získat výnos z případného rozdílu mezi tržní hodnotou a fundamentální hodnotou.  

Hypotézu lze matematicky zapsat s využitím výnosů cenného papíru, viz Veselá (1995): 

𝑟𝑖,𝑡+1 = 𝐸 (
𝑟𝑖,𝑡+1

𝜃𝑡
) + 𝜖𝑖,𝑡+1,                                                                                                    (3.2) 

kde 𝑟𝑖,𝑡+1 je skutečný výnos z cenného papíru i v čase t+1, 𝜃𝑡 je soubor dostupných informací 

v čase t, 𝐸 (
𝑟𝑖,𝑡+1

𝜃𝑡
) je očekávaný výnos z cenného papíru i v čase t+1 za podmínek 
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informačního souboru dostupného v čase t (soubor historických informací), 𝜖𝑖,𝑡+1 je predikční 

chyba v čase t+1 u výnosu z i-tého cenného papíru, která musí být nestranná ve vztahu 

k očekávanému výnosu, nezávislá (nekorelovaná s očekávaným výnosem) a efektivní (sériově 

nekorelovaná s predikční chybou j-tého cenného papíru). 

 

Vztahy mezi očekávanou a běžnou cenou a očekávaným výnosem i-tého cenného 

papíru lze zapsat jako: 

𝐸 (
𝑃𝑖,𝑡+1

𝜃𝑡
) = [1 + 𝐸 (

𝑟𝑖,𝑡+1

𝜃𝑡
)] 𝑃𝑖,𝑡 ,                                                                                          (3.3) 

kde 𝐸(𝑃𝑖,𝑡+1) je očekávaná cena cenného papíru i v čase t+1, 𝐸(𝑟𝑖,𝑡+1) je očekávaný výnos 

z cenného papíru i v období t+1, 𝑃𝑖,𝑡 je cena cenného papíru v období t a 𝜃𝑡 je soubor 

dostupných informací v čase t. 

 

Vztahy pro rozdíl mezi skutečným kurzem v čase t+1 a očekávaným kurzem v čase 

t+1 lze vyjádřit: 

𝑥𝑖,𝑡+1 = 𝑃𝑖,𝑡+1 − 𝐸 (
𝑃𝑖,𝑡+1

𝜃𝑡
),                                                                                                   (3.4) 

kde 𝑥𝑖,𝑡+1 je rozdíl mezi 𝑃𝑖, a 𝐸(𝑃𝑖). 

 

Všechny informace ze souboru jsou cenou cenného papíru absorbovány okamžitě, 

a proto se budou očekávaná i skutečná cena cenného papíru v čase t+1 vypadat následovně: 

𝐸 (
𝑥𝑖,𝑡+1

𝜃𝑡
) = 0,                                                                                                                       (3.5) 

kde 𝐸 (
𝑥𝑖,𝑡+1

𝜃𝑡
) je očekávaný rozdíl mezi skutečnou a očekávanou cenou cenného papíru v čase 

t+1. 

 

Při platnosti hypotézy efektivního trhu pak také platí: 

𝐸 (
𝑟𝑖,𝑡+1

𝜃𝑡
) = 𝑟𝑖,𝑡                                                                                                                       (3.6) 

 

Pomocí metody substituce dostaneme vzorec, který je matematickým vyjádřením 

modelu náhodné procházky a který definuje, že kurzy cenných papírů vykonávají náhodnou 

procházku, pokud se výnos cenného papíru i v období t+1 rovná součtu výnosu cenného 

papíru v období t a částky, která závisí na nové informaci oznámené mezi obdobími t a t+1, 

dané informačním souborem 𝜃𝑡: 
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𝑟𝑖,𝑡+1 = 𝑟𝑖,𝑡 +∈𝑖,𝑡+1.                                                                                                              (3.7) 

 

Vztah mezi cenami daného cenného papíru v čase t a t+1 pak lze zapsat: 

𝑃𝑖,𝑡+1 = 𝑔𝑖,𝑡+1 + 𝑃𝑖,𝑡 +∈𝑖,𝑡+1,                                                                                              (3.8) 

kde 𝑔𝑖,𝑡+1 je výnos z cenného papíru i v období t+1 zahrnující kapitálové zisky a důchodové 

platby, rovná se 𝑟𝑖,𝑡+1. 

 

Jestliže 𝑔𝑖,𝑡+1 vyjadřuje pozitivní očekávání, pak lze předpokládat, že se kurzy 

cenných papírů pohnou směrem nahoru. Tento model je nazýván Submartingale model. 

Je běžný pro ekonomiku s reálným růstem nebo pro inflační ekonomiku s nominálním růstem. 

Pokud existuje rovnost v držbě mezi obdobími, pak se jedná o Martingale Model. V případě, 

že 𝑔𝑖,𝑡+1 vykazuje negativní očekávání, pak se jedná o Supermartingale Model, viz Campbell 

a kol.(1997). 

Na základě tohoto modelu mnoho odborníků doporučuje pasivní investiční strategii. 

To znamená, že nelze dlouhodobě dosahovat lepších výsledků, než vykazují akciové indexy.  

 

Model Random Walk je nestacionární, což znamená, že se střední hodnota a rozptyl 

mění v čase, avšak časové řady jsou stacionární. Proto je důležité před zkoumáním časové 

řady reziduí (predikčních chyb) nejprve časovou řadu stacionarizovat diferencováním. Na 

transformaci časových řad jsou rozdílné pohledy. Model Random Walk předpokládá, že první 

diference akciových kurzů směřuje k normálnímu rozdělení. Velmi rozšířeným postupem, ke 

kterému se například přiklání i Arltová, Arlt (2003), je transformace časových řad na 

logaritmované výnosy. Říkají, že finanční časové řady mají většinou logaritmicko-normální 

rozdělení, jelikož ceny cenného papíru mohou být také záporné. Proto jsou tyto časové řady 

transformovány logaritmováním (aby se změnil předpoklad logaritmicko-normální 

na předpoklad normality). Až takto transformované řady jsou pak diferencovány dle vzorce: 

𝑟𝑡 = ln 𝑃𝑡 − ln 𝑃𝑡−1,                                                                                                              (3.9) 

kde 𝑟𝑡 jsou zlogaritmované denní výnosy časové řady, ln 𝑃𝑡 je přirozený logaritmus hodnoty 

indexu v čase t  ln 𝑃𝑡−1 je přirozený logaritmus hodnoty indexu v čase t-1. 

 

Tato transformace bude použita i v následující kapitole, kde proběhne vlastní 

empirické testování efektivity akciových trhů zemí Visegradské skupiny. 
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3.8 Testy slabé efektivnosti trhu 

Existuje široká škála testů, pomocí kterých se ekonomové snaží odhalit a potvrdit 

efektivnost trhu. 

 

Zpravidla se tyto testy vážou na některou z charakteristik efektivního trhu. Dalším 

důležitým specifikem těchto testů je skutečnost, že jsou schopny zpracovat a testovat pouze 

historické informace, a tudíž maximálně můžou potvrdit či vyvrátit slabou formu efektivnosti. 

V zásadě lze rozlišit dvě skupiny testů slabé efektivnosti trhu: 

1. Testy testující nezávislost změn akciových kurzů 

2. Testy testující úspěšnost obchodních a investičních strategií 

3.8.1 Testy testující nezávislost změn akciových kurzů 

Tato skupina testů se zaměřuje na testování jedné z charakteristik efektivního trhu, a to 

tvrzení, že změny akciových kurzů na efektivním trhu jsou náhodné a nezávislé. Postupně 

bude objasněna podstata korelačního testu, simulačního testu, runs testu a distribučních 

modelů. 

Korelační testy 

Cílem těchto testů je zjistit, zda je pohyb akciového kurzu náhodný, popř. cílem může 

být také potvrdit, že neexistují žádné trendy ve vývoji tohoto akciového kurzu. Termínem 

náhodný je myšlena situace, kdy akciové kurzy v jednotlivých dnech stoupají či klesají zcela 

nezávisle. Mezi jejich změnami není možné vypozorovat jakýkoliv vzájemný vztah čili 

korelaci. Korelaci lze vypočítat jako: 

𝜌𝑥𝑦 =
𝑐𝑜𝑣𝑥𝑦

𝜎𝑥.𝜎𝑦
=

1

𝑛
∑ (𝑥𝑖−�̅�)(𝑦𝑖−�̅�)𝑛

𝑖=1

√(𝑥2̅̅̅̅ −�̅�2)(𝑦2̅̅ ̅̅ −�̅�2)

,                                                                                          (3.10) 

kde 𝑐𝑜𝑣𝑥𝑦 je kovariance (míra vzájemného pohybu) mezi proměnnými x a y, 𝜎𝑥 a 𝜎𝑦 jsou 

směrodatné odchylky proměnných x a y.  

 

Vypočtená hodnota korelačního koeficientu se může pohybovat v intervalu 〈−1; 1〉. 

Je-li hodnota korelačního koeficientu 𝜌𝑥𝑦>0, jde o přímou závislost obou proměnných. Je-li 

hodnota korelačního koeficientu 𝜌𝑥𝑦<0, lze mluvit o nepřímé závislosti. Stupeň závislosti 

proměnných 𝑥 a 𝑦 je posuzován dle absolutní hodnoty  𝜌𝑥𝑦, pokud se jeho hodnota rovná 

nule, proměnné jsou lineárně nezávislé, v případě že se vypočtená hodnota blíží jedné, 

je možné mluvit o lineární závislosti.  
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Tuto vzájemnou závislost lze prozkoumat pomocí korelační analýzy, prostřednictvím 

které se hledá vzájemný lineární vztah mezi procentní změnou kurzů v období t a t+1. 

 

Změny kurzů v obdobích t a t+1 se zanesou do grafu na osu x a y následujícím 

způsobem: kladná změna kurzu v období t a zároveň kladná změna v období t+1 představuje 

bod v 1. kvadrantu grafu, kladná změna v období t a záporná změna v období t+1 značí bod 

ve 2. kvadrantu grafu atd. 

 

Poté, co jsou všechny body znázorňující vztahy mezi oběma kurzovými změnami 

zaneseny do grafu, provede se pokus o proložení přímkou. Jestliže bude pokus úspěšný, 

znamená to jistý druh lineární závislosti. 

 

Druh a stupeň této závislosti lze odvodit od sklonu vytvořené přímky. Body proložené 

přímkou s kladným sklonem představují pozitivní korelaci, což znamená situaci, kdy kurzové 

změny v obou sledovaných obdobích jsou stejného charakteru, tedy vzroste-li kurz v období t, 

vzroste i kurz v období t+1 nebo klesne-li kurz v období t, klesne i v období t+1. Body 

proložené přímkou se záporným sklonem naznačují negativní korelaci. Zde jsou kurzové 

změny v obou sledovaných obdobích vždy protisměrné, tj. vzroste-li kurz v období t, musí 

v období t+1 poklesnout a naopak (Nývltová, Rezňáková, 2007). 

 

Pro stanovení stupně korelace je používána míra závislosti (korelace) nazvaná 

korelační koeficient. Hodnota koeficientu se může pohybovat v uzavřeném intervalu daném 

hodnotami -1 až +1. Čím více se naměřené hodnoty korelačních koeficientů blíží hodnotě +1, 

tím silnější stupeň pozitivní korelace se nachází ve vývoji kurzů. Graficky to znamená, 

že pozitivně skloněná přímka v grafu se svým sklonem blíží k hodnotě 45 stupňů. Naopak, 

jsou-li korelační koeficienty blízké hodnotě -1, existuje mezi změnami kurzů nepřímá lineární 

závislost. V takovém případě se jedná o silný stupeň negativní korelace, graficky 

představovaný přímkou s negativním sklonem kolem 45 stupňů. 

 

Hodnota korelačního koeficientu 0 vypovídá o lineární nezávislosti sledovaných 

veličin, tedy o neutrální korelaci. Body znázorňující vztah sledovaných veličin nelze v tomto 

případě proložit přímkou. Jsou totiž rozptýleny značně nerovnoměrně po všech čtyřech 

kvadrantech grafu. 
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Asi nejznámější ekonom, který používal korelačních testů k posouzení efektivnosti 

trhu, byl „otec“ hypotézy efektivních trhů Eugene Fama. Naměřil, že hodnota korelačního 

koeficientu, který měřil mezi uzavíracími kurzy v jednotlivých obchodních dnech 

u vybraných společností, nepřekročí v absolutní hodnotě hodnotu 0,12, ale i to je ojedinělé. 

Hodnoty korelačního koeficientu se totiž v naprosté většině pohybují v intervalu -0,1 až 0,1. 

Tato uvedená skutečnost tedy naznačuje, že Fama nenašel statisticky významnou lineární 

závislost mezi změnami akciových kurzů. Z toho potom vyplývá, že s ohledem na výzkum E. 

Famy lze pohyby akciových kurzů považovat za poměrně nezávislé, což potvrzuje platnost 

slabé formy efektivnosti trhu. Slabé formy proto, že korelační koeficienty byly kalkulovány 

pouze na základě minulých dat, viz Veselá (1999). 

 

K Problematice korelace akciových kurzů se Fama vrátil v roce 1988 spolu 

s Frenchem, kdy si ve své studii vytvořili 10 portfolií, které seřadili podle velikosti. Zvolili si 

časové období v rozmezí let 1926-1985. Za toto období potom sledovali vzájemnou korelaci 

mezi jednoletými a mezi pětiletými výnosy s ohledem na velikost portfolia. Došli k závěrům, 

že korelační koeficient u jednoletých výnosů se pohybuje kolem nulové hodnoty, což by 

mohlo značit nezávislost. Naopak u pětiletých výnosů dosahuje korelační koeficient hodnoty 

až -0,52, což potvrzuje známky negativní korelace. Pokud byl tedy výnos portfolií pro dané 

pětileté období nadprůměrný, s přibližně 50% pravděpodobností lze říci, že v dalším pětiletém 

období průměru nedosáhne. 

 

Při empirickém testování slabé efektivity bude v této práci použit ACF test (test 

autokorelační funkce) prostřednictvím programu SPSS21. 

Simulační testy  

Prostřednictvím simulačních testů je možno testovat nezávislost změn akciových 

kurzů za použití minulých informací.  

 

V tomto druhu testu se zpravidla porovnává nějaký vývoj akciových kurzů (může být 

reprezentován akciovým indexem) s vývojem náhodně vybraných hodnot, které jsou již 

z principu náhodnosti nezávislé. 
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V průběhu tohoto testu tak dojde vytvoření dvou typů souborů, a to skutečného 

souboru (obsahuje reálný vývoj akciových kurzů) a simulovaného souboru (např. pomocí 

tabulky náhodných čísel či losováním). 

 

Oba dva typy souborů se znázorní v grafech, jejichž vývoj se následně porovná. Prvky 

simulovaného souboru jsou náhodné, a proto jsou považovány za nezávislé. Pokud bude 

grafická podoba vykazovat obdobný vývoj simulovaného a reálného grafu, pak se 

předpokládá, že jsou vztahy mezi jednotlivými prvky v reálném souboru také náhodné, a tím 

může být potvrzena jedna z charakteristik efektivního trhu, a to náhodnost. 

Problémem simulačních testů je značná vágnost formulace postupu provedení. Není 

zcela jasné, co lze ještě považovat za podobnost a co již ne. Záleží tedy do jisté míry na 

subjektivním posouzení autora. 

Runs testy 

Runs testy v sobě spojují dohromady simulační a korelační testy. Snaží se odstranit 

nedostatky obou testů spočívající ve výskytu extrémních hodnot. Tyto extrémní hodnoty 

mohou například výrazným způsobem zkreslit hodnotu korelačního koeficientu a tím pádem 

i výsledek celého testu. 

 

Při runs testech se opět pracuje se dvěma soubory dat, skutečným (reálným) 

a simulovaným (umělým). Porovnávají se pak jejich výsledky. V rámci jedné série potom 

sledujeme, o jaký druh změny prvku se jedná (růst hodnoty se označuje + a pokles -, pokud se 

hodnota prvku nezmění, pak 0). V rámci série je pak zjištěn počet runs (průběhů). Jeden 

průběh odpovídá té části série, kde je použito téhož znaku. Například série +++0--+0 je série 

pěti průběhů, jelikož došlo ke čtyřem střídáním. K tomuto srovnání dojde v rámci skutečného 

i simulovaného souboru a pak se navzájem porovnají. Pro potvrzení nezávislosti kurzových 

změn by mělo dojít přibližně ke stejnému počtu průběhů u skutečného i simulovaného 

souboru. Za těchto podmínek může být podpořena slabá forma efektivnosti. 

 

Počet průběhů (runs) u simulovaného souboru je počtem průběhů u náhodné série. 

Dalším způsobem, jak určit počet průběhů u náhodné série je vzorec 
1

3
(2𝑛 − 1), kde n je 

počet pozorování. Je-li skutečný počet runs významně nižší než simulovaný, pak se jedná 

o pozitivní korelaci a naopak, pokud je vyšší, pak se jedná o negativní korelaci. 
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Při empirickém testování v této práci bude v programu SPSS21 použit runs test na bázi 

mediánu. 

Distribuční modely 

Dle různých autorů, např. Artl (2003) je jedním ze základních předpokladů, ze kterého 

se často vychází při zkoumání časových řad skutečnost, že logaritmy výnosů mají normální 

rozdělení s konstantní střední hodnotou µ a konstantním rozptylem 𝜎𝑟
2, tj. předpoklad 

𝑟𝑡 ≈ 𝑁(𝜇, 𝜎𝑟
2). Toto rozdělení je charakteristické také tím, že je symetrické a jeho šikmost 

definovaná vztahem: 

𝑆𝐾𝑟 = 𝐸 [
(𝑟𝑡−𝜇)3

𝜎𝑟
3 ]                                                                                                                 (3.11) 

je rovna nule. Jeho špičatost definovaná vztahem: 

𝐾𝑟 = 𝐸 [
(𝑟𝑡−𝜇)4

𝜎𝑟
4 ]                                                                                                                   (3.12) 

je rovna číslu 3. 

 

Distribuční modely se pak zakládají na využití statistického nástroje v podobě 

normálního rozdělení. Normální rozdělení je typické tím, že největší nakupení hodnot znaků 

je kolem střední hodnoty. Čím jsme pak dále od střední hodnoty, tím počet umístěných 

hodnot slábne. Převedeno na akciové kurzy – čím více se tedy rozdělení skutečných 

kurzových změn blíží normálnímu rozdělení, tím více je potvrzena slabá forma efektivnosti 

trhu. 

 

V této diplomové práci bude normalita jednotlivých indexů otestována graficky 

i Kolmogorov-Smirnov testem
1
. 

3.8.2 Testy testující úspěšnost obchodních a investičních strategií 

Tato skupina testů se snaží odpovědět na otázku, zda investory používané obchodní 

strategie jim jsou schopny v dlouhém období přinést opakovaně nadprůměrný výnos. To 

souvisí se čtvrtou charakteristikou efektivních trhů, uvedenou v předchozí kapitole. 

                                                 
1
 Autoři jsou Andrey Nikolaevich Kolmogorov a Vladimir Ivanovich Smirnov. Test je založen na srovnání  

teoretické distribuční funkce testovaného rozdělení s empirickou distribuční funkcí. Hlavním ukazatelem jsou 

pak pozorování, která se nejvíce liší od teoretické distribuční funkce.  
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Filter testy 

Při použití filtrovací techniky si analytik nastaví na každý jím vybraný akciový kurz 

určitý filter, který představuje určitou hranici. Jakmile akciový kurz překročí hranici 

v kladném směru, předpokládá se, že kurz bude dále stoupat a je tedy vydán pokyn k nákupu. 

Pokud kurz prolomí zápornou hranici, taktéž se očekává, že se bude kurz nadále pohybovat 

směrem dolů a je tak vydán pokyn k prodeji.  

 

Dosažené výsledky může velmi ovlivnit správně zvolený filter. Většinou se filtry 

pohybují v rozmezí 5-20%. Samozřejmě platí, že čím větší bude nastavený filter, tím se 

snižuje nebezpečí falešných signálů a klesá potenciální zisk (to potvrzuje základní 

ekonomické pravidlo, že s klesajícím rizikem klesá výnos). Menší filter se pak může chytit do 

pasti falešných signálů a je více náchylný na kolísání kurzu. Větší frekvence nákupů a prodejů 

je pak spojena s vyššími transakčními náklady. 

 

Pro samotné testování je pak použito srovnání filtrovací obchodní strategie se strategií 

„kup a drž“ (buy and hold). Tuto metodu testování rozebírali ve své studii již v roce 1969 

Fama, Blume a Alexander. Jelikož strategie „kup a drž“ umožňuje investorům dosáhnout 

pouze průměrných výnosů (koresponduje se třetí charakteristikou), je považována za jakéhosi 

zástupce efektivního trhu. Pokud i po zohlednění transakčních nákladů dosahuje technika kup 

a drž vyšších výnosů, pak nelze potvrdit hypotézu efektivních trhů. Avšak pokud filter 

technika dosáhne prokazatelně lepších výnosů, pak je potvrzen neúspěch obchodní strategie 

a potvrzena existence slabé formy efektivnosti. 

 

Jelikož toto testování probíhá na časových řadách několika desítek let, není zatím pro 

testování trhů zemí V4 vhodné.  

Kromě filter testů mohou být použity také testy založené na klouzavých průměrech 

a indikátory relativní síly. Indikátor klouzavého průměru pak slouží k identifikaci směru 

a míry pohybu akciových kurzů. Ze vztahu mezi průměrným a aktuálním kurzem lze odvodit 

nákupní nebo prodejní signály. Podobně jako filter testy, ani testy založené na klouzavých 

průměrech neprokázaly, že by investoři mohli dosahovat nadprůměrných výnosů, viz Musílek 

(2011). 
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3.8.3 Analýza předpokladů teorie efektivních trhů 

Cílem této analýzy je zjistit vyspělost daného burzovního trhu, protože je 

předpokládáno, že jen vyspělý trh dokáže dosahovat opravdové efektivity. Efektivní trh by 

měl splňovat předpoklady, které byly blíže popsány v úvodní části této kapitoly. 

Nejdůležitější z těchto předpokladů je předpoklad likvidního trhu, který svým charakterem 

navazuje i na ostatní předpoklady.  

 

Likvidita trhu je determinována především objemem obchodů realizovaných na daném 

trhu. Při testování efektivity jednotlivých akciových trhů bude zkoumán objem obchodů na 

sledovaných trzích a následně také počet uskutečněných primárních emisí, které přispívají ke 

zvýšení likvidity daného trhu. 

Objemy a struktura obchodů   

Velký objem obchodů na kapitálových trzích zvyšuje možnosti pro rychlý prodej 

finančního instrumentu a následně samotnou likviditu trhu. Jak je známo z teorie efektivních 

trhů, likvidní trh je jedním z hlavních předpokladů, který musí být naplněn, aby trh mohl být 

považován za efektivní. Na vyspělých trzích také převládají obchody s akciemi nad obchody 

s dluhopisy. 

Počet prvotních primárních emisí 

Údaje o počtu IPO na kapitálovém trhu opět svědčí o vyspělosti těchto trhů. Vlastníci 

nemají obavy z otevření svých podniků možnému vlivu jiných akcionářů, ale naopak si 

uvědomují, že se jedná o výhodný externí zdroj financování. Existuje zde také vysoká ochota 

drobných investorů zhodnocovat své úspory právě prostřednictvím domácích cenných papírů. 

Tyto okolnosti jsou determinovány především důvěrou investorů v domácí kapitálové trhy 

a podporují tak likviditu těchto trhů.  

Kvalitní právní legislativa 

Důležitým předpokladem efektivnosti trhu je také kvalitní právní legislativa. Je 

představována soustavy zákonů upravujících a vymezujících práva a povinnosti subjektů 

kolem institucí jako jsou burza, banka, brokerská firma, investiční fond, finanční úřad, státní 

rozpočet, centrální emisní banka aj. takovým způsobem, aby bylo odstraněno nepřijatelné, pro 

rozhodování subjektů nezdravé a neracionální prostředí.  
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Informace a postavení účastníků na trhu 

Informace mají pro efektivitu trhu zásadní význam, a proto je také na ně soustředěn 

další z předpokladů efektivního trhu, který klade důraz na rychlé a korektní informace. 

Jakýkoliv investor potřebuje mít k realizaci své investiční příležitosti dostatek správných, 

dostupných a kompletních informací. Volný tok informací napomáhá nejen informovanosti 

jednoho jediného investora, ale zabezpečuje transparentnost trhu všeobecně. 

 

S nedostatečnou kvalitou informací také souvisí nepříliš rovné postavení investorů na 

trhu plynoucí z omezeného přístupu k některým informacím nebo z možnosti některých 

subjektů získávat neveřejné (inside) informace. Zneužívání inside informací není samozřejmě 

konzistentní s pojmem efektivní trh, ale jeho odstranění se nestává problémem pouze v méně 

vyspělých ekonomikách, ale také například v Německu či Rakousku (Čámský, 2004). 

Další skupinou jsou testy středně silné efektivity. Z definice popsané v předchozí 

kapitole vyplývá, že středně silná efektivita nemůže existovat bez potvrzení slabé efektivity.  

3.9 Testy středně silné formy efektivnosti 

Testy středně silné formy efektivnosti se zaměřují na měření rychlosti vstřebávání 

nových informací (např. účetní změny, štěpení akcií, zveřejnění zisku, výplata dividend, 

změna peněžní nabídky atd.) Například konkrétně v případě štěpení akcií dochází k růstu 

akciových kurzů ještě před veřejným ohlášením této události a po jejím ohlášení již akciové 

kurzy nevykazují žádnou reakci. Tím je potvrzena středně silná forma efektivnosti (ale již ne 

silná forma efektivnosti).  

Je třeba rozlišovat očekávané a neočekávané změny, které působí na akciové kurzy. 

Pokud je nějaká informace dopředu očekávaná, pak je reakce na ni neutrální, protože již byla 

dopředu absorbovaná akciovým kurzem. Novou informací je pak jen neočekávaný zisk 

a přizpůsobení se akciového kurzu na tuto novou informaci vykazuje poměrně dlouhou 

časovou reakci, která nepotvrzuje středně silnou formu efektivnosti. Neočekávané změny 

dividend zase vyvolávají prudké změny akciových kurzů, zpravidla několik dní před 

veřejným oznámením. Jiné studie zase ukázaly dlouhou dobu přizpůsobení, takže testy v této 

oblasti nejsou jednoznačné. Reakce kurzů na změny peněžní nabídky jsou většinou okamžité 

a změna používaných účetních metod nemá velký vliv na reakce akcií. Akciové trhy pak 

vykazují známky efektivity ve středně silné podobě, což znamená, že bezprostředně 
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neabsorbují veškeré nové veřejné informace, ale v dlouhém období není možné dosáhnout 

dodatečného zisku, viz Musílek (2011). 

 

Kvůli dostupnosti informací a obtížnosti exaktního určení jejich vlivu na kurz akcií 

a chování trhu je testování středně silné formy efektivnosti poměrně náročné a málo prakticky 

prováděné. V minulosti se jím hlouběji zabývali například Ball, Brown (1968), MacKinley 

(1997) a Serra (2002) a v v českém prostředí Filip (1999) nebo Jindřichovská, Rhys (2000). 

 

Jedním z praktických způsobů testování efektivnosti v její středně silné formě je 

metoda Event study. Event study je ekonometrickou analýzou dopadu události na výslednou 

proměnnou (MacKinley, 1997).  

 

V případě testovaní středně silné formy efektivnosti, je možno postup studie událostí 

shrnout do pěti kroků: 

a) definování události a časové linie,  

b) výpočet skutečných výnosů,  

c) stanovení rovnovážných výnosů,  

d) výpočet abnormálních výnosů,  

e) ověření statistické významnosti a ekonomická interpretace výsledků.  

 

3.10 Testy silné formy efektivnosti 

Při silné formě efektivnosti zahrnují akciové kurzy všechny kurzotvorné informace. 

Testy silné formy efektivnosti jsou pak založeny na zkoumání, zda jsou osoby s monopolním 

přístupem k informacím v dlouhodobém horizontu schopny dosáhnout nadprůměrných 

výsledků. Mezi tyto osoby patří analytici, burzovní zprostředkovatelé a vysoce postavení 

manažeři. 

 

Burzovní zprostředkovatelé jsou schopni dosáhnout nadprůměrných výsledků na 

základě přístupu k informacím týkajících se aktuálního stavu a struktury burzovních příkazů. 

Testováním bylo prokázáno, že burzovní specialisté na amerických trzích jsou schopni 

dosáhnout v průměru stoprocentního zhodnocení kapitálu (Musílek, 2011).  
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Analytici, kteří se zaměřují na vyhledávání podhodnocených a nadhodnocených akcií 

na základě veřejných a neveřejných informací. Testováním, provedeném na americkém 

kontinentě bylo zjištěno, že tyto osoby nejsou schopny dosáhnout nadprůměrných výsledků.  

 

Manažeři podniků, kteří mají přístup k interním informacím, tzv. inside informacím, 

jsou v dlouhodobém horizontu schopni dosahovat nadprůměrné výsledky. Zneužití inside 

informací se snaží zabránit různé regulační orgány, ve Spojených státech amerických to je 

například Komise pro cenné papíry a burzy, které se musí podávat reporty o všech 

uskutečněných burzovních obchodech (Bodie, Kane, Marcus, 2009).   
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4 Testování slabé a středně silné efektivnosti akciových trhů v zemích 

Visegrádské skupiny 

V této kapitole budou nejdříve popsána data, na kterých se bude testovat, poté budou 

blíže popsány 4 testované burzy (česká, slovenská, polská a maďarská). Následovat bude 

hlavní část kapitoly, a to vlastní testování efektivnosti akciových trhů v zemích Visegradské 

skupiny. V závěru kapitoly proběhne zhodnocení výsledků testů efektivnosti akciových trhů. 

4.1 Data 

Samotné testování efektivnosti proběhne na hlavních indexech burz v České Republice 

(PX), Maďarsku (BUX), Slovensku (SAX) a Polsku (WIG20) v letech 2005-2013. Toto 

dlouhé devítileté období bude rozděleno na tři stejně dlouhé tříleté úseky, a to 2005-2007, 

2008-2010 a 2011-2013. Rozdělení bylo zvoleno za účelem zanalyzovat vývoj efektivity 

v souvislosti s finanční krizí. První období jsou tedy roky, které předcházely finanční krizi. 

Ekonomika byla v tomto sledovaném období na vrcholu. Následuje období hlavní finanční 

krize v letech 2008-2010. Celosvětovou finanční krizí byly postiženy všechny zmiňované 

ekonomiky. Některé více a jiné méně. Jako jedna z nejméně postižených ekonomik zemí V4 

(nejmenší pokles HDP), se jeví Polsko (Basler, 2011). Naopak nejméně stabilní ekonomikou 

je dle různých analytiků Maďarsko, které muselo obdržet mezinárodní pomoc. Třetí období, 

od roku 2011 do roku 2013 by se dalo charakterizovat snahou o postupné oživení ekonomik. 

Toto tříleté období by se dalo popsat jako střednědobé
2
. 

 

Testování slabé formy efektivnosti bude provedeno na denních zavíracích hodnotách 

(closing price) jednotlivých indexů. Data byla získána ze stránek příslušných burz (Praha, 

Budapešť, Varšava a Bratislava). Nejméně obchodních dní bylo na slovenské burze a nejvíce 

naopak na té pražské. Časová řada byla pro snadnější testování doplněna na tvar pětidenního 

pracovního týdne, tedy chybějící hodnoty časové řady za neobchodní dny v pondělí až pátek 

(typicky státní svátky) byly vždy doplněny předchozí uzavírací cenou indexu. Chybějícími 

hodnotami tak zůstává jen sobota a neděle, které jsou z časové mřížky zcela vypuštěny 

(hodnoty nejsou fakticky „chybějící“, jelikož se ani nikdy nerealizovaly). 

 

 

                                                 
2
 Různí autoři definují střednědobé období rozdílně, většinou 3-6 let. 
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Před samotným testováním bylo třeba časové řady transformovat na zlogaritmované 

výnosy podle vzorce: 

𝑟𝑡 = ln 𝑃𝑡 − ln 𝑃𝑡−1,                                                                                                              (4.1) 

kde 𝑟𝑡 je logaritmovaný denní výnos kurzové řady, 𝑃𝑡a 𝑃𝑡−1 jsou denní zavírací hodnoty 

v časech t, resp. t-1. Smyslem použití logaritmické transformace (na místo prostého podílu po 

sobě jdoucích cen 𝑃𝑡  a 𝑃𝑡−1) je dosažení symetrického rozdělení výnosů (bez toho jsou 

relativní výnosy zdola omezeny 0, resp. -1). Obecně z hlediska matematických nástrojů 

používaných pro modelování akciových kurzů je výhodnější převést údaje 

z „multiplikativního světa“ cen do „aditivního světa“ logaritmických výnosů. 

 

Testování slabé efektivity trhů bude probíhat za pomocí empirických testů, které byly 

blíže rozebrány v předchozí kapitole, a to testování nezávislosti logaritmických výnosů 

pomocí ADF, PP testu a autokorelace, testování normality rozdělení náhodné chyby (reziduí) 

Kolmogorov-Smirnov testem a testy náhodnosti reziduí pomocí runs testu (mediánový test). 

Důležitou součástí testování efektivnosti jednotlivých akciových trhů je také zhodnocení 

všeobecných podmínek, které na akciovém trhu panují (objem a struktura obchodů, počet IPO 

emisí atd.). 

 

Všechny výpočty jsou prováděny pomocí programu SPSS 21. 

4.2 Analýza předpokladů efektivního trhu na sledovaných trzích 

Aby mohl být akciový trh považován za efektivní, je třeba, aby splnil určité základní 

předpoklady. V této podkapitole budou rozebrány předpoklady trhů zemí V4, dle metodologie 

popsané v předchozí kapitole. 

4.2.1 Objem a struktura obchodování 

V následujícím grafu 4.1 jsou znázorněny objemy obchodů na burzách zemí V4 – 

Praha, Budapešť, Varšava a Bratislava. Pro lepší srovnatelnost výsledků jsou objemy obchodů 

vyjádřeny v milionech EUR
3
. 

                                                 
3
 Hodnoty obchodů v domácích měnách byly přepočítány průměrným kurzem v jednotlivých letech 
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Graf 4.1: Objem obchodů na akciovém trhu (v mil. EUR) v letech 2005-2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z internetových stránek jednotlivých burz 

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že varšavská burza je leaderem zemí V4. Pouze 

v roce 2008 byla překonána pražskou burzou. Byl to však ojedinělý jev, jelikož například 

v roce 2013 zaznamenala varšavská burza přibližně dvojnásobný objem obchodů oproti burze 

v Praze.  

 

Jasně nejslabší burzou v tomto sledovaném ohledu je slovenská burza, která má ve 

všech sledovaných letech jasně nejslabší objem obchodů. Slovenská burza by se tedy dala 

popsat jako neatraktivní, nelikvidní, s nízkou aktivitou a malým množstvím obchodů. Z toho 

vyplývá, že burza neplní jednu ze svých základních funkcí a trh pak nemůže působit 

efektivně. 

 

Stejně jako se liší objem obchodů na jednotlivých trzích, liší se také jejich struktura, 

což je patrné z následujícího grafu 4.2. 
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Graf 4.2: Struktura obchodů na pražské (vpravo) a bratislavské (vlevo) burze (v mil. EUR) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z internetových stránek jednotlivých burz 

 

Na bratislavské burze se téměř neobchoduje s akciemi, primární trh zde nefunguje. 

Lze jej tedy považovat za dluhopisový a neexistuje zde tedy vyspělý akciový trh, což je 

podmínka prohlášení trhu za efektivní. Ačkoliv se na pražské burze stále snižuje poměr 

obchodovaných akcií vůči dluhopisům, stále není toto číslo zanedbatelné a pražský akciový 

trh tak nejde řadit k velmi vyspělým trhům. 

 

Graf 4.3: Struktura obchodů na budapešťské (vlevo) a varšavské (vpravo) burze (v mil. EUR) 

  

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z internetových stránek jednotlivých burz 

 

Jak je vidět z grafu 4.3, na budapešťské i varšavské burze převládají v celém 

sledovaném období obchody s akciemi, což by mohlo značit určitou vyspělost trhu. 

 

Podle analýzy objemu a struktury obchodů lze považovat polský trh za nejvyspělejší 

ze všech čtyř sledovaných trhů, hlavně díky jeho velkých obchodovaným objemům (a tím 

pádem velké likviditě) i vyspělé struktuře akciového trhu. Budapešťská i pražská burza se 

snaží dohnat náskok polské burzy, avšak ještě se jim to ne zcela podařilo i díky tomu, že je 
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zde ještě velmi málo titulů. Slovenský kapitálový trh se ještě ani zdaleka nepřibližuje těm 

vyspělým. 

4.2.2 Prvotní primární emise IPO 

Leaderem v prvotních primárních emisích (IPO) je polská burza. Ta dokonce v roce 

2011 předstihla všechny ostatní evropské burzy a měla v tomto ohledu prvenství se 

120 novými IPO tituly. Česká a maďarská burza zaznamenaly ve sledovaném období 

2005-2013 jen několik jednotek primárních emisí. Na českém i maďarském trhu se objevuje 

také duální listening
4
, což lze zdůvodnit očekáváním větší publicity a získání lepší pozice na 

trhu. Tyto trhy tak nelze oproti tomu polskému považovat za velmi vyspělé. Na slovenském 

trhu se sice čas od času objeví zpráva o možné budoucí primární emisi, ale poté z ní většinou 

sejde. Na tomto trhu tak prakticky nejsou žádné primární emise akcií a nelze jej považovat za 

vyspělý a likvidní. 

4.2.3 Kvalitní právní legislativa 

Kvůli neexistenci burz v zemích V4 mezi druhou světovou válkou a počátkem 

devadesátých let 20. st., bylo nutné začít budovat celý legislativní rámec od začátku. 

Zkoumaným zemím se nevyhnuly potíže spojené s privatizací, na některé dopadly méně a na 

některé země více. 

 

Vytvoření nezávislého finančního dohledu pomohlo především v rané fázi fungování 

k překonání některých negativních jevů. Spolu se vstupem do Evropské unie byly ve všech 

zemích V4 uskutečněny institucionální změny, které harmonizovaly domácí normy 

s evropskými a přispěly tak ke zkvalitnění trhů zemí V4. V současné době by již měla být 

legislativa všech zkoumaných zemí sladěna s právem EU, což podporuje naplnění jednoho 

z předpokladů efektivního trhu. 

4.2.4 Informace a postavení účastníků na trhu 

V minulosti často docházelo ke zneužíváním inside informací na všech trzích zemí V4. 

Přijímáním nové legislativy a harmonizací s evropskými standardy se s tím instituce regulující 

burzu snaží bojovat, avšak k dosažení stavu informační symetrie je na trzích zemí V4 ještě 

poměrně daleko. Co se týče technické infrastruktury pro přenos informací, tak všechny čtyři  

 

 

                                                 
4
 Společnost je kotovaná na dvou burzách (v případě více jak dvou burz mluvíme o multiple listingu). 



 51   

 

popisované burzy mají své internetové stránky, kde zveřejňují velké množství informací. 

Většina informací je zdarma, podrobnější a náročnější analýzy pak zpravidla za poplatek. 

Česká burza také nedávno přešla z obchodovacího systému SPAD na XETRA
5
, který je 

rychlejší a levnější. 

4.3 Testování slabé formy efektivnosti  

 Samotné testování slabé formy efektivnosti bude rozděleno na 3 stejně dlouhá období, 

a to 2005-2007, 2008-2010, 2011-2011. V závěrečném zhodnocení pak bude zhodnoceno, zda 

je možno považovat některý ze zkoumaných akciových trhů alespoň za slabě efektivní a zda 

se efektivita měnila v průběhu daného období. 

4.3.1 Období 2005-2007 

Efektivnost akciového trhu ve slabé formě byla testována na zástupných indexech burz 

zemí V4 na denních kurzových řadách od 5. 1. 2005 do 28. 12. 2007. Následující tabulka 4.1 

zachycuje základní charakteristiku logaritmovaných výnosů burzovních indexů. 

 

Tabulka 4.1: Základní charakteristika logaritmovaných výnosů PX, BUX, SAX a WIG20 

  PX BUX SAX WIG20 

 Mean 0,000677 0,000729 0,000308 0,000732 

 Median 0,001601 0,001471 0 0,001103 

 Maximum 0,070482 0,04866 0,040738 0,047553 

 Minimum -0,06125 -0,0538 -0,07125 -0,05731 

 Std. Dev. 0,011171 0,013622 0,009627 0,013552 

 Skewness -0,71095 -0,19802 -0,69425 -0,27922 

 Kurtosis 8,724555 3,958453 10,96348 4,167862 

 Jarque-Bera 1127,852 34,86334 2118,266 54,32249 

 Probability 0 0 0 0 

          

 Sum 0,526894 0,567121 0,239783 0,569838 

 Sum Sq. Dev. 0,096959 0,144183 0,072005 0,142701 

          

 Observations 780 780 780 780 

Zdroj: Vlastní zpracování  

                                                 
5
 Systém XETRA je používán na mnoha evropských burzách. 
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Na všech trzích je po předchozí úpravě (doplnění na pětidenní pracovní týden) stejný 

počet pozorování (observations), a to 780. Z tabulky je patrné, že šikmost (skewness) nabývá 

ve všech případech záporných hodnot, což značí mírné pravostranné zešikmení (těžší levý 

chvost – tedy o něco častější prudké propady hodnoty indexu než jeho stejně prudké nárůsty). 

Největší špičatost (kurtosis) mají hodnoty bratislavského indexu SAX, což vypovídá o častém 

výskytu extrémně nízkých a vysokých hodnot výnosů. Oproti tomu budapešťský index BUX 

má tuto hodnotu nejmenší (blížící se špičatosti normálního rozdělení, která je rovna 3) 

a v porovnání s indexem SAX tak má méně extrémních hodnot a plošší rozdělení. Nejmenší 

volatilitu má index SAX, což je patrné z nejnižší hodnoty směrodatné odchylky (Std. Dev.). 

ADF a PP test 

ADF (Augmented Dikey-Fuller) a PP (Phillips-Perron) testy testují existenci 

jednotkového kořene v časové řadě (nulová hypotéza). Pokud se tento jednotkový kořen 

v časové řadě vyskytuje, potom tato řada určitě není stacionární. Model Random Walk 

předpokládá, že časová řada výnosy indexů tvoří tzv. bílý šum, tedy jsou rozhodně 

stacionární. Proto očekáváme, že přítomnost jednotkového kořene bude zamítnuta. 

 

Tabulka 4.2: Výsledky ADF a PP testu logaritmovaných hodnot akciových indexů 

      PX BUX SAX WIG20 

ADF 0 0 0 0 

PP 0 0 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Z tabulky výsledků 4.2 je patrné, že výsledek je signifikantní (p-hodnoty jsou ve všech 

případech nulové), tedy přítomnost jednotkového kořene, který by vyloučil použití modelu 

Random Walk pro hodnotu indexu samotného, je ve všech případech zamítnuta. Nejde však 

v žádném případně o prokázání efektivity trhu. Alternativou by bylo provést testy 

jednotkového kořene na časové řady ceny indexu. Nezamítnutí hypotézy jednotkového kořene 

by potvrdilo Random Walk model pro časovou řadu cen. Byl proto proveden ADF test 

jednotkového kořene v časové řadě cen (hodnot) indexů a ve všech čtyřech případech byla 

získaná p-hodnota větší než 0.05, tedy hypotéza jednotkového kořene - a tedy Random Walk 

model - nebyl zamítnut. 
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Test autokorelace 

Při testování autokorelace časových řad byla využita grafická analýza autokorelační 

funkce (ACF, Auto-Correlation Function) pro její jednoduchost a dobrou grafickou názornost. 

Pokud časové řady vykazují nulovou autokorelaci, pak se budou výběrové korelační 

koeficienty pohybovat uvnitř daného pásma (horní a dolní hranice 95% intervalu 

spolehlivosti). 

 

Graf 4.4: Autokorelační funkce logaritmovaných výnosů PX, BUX, SAX a WIG20 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Zkoumané logaritmované řady denních výnosů vykazují jisté známky korelační 

závislosti. V případě indexů BUX, PX a WIG20 je korelační závislost jen velmi malá. 

U indexu SAX je pak výraznější.  

Test normality  

Dle některých autorů mají logaritmy výnosů přibližně normální rozdělení s konstantní 

hodnotou a konstantním rozptylem. Normalita byla testována nejdříve graficky pomocí 
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histogramů, což je do značné míry subjektivní, a poté i statisticky pomocí Kolmogorov-

Smirnov testu, což má objektivní vypovídací hodnotu. 

 

Graf 4.5: Histogramy logaritmovaných výnosů PX, BUX, SAX a WIG20 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Histogram indexu PX vykazuje lehce vyšší špičatost a mírně těžší levý chvost 

v porovnání s normálním rozdělením. Index BUX sice vykazuje lehce vyšší špičatost, 

ale jinak se rozdělení hodnot jeví blízké normálnímu. Histogram indexu PX vykazuje výrazně 

vyšší špičatost. Index WIG20 se dle subjektivního hodnocení jeví jako časová řada 

s rozdělením hodnot blízkým normálnímu. Tvary histogramů jsou v souladu s hodnotami 

šikmostí a špičatostí v tabulce popisných statistiky, viz Tabulka 4.3. 
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Tabulka 4.3: One-Sample Kolmogorov-Smirnov test normality 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Z výsledků Kolmogorov-Smirnov testu v Tabulce 4.3 je patrné, že v testu normality 

obstály indexy BUX a WIG20 a jejich rozdělení se tak blíží normálnímu (příslušné p-hodnoty 

jsou vyšší než 0.05). U indexů PX a SAX rozdělení hodnot nebylo hodnoceno jako blízké 

normálnímu rozdělení (příslušné p-hodnoty jsou takřka nulové). 

Runs test 

Tímto testem náhodnosti je zkoumán pohyb reziduální složky. Pokud bude v čase 

náhodný, znamená to, že uplynulá reziduální složka neobsahuje žádnou dodatečnou 

informaci, která by investorovi přinesla na trhu nějaký výnos. Pohyb náhodné složky je 

testován pomocí RUNS testu, který počítá „runy“ (úseky hodnot) nad a pod mediánem 

logaritmovaných výnosů jednotlivých indexů. Tato statistika testuje nulovou hypotézu 

o náhodnosti reziduální složky, při P-value (Asymp. Sig. 2-tailed) větší než 0,05 se nulová 

hypotéza nezmítá a naopak, pokud je P-value menší než 0,05, pak se nulová hypotéza 

nekorelovanosti zamítá. 
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Tabulka 4.4: RUNS test logaritmovaných výnosů PX, BUX, SAX a WIG20 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z výše uvedené tabulky 4.4 je patrné, že se P-value je u všech sledovaných indexů 

větší než 0,05 a nulová hypotéza tak není zamítnuta. Všechny časové řady tedy lze dle tohoto 

testu považovat za nekorelované (absence autokorelace). 

Závěry zjištěné z testování v období 2005-2007 

Následuje rozbor výsledků jednotlivých testů, který je doplněn také tabulkou. Pro 

zaznamenání výsledků jsou použity výrazy „ANO“ a „NE“. „NE“ ve sloupci Autokorelace 

neznamená, že se zde nevyskytuje, ale že se zde autokorelace vyskytuje a tudíž daný trh 

v testu nevyhověl. Při testech Normality znamená „ANO“ výskyt normálního rozdělení 

a naopak „NE“ znamená, že se zde normální rozdělení nevyskytuje. Při hodnocení 

Náhodnosti značí „ANO“ to, že se v daném testu prokázala náhodnost a „NE“, že se 

náhodnost neprokázala. Při hodnocení Prostředí znamená „ANO“ to, že prostředí daného 

akciového trhu splňuje předpoklady pro efektivnost trhu, „NE“ znamená podmínky 

nevyhovující těmto předpokladům. Výsledky jednotlivých testů jsou shrnuty v následující 

tabulce: 

 

Tabulka 4.5: Výsledky testů provedených v období 2005-2007 

  Autokorelace Normalita Náhodnost Prostředí 

PX NE NE ANO ANO 

BUX NE ANO ANO NE 

SAX NE NE ANO NE 

WIG20 NE ANO ANO ANO 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z výsledků provedených testů autokorelace, normality a náhodnosti nelze v období let 

2005-2007 jednoznačně potvrdit ani vyvrátit existenci slabé formy efektivnosti ani na jednom 

ze sledovaných trhů zemí Visegradské skupiny. Provedená analýza prostředí však dokazuje, 

že splnění základních podmínek pro existenci efektivity trhu se přibližuje jen pražská 

a varšavská burza. Budapešťská a bratislavská burza jsou jen velmi málo rozvinuté. Nejvíce 

kritérií tak splnila burza ve Varšavě, následovaná burzou v Praze, Budapešti a nejhůře 

dopadla burza v Bratislavě. 

4.3.2 Období 2008-2010 

Efektivnost akciového trhu ve slabé formě byla testována na zástupných indexech burz 

zemí V4 na denních kurzových řadách také v dalším období, a to od 4. 1. 2008 do 

31. 12. 2010. Následující tabulka 4.6 zachycuje základní charakteristiku logaritmovaných 

výnosů burzovních indexů. 

 

Tabulka 4.6: Základní charakteristika logaritmovaných výnosů PX, BUX, SAX a WIG20 

  PX BUX SAX WIG20 

 Mean -0.000724 -0.000245 -0.000917 -0.000286 

 Median  8.51E-05  0.000000  0.000000 -3.64E-05 

 Maximum  0.110931  0.131777  0.118803  0.081548 

 Minimum -0.184492 -0.126489 -0.095775 -0.084428 

 Std. Dev.  0.022664  0.022021  0.013731  0.019585 

 Skewness -1.174411  0.097751 -1.054983 -0.201969 

 Kurtosis  15.46183  8.085400  21.55291  5.119176 

          

 Jarque-Bera  5233.165  842.8134  11346.06  151.4512 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

          

 Sum -0.565325 -0.191472 -0.716495 -0.223583 

 Sum Sq. Dev.  0.400647  0.378229  0.147065  0.299195 

          

 Observations 783 783 783 783 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Na všech trzích je po předchozí úpravě (doplnění na pětidenní pracovní týden) stejný 

počet pozorování (observations), a to 783. V tomto období šikmost (skewness) nenabývá ve 

všech případech záporných hodnot. Index BUX má v tomto období mírně kladnou šikmost, 

což znamená, že většina získaných hodnot se nachází pod průměrem. Největší špičatost 

(kurtosis) mají opět hodnoty bratislavského indexu SAX, což vypovídá o výskytu extrémně 

nízkých a vysokých hodnot. Index WIG20 má tuto hodnotu ze sledovaných indexů nejmenší 

a v porovnání s indexem SAX tak má méně extrémních hodnot a plošší rozdělení. Nejmenší 

volatilitu má index SAX, což je patrné z nejnižší hodnoty směrodatné odchylky (Std. Dev.). 

ADF a PP test 

ADF a PP testy testují existenci jednotkového kořene v časové řadě (nulová hypotéza). 

Pokud se tento jednotkový kořen v časové řadě vyskytuje, potom tato řada určitě není 

stacionární. Model Random Walk předpokládá, že výnosy indexů tvoří tzv. bílý šum a nejsou 

tedy stacionární. Proto očekáváme, že dle výsledků ADF a PP testů bude přítomnost 

jednotkového kořene zamítnuta. Nejde však v žádném případně o prokázání efektivity trhu. 

Alternativou by bylo provést testy jednotkového kořene na časové řady ceny indexu. 

Nezamítnutí hypotézy jednotkového kořene by potvrdilo Random Walk model pro časovou 

řadu cen. Byl proto proveden ADF test jednotkového kořene v časové řadě cen (hodnot) 

indexů a ve všech čtyřech případech byla získaná p-hodnota větší než 0.05, tedy hypotéza 

jednotkového kořene - a tedy Random Walk model - nebyl zamítnut. 

 

Tabulka 4.7: Výsledky ADF a PP testu logaritmovaných hodnot akciových indexů 

      PX BUX SAX WIG20 

ADF 0 0 0 0 

PP 0 0 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Z tabulky výsledků je patrné, že výsledek je signifikantní (p-hodnoty jsou ve všech 

případech nulové), tedy přítomnost jednotkového kořene, který by vyloučil použití modelu 

Random Walk pro hodnotu indexu samotného, je ve všech případech zamítnuta. 
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Test autokorelace 

Při testování autokorelace je opět využita grafická analýza autokorelační funkce. 

Pokud hodnoty řady vykazují nulovou autokorelaci, pak se budou korelační koeficienty 

pohybovat uvnitř daného pásma (horní a dolní hranice 95% intervalu spolehlivosti). 

 

Graf 4.6: Autokorelační funkce logaritmovaných výnosů PX, BUX, SAX a WIG20 

  

  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafů 4.6 je patrné, že indexy PX a BUX vykazují silnější korelační závislost. Index 

WIG 20 vykazuje jen velmi slabý náznak korelace, zatímco časová řada indexu SAX je 

nekorelovaná. 

Test normality 

Jelikož dle části autorů mají logaritmy výnosů přibližně normální rozdělení 

s konstantní hodnotou a konstantním rozptylem, bude proveden test normality. Normalita je 
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testována nejdříve graficky pomocí histogramů, což je do značné míry subjektivní, a poté 

i statisticky pomocí Kolmogorov-Smirnov testu, což má objektivní vypovídací hodnotu. 

 

Graf 4.7: Histogramy logaritmovaných výnosů indexů PX, BUX, SAX a WIG20 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Z histogramů je viditelné, že rozdělení logaritmických výnosů všech čtyř indexů má 

vyšší špičatost než normální rozdělení (především SAX a PX) – vysoké zastoupení hodnot 

kolem střední hodnoty („hlava“ rozdělení), výskyt extrémních hodnot (chvosty rozdělení) 

a naopak nižší zastoupení „středně velkých“ (v absolutní hodnotě) hodnot („tělo“ rozdělení). 

To opět odpovídá výsledkům popisných statistik za toto období.   
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Tabulka 4.8: Výsledky testu One-Sample Kolmogorov-Smirnov test 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výsledky Kolmogorov-Smirnov testu je potvrzeno, že se v žádném případě rozdělení 

hodnot zkoumaných indexů nemůže blížit hodnotám normálního rozdělení (příslušné 

p-hodnoty jsou ve všech případech nižší než 0,05, ve třech případech téměř nulové). 

Runs test 

Pohyb náhodné složky je testován pomocí RUNS testu, který počítá runy nad a pod 

mediánem logaritmovaných výnosů jednotlivých indexů. Tato statistika testuje nulovou 

hypotézu o náhodnosti reziduální složky, při P-value (Asymp. Sig. 2-tailed) větší než 0,05 se 

nulová hypotéza nezmítá a naopak, pokud je P-value menší než 0,05, pak se nulová hypotéza 

nekorelovanosti zamítá. 
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Tabulka 4.9: RUNS test logaritmovaných výnosů indexů PX, BUX, SAX a WIG20. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

P-value (Asymp. Sig. 2-tailed) byla větší než 0,05 u všech indexů, kromě indexu SAX, 

u kterého se tedy nulová hypotéza o náhodnosti zamítá. Logaritmované časové řady PX, BUX 

a WIG20 lze tedy považovat za nekorelované. 

Závěry zjištěné z testování v období 2008-2010 

Výsledky testů provedených v tomto období jsou shrnuty v následující tabulce 4.10: 

 

Tabulka 4.10: Výsledky testů provedených v období 2008-2010 

  Autokorelace Normalita Náhodnost Prostředí 

PX NE NE ANO ANO 

BUX NE NE ANO NE 

SAX ANO NE NE NE 

WIG20 NE NE ANO ANO 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z výsledků provedených testů autokorelace, normality a náhodnosti nelze v období let 

2008-2010 jednoznačně potvrdit existenci slabé formy efektivnosti ani na jednom ze 

sledovaných trhů zemí Visegradské skupiny. Nejvíce kritérií opět splnila burza ve Varšavě 

a burzou v Praze, následované burzami v Budapešti a v Bratislavě. Od minulého období 
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dosahovaly časové řady logaritmovaných burzovních výsledku všeobecně horších výsledků. 

Z toho lze usoudit, že finanční krize měla na efektivitu burz negativní vliv. 

4.3.3 Období 2011-2013 

Efektivnost akciového trhu ve slabé formě byla také testována na zástupných indexech 

burz zemí V4 v druhém sledovaném období, a to na denních kurzových řadách od 5. 1. 2011 

do 31. 12. 2013. Následující tabulka 4.11 zachycuje základní charakteristiku logaritmovaných 

výnosů burzovních indexů. 

 

Tabulka 4.11: Základní charakteristika logaritmovaných výnosů PX, BUX, SAX a WIG20 

  PX BUX SAX WIG20 

 Mean -0.000286 -0.000203 -0.000212 -0.000173 

 Median -0.000104 -7.48E-05  4.17E-05  0.000428 

 Maximum  0.042593  0.055149  0.042579  0.047224 

 Minimum -0.061346 -0.069842 -0.060533 -0.075431 

 Std. Dev.  0.011046  0.013075  0.009373  0.012251 

 Skewness -0.438200 -0.188278 -0.849371 -0.570094 

 Kurtosis  5.858238  5.969595  9.907046  7.218108 

          

 Jarque-Bera  291.5892  292.3294  1650.597  622.8916 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

          

 Sum -0.224019 -0.158824 -0.165883 -0.135098 

 Sum Sq. Dev.  0.095422  0.133695  0.068696  0.117370 

          

 Observations 783 783 783 783 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Na všech trzích je po předchozí úpravě (doplnění na pětidenní pracovní týden) stejný 

počet pozorování (observations), a to 783. Šikmost (skewness) nabývá opět ve všech 

případech záporných hodnot, což značí mírné pravostranné zešikmení (těžší levý chvost). 

Největší špičatost (kurtosis) mají stejně jako v prvním sledovaném období hodnoty 

bratislavského indexu SAX, což vypovídá o výskytu extrémně nízkých a vysokých hodnot 

v těchto letech. Indexy PX a BUX májí opět (stejně jako ve druhém období) tuto hodnotu 
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nejmenší a v porovnání s ostatními indexy tak mají méně extrémních hodnot a plošší 

rozdělení. Nejmenší volatilitu má stejně jako v předešlém období index SAX, což je patrné 

z nejnižší hodnoty směrodatné odchylky (St. Dev.).  

ADF a PP test 

ADF a PP testy testují existenci jednotkového kořene v časové řadě (nulová hypotéza). 

Pokud se tento jednotkový kořen v časové řadě vyskytuje, potom tato řada určitě není 

stacionární. Model Random Walk předpokládá, že výnosy indexů tvoří tzv. bílý šum a nejsou 

tedy stacionární. Proto očekáváme, že dle výsledků ADF a PP testů bude přítomnost 

jednotkového kořene zamítnuta. Nejde však v žádném případně o prokázání efektivity trhu. 

Alternativou by bylo provést testy jednotkového kořene na časové řady ceny indexu. 

Nezamítnutí hypotézy jednotkového kořene by potvrdilo Random Walk model pro časovou 

řadu cen. Byl proto proveden ADF test jednotkového kořene v časové řadě cen (hodnot) 

indexů a ve všech čtyřech případech byla získaná p-hodnota větší než 0.05, tedy hypotéza 

jednotkového kořene - a tedy Random Walk model - nebyl zamítnut. 

 

Tabulka 4.12: Výsledky ADF a PP testu logaritmovaných hodnot akciových indexů 

      PX BUX SAX WIG20 

ADF 0 0 0 0 

PP 0 0 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Z tabulky výsledků 4.12 je patrné, že výsledek je signifikantní (p-hodnoty jsou ve 

všech případech nulové), tedy přítomnost jednotkového kořene, který by vyloučil použití 

modelu Random Walk pro hodnotu indexu samotného, je ve všech případech zamítnuta. 

Test autokorelace 

I v tomto období byla při testování autokorelace časových řad využita grafická analýza 

autokorelační funkce (ACF, Auto-Correlation Function) pro její jednoduchost a dobrou 

grafickou názornost. Pokud hodnoty řady vykazují nulovou autokorelaci, pak se budou 

korelační koeficienty pohybovat uvnitř daného pásma (horní a dolní hranice 95% intervalu 

spolehlivosti). 
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Graf 4.8: Reziduální autokorelační funkce logaritmovaných výnosů PX, BUX, SAX a WIG20 

  

  

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

V tomto období nevykazuje časová řada indexu BUX žádné známky autokorelace. 

Časové řady logaritmovaných výnosů WIG a PX jsou jen velmi slabě korelované, zatímco 

index SAX jeví vyšší známky korelace již v prvním zpoždění. 

Test normality 

Jelikož dle části autorů mají logaritmy výnosů přibližně normální rozdělení 

s konstantní hodnotou a konstantním rozptylem, bude proveden test normality. Normalita je 

testována nejdříve graficky pomocí histogramů, což je do značné míry subjektivní, a poté 

i statisticky pomocí Kolmogorov-Smirnov testu, což má objektivní vypovídací hodnotu. 
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Graf 4.9: Histogramy logaritmovaných výnosů indexů PX, BUX, SAX a WIG20 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Z hodnocených indexů se normálnímu rozdělení blíží nejvíce index PX, který 

vykazuje nejnižší špičatost. Ostatní indexy jeví známky vyšší špičatosti a tedy méně se 

podobají normálnímu rozdělení. Pro statistické ověření výsledků je dále použit Kolmogorov-

Smirnov test. 
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Tabulka 4.13: Výsledky One-Sample Kolmogorov-Smirnov test 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výsledky Kolmogorov-Smirnov testu v Tabulce 4.13 je potvrzeno, že jen v případě 

indexu PX lze hovořit o normálním rozdělení hodnot. Hodnoty ostatních zkoumaných indexů 

se ani neblíží hodnotám normálního rozdělení (příslušné p-hodnoty jsou ve všech případech 

nižší než 0,05, u indexu SAX pak v podstatě nulové). 

Runs test 

Pohyb náhodné složky je testován pomocí RUNS testu, který počítá runy nad a pod 

mediánem logaritmovaných výnosů jednotlivých indexů. Tato statistika testuje nulovou 

hypotézu o náhodnosti reziduální složky, při P-value (Asymp. Sig. 2-tailed) větší než 0,05 se 

nulová hypotéza nezmítá a naopak, pokud je P-value menší než 0,05, pak se nulová hypotéza 

nekorelovanosti zamítá. 
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Tabulka 4.14: RUNS test logaritmovaných výnosů indexů PX, BUX, SAX a WIG20. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Testem náhodnosti prošly ve sledovaném období indexy PX, SAX a BUX, jelikož 

mají P-value větší než 0,5 a nulová hypotéza nekorelovanosti se tedy nezamítá a tyto časové 

řady tedy lze považovat za nekorelované. U indexu WIG20 je nulová hypotéza zamítnuta. 

Závěry zjištěné z testování v období 2011-2013 

Výsledky testů provedených v tomto období jsou shrnuty v následující tabulce 4.15: 

 

Tabulka 4.15: Výsledky testů provedených v období 2008-2010 

  Autokorelace Normalita Náhodnost Prostředí 

PX NE ANO ANO ANO 

BUX ANO NE ANO NE 

SAX NE NE ANO NE 

WIG20 NE NE NE ANO 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z výsledků provedených testů autokorelace, normality a náhodnosti nelze v období let 

2008-2010 jednoznačně potvrdit existenci slabé formy efektivnosti ani na jednom ze 

sledovaných trhů zemí Visegradské skupiny. Nejvíce kritériím v tomto období vyhověl 

pražský akciový trh. Naopak v případě polského akciového trhu došlo ke snížení 

vykazovaných známek efektivity. Maďarský akciový trh se zlepšil jak v ukazateli 

autokorelace, tak v ukazateli náhodnosti. V případě Burzy cenných papírů v Bratislavě ještě 

stále nelze hovořit o efektivnosti ani ve slabé formě. 
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4.4 Testování středně silné formy efektivnosti 

Jelikož ani v jednom období nebyla u žádného z trhů potvrzena ani slabá forma 

efektivnosti, lze ze samotné definice hypotézy efektivních trhů usuzovat na to, že trhy 

nevykazují ani středně silnou formu efektivnosti. 

 

Testování středně silné formy efektivnosti je velmi obsáhlé a náročné na získání 

informací a ověření jejich vlivu na vývoj kurzů akciových trhů a svým rozsahem tak 

přesahuje rámec této diplomové práce. Příklad zkoumání středně silné formy efektivnosti lze 

najít v odborné literatuře, např. v článku od Hájek, Jindřichovská (2006). Testování středně 

silné formy efektivnosti je i přes svou náročnost velmi zajímavé a může poskytnout cenné 

informace. 

4.5 Závěrečné shrnutí 

Tato kapitola byla věnována testování efektivnosti na vybraných akciových trzích. 

V úvodní části byly charakterizovány podmínky na jednotlivých akciových trzích. Byla zde 

rovněž charakterizována a zdůvodněna volba dat a bylo vymezeno základní testovací období, 

které začíná 5. 1. 2005 a končí 31. 12. 2013. Z důvodů zachycení dynamiky vývoje (zvláště 

v souvislosti s finanční krizí let 2008-2010) bylo období rozděleno na tři střednědobá období 

o délce 3 roky. 

 

Vybrané akciové trhy zemí Visegrádské skupiny jsou zastoupeny indexy PX, WIG20, 

SAX a BUX, u kterých byly analyzovány logaritmy denních výnosů. U vzniklých časových 

řad byla provedená základní deskriptivní statistická analýza. Z výsledků testů autokorelace je 

patrné, že všechny zkoumané časové řady logaritmů denních výnosů indexů PX, WIG20, 

SAX a BUX vykazují až na některé odchylky nekorelovanost. Žádná časová řada 

nevykazovala známky normálního rozdělení ve všech třech obdobích, což bylo empiricky 

ověřeno také Kolmogorov-Smirnov testem. Pomocí runs testu byla ve všech třech obdobích 

testován pohyb náhodné složky. Ve většině případů nebyla nulová hypotéza zamítnuta 

a časové řady tak lze dle tohoto testu považovat za nekorelované (bez nenáhodného 

shlukování úseků kladných a záporných hodnot – pozitivní autokorelace, nebo naopak 

přespříliš „zik zak“ chování – negativní autokorelace). 

 

Vzhledem k likviditě trhů, ke struktuře obchodů i celkové situaci na trzích lze 

s podporou výsledků jednotlivých testů říci, že nelze jednoznačně potvrdit slabou formu 
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efektivnosti ani na jednom z trhů zemí Visegrádské skupiny ani v jednom z testovaných 

období. Jelikož nelze potvrdit slabou formu efektivnost, nelze potvrdit ani středně silnou 

formu efektivnosti.  
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5 Závěr 

Efektivnost trhu lze chápat jako důležitý implicitní předpoklad při analýze finanční 

stability. Jestliže jsou akciové trhy efektivní a nově vzniklé informace se v cenách akcií 

bezprostředně odrážejí, mohou poskytnout včasný varovný signál při posuzování finanční 

stability. Efektivnost kapitálového trhu je rovněž nutným předpokladem pro to, aby ceny akcií 

poskytovaly správné informace investorům. 

 

Dle teorie efektivních trhů existují tři formy informační efektivnosti, a to slabá, 

středně silná a silná. Pokud časové řady již zahrnují všechny historické informace a 

neobsahují významné trendy, pak trh splňuje kritéria efektivity a lze jej označit za efektivní. 

Trh dosáhne středně silného stupně efektivnosti, pokud aktuální kurzy odrážejí veškeré v té 

době veřejně dostupné informace. Silná forma efektivnosti pak znamená, že kurzy odrážejí 

všechny veřejné i neveřejné informace a nelze tak za žádných okolností dosáhnout 

nadprůměrného zisku.  

 

Cílem diplomové práce bylo testování slabé formy hypotézy efektivních trhů na 

vybraných akciových indexech zemí Visegrádské skupiny od roku 2005 do roku 2013. 

Efektivnost českého, slovenského, polského a maďarského trhu byla posuzována z hlediska 

toho, zda se časové řady příslušného akciového indexu řídí modelem Random Walk. 

Jednotlivé trhy byly zastoupeny jejich hlavními akciovými indexy, a to PX (BCPP), SAX 

(BCPB), BUX (BSE) a WIG20 (WSE). Testování probíhalo na zlogaritmovaných denních 

zavíracích výnosech v letech 2005-20013, které byly rozděleny do 3 období, které představují 

dobu před finanční krizí, po vypuknutí celosvětové finanční krize a dobu po hlavní části 

finanční krize. 

 

Tato práce byla rozdělena do pěti kapitol včetně kapitoly úvodní a závěrečné. 

Teoreticko-metodologická část je tvořena kapitolou druhou a třetí. Aplikační část pak 

kapitolou čtvrtou. 

 

Ve druhé kapitole byly představeny jednotlivé akciové trhy, na kterých probíhalo 

testování. Pražská, varšavská, bratislavská i budapešťská burza zaznamenaly v minulosti 

podobný vývoj, avšak v dnešní době jsou značně rozdílné. Varšavská burza je poměrně 
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likvidní a je na ní velké množství IPO. Oproti tomu BCPB má velmi malý objem obchodů a je 

málo rozvinutá, což nevytváří dobré podmínky pro efektivnost trhu. 

 

Třetí kapitola obsahovala teoretická východiska hypotézy efektivních trhů. Byla zde 

představena historie této teorie, předpoklady jejího fungování i jednotlivé formy efektivnosti a 

tržní anomálie narušující efektivitu. Byl zde také vysvětlen model, na kterém je teorie 

efektivních trhů založena, a testy efektivnosti kapitálových trhů, které byly následně použity 

ve čtvrté kapitole. Pro testování slabé formy efektivnosti jsou mimo jiné používány korelační 

testy, runs testy, distribuční modely a simulační testy (ty nebyly v této práci využity), Tyto 

testy patří do skupiny testů testujících nezávislost změn akciových kurzů. Mezi testy testující 

úspěšnost obchodních a investičních strategií patří například filter testy. Pro testy středně silné 

formy efektivnosti byla popsána metoda event study. Důležitou součástí zkoumání 

efektivnosti kapitálových trhů je také analýza základních předpokladů efektivního trhu, např. 

likvidnosti trhu nebo množství primárních emisí akcií. 

 

Čtvrtá kapitola diplomové práce byla kapitolou aplikační. Byla zaměřena na testování 

efektivnosti trhů zemí V4. Testování bylo uskutečněno na denních zavíracích cenách hlavních 

akciových indexů jednotlivých burz zemí V4, které byly převedeny na logaritmované výnosy 

burzovních indexů. Časové řady byly rozděleny na 3 stejně dlouhá střednědobá období, a to 

roky 2005-2007, 2008-2010 a 2011-2013. 

 

Pro potvrzení slabé formy efektivnosti byly kurzy testovány na autokorelaci, normalitu 

a náhodnost. Výsledky testů normality provedených ve čtvrté kapitole ukazují až na drobné 

výjimky neexistenci normálního rozdělení hodnot. To je sice v nesouladu s předpoklady teorie 

efektivních trhů, avšak v praxi dosahují akciové kurzy normálního rozdělení jen velmi zřídka. 

V testu autokorelace ve většině případů časové řady v některém ze zpoždění vykazovaly slabé 

korelační hodnoty. Naopak provedený runs test téměř vždy ukazoval na náhodnost 

zkoumaných časových řad.  

 

Dále byly dané burzy analyzovány také vzhledem k předpokladům efektivního trhu, 

kterými jsou například objem a struktura obchodů, primární emise IPO nebo dostatečné 

legislativní úpravy. Zatímco na pražské, bratislavské i budapešťské burze objem obchodů v 

jednotlivých letech klesal, varšavská burza se velmi dobře rozvíjela a rostla i co se týče 

primárních emisí akcií. 
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Vzhledem k výsledkům testů a stupně rozvinutosti jednotlivých akciových trhů nebylo 

možné potvrdit efektivnost ani v její slabé formě. Hodnoty nejbližší splnění kritérií pro 

tvrzení slabé formy efektivnosti vykazoval polský index WIG20. Hned za ním se umístil 

pražský index PX a až následně indexy BUX a SAX. V době finanční krize jednotlivé indexy 

vykazovaly v testech horší hodnoty než v předkrizovém a pokrizovém období.  

Z podstaty hypotézy efektivních trhů lze odvodit, že při neexistenci slabé formy efektivnosti 

nelze usuzovat ani na středně silnou formu efektivnosti. 

 

Testování efektivity trhu je velice komplexní proces, který se neustále vyvíjí. Stále se 

zvyšuje dostupnost informací a zavádí se nové metody testování, takže lze dosahovat 

přesnějších výsledků. Další možností rozvoje této práce by bylo testování slabé formy 

efektivnosti dalšími metodami například na intradenních datech, které mohou ještě lépe 

zachycovat vývoj na trhu než denní zavírací hodnoty jednotlivých indexů. 
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BCPB  Burza cenných papírů Bratislava 
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BUX  Burzovní index na budapešťské burze 
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SAX  Burzovní index na bratislavské burze 

S&P 500 Burzovní index Standard & Poor's 500 

SEC  U.S. Securities and Exchange Commission 

SPAD  Systém obchodování na BCPP 

V4  Visegrádská skupina zemí (Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko) 

WIG20 Burzovní index na varšavské burze 

WSE  Warsaw Stock Exchange 
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