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1 Úvod 

 Po páde systému centrálne riadenej ekonomiky došlo v Československu 

a neskôr v samostatných nástupníckych štátoch k liberalizácii medzinárodného 

obchodu. Ekonomika Českej a Slovenskej republiky sa otvorila nielen zahraničným 

investorom, ale zároveň došlo aj k umiestňovaniu domácej produkcie na zahraničné 

trhy. Je nepopierateľné, že s takýmto vývojom dochádzalo k postupnému zvyšovaniu 

pohybu medzinárodného kapitálu medzi Českou republikou a zahraničím. S rastúcou 

konkurencieschopnosťou produktov českých firiem dochádzalo k postupnému rastu 

vývozu na zahraničné trhy.  

Firemný management začal čeliť novým formám výziev a rizík, ktoré boli pre 

nich doposiaľ neznáme. Jedným z rizík, ktoré sa môžu negatívne prejaviť na 

hospodárení firiem je aj devízové riziko v podobe zmeny výmenných kurzov. Táto 

hrozba výrazne narástla po roku 1997, kedy sa zmenil systém menového kurzu 

českej koruny na riadený floating. V tomto systéme je výmenný kurz medzi dvoma 

menami daný dopytom a ponukou na devízovom trhu, pričom jeho hodnotu môže 

upraviť svojimi intervenciami centrálna banka. Je preto žiadúce, aby firmy 

prichádzajúce do styku s cudzími menami, venovali oblasti zaistenia kurzového rizika 

náležitú pozornosť.     

 Cieľom diplomovej práce tak je zaistenie kurzového rizika v spoločnosti Flash 

Steel, a. s. pomocou vybraných hedgingových stratégií, ktorých účinnosť je v závere 

vyhodnotená pomocou stanovených kritérií. Zaisťovacie inštrumenty sú aplikované 

na výmennom kurze česká koruna/euro.  

 V prvej časti tejto práce je pozornosť venovaná teoretickým východiskám  

spojenými s touto problematikou. V úvodnej časti je vymedzený pojem finančného 

rizika, hedgingu a následne sú charakterizované vlastnosti finančných derivátov, 

predovšetkým typu forward, opcia, ktoré sú použité aj v aplikačnej časti. Nakoľko sú 

finančné deriváty aplikované na zaistenie devízového kurzu CZK/EUR, v poslednej 

časti tejto kapitoly sú načrtnuté metódy a spôsoby, ktoré je možné využiť na 

forecasting kurzu. 
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 V nasledujúcej kapitole je predstavená spoločnosť Flash Steel, a. s.  Pri 

charakteristike je dôraz venovaný na obchodné vzťahy a činnosti firmy a na prehľad 

tržieb a platieb realizovaných v cudzích menách.  

 Posledná kapitola je aplikačnou časťou diplomovej práce, v ktorej sú využité 

vybrané hedgingové stratégie, ktorých výstupom je efekt so zaistenia. Tieto stratégie 

sú následne vyhodnocované pomocou jednotlivých kritérií, ale aj podľa kombinácie 

výnos – riziko z pohľadu investora s rôznym vzťahom k riziku.   
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2 Popis menových finan čných derivátov 

Teoretické východiská tejto kapitoly vychádzajú predovšetkým z nasledujúcej 

literatúry – Hull (2006), Jílek (2004), Zmeškal (2004).  

Každý podnikateľský subjekt je v rámci svojej činnosti vystavený širokej škále 

rizík, ktoré môžu mať nepriaznivý dopad na jeho výsledky. V súčasnosti však existuje 

viacero finančných inštrumentov, prostredníctvom ktorých možno tento nepriaznivý 

stav odvrátiť alebo čiastočne eliminovať jeho negatíva.  

2.1 Vymedzenie finan čného rizika 

Medzi najvýznamnejšie riziká, s ktorými obchodné spoločnosti prichádzajú do 

styku   je skupina finančných rizík, ktoré môžeme charakterizovať aj ako možné 

finančné straty. S cieľom vyhnúť sa týmto prípadným stratám nadobúda na 

významnosti oblasť finančného riadenia, tzv. risk management.  Hlavnými zložkami 

finančných rizík sú úverové, trhové riziko, riziko likvidity, operačné a obchodné riziko. 

Úverové riziko (credit risk) vyplýva z možnosti neschopnosti dlžníka splatiť 

svoje záväzky voči veriteľovi včas a v plnej výške. Riziko likvidity (liquidity risk) 

predstavuje pre podnikateľský subjekt situáciu, v rámci ktorej nemá k dispozícii 

dostatočné množstvo likvidných prostriedkov. Operačné riziko (operational risk) je 

riziko, ktoré je dané kvalitou managementu a predstavuje potencionálnu stratu, ktorá 

vzniká existenciou chybných vnútorných procesov, zlyhaním ľudského faktora a pod. 

Obchodné riziko (business risk) je spojené s rizikom právnym, daňovým, 

reputačným, rizikom krajiny atď.  

Poslednou zložkou finančných rizík je riziko trhové (market risk), ktoré je 

ovplyvnené náhodným vývojom cien finančných inštrumentov, na základe ktorých 

v rámci tejto skupiny rozlišujeme riziko úrokové, akciové, komoditné a devízové. 

Najpodstatnejším pre túto prácu je riziko devízové (currency risk), ktoré chápeme 

ako riziko zmeny hodnoty finančného nástroja z dôvodu zmien menových kurzov. 

Zmena výmenných kurzov sa pre podnikateľské subjekty prejavuje v zmene 

očakávaných  cash flow, či   už v pozitívnej, alebo  negatívnej miere.  Devízové riziko  
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ovplyvňuje spoločnosti v časovom rozpätí od podpísania zmluvnej dohody do 

okamihu peňažného vyrovnania daného kontraktu.   

2.2 Teoretické východiská hedgingu 

V prvej časti tejto podkapitoly bude pojednávané o devízových pozíciách 

a operáciách, ktoré spoločnosti uskutočňujú v rámci svojej činnosti. Druhá časť bude 

venovaná teoretickému vymedzeniu pojmu hedging. 

2.2.1 Devízová pozícia a operácie 

Priamemu kurzovému riziku sú vystavené predovšetkým podnikateľské 

subjekty, ktoré udržujú obchodné vzťahy so zahraničím. Podľa vzťahu, resp. pomeru 

aktív a pasív denominovaných v cudzej mene, sa môžu firmy nachádzať v otvorenej, 

alebo uzavretej devízovej pozícii.  

V situácii s nulovým rozdielom medzi devízovými aktívami a pasívami, čo do 

kvantity, meny a doby splatnosti, je devízová pozícia podniku uzavretá. Otvorená 

devízová pozícia sa vyznačuje kladným alebo záporným rozdielom aktív 

(predovšetkým pohľadávok) a pasív (záväzkov) vyjadrených v cudzej mene 

k určitému časovému obdobiu. Kladný rozdiel medzi aktívami a pasívami stavia 

spoločnosť do dlhej pozície, ale v prípade, že hodnota pasív v cudzej mene je vyššia 

ako hodnota aktív v danej mene, potom sa subjekt nachádza v krátkej pozícii.  

Otvorená devízová pozícia v sebe prináša pravdepodobnosť zmeny budúcich 

cash flow. Spoločnosť je tak vystavená možnej strate z kurzových pohybov, avšak  

zmena môže priniesť aj zisk. V rámci riadenia devízového rizika sa môže spoločnosť 

rozhodnúť pre jeden z dvoch scenárov, ako s touto devízovou pozíciou zaobchádzať. 

V prípade očakávania pozitívnych zmien vo vývoji menového kurzu zostane pozícia 

otvorená. K uzatvoreniu otvorenej devízovej pozície dôjde v prípade, že spoločnosť 

očakáva negatívne zmeny vo vývoji vzájomného menového kurzu. K uzatváraniu 

pozícií však dochádza na trhu neustále, z dôvodu inverzného vzťahu medzi 

pozitívnymi a negatívnymi očakávaniami. To čo je pre určitý podnikateľský subjekt 

pozitívny vývoj, predstavuje pre druhú stranu negatívnu zmenu. Zmena menového 

kurzu v podobe apreciácie domácej meny je vítaným signálom pre importéra 

dovážajúceho z cudziny, avšak na druhej strane prináša problémy pre exportéra 
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v podobe zníženia tržieb realizovaných v cudzej mene po prepočte na menu 

domácu.  

Operácie, ktoré prebiehajú na devízových trhoch môžeme rozdeliť podľa doby 

ich realizácie na spotové (promptné) a termínované operácie. Spotová operácia je 

devízovou operáciou, ktorá musí byť vysporiadaná (prevod cudzej meny) do dvoch 

dní po uzatvorení kontraktu. Tieto obchody sú realizované pri spotovom kurze. Pre 

termínované operácie je typické, že k realizácii dnes dohodnutého obdobia dôjde až 

v budúcom okamihu dohodnutým v zmluve. Medzi termínované operácie patrí 

forward, swap, futures a opcie.    

Devízové operácie uzatvárajú obchodníci vždy s určitým účelom. Podľa tohto 

môžeme operácie rozdeliť na špekulácie, arbitráž a hedging. Pri špekulácii 

obchodníci (tzv. špekulanti) vsádzajú na neistý vývoj kurzov v budúcnosti. Špekulanti 

otvárajú devízové pozície v snahe profitovať na kurzovom rozdiely medzi spotovým 

kurzom a nimi očakávanými budúcimi kurzami. Pri arbitráži sa obchodníci 

(arbitrážisti) snažia využiť cenových diferencií na rôznych trhoch s cieľom dosiahnuť 

zisk. Základom arbitráže je teda nákup jednej meny za druhú na jednom trhu a jej 

súčasný predaj na trhu druhom, na ktorom sa obchoduje s vyššími ceny. Takýto typ 

predstavuje dvojstrannú arbitráž, popri ktorej poznáme aj trojstrannú devízovú 

arbitráž a arbitráž využívajúcu rozdielne úrokové sadzby medzi zvolenými menami. 

Kým špekulanti sa uzatvorením devízovej operácie riziku zámerne vystavujú, arbitráž 

so sebou nenesie žiadne riziko, nakoľko výsledok prípadného obchodu je dopredu 

známy (sú známe kurzové a úrokové rozdiely). Posledným z dôvodov, prečo 

obchodníci vstupujú do devízových obchodov, je hedging, ktorý je aj hlavným 

predmetom tejto diplomovej práce. Cieľom hedgingu je v rámci devízovej operácie 

zaistenie otvorenej pozície proti kurzovému riziku prostredníctvom hedgingových 

operácií. Pojem hedging, arbitráž a špekulácia, ktoré boli využité v tejto časti, sa 

netýkajú iba devízových operácií, ale ich podstata je rovnaká aj pri obchodoch 

s ďalšími finančnými aktívami (napr. komodity).  

2.2.2 Hedging 

V snahe minimalizovať zmeny vo vývoji výmenných kurzov sa spoločnosti 

zabezpečujú viacerými metódami. Pre pojem „zabezpečiť“ sa v odbornej terminológii 

ustálil pojem „hedging,“ ktorý pochádza z anglicky hovoriacich krajín. Hedgingom si 
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obchodníci snažia ochrániť hodnotu určitého aktíva proti nepriaznivému vývoju cien 

na trhu.  

Princíp hedgingu spočíva v tom, že k aktívu, ktorého riziko chceme znížiť, 

prikúpime iné aktívum, ktorým býva často krát finančný derivát. Z týchto aktív 

vytvoríme tzv. hedgingové portfólio, ktoré bude zaistené proti riziku zmien zložiek 

portfólia.  To znamená, že jeho výnos bude voči týmto zmenám čo najviac podľa 

možností imúnny a predikovateľný.1  

Podľa stupňa eliminácie rizika portfólia, rozlišujeme perfektný hedging, 

čiastočne zaistenie (časť rizika je nezaistená) a nezaistenie. Príčinou čiastočného 

zaistenia môže byť nesúlad medzi zložkami portfólia (rizikové aktívum je zaistené 

finančným derivátom, ktorého podkladovým aktívom je iné aktívum) – cross hedging, 

resp. časový nesúlad medzi obdobím, na ktoré chceme riziko aktíva zaistiť a dobou 

zrelosti zaisťovacieho inštrumentu.  

V súčasnosti existuje celá rada hľadísk, na základe ktorých rozlišujeme 

niekoľko druhov hedgingu.2  

• Podľa počtu revízií – statický (pasívny – na jedno obdobie) a dynamický (aktívny 

– na viacero období); 

• podľa frekvencie revízií – diskrétny (v diskrétnych okamihoch) a spojitý 

(kedykoľvek v nekonečne malých okamihoch); 

• podľa typu rizika, ktoré je zaisťované – celkové riziko (systematické a jedinečné) 

a systematické riziko; 

• podľa typu zaisťovacieho inštrumentu – hedging na akcie, obligácie, menu, 

úrokové sadzby, komodity, deriváty; 

• podľa toho, či je zaistenie vykonávané k určitému vzoru (najčastejšie je ním 

burzový index) – hedging bez vzoru, hedging so vzorom (benchmark hedging); 

• podľa hedgingovej stratégie (teda čo je optimalizačným kritériom pri tvorbe 

hedgingového portfólia) – faktorovo-neutrálny (delta hedging, delta-gama 

hedging, imunizácia portfólia), minimálny rozptyl, minimalizácia strednej hodnoty 

straty, minimalizácia hodnoty Value at Risk, maximalizácia strednej hodnoty 

funkcie úžitku, minimalizácia RAROC. 

                                                   
1 Zmeškal, Z. a kol. – Finanční modely, 2004, str. 143 
2 Zmeškal, Z. a kol. – Finanční modely, 2004, str. 143 
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Delta hedging 

Delta hedging patrí medzi faktorovo-neutrálne prístupy hedgingových stratégií, 

ktorého princíp je nasledujúci. Z rizikového aktíva v čase t (St) a zaisťovacieho 

inštrumentu v čase t s dobou realizácie T (ft,T) si vytvoríme hedgingové portfólium 

(πt), ktorého hodnota je daná nasledujúcim vzťahom,  

                          .,Tttt fhS ⋅−=Π                                             (2.1) 

Po vytvorení tohto portfólia, hľadáme taký počet zaisťovacích inštrumentov (h), aby 

prírastok hodnoty tohto portfólia bol rovný 0, teda bezrizikový, čo môžeme 

matematicky vyjadriť aj ako    

                  Ttt fhS ,∆⋅−∆=∆Π ,                                           (2.2) 

              .0? =∆Π→=h  

Predpokladajme, že prírastok hodnoty aktív je možné vyjadriť pomocou aproximácie 

Taylorovým rozvojom,  

       .
6

1

2

1 3
3

3
2

2

2

, ⋅⋅⋅+∆⋅
∂
∂⋅+∆⋅

∂
∂⋅+∆⋅

∂
∂=∆ S

S

f
S

S

f
S

S

f
f Tt                    (2.3) 

Pri delta neutrálnom hedgingu nás zaujíma iba aproximácia prvej derivácie, teda 

lineárna zložka Taylorovho rozvoja,  

                    ., S
S

f
f Tt ∆⋅

∂
∂=∆                                                (2.4) 

Podiel 
S

f

∂
∂

 predstavuje parameter citlivosti zmeny ceny zaisťovacieho inštrumentu 

(napr. opcie) na zmenu ceny aktíva a býva označovaný ako „delta”. Vzťah č. (2.4) tak 

môžeme zapísať ako  

                    ., Sdeltaf Tt ∆⋅=∆                                              (2.5) 

Takto vyjadrenú zmenu hodnoty zaisťovacieho inštrumentu môžeme dosadiť do 

vzťahu č. (2.2) a v takomto prípade je prírastok portfólia daný nasledovne ako  

                 .SdeltahS ∆⋅⋅−∆=∆Π                                         (2.6) 

Hľadaný počet zaisťovacích inštrumentov pri splnení podmienky, že prírastok 

hodnoty portfólia má byť rovný nule (∆π = 0) je tak daný nasledovne,  

                                                   .
1

delta
h =                (2.7) 
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V praxi však zaisťujeme častejšie viac aktív a v takomto prípade hodnota 

hedgingového portfólia a hľadaný optimálny počet zaisťovacích inštrumentov je daný 

nasledujúcimi vzťahmi, 

                 Tttt fNhSQ ,⋅⋅−⋅=π ,                                           (2.8) 

             deltaN

Q
h

1⋅= ,                                                 (2.9) 

kde Q je počet zaisťovaných aktív a N predstavuje množstvo podkladových aktív, na 

ktorý je vystavený 1 finančný derivát.  

2.3 Finančné deriváty ako inštrumenty zaistenia 

 Aj keď deriváty existujú už pomerne dlhú dobu3, ich význam vzrástol 

predovšetkým v období posledných 25 rokov, kedy boli zaznamenané vysoké výkyvy 

na finančných trhoch.  

Deriváty môžeme definovať ako finančné inštrumenty, ktorých hodnota závisí 

na (alebo je derivovaná z) hodnotách iných, základnejších, podkladových veličín.4 

Veľmi často ako podkladová veličina derivátov figuruje cena obchodovaného aktíva. 

Z tohto hľadiska rozlišujeme napríklad akciové, komoditné a úrokové deriváty. 

Najdôležitejšie deriváty pre túto diplomovú prácu budú menové deriváty, ktorých 

podkladovým aktívom je devízový kurz. V súčasnosti sú však finančné deriváty veľmi 

univerzálnym nástrojom a ich podkladovou veličinou môže byť prakticky čokoľvek. 

Deriváty tak môžu byť závislé napríklad na množstve snehu v danom horskom 

stredisku, na teplote a podobne.  

S finančnými derivátmi sa obchoduje ako na klasických burzách, kde majú 

deriváty štandardizovanú podobu, tak aj na medzibankovom trhu. Medzibankový trh 

(over-the-counter market, OTC) predstavuje vzájomne prepojenú počítačovú 

a telefónnu sieť dealerov, ktorý nie sú vo fyzickom kontakte, na ktorom objem 

dohodnutých obchodov je niekoľkonásobne väčší v porovnaní s obchodmi 

dohodnutých na burzách. Obchody prebiehajú medzi dvoma finančnými investormi, 

alebo medzi finančným investorom a jeho klientmi, ktorými bývajú najčastejšie 

zástupcovia firiem alebo fondov.   

                                                   
3 Komoditná burza v Chicagu – CBOT- vznikla v roku 1848 a onedlho na to bol vyvinutý prvý kontrakt typu 
futures 
4 John. C. Hull – Options, futures and other derivates, 6. vydanie, strana 1 
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2.3.1 Základné delenie derivátov 

Deriváty môžeme rozdeliť do dvoch hlavných skupín, ktorými sú termínové 

kontrakty a opčné kontrakty.  

 Medzi termínové kontrakty patria deriváty typu forward a futures, ktoré 

predstavujú zmluvné ustanovenia o kúpe alebo predaji podkladového aktíva za 

dohodnutú cenu a v dohodnutý čas. Obe strany (kupujúci a predávajúci) nemajú po 

uzatvorení obchodu žiadnu voľnosť v rozhodovaní a sú povinní splniť si svoje 

záväzky v dobe realizácie. Medzi termínové kontrakty patrí aj swapový kontrakt, 

ktorým sa rozumie záväzok dvoch strán o výmene aktív, hodnôt v určitých 

intervaloch v budúcnosti.   

2.3.2  Forwardové kontrakty 

 Svojou konštrukciou predstavuje forward pomerne jednoduchý typ derivátu, 

ktorý je založený na zmluve o kúpe a predaji aktíva v určitý okamih v budúcnosti a za 

určitú cenu (realizačnú cenu). Práve určitý budúci okamih odlišuje tento kontrakt od 

spotového, ktorým rozumieme zmluvu o kúpe a predaji aktíva dnes.  

Kým jedna zo strán forwardového kontraktu zaujíma dlhú pozíciu a zaväzuje 

sa kúpiť podkladové aktívum, tak druhá strana má povinnosť dané aktívum predať 

a nachádza sa v tzv. krátkej pozícii. Forwardový kontrakt je tak záväzný pre obe 

strany a k jeho zrušeniu môže dôjsť iba so súhlasom oboch zmluvných partnerov. 

Práve táto skutočnosť bráni realizovať investorovi zisky v prípade pozitívneho vývoja 

ceny podkladového aktíva. 

 Tieto kontrakty sú obchodované na neorganizovanom OTC trhu, z čoho 

pramení možnosť uzatvoriť kontrakt s parametrami, ktoré presne vyhovujú danému 

investorovi, s čím sa spája pojem „tailoring.“ Pre tento druh obchodu je rovnako 

typické, že náklady na jeho uzatvorenie sú nulové. Aj cez tieto výhody však 

uzatvorenie forwardu so sebou prináša určité riziko v podobe zlyhania protistrany, 

ktorá nebude ochotná alebo schopná splniť svoje záväzky. Ďalšou problémovou 

oblasťou je malá pravdepodobnosť úspechu pri predaji forwardu na sekundárnom 

trhu, kedy je ťažké nájsť partnera, ktorý bude ochotný kúpiť forward s danými 

parametrami.  
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Hodnotu forwardového kontraktu v momente realizácie označujeme termínom 

vnútorná hodnota, resp. výplatná funkcia (payoff function). Obrázok 2.1 znázorňuje 

vnútornú hodnotu kupujúceho (long position). 

              Obr. 2.1 – Vnútorná hodnota forwardového kontraktu – long position 

 

 

 

 

   

                      pravdepodobnosť dosiahnutia zisku 

Výplatná funkcia kupujúceho je daná ako 

                                          
KSVH TT −= ,                                                  (2.10)  

kde ST  je cena podkladového aktíva v dobe realizácie a K je realizačná cena.  

Z obrázku vyplýva, že vnútorná hodnota forwardu môže nadobúdať kladných 

a záporných hodnôt. Nakoľko cena forwardového kontraktu v dobe jeho uzatvorenia 

(f0,T) je rovná 0, kupujúci dosahuje zisk, ktorého výška je rovnaká s vnútornou 

hodnotou.  

 Druhá strana kontraktu, ktorá sa nachádza v krátkej pozícii, dosahuje presne 

opačného výsledku ako subjekt v long pozícii, čo znázorňuje nasledujúci obrázok.  

              Obr. 2.2 – Vnútorná hodnota forwardového kontraktu – short position 
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Rovnako ako v predchádzajúcom prípade, aj pre subjekt predávajúci 

podkladové aktívum platí, že veľkosť jeho zisku je určená vnútornou hodnotou, ktorá 

je daná nasledovne, 

                                             
.TT SKVH −=                                                  (2.11)  

Podľa podkladového aktíva, na ktorý je forward uzatvorený, rozlišujeme ako 

základné úrokové, akciové, komoditné a menové forwardy (currency forward).  

Menové forwardy 

Tento druh derivátu predstavuje kontrakt s podkladovým aktívom, ktorým je 

určitý počet jednotiek cudzej meny. Cieľom nákupu forwardu je zabezpečiť si budúci 

spotový kurz označovaný ako forwardový menový kurz, ktorým bude v dobe 

realizácie kontraktu menená jedna jednotka meny A za menu B.  

Forwardový kurz môžeme určiť pomocou vzťahu, ktorý sa označuje ako 

úroková parita, nakoľko pracuje s úrokovým diferenciálom medzi menami a jeho 

výšku vypočítame ako 

                                                

Trr feSF ⋅−⋅= )(
00 ,                                             (2.12) 

kde S0 je súčasný spotový výmenný kurz (kurz v dobe uzatvorenia kontraktu), F0 je 

forwardový kurz a r, rf sú domáca a zahraničná bezriziková sadzba na obdobie T. 

Z uvedeného vzťahu vyplýva skutočnosť, že výška forwardového kurzu závisí od 

rozdielu bezrizikových sadzieb jednotlivých mien. V prípade, že sadzba domácej 

meny (napr. CZK) je vyššia ako sadzba zahraničnej meny (napr. EUR), tak hodnota 

termínového kurzu bude vyššia ako je spotový kurz a naopak.  V skutočnosti však 

bývajú hodnoty forwardových kurzov dohodnutých v kontraktoch iné, ako je ich výška 

vypočítaná podľa hore uvedeného vzorca. Tento rozdiel je spôsobený zahrnutím 

rôznych prirážok a marží.  

2.3.3  Futures kontrakty 

 Podobne ako forwardové kontrakty, aj futures predstavujú zmluvné vzťahy 

medzi dvoma stranami o kúpe alebo predaji podkladového aktíva v určitý okamih 

v budúcnosti za určitú cenu. Od forwardov ich však odlišuje predovšetkým 

skutočnosť, že sa s nimi obchoduje na organizovaných trhoch, teda burzách. Aby sa 

mohlo s kontraktmi na burze obchodovať, musia byť konštruované tak, aby spĺňali 
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burzou stanovené podmienky, ktorými sú napríklad veľkosť kontraktu, miesto a čas 

dodávky a pod.   

 Veľkosťou kontraktu sa rozumie presne uvedené množstvo aktíva, ktoré bude 

doručené v rámci jedného kontraktu. S futures sa obchoduje v objemoch, ktorým sa 

hovorí LOT, čo predstavuje jednotku minimálneho obchodovaného množstva. Burzou 

je stanovené aj miesto doručenia dodávky, nakoľko pri preprave komodít vznikajú 

dodatočné náklady.5 Rovnako je stanovená aj presná doba v mesiaci, kedy môže 

dodávka uskutočnená. Pre mnohé futures kontrakty, toto obdobie predstavuje celý 

mesiac. Tieto mesiace sa ale líšia kontrakt od kontraktu a sú stanovené burzou tak, 

aby spĺňali potreby účastníkov trhu. 6 Regulácii podlieha aj spôsob uvádzania cien, 

ktorý má byť zrozumiteľný a vhodne nastavený (napr. suma USD/barel ropy na 2 

desatinné miesta).  

 Pri uzatvorení kontraktu sa obe strany vystavujú riziku, kedy jedna strana 

odmietne dodať bázický inštrument a druhá strana, investor, odmietne uhradiť 

záväzok za dodané aktívum. Toto kreditné riziko je do určitej miery eliminované 

skutočnosťou, že s futures kontraktmi sa obchoduje na organizovaných trhoch, kde 

jednou z hlavných úloh burzy je zabezpečenie obchodu tak, aby nemohlo dôjsť 

k vyhnutiu sa plnenia záväzkov. Pre elimináciu kreditného rizika sa používajú 

nástroje typu záloh. Toto opatrenie však predstavuje určitú nevýhodu kupujúceho pri 

uzatvorení obchodu, nakoľko prichádza o časť prostriedkov, ktoré by pri neexistencii 

záloh mohol do doby realizácie investovať. Ďalšou nevýhodou futures je ich 

štandardizovaná konštrukcia, ktorá nemusí vždy odpovedať požiadavkám 

kupujúceho.     

 Podobne, ako u forwardov, aj u futures rozlišujeme niekoľko variácií. 

V prípade, že dochádza k výmene určitej dohodnutej čiastky za akciový nástroj, 

hovoríme o akciových futures, pri výmene peňažnej čiastky za komoditu hovoríme 

o komoditných futures. Okrem týchto existujú aj úrokové a menové futures.  

 Na rozdiel od celosvetového trhu s menovými forwardmi, na trhu menových 

futures sa obchoduje iba s hlavnými svetovými menami, ako je napríklad americký 

                                                   
5 Komoditná burza CBOT v Chicagu napríklad stanovuje, že dodávka kukurice, na ktorú sú uzatvorené 
kontrakty, môže byť uskutočnená v Chicagu, Burns Harbor, Tolede alebo St. Louis. 
6 Futures kontrakty na kukuricu majú stanovené mesiace dodávky na CBOT na marec, máj, júl, september 
a december.  
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dolár, spoločná európska mena Euro, britská libra, švajčiarsky frank, japonský jen 

a pod. Ďalší rozdiel medzi týmito derivátmi predstavuje spôsob, akým je dosiahnutý 

zisk, resp. strata z kontraktu. Pre forward je typické, že investor realizuje zisk alebo 

stratu až v okamihu uplynutia životnosti kontraktu. Pri futures, zisk alebo strata sú 

dosahované každý deň, nakoľko futures kontrakty sú priebežne vyrovnávané denne. 

V dobe realizácie futures, ktorý je uzatvorený na rovnaký bázický inštrument, na 

rovnako znejúci objem a na rovnakú dobu splatnosti, ako forward, po sčítaní 

všetkých dosiahnutých ziskov a strát v priebehu životnosti kontraktu, získame 

rovnaký celkový výsledok, ako ten, ktorý je dosiahnutý v dobe realizácie forwardu.  

Spoločným znakom pre obe druhy derivátov (forward a futures) je, že kupujúci 

uhrádza cenu za kontrakt až v dobe jeho splatnosti. Na otázku, či je cena forwardu 

rovnaká s cenou futures s rovnakou dobou realizácie, by sme mohli odpovedať 

dvojako – áno a nie. Ceny týchto kontraktov sú zhodné za predpokladu, že 

bezrizikové sadzby v prípade menového forwardu a menového future sú konštantné. 

V tomto prípade úroková sadzba je známa funkcia v čase.   

V skutočnosti sa však úrokové sadzby menia pod vplyvom viacerých faktorov 

a podľa ekonomickej teórie a za predpokladu pôsobenia rizikovo neutrálnych 

investorov na trhu, potom sa líšia aj ceny týchto derivátov. Pri analýze vzťahu týchto 

dvoch cien zohráva významnú úlohu korelácia ceny futures s úrokovými sadzbami. 

Ak medzi cenou futures a sadzbou existuje kladná korelácia, potom je jeho cena 

vyššia ako cena forwardu a pri zápornej korelácii naopak. Pokiaľ je cena futures 

s úrokovou sadzbou nekorelovaná, potom by sa ceny oboch derivátov mali rovnať. 

Z empirických štúdií však vyšiel najavo fakt, že rozdiely medzi cenami sú štatisticky 

nevýznamné.  

Nasledujúca tabuľka sumarizuje stručný výpis hlavných rozdielov medzi medzi 

forwardmi a futures kontraktmi.  
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Tab. 2.1 – Porovnanie forward a futures kontraktov 7 

Forward Futures 

Súkromne dohodnutý kontrakt medzi 

dvoma stranami 

Kontrakt obchodovaný na burzách 

Neštandardizovaný Štandardizovaný 

Dodanie zvyčajne v stanovený deň Škála dodacích dní 

Vyrovnanie na konci kontraktu Vyrovnaný denne 

Určité kreditné riziko Prakticky žiadne kreditné riziko 

Dodanie alebo finálne finančné 

vyrovnanie sa uskutoční 

Kontrakt je zvyčajne uzatvorený 

(konečne vyrovnaný) pred dňom 

realizácie 

2.3.4  Swapy 

Ďalším druhom derivátu, ktorý je využívaný ako mimoburzový hedgingový 

nástroj, je swapový kontrakt. Swapový kontrakt je písomné zjednanie medzi dvoma 

stranami o výmene podkladových inštrumentov, ku ktorým dôjde vo viacerých 

okamihoch v budúcnosti. Z toho pohľadu tak swapový kontrakt vystupuje ako súhrn 

viacerých forwardov.  Základné delenie swapov je totožné ako u forwardov a futures 

a rozlišujeme tak úrokový či úverový swap, akciový, komoditný a menový swap. 

Vzhľadom k rozoberanej problematike tejto práce bude pozornosť zameraná iba na 

menový swap.  

Menový swap v jeho najjednoduchšej podobe predstavuje výmenu istiny 

a úrokových platieb v jednej mene za istinu a úrokové platby v druhej mene 

k určitému dátumu v budúcnosti. V tomto prípade k výmene istiny dochádza na 

začiatku a na konci životnosti kontraktu, kým úrokové platby sú priebežne menené 

počas doby trvania kontraktu. Istiny na začiatku a na konci životnosti swapového 

kontraktu sú prerátané rovnakým menovým kurzom (aktuálny spotový kurz v dobe 

uzatvorenia swapu), čím sa spoločnosť zabezpečuje proti menovému riziku.  

Konštrukcia menových swapov sa však môže od tohto prípadu líšiť v závislosti na 

použitej kombinácii platieb, ktoré sú vzájomne menené. Príkladom je swap bez 

priebežnej výmeny úrokových platieb, swap s priebežnými výmenami úrokových 

platieb ale bez počiatočnej a finálnej výmeny istiny a pod.  
                                                   
7 John C. Hull: Fundamentals of futures and option markets, 4. vydanie, str. 34 
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Z hľadiska použitej úrokovej sadzby môžeme hovoriť o fixed-for-fixed swape 

v prípade, ak dochádza k zámene pevnej úrokovej sadzby v jednej mene za pevnú 

úrokovú sadzbu v druhej mene. Menový swap typu floating-for-floating swapy 

umožňuje výmenu dvoch pohyblivých sadzieb. Okrem iného existuje aj fixed-for-

floating swap, ktorý je kombináciou pevnej a pohyblivej úrokovej sadzby.  

2.3.5 Opcie 

Opcie predstavujú ďalšiu skupinu finančných derivátov vhodných k hedgingu 

trhových rizík, s ktorými sa obchoduje na OTC trhoch, ale aj na burzách. Svojou 

konštrukciou sa však zásadným spôsobom odlišujú od termínovaných kontraktov.  

Pomenovanie tohto odvodeného cenného papiera je odvodené z vo ľnej 

pozície  držiteľa (kupujúci) opcie, ktorý má možnosť voľby (option [ang.] = voľba), 

teda právo  rozhodnúť sa o kúpe alebo predaji podkladového aktíva prostredníctvom 

opcie. Predajca (vypisovateľ) opcie sa nachádza v tesnej pozícii  a má povinnos ť 

rešpektovať rozhodnutie kupujúceho opcie.   

Podľa základného delenia rozlišujeme kúpne opcie (call option) a predajné 

opcie (put option). Call opcia dáva držiteľovi opcie právo kúpiť podkladové aktívum, 

put opcia mu umožňuje podkladové aktívum predať za dohodnutú realizačnú cenu 

(strike price, exercise price). Za toto právo je však povinný zaplatiť cenu, ktorá sa 

nazýva opčná prémia. Podľa doby využitia sú opcie delené na americké a európske. 

Americké opcie môžu byť využité kedykoľvek počas ich životnosti do doby realizácie, 

európske opcie môžu byť využité iba v jeden moment, ktorým je doba zrelosti. Okrem 

kombinácie týchto opcií, ktoré sa označujú ako plain vanilla, na trhu existujú aj 

exotické opcie so zložitejšími vlastnosťami, s ktorými sa obchoduje na OTC trhoch. 

Medzi ne patria neštandardné americké opcie, forward štart opcie, zložené opcie, as 

you like it opcie, bariérové, binárne, look back, ázijské opcie a pod. 

Oceňovanie opcií 

Prelomovým bodom v spôsobe oceňovania európskych opcií bol článok „The 

Pricing of Options and Corporate Liabilities“ od autorov Fischer Black a Myron 

Scholes zverejnený v Journal of Political Economy v roku 1973. Za tento príspevok 

v oblasti opcií bola týmto autorom v roku 1997 udelená Nobelova cena za ekonómiu. 

Spôsob ocenenia opcií podľa týchto autorov je známy ako Black-Scholesov model. Aj 
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keď je tento spôsob jedným z najpoužívanejších, jeho teoretické vymedzenie je 

založené na nasledujúcich zjednodušujúcich predpokladoch: 

a) podkladové aktívum má spojitý vývoj v čase, 

b) cena aktíva sa vyvíja podľa Markovovho procesu – pre odhad budúcich cien je 

dôležitý iba súčasný vývoj, historické ceny sú nevýznamné, 

c) cena podkladového aktíva sa vyvíja podľa geometrického Brownovho procesu 

s logaritmicko-normálnym pravdepodobnostným rozdelením cien, 

d) je povolený krátky predaj, 

e) neuvažuje sa s transakčnými nákladmi a daňami, 

f) nedochádza k výplate dividend, 

g) neexistujú príležitosti k bezrizikovej arbitráži, 

h) bezriziková sadzba je konštantná a rovnaká pre všetky doby splatnosti.     

Pri platnosti týchto predpokladov sa cena európskej call opcie nasledovne ako 

                 
( ) ( )210 dNeKdNSc dtr ⋅⋅−⋅= ⋅−  ,                            (2.13) 
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            dtdd ⋅−= σ12  ,                                      (2.15)       

kde c je cena call opcie, S0  je cena podkladového aktíva v momente ocenenia opcie, 

N(d1), N(d2) sú funkcie  normovaného normálneho rozdelenia pravdepodobnosti, K je 

realizačná cena, r je hodnota ročnej bezrizikovej sadzby, dt  je doba do splatnosti 

opcie a σ je smerodajná odchýlka výnosu podkladového aktíva.   

Výpočet európskej put opcie môžeme odvodiť z nasledujúceho vzťahu, ktorý je 

označený ako put-call parity, 

            .0SpeKc dtr +=⋅+ ⋅−                                     (2.16) 

Tento výraz vyjadruje skutočnosť, že hodnota európskej call opcie s určitou 

realizačnou cenou a dobou realizácie môže byť odvodená z hodnoty európskej put 

opcie s rovnakými parametrami, a naopak. Hodnota put opcie (p) sa potom určí 

nasledovne,  

          ( ) ( ).102 dNSdNeKp dtr −⋅−−⋅⋅= ⋅−                             (2.17) 
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Z hore uvedených vzťahov vyplýva, že existuje 5 základných faktorov, ktoré pôsobia 

na cenu opcií. Ktoré to sú a akým spôsobom sa na zmene ceny podieľajú, je 

ilustrované v nasledujúcej stati na prípade call opcie. 

Faktory ovplyv ňujúce zmenu ceny opcie 

Prvou veličinou, ktorej hodnota vplýva na výšku opčnej prémie, je cena 

podkladového aktíva – S0. Medzi ňou a cenou call opcie existuje vzťah, že čím je 

vyššie cena  podkladového aktíva, tým je vyššia aj hodnota opčnej prémie a naopak.   

Druhým faktorom je realizačná cena opcie – K. Call opcie s nižšou realizačnou 

cenou sú spojené s vyššou opčnou prémiou ako tie, ktorých realizačná cena je 

vyššia. To je spôsobené tým, že nižšia realizačná cena zvyšuje pravdepodobnosť 

využitia opcie a s rastúcou pravdepodobnosťou stúpa cena opcie. 

Hodnota opčnej prémie call opcie sa zvyšuje aj s dlhšou dobou do splatnosti - 

dt. Čím je doba realizácie vzdialenejšia, tým väčšia je pravdepodobnosť, že dôjde 

k väčším výkyvom vo vývoji cien podkladového aktíva a vypisovateľ opcie tak 

podstupuje riziko vyšších strát, ktoré je kompenzované vyššou cenou opcie.  

Ďalším prvkom zvyšujúcim hodnotu opcie je zvyšujúca sa volatilita - σ. 

S rastúcou volatilitou držiteľ opcie dosahuje vyšších ziskov, ale vypisovateľ opcie 

dosahuje vyšších strát. Preto platí, že čím vyššia volatilita ceny podkladového aktíva, 

tým vyššia cena call opcie. 

Menej jednoznačný je vzťah medzi bezrizikovou sadzbou – rf a cenou opcie. 

Držiteľ call opcie môže finančné prostriedky určené na kúpu podkladového aktíva do 

doby realizácie opcie investovať na trhu za bezrizikovú sadzbu. Pri spotovom nákupe 

však o túto možnosť prichádza. Naopak, vypisovateľ call opcie sa pripravuje 

o možnosť predať kedykoľvek podkladové aktívum na trhu, ale musí ho držať ako 

zásobu pre prípad využitia opcie. Prichádza tak nielen o finančné prostriedky, ktoré 

by mohol získať predajom aktíva, ale aj o prípadný úrokový výnos. Preto možno 

usudzovať, že s vyššou bezrizikovou sadzbou na trhu je spojená vyššia opčná 

prémia.      

 Podľa toho, aký je vzťah medzi realizačnou cenou (K) a cenou podkladového 

aktíva (ST) v dobe realizácie opčného kontraktu, opcie sa nachádzajú v in the money 

(v peniazoch), at the money (na peniazoch) a out of the money (mimo peňazí) 

pozícii. Pre call opciu platí, že je v in the money pozícii, ak je ST > K. Pre at the 
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( )TSf
~

money platí, že ST = K a pre out of the money ST < K. Put opcia je v in the money, ak 

K > ST, v at the money, ak K = ST a v out of money v prípade, že K < ST.   

 Keďže o využití opcie rozhoduje jej držiteľ, je zrejmé, že svoje právo realizuje 

v prípade, keď sa opcia nachádza v in the money pozícii. Efekt, ktorý kupujúci opcie 

získa v dobe realizácie bez ohľadu na zaplatenú opčnú prémiu, označujeme ako 

vnútornú hodnotu (intrinsic value). V prípade call opcií je vnútorná hodnota rovná 

nule, alebo dosahuje kladných čísel a ukazuje, koľko je in the money pozícia opcie. 

Vnútornú hodnotu európskej call  opcie z poh ľadu kupujúceho  znázorňuje obrázok 

(2.3). 

        Obr. 2.3 – Vnútorná hodnota a zisk call opcie, long position  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu vyplýva, že vnútorná hodnota v závislosti na cene podkladového aktíva je 0 

pre prípad ST < K (opcia nie je využitá), alebo ST – K pre ST > K. Jej zápis tak vyzerá 

ako 

                ( ).;0 KSxmaVH TT −=                                          (2.18) 

Okrem iného je zrejmé, že držiteľ opcie sa vystavuje riziku straty iba vo výške opčnej 

prémie, pričom jeho zisk je neobmedzený. Celkový efekt kupujúceho opcie po 

započítaní zaplatenej opčnej prémie tak vyjadruje nasledujúci vzťah, 

             ( ).; ccKSxmazisk TT −−−=                                    (2.19) 

V opačnom postavení je vypisovateľ európskej call opcie, ktorého zisk je zhora 

ohraničený výškou obdŕžanej opčnej prémie, pričom jeho strata je neobmedzená a 

závisí na cene podkladového aktíva v dobe realizácie, teda  

             ( ).; ccSKnmizisk TT ++−=                                   (2.20) 
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                        Obr. 2.4 – Vnútorná hodnota a zisk call opcie, short position  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku č. 2.4 je znázornená situácia vypisovateľa call opcie. Vnútorná hodnota 

a zisk, ktorý dosiahne z uzatvorenia opčného kontraktu závisí na rozhodnutí držiteľa 

opcie. V prípade, že ST < K, opcia nie je využitá a jej vypisovateľ dosahuje zisku vo 

výške opčnej prémie pri vnútornej hodnote 0. Ak je ST > K, vnútorná hodnota 

dosahuje rozdielu K – ST. Vzťah pre určenie vnútornej hodnoty má nasledujúci tvar, 

             ( ).;0 TT SKnmiVH −=                                           (2.21) 

Graficky môžeme zachytiť funkčnú závislosť vnútornej hodnoty a dosahovaného 

zisku na cene podkladového aktíva aj v prípade európskej put opcie v long a short 

pozícii. 

                        Obr. 2.5 – Vnútorná hodnota a zisk put opcie, long position 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnota zisku v dobe realizácie je daná nasledujúcim vzťahom, 

             ( ).; ccSKxmazisk TT −−−=                                       (2.22) 
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Vnútorná  hodna pre držiteľa opcie  je dobe  realizácie 0, alebo kladný rozdiel medzi  

K – ST, čo môžeme vyjadriť aj ako 

                       ( ).0;TT SKxmaVH −=                                            (2.23) 

Výsledky, aké môže dosiahnuť vypisovateľ put opcie sú zachytené v obrázku č. 2.6. 

  Obr. 2.6 - Vnútorná hodnota a zisk put opcie, short position 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z obrázku vyplýva, že pri nevyužití opcie (ak ST > K) je vnútorná hodnota opcie rovná 

0, ale pri jej využití (ak ST < K) sa dostáva do záporných čísel. Vzťah (2.24) udáva, 

aká bude vnútorná hodnota v dobe realizácie a vzťah č. (2.25), aký zisk dosiahne 

vypisovateľ opcie, teda 

                  ( ),0;KSnmiVH TT −=                                             (2.24) 

       ( ).; ccKSxmazisk TT ++−=                                        (2.25) 

Cena opcie je v dobe realizácie zhodná s jej vnútornou hodnotou. Avšak 

počas doby životnosti opčného kontraktu sa skladá z dvoch zložiek: časovej hodnoty 

a vnútornej hodnoty. Časová hodnota závisí na dobe do expirácie, volatilite ceny 

podkladového aktíva a podobne. Krivka časovej hodnoty má rastúci exponecionálny 

tvar a v dobe realizácie jej hodnota je 0. To znamená, že čím kratší okamih do konca 

životnosti opcie, tým je časová zložka ceny opcie menšia, čo potvrdzuje aj 

nasledujúci obrázok. 
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                  Obr. 2.7 – Štruktúra ceny call opcie v závislosti na čase  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    vnútorná hodnota                  30 dní do realizácie       

               60 dní do realizácie 

Podľa podkladového aktíva, ktoré je predmetom opčného obchodu, 

rozlišujeme úrokové, menové, akciové a komoditné opcie. Z hľadiska zamerania tejto 

práce bude v nasledujúcej časti pozornosť venovaná iba menovým opciám. 

Menové opcie (Currency option) 

 Devízové opcie sú štandardné opčné kontrakty, ktorých podkladovým aktívom 

je devízový kurz. Sú rovnako oceňované pomocou Black-Scholesovho modelu, ktorý 

je prispôsobený devízovým trhom a spôsob výpočtu ceny európskej call a put opcie 

je oproti rovniciam (2.13) a (2.17) mierne modifikovaný, ako to ukazujú nasledujúce 

vzťahy,  

( ) ( )210 dNeKdNeSc dtrdtr df ⋅⋅−⋅⋅= ⋅−⋅− ,                               (2.26)       

( ) ( )102 dNeSdNeKp
dtrdtr fd −⋅⋅−−⋅⋅= ⋅−⋅− ,                             (2.27)  

pričom                              
dt

dtrr
K

S

d
fd

⋅

⋅







+−+









=
σ

σ
2

ln
2

0

1 ,                                   (2.28) 

                   dtdd ⋅−= σ12  ,                                               (2.29)       

kde c je cena call opcie, p je cena put opcie, S0 je cena podkladového aktíva 

v momente ocenenia opcie, N(d1), N(d2) sú funkcie normovaného normálneho         

rozdelenia      pravdepodobnosti, K je realizačná cena, rd je domáca bezriziková 
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sadzba, rf je zahraničná bezriziková sadzba, dt je doba do splatnosti opcie a σ je  

smerodajná odchýlka výnosu podkladového aktíva.   

2.3.6 Opčné stratégie 

Kým predchádzajúca stať bola venovaná štyrom základným opčným pozíciám, 

v nasledujúcej časti bude venovaná pozornosť na opčné stratégie.  

Opčné stratégie predstavujú simultánny nákup a/alebo predaj rôznych opcií 

s cieľom zabezpečiť potreby, ciele a preferencie rizík investora. Aj keď dnes existuje 

celá rada stratégií, v závislosti na predpokladoch investora týkajúcich sa budúceho 

vývoja na trhu, môžeme opčné stratégie rozdeliť do piatich hlavných skupín. Ak 

investor očakáva rast trhu, mal by zvoliť bullish (býčiu) stratégiu, pri očakávaní 

poklesu zvolí bearish (medvediu) stratégiu. Volatile (nestála, volatilná) stratégia je 

vhodná pre investora, ktorý očakáva prudké výkyvy vo vývoji cien na trhu. Pre prípad 

očakávaní spojených so stagnáciou trhu je vhodné zvoliť neutrálnu stratégiu 

a v situácii, ak investor vidí na trhu cenový nesúlad, mal by využiť arbitrážnu opčnú 

stratégiu. V nasledujúcej časti bude popísaná iba stratégia, ktorá je použitá v 4. 

kapitole. 

Opčná stratégia Synthetic short stock  

 Túto opčnú stratégiu je možné zaradiť medzi bearish stratégie, nakoľko 

investor očakáva pokles cien na trhu. Je potrebné si uvedomiť, že podkladovým 

aktívom devízových opcií je devízový kurz, napr. CZK/EUR, ktorý vyjadruje počet 

českých korún k získaniu jedného euro. Pre spoločnosť, ktorá sa nachádza 

v otvorenej dlhej pozícii, pokles cien na trhu predstavuje prepad ceny eura voči CZK. 

Tejto situácii musí čeliť celá rada exportujúcich firiem, pre ktorých oslabenie cudzej 

meny (resp. apreciácia domácej meny) predstavuje zníženie tržieb vyjadrených 

v domácej mene z realizovaných obchodov fakturovaných v cudzej mene.    

 Synthetic short stock stratégia predstavuje kombináciu long put a short call 

opcie na rovnaké podkladové aktívum, s rovnakými termínmi splatnosti a rovnakými 

realizačnými cenami. Menej agresívna verzia tejto stratégie, Synthetic short stock 

(split strikes), je zložená z long put a short call opcie s rovnakými termínmi splatnosti 

pri rozličných realizačných cenách. Kým prvý variant tejto stratégie poskytuje 

investorovi ochranu proti prípadnému poklesu cien podkladového aktíva (pre potreby 
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tejto práce rozumieme pokles ceny podkladového aktíva oslabenie eura), tak využitie 

opcií s rozličnými realizačnými cenami v druhom variante poskytuje miernu formu 

ochrany aj pre prípad, že investorove predpoklady o poklese ceny podkladového 

aktíva sa nenaplnili, ale naopak, zaznamenali mierny rast.  Táto skutočnosť je 

zaznamenaná na nasledujúcom obrázku. 

Obr. 2.8 – Opčná štruktúra Synthetic short stock (split strikes) 

 

Pri uzatvorení tejto stratégie môže investor pri pozitívnom cenovom vývoji dosiahnuť 

neobmedzený zisk, ktorý je však limitovaný nemožnosťou záporných cien. Túto 

skutočnosť znázorňuje klesajúca časť červenej krivky nad osou x do bodu Kp.  

Kladné cenové rozpätie vytvorené zaradením call opcie s vyššou realizačnou cenou 

(Kc) oproti put opcii, poskytuje investorovi určitú formu ochrany pri miernom náraste 

ceny (oslabení CZK). V tomto pásme, ktoré znázorňuje úsečka KpKc, investor obdrží 

rozdiel opčných prémií (ak c > p; resp. zaplatí tento rozdiel, ak c < p a úsečka KpKc 

by sa nachádzala pod osou x). Naopak, pri väčšom náraste ceny je investor 

nechránený a jeho možná strata je neobmedzená.  

O efekte, ktorý získa spoločnosť zapojená do tejto stratégie s cieľom zaistiť sa pre 

prípad oslabenia kurzu českej koruny, rozhoduje výška spotového kurzu v dobe 

realizácie vo vzťahu k realizačnej cene. Investor dosahuje zisk v prípade, ak platí 

   ( )pcKS cT −+< ,     (2.30) 

kde (c - p) predstavuje rozdiel zaplatenej a získanej opčnej prémie. Výška zisku je 

potom daná vzťahom 

      ).( pcSKzisk Tp −+−=                           (2.31) 
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V prípade, že  

    ( )pcKS cT −+> ,                         (2.32) 

spoločnosť z danej stratégie realizuje stratu, ktorej výška sa určí podľa ako 

     ).( pcKSstrata cT −+−=                     (2.33) 

2.4 Základné prístupy odhadu menového kurzu 

Hodnota menového kurzu ovplyvňuje dianie v celej ekonomike, nie len 

v jednotlivých segmentoch. Jeho zmeny pôsobia priamo, či nepriamo nielen na 

podnikateľský sektor, ale aj na spotrebiteľov. Menové kurzy tak predstavujú jednu 

z najdôležitejších ekonomických veličín. Subjekty v ekonomike s plávajúcim 

menovým kurzom sú vystavované riziku jeho zmeny, čo môže mať pozitívny, ale aj 

negatívny dopad na ich rozhodovanie a hospodárenie. Preto sa mnoho ekonómov 

pokúšalo a pokúša o čo najvhodnejšiu prognostiku jeho vývoja, prostredníctvom 

rôznych modelov a identifikáciou kľúčových faktorov, ktoré môžu mať vplyv na jeho 

výšku. Je dôležité ale podotknúť, že spoľahlivá metóda, pomocou ktorej by sa dala 

určiť výška kurzu v určitom okamihu v budúcnosti neexistuje. 

Pri prognostike devízového kurzu musíme brať do úvahy celú radu faktorov, 

ktoré pôsobia na jeho determináciu v rôznych obdobiach. V krátkom období vplývajú 

na výšku menového kurzu predovšetkým úrokové sadzby a očakávania o jeho 

budúcom vývoji. Dlhodobé menové kurzy sú však závislé na omnoho komplexnejšom 

a rozsiahlejšom súbore faktorov, do ktorého môžeme zaradiť monetárnu politiku, 

infláciu, vzťah medzi úrokovými sadzbami a devízovými kurzami, ale aj rôzne šoky 

v oblasti dopytu a ponuky na trhu statkov.   

Odhad menového kurzu vychádza aj z makroekonomických agregátov, ako je 

napr. veľkosť peňažnej zásoby, platobná bilancia a pod.  V rámci platobnej bilancie 

sa posudzuje predovšetkým  saldo obchodnej bilancie, pre ktoré platí, že ak 

obchodná bilancia vykazuje kladné saldo, devízový kurz posilní a naopak. Ďalším 

využívaným teoretickým modelom k odhadu kurzu je prístup portfóliový. Pri odhade 

sa postupuje pomocou modelu oceňovania kapitálových aktív, CAPM, pričom 

vychádzame z toho, že kurz odvodzujeme z portfólia mien.  
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2.4.1 Model paritných podmienok 

 Tento model je založený na sústave piatich rovníc vyjadrujúcich rovnovážne 

podmienky a predstavuje základ väčšiny modelov zaoberajúcich sa prognostikou 

devízového kurzu.   

         

 
                                         
 

         

 

  

Prvá rovnica vyjadruje tzv. paritu úrokových sadzieb . Táto rovnováha 

vyjadruje, že pomer medzi forwardovým kurzom uzatvoreným v čase t na čas T a 

spotovým kurzom v čase t je daný rozdielom medzi domácou (dr) a zahraničnou 

úrokovou sadzbou (zr). Úroková parita predstavuje situáciu, kedy depozitá 

denominované v jednej mene prinášajú rovnaký výnos, ako depozitá v druhej mene 

po predchádzajúcej konverzii. V prípade, že je táto rovnováha porušená, dochádza 

k devízovej arbitráži a arbitrážisti uprednostnia investičnú variantu s vyšším 

výnosom. V prípade, že vyšší výnos dosiahnu na zahraničnom trhu, konverzujú svoje 

prostriedky na spotovom trhu a po uplynutí investičného obdobia dochádza k spätnej 

výmene mien. Ak výmena mien prebieha prostredníctvom forwardového kurzu 

dohodnutého v minulosti, hovoríme o krytej úrokovej parite. Z rozdielu úrokových 

sadzieb na jednotlivých trhoch môžeme indikovať vývoj mien. Mena ekonomiky 

s vyššou úrokovou sadzbou by v krátkom období mala zhodnotiť, ale z dlhodobého 

hľadiska možno očakávať jej znehodnotenie.  

2. rovnica predstavuje Fisherov efekt  a zachytáva vplyv očakávanej miery 

inflácie na úrokovú mieru. Podľa tohto efektu je nominálna úroková miera 

v ekonomike daná súčtom reálnej úrokovej miery a očakávanej miery inflácie. Pri 

danej reálnej úrokovej sadzbe sa nominálna miera mení pod vplyvom zmeny 

očakávanej inflácie.   

2 

3 

4 

1 

5 
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Rovnica č. 3 vyjadruje teóriu parity kúpnej sily . Teória pracuje s absolútnou 

a relatívnou verziou, ktoré dávajú do súvisu cenové hladiny dvoch ekonomík a ich 

vzájomný devízový kurz. Podmienka zachytená v tejto rovnici predstavuje relatívnu 

verziu. Podľa nej pohyb menového kurzu závisí na rozdielnom tempe vývoja 

cenových hladín v daných ekonomikách. Ak so vzájomného porovnania 2 ekonomík 

vyplynie skutočnosť, že v jednej z nich dochádza k vyššiemu cenovému rastu, tak 

mena danej krajiny bude v čase znehodnocovať. Kritici tejto teórie ale vyčítajú, že jej 

platnosť sa prejavuje iba v dlhodobom časovom horizonte (10 – 20 rokov) a pre 

prognózu v krátkom období sú jej závery nepreukázateľné z dôvodu ovplyvňovania 

kurzu rôznymi monetárnymi šokmi.8 Ďalším nedostatkom, s ktorým je táto teória 

spojená, je problematika určovania inflácie, ktorá sa odvodzuje zo spotrebného koša. 

Jeho jednotlivých položkám sú priradené váhy na základe štruktúry domácej 

spotreby a nie podľa štruktúry zahraničného obchodu, ktorý môže devízový kurz 

ovplyvniť. Okrem iného sú do spotrebného koša zaradené aj medzinárodne 

neobchodovateľné položky (napr. nájomné), ktoré ale nevytvárajú žiadne tlaky na 

zmeny devízového kurzu. Nakoľko je celý spotrebný kôš tržne ocenený, nárast cien 

na strane týchto položiek sa prejaví do celkového rastu inflácie, ktorá tak vstupuje do 

výpočtu budúceho devízového kurzu ako nadhodnotená.  

Štvrtá  rovnica predstavuje efekt o čakávania , ktorý platí v krátkom období a 

v podmienkach dokonalého trhu. Za predpokladu, že je forwardový kurz určený 

správne, jeho hodnota je platná aj pre očakávaný budúci devízový kurz.  

Posledná, piata rovnica, býva označovaná aj ako medzinárodný Fisherov 

efekt . Svojou konštrukciou sa podobá na krytú paritu úrokových sadzieb a vyjadruje, 

že očakávaná hodnota menového kurzu záleží na pomere nominálnych úrokových 

mier v ekonomikách. Kým v rovnici č. 1 sa pracovalo s forwardovým devízovým 

kurzom, ktorý je investorovi dopredu známy, tu je hodnota kurzu iba očakávaná 

a preto medzinárodný Fisherov efekt označujeme aj ako nekrytá úroková parita .  

2.4.2 Simulácia Monte Carlo a stochastické procesy 

 Úlohou simulácie Monte Carlo (stochastická simulácia) je simulovať náhodný 

vývoj ceny finančného aktíva, v tomto prípade devízového kurzu, pomocou veľkého 

                                                   
8 Jan Frait: Mezinárodní peňěžní teorie, rok 1998, str. 78 
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počtu hypotetických scenárov. Generovaním veľkého počtu scenárov získame 

funkciu rozdelenia pravdepodobnosti vývoja kurzu k určitému okamihu. Čím väčší 

počet pokusov simulujeme, tým viac sa simulácia podobá pravdepodobnostnému 

rozdeleniu skutočného systému.   

Pre finančné aktíva platí, že ich vývoj v čase je náhodný a takýto vývoj je 

označený ako stochastický proces. Procesy teda zaznamenávajú zmeny ceny aktíva 

v čase, pričom čas môže byť vyjadrený diskrétne alebo spojite. Pre stochastické 

procesy s diskrétne vyjadreným časom platí, že hodnota premennej sa môže meniť 

iba v určitých pevne stanovených okamihoch v čase. Pri spojitom vyjadrení 

k zmenám hodnôt veličín dochádza v akomkoľvek okamihu. Stochastické procesy 

taktiež rozlišujú medzi diskrétnym a spojitým vyjadrením veličín. Kým spojito 

vyjadrené veličiny môžu nadobúdať akékoľvek hodnoty z daného intervalu, diskrétne 

veličiny môžu nadobúdať iba určité hodnoty.  

Príkladom stochastického procesu so spojite vyjadreným časom a spojite 

zachytávanou veličinou je Wienerov proces . Jeho podstata vyplýva z Markovovho 

procesu, ktorý je založený na predpoklade, že predikcia budúceho vývoja vychádza 

iba zo súčasnej hodnoty veličiny, pričom historické ceny sú irelevantné. Aby bolo 

možné popísať vývoj náhodnej veličiny z pomocou Wienerovno procesu, musí spĺňať 

dva nasledujúce predpoklady, že 

a)          tzz ∆⋅=∆ ,                     (2.34) 

           kde ∆z je zmena veličiny z v krátkom časovom intervale ∆t a z je 

náhodná veličina z normovaného normálneho rozdelenia;  

b) hodnoty ∆z sú pre akékoľvek dve rozdielne krátke intervaly ∆t     

nezávislé.  

Z prvej podmienky vyplýva, že samotná ∆z pochádza z normálneho rozdelenia, teda 

stredná hodnota ∆z je rovná 0 a rozptyl odpovedá zmene času ∆t. V prípade, že 

intervaly medzi jednotlivými krokmi sú skrátené na nekonečne malé (∆t→0), potom 

má Wienerov proces nasledujúci tvar, 

       .dtzdzzz dttt ⋅=≡− −                                (2.35) 

Špecifický Wienerov proces predstavuje proces s náhodnou (reziduálnou) 

zložkou. Príkladom procesu, obsahujúceho aj trendovú zložku, je aritmetický 
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Brownov proces  (resp. zovšeobecnený Wienerov proces), pomocou ktorého 

môžeme prírastok veličiny x vyjadriť ako 

       .,
dt

dx
kdedzdtdx =⋅+⋅= ασα                  (2.36) 

Prvá časť rovnice, trendová zložka, vyjadruje, že v časovom intervale o dĺžke dt sa 

veličina x zmení o hodnotu α . dt. Druhá časť rovnice tvorí reziduálnu zložku a vzniká 

súčinom špecifického Wienerovho procestu (dz) a smerodajnou odchýlkou (σ) 

prírastku veličiny x za jednotkový časový interval, pričom oba parametre (α, σ) sú 

konštanty.  Aritmetický Brownov proces je proces s lineárnym cenovým vývojom, čo 

dokazuje nasledujúci vzťah na výpočet strednej hodnoty veličiny x v čase T, 

            ( ) .0 TxxE T ⋅+= α                               (2.37) 

Rozptyl môžeme určiť podľa vzťahu (2.38) ako 

        ( ) .var 2 TxT ⋅= σ                                (2.38) 

Podľa aritmetického Brownovho procesu sa správajú fyzikálne veličiny. Pre 

podmienky finančného modelovania sa však využíva geometrický Brownov proces 

s exponenciálnymi cenami , podľa ktorého sa správajú akcie, akciové indexy 

a meny. Jeho podoba je daná ako 

         .dzxdtxdx ⋅⋅+⋅⋅= σα                              (2.39) 

Vydelením tejto rovnice veličinou x získame vzťah pre určenie výnosu aktíva, teda 

                   dzdt
x

dx ⋅+⋅= σα ,                                         (2.40) 

kde α predstavuje priemerný výnos, spravidla za jedno obdobie a σ smerodajnú 

odchýlku za rok.  

Ďalšou modifikáciou Brownovho procesu , ktorý sa využíva vo finančnom 

modelovaní, napríklad pri analytickom oceňovaní opcií, je proces s logaritmickými 

cenami . Za predpokladu, že premenná sa vyvíja podľa procesu zachyteného vo 

vzťahu (2.39) a je použitá Itôova lema (obdoba Taylorovho rozvoja pre 

nestochastické funkcie) pre funkciu G = ln x , je možné dokázať, že    

     .ln dzdtxddG ⋅+⋅== σα                        (2.41) 

Na základe geometrického Brownoho procesu s logaritmickými cenami, sa náhodný 

vývoj ceny finančného aktíva určí nasledovne,  
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( ).dzdt

dttt exx ⋅+⋅
− ⋅= σα                     (2.42) 

Stredná hodnotu a rozptyl ceny finančného aktíva sa potom určia podľa 

nasledujúcich vzťahov, 

        ( ) ( ) ,0
T

T exxE ⋅⋅= α                         (2.43) 

       ( ) ( ) [ ].1var )(22 2

−⋅⋅= ⋅⋅⋅ TT
oT eexx σα                     (2.44) 

2.4.3 Predikcia volatility 

 Dôležitou súčasťou finančného rozhodovania je pozorovanie volatility, ktorá 

vyjadruje mieru neistoty budúcich hodnôt premenných.  

 Volatilita σ premennej je definovaná ako smerodajná odchýlka výnosu 

premennej za jednotku času ak je výnos vyjadrený pomocou spojitého úročenia 

(spojitý výnos). Volatilia používaná pre riadenie rizika sa vyznačuje jednotkou času 1 

deň, takže vyjadruje smerodajnú odchýlku spojitého výnosu za 1 deň. 9 Spojitý výnos 

v čase t (Rt) určíme ako 

   ,
1−

=
t

t
t P

P
nlR                               (2.45) 

kde Pt je cena, v našom prípade kurz, v čase t. 

 Existuje niekoľko spôsobov, ako určiť volatilitu. Jej hodnotu je možné získať 

z historických dát, alebo prostredníctvom špeciálnych modelov, ktoré sledujú 

kolísanie volatitlity v čase v prípade, ak nie je konštantná (neplatí homoskedasticita). 

Týmito modelmi sú modely ARCH, GARCH a EWMA.  

 Modely GARCH a EWMA 

Model GARCH (1;1) pre predikciu na jedno obdobie je definovaný ako 

                                    
2

1,
22

,1 −+ ⋅+⋅+= ttttt σβεαωσ ,                              (2.46) 

kde 2
,1 tt+σ  je predikovaný rozptyl veličiny v čase t na čas t+1, 2

tε  je skutočný rozptyl v 

čase t,  2
1, −ttσ  je odhadovaný rozptyl v čase t-1 na čas t a veličiny α, β, ω sú 

odhadované parametre. Tieto parametre však musia spĺňať podmienku nezápornosti 

(α, β, ω > 0) a zároveň súčet (α + β) < 1. Prídavok (1;1) za GARCH (Generalized 

Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) znamená, že predikovaný rozptyl je 

                                                   
9 John C. Hull – Risk Management and Financial Institutions , str. 112 
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založený na úplne poslednom pozorovaní ε a na úplne poslednom odhadovanom 

rozptyle 2σ .  

 Zvláštnym prípadom modelu GARCH (1;1) je model EWMA (Exponentially 

Weighted Moving Average) s jedným parametrom. Ako vyplýva z jeho názvu, tento 

model priraďuje exponencionálne zmenšujúce sa váhy hodnotám pri spätnom 

pohybe v čase. Z rovnice č. (2.46) za predpokladu, že ω = 0, α = 1 – λ a β = λ 

získame vzťah definujúci model EWMA,  

                                      ( ) 2
1,

22
,1 1 −+ ⋅+⋅−= ttttt σλελσ ,                               (2.47) 

kde λ musí nadobúdať hodnoty iba z intervalu <0; 1>. Hodnotu tohto parametru, ktorý 

býva označený aj ako tlmiaci faktor môžeme určiť pomocou minimalizácie kritéria 

RMSE ako  

                                          ∑⋅=
t

tz
T

RMSE 21
,                                    (2.48) 

pričom                                                 
2

1,
2

−−= ttttz σε ,                                            (2.49) 

kde zt je chyba predikcie. 

Parameter λ určuje mieru vplyvu starších dát pri výpočte predikovaného 

rozptylu. Hodnota toho koeficientu, nachádzajúca sa blízko číslo jedna 1 implikuje, že 

najväčšiu váhu majú najnovšie údaje a najmenšiu tie najstaršie.  

Výhodou tohto modelu je jeho jednoduchosť, nakoľko k výpočte EWMA je 

postačujúca časová rada iba o niekoľkých pozorovaniach. V akomkoľvek danom 

čase, je dostatočné zapamätať si iba súčasný odhad rozptylu a úplne posledné 

pozorovanie hodnoty tržnej premennej (v našom prípade devízový kurz). Ak získame 

nové pozorovanie hodnoty premennej, je možné vypočítať jej novú percentuálnu 

zmenu a s využitím rovnice (2.47) obnoviť náš odhad rozptylu. Starý odhad rozptylu 

a staré hodnoty premennej už nie je potrebné uchovávať. Kým model GARCH je 

vhodné používať na odhad volatitility denných výnosov, pre týždenné a mesačné 

výnosy je lepší model EWMA.  
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3 Charakteristika finan čnej situácie spolo čnosti 

 Náplňou diplomovej práce je zaistenie kurzového rizika, ktoré bude navrhnuté 

pre spoločnosť Flash Steel, a. s., o ktorej bude pojednávať táto kapitola. 

3.1 Všeobecné informácie o spolo čnosti 

Spoločnosť vznikla 22. augusta 2000 a svoju činnosť zahájila dňa 1. 

septembra toho istého roku. Právna forma tejto spoločnosti bola v tomto čase 

spoločnosť s ručením obmedzeným so základným kapitálom 1 000 000 Kč. 

K významnej zmene došlo dňa 7. septembra 2006, kedy bolo rozhodnuté o zmene 

právnej formy na akciovú spoločnosť, ktorá bola spracovaná ku dňu 30. októbra 

2006. So zmenou právnej formy došlo aj k zmene základného kapitálu, ktorý bol 

navýšený na čiastku 14 000 000 Kč prostredníctvom 140 ks kmeňových akcií na 

majiteľa v listinnej podobe o nominálnej hodnote 140 000 Kč.   

Podľa údajov k 31. decembru 2008 môžeme spoločnosť zaradiť podľa počtu 

zamestnancov do kategórie firiem s 50 – 99 zamestnancami a podľa tržieb do 

kategórie 300 000 000 – 499 000 000. 

Činnosť spoločnosti Flash Steel, a. s. môžeme rozdeliť do dvoch oblastí, 

ktorými sú úsek kovových materiálov a úsek služieb. Tieto úseky sú následne 

rozdelené do jednotlivých divízií tak, ako to zobrazuje nasledujúci obrázok.  

  Obr. 3.1 – Štruktúra obchodných činností 

 

   

 

 

 

 

        Zdroj - http://www.flashsteel.cz/index.htm 
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Divízia engineering sa zaoberá výrobou a rekonštrukciou technologických 

celkov, výrobou a dodávkou technologických zariadení (napr. tlakové nádoby, 

výmenníky, parovody a iné), dodávkou komponentov (armatúry, potrubia a pod.), 

výrobou zváraných oceľových konštrukcií, produkciou valcov z kovanej a liatej oceli 

a výrobou strojných dielov a polotovarov. Druhou významnou zložkou je divízia 

hutného materiálu, ktorá sa zaoberá veľkoobchodom s hutným materiálom pre 

energetiku a chemický priemysel, materiálom pre výrobu mechanických dielov, 

štandardným hutným materiálom, materiálom pre automobilovým priemyslom a pod.      

Z tohto delenia je viditeľný široký záber obchodných činností, ktorými sa 

spoločnosť zaoberá. Predmetom podnikania z výpisu Obchodného registra sú 

nasledujúce činnosti: realizácia stavieb, ich zmien a odstraňovanie, kovoobrábanie, 

výroba a hutné spracovanie železa a ocele, výskum a vývoj v oblasti prírodných 

a technických vied alebo spoločenských vied – materiálové inžinierstvo, 

poskytovanie technických služieb, kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja 

a predaj, reklamné a marketingové činnosti, pohostinská činnosť, ubytovacie služby, 

sprostredkovateľská činnosť a cestná motorová doprava nákladná.  

3.2 Finančná stránka spolo čnosti 

 Z finančných záznamov vyplýva, že spoločnosť Flash Steel, a. s. za obdobie 

posledných 6 rokov (2003 – 2008) dosiahla prudký nárast v realizovaných tržbách 

za predaj tovarov , čo dokazuje aj nasledujúca tabuľka.  

Tab. 3.1 – Vývoj tržieb za predaj tovarov (údaje v tis. Kč) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Tržby za predaj 

tovarov  
60 794 162 132 176 996 258 024 403 656 370 019 

Z uvedeného vyplýva, že pozitívny trend rastu tržieb vyvrcholil v roku 2007, 

nakoľko v roku 2008 došlo k prepadu tržieb o 8,3%. Takáto zmena bola spôsobená 

nepriaznivým vývojom v poklese dopytu po produktoch spoločnosti zo strany 

odberateľov, kedy rovnakému trendu musia čeliť viaceré odvetvia priemyslu.  
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V  roku 2008 sa na tržbách z predaja najväčšmi podieľala úzka skupina 

výrobkov z úseku kovových materiálov, keď ich podiel na obrate z predaja 

predstavuje 78,38%, čo ukazuje tabuľka č. 3.2.   

Tab. 3.2 – Podiel výrobkov na tržbách z predaja v roku 2008 (údaje v tis. Kč) 

 Tržby Podiel 
Trúbky 105 101 28,40% 
Výkovky 10 335 2,79% 
Plechy 149 166 40,31% 
Tyče 17 634 4,77% 
Oceľ 7 782 2,10% 
Ostatné 80 001 21,62% 
Celkom 370 019  100,00% 

 

3.2.1 Dodávate ľsko – odberate ľská štruktúra 

 Spoločnosť Flash Steel, a. s. realizovala v roku 2008 svoje dodávateľské a 

odberateľské vzťahy s veľkým počtom podnikateľských subjektov. Nasledujúca 

tabuľka zahŕňa prehľad hlavných dodávateľov, vrátane peňažného vyjadrenia objemu 

dodávky, priemernú splatnosť a percentuálny podiel na celkových dodávkach.   

Tab. 3.3 – Prehľad hlavných dodávateľov  

Dodávate ľ Celkom za 
rok 2008 

 v % Splatnos ť 
v dňoch 

Úhrada v d ňoch 
po splatnosti 

ŽĎAS a.s. 16 580 757 4,65 40 30 

ŽP TRADE BOHEMIA a.s. 9 679 480 2,72 30 30 
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY 
a.s. 21 505 916 6,04 40 15 
ZHANGJIAGANG Huacheng 
Import and Export co. LTD 10 677 772 3,00 30 v lehote 

VIKO s.r.o. 17 722 053 4,97 30 v lehote 

RAVEN a.s. 8 062 053 2,26 30 30 

RT - STEEL s.r.o. 32 425 483 9,10 60 v lehote 

VÁLCOVNY PLECHU a.s. 20 404 820 5,73 30 14 

COSMOTRADE spol. s r.o. 14 538 585 4,08 30 14 

ENGINEERING OSTRAVA s.r.o. 20 781 714 5,83 40 60 
Ostatní 183 927 398 51,62 
Celkom 356 306 031  100,00 

Z prehľadu vyplýva, že spoločnosť odoberá dodávky od pomerne veľkého 

počtu subjektov, nakoľko 10 hlavných partnerov sa podieľa na celkových dodávkach 
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iba niečo menej ako 50%. Týmto hlavným dodávateľom firma uhrádza svoje záväzky 

s priemerným oneskorením 19,1 dňa po dátume splatnosti prijatých faktúr.  

Spoločnosť Flash Steel, a. s. rovnako predáva výrobky a poskytuje svoje 

služby širokému okruhu odberateľov tak, ako je zaznamenané v tabuľke č. 3.4.  

Tab. 3.4 – Prehľad hlavných odberateľov 

Odberate ľ Celkom za 
rok 2008  v %  Splatnos ť v 

dňoch 
Úhrada v d ňoch 

po splatnosti 
VÍTKOVÍCE POWER 
ENGINEERING a.s. 8 079 534 1,81 60 60 
PBS INDUSTRY, a.s. 15 705 011 3,51 60 10 
P.P.K. PRO-STAL Sp. z o.o. 10 736 859 2,40 40 14 
RT STEEL s.r.o. 13 672 283 3,06 30 60 
RTR handelsgesellschaft Ries-
Thiel Ruser 16 627 874 3,72 50 7 
TECHNOMONT FRÝDEK-
MÍSTEK s.r.o. 14 035 717 3,14 30 3 
KPS METAL a.s. 12 824 232 2,87 90 60 
KRÁLOVOPOLSKÁ a.s. 15 536 311 3,47 60 60 
MODŘANSKÁ POTRUBNÍ a.s. 13 504 993 3,02 60 7 
FEBE TRADE s.r.o. 29 132 290 6,52 60 v lehote 
DZIMAS STEEL a.s. 14 943 478 3,34 40 30 
ENGINEERING OSTRAVA s.r.o. 29 060 304 6,50 45 60 
Ostatní  253 294 754 56,65 
Celkom 447 153 640  100,00 

Kým hlavní obchodní partneri sa na celkových tržbách podieľajú viac ako 

45%, zvyšok pripadá na ostatných menších klientov. Z takejto štruktúry vyplýva fakt, 

že spoločnosť dokáže svoju produkciu umiestniť na trh tak, aby nebola jednoznačne 

závislá od jedného alebo dvoch hlavných odberateľov. Firma eviduje dohodnutú 

priemernú dobu splatnosti pohľadávok voči hlavným odberateľom na úrovni 50 dní, 

avšak tieto platby inkasuje v priemere s 31 dňovým oneskorením.  

3.2.2 Menová štruktúra inkás a platieb 

Z prehľadu hlavných dodávateľov a odberateľov vyplýva, že spoločnosť 

realizuje svoje obchody predovšetkým na území Českej republiky. Avšak ani táto 

skutočnosť nemá vplyv na to, že Flash Steel, a. s. v rámci svojej činnosti inkasuje 

časť svojich platieb od odberateľov a uhrádza časť svojich záväzkov dodávateľom 

v cudzích menách, sumy ktorých sú zaznamenané v nasledujúcej tabuľke. 
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Tab. 3.5 – Prehľad tržieb a platieb realizovaných v cudzích menách 

Mena Tržby  Čiastka v CZK Platby  Čiastka v CZK  
EUR 6 062 468 154 583 082 3 642 033 92 865 923 
USD 758 643 13 094 855 1 517 460 26 192 713 
∑  167 677 937  119 058 636 

Z uvedenej tabuľky môžeme vypozorovať, že firma prichádza do kontaktu 

predovšetkým s platbami v eurách. Percentuálne rozdelenie tržieb medzi jednotlivé 

meny je zobrazené v nasledujúcom grafe.  

           Graf č. 3.1 – Menová štruktúra tržieb od odberateľov 

 

Podiel cudzích mien na celkových tržbách predstavuje 38%, pričom 35% pripadá na 

menu euro. Dolárové tržby sú v tomto prípade zanedbateľné. 

Podobné rozloženie medzi jednotlivé meny zaznamenala spoločnosť aj na strane 

prijatých platieb, keď veľkú časť faktúr uhrádza v českých korunách. Oproti tržbám, 

väčšie zastúpenie dosiahol americký dolár, pri zaznamenanom menšom podiele 

eurových platieb, čo dokazuje aj nasledujúci graf.  

                Graf č. 3.2 – Menová štruktúra platieb dodávateľom 
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Pri zapojení zahraničných mien do platobného styku je spoločnosť vystavená 

rizikám strát z devízových operácií v podobe kurzových strát. Využitím rôznych 

foriem zaistenia je možné toto riziko znížiť. V roku 2008 firma zaznamenala kurzové 

straty vo výške 4 525 453 korún a kurzové zisky v hodnote 4 630 598 korún. 

Z devízovej štruktúry platobného styku vyplýva, že spoločnosť dosiahla v roku 

2008 kladný rozdiel medzi tržbami a platbami v eurách vo výške 2 420 435 EUR, čo 

stavia spoločnosť do dlhej otvorenej devízovej pozície. Okrem interného hedgingu, 

kedy firma vyvíja úsilie vyrovnať svoje tržby s platbami v cudzej mene, musí do svojej 

činnosti zapojiť, v snahe čo najviac znížiť kurzové riziko, aj vonkajšie formy hedgingu 

s využitím finančných derivátov.  
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4 Posúdenie možností zaistenia menového rizika 

 Táto časť diplomovej práce je venovaná využitiu konkrétnych metód 

k zaisteniu devízového rizika v podmienkach spoločnosti Flash Steel, a. s. Ako bolo 

ukázané v grafe č. 3.1 v predchádzajúcej kapitole, firma realizuje 35% svojho obratu 

v mene euro a iba 3% v amerických dolároch. Pre zanedbateľný podiel dolárov budú 

použité stratégie aplikované na zníženie kurzového rizika CZK/EUR. 

 Dôležitou skutočnosťou je fakt, že všetky reálne použité dáta v tejto časti boli 

platné k dňu 31. 12. 2008. Akýkoľvek ďalší vývoj v ich hodnotách po tomto dátume 

bol považovaný za irelevantný. 

4.1 Výber zais ťovacích stratégií a stanovenie hodnotiacich kritéri í 

 K praktickému znázorneniu rôznych foriem zaistenia budú sú vybrané 3 

konkrétne stratégie. 

a) Pasívna stratégia – koncept „nič nerobenia,“ kedy nie sú využívané žiadne 

formy zaistenia a k výmene devízových platieb dochádza za aktuálny tržný 

kurz.  

b) Kúpa forwardového kontraktu – firma na začiatku nakúpi 12 forwardových 

kontraktov, každý so životnosťou postupne od 1 do 12 mesiacov. 

c) Využitie opčnej stratégie synthetic short stock – kombinácia long put a short 

call opcie, ktoré sú uzatvorené na rovnaký moment realizácie s rovnakým 

podkladovým aktívom, ale s rozdielnymi realizačnými cenami.   

Výstupom týchto použitých stratégií bude efekt, ktorý spoločnosť dosiahne ich 

využitím. Efekt z vykonávanej operácie bude vyjadrený v českých korunách a môže 

nadobúdať kladných alebo záporných hodnôt (zisk a strata). Následne budú 

dosiahnuté výsledky pre jednotlivé pokusy rozdelené do 10 intervalov, pričom 

každému z nich bude priradený percentuálny výskyt efektov pre daný interval. 

Výsledkom je grafické znázornenie rozdelenia pravdepodobnosti, ktoré vyjadruje 

s akou pravdepodobnosťou dosiahne spoločnosť zo zaistenia výsledok v danom 

intervale.  
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 Použité stratégie budú nakoniec podrobené záverečnému zhodnoteniu na 

základe zvolených kritérií, ktorými sú: 

• Stredná hodnota ( x ), určená ako aritmetický priemer, ktorý je podielom súčtu 

hodnôt všetkých členov súboru a ich počtu. 

• Smerodajná odchýlka (σ), ktorá vyjadruje rozptýlenosť hodnôt členov súboru 

od jeho strednej hodnoty a je určená ako    

                          ( ) .
1

1

2∑
=

−⋅=
N

i
i xx

N
σ                                    (4.1) 

• Najlepší výsledok, ktorým je najvyššie dosiahnutá hodnota štatistického 

súboru. 

• Najhorší výsledok, ktorým je najnižšia dosiahnutá hodnota štatistického 

súboru. 

• VaR5%, ktorá udáva, že s 5% pravdepodobnosťou bude dosiahnutá strata 

väčšia alebo rovná, ako je hodnota tohto kritéria. 

4.2 Odhad volatility menového kurzu CZK/EUR 

 Vstupnými údajmi pre určenie volatility kurzu je historická časová rada, 

získaná z databázy ARAD o veľkosti 96 prvkov. Časovú radu tvoria mesačné 

priemery zverejňovaných výmenných kurzov CZK/EUR od januára 2001 do 

decembra 2008, ktorých vývoj je znázornený v grafe č. 4.1.  

       Graf č. 4.1 – Historický vývoj kurzu CZK/EUR 

 

K samotnému odhadu volatility je využitý model EWMA, ktorý bol popísaný v kapitole 

2.4.3. Z časovej rady priemerných mesačných kurzov boli vypočítané mesačné 
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spojité výnosy (Rt) podľa vzťahu (2.45). Stredná hodnota ( R ) týchto výnosov nie je 

nulová (= –0,3%), preto je nutné ich upraviť. Úprava spočíva v tom, že od 

jednotlivých výnosov bude odpočítaná stredná hodnota a získame tak očistené 

spojité výnosy, ktorých stredná hodnota po overení je rovná nule. Následne je 

vypočítaný skutočný mesačný rozptyl ( 2
tε ) ako druhá mocnina očistených spojitých 

výnosov. Predikovaný mesačný rozptyl v okamihu t na čas t+1( 2
,1 tt+σ ) vypočítame 

podľa vzťahu č. (2.47) (str. 32).  

K výpočtu volatility sa pristupuje ako k optimalizačnej úlohe, ktorá je vyriešená 

pomocou analytického nástroja Riešiteľ v programe MS Excel. Optimalizačným 

kritériom tejto úlohy je účelová funkcia. Súčasťou optimalizačnej úlohy je aj 

stanovenie podmienok, ktoré limitujú možné výsledky riešenia. Účelová funkcia 

a obmedzujúce podmienky sú zaznamenané v úlohe č. 1. 

 Úloha č. 4.1 – Odhad volatility pomocou modelu EWMA  

Účelová funkcia 

.nmiRMSE→  

Obmedzujúce podmienky 

.10 ≤≤ λ            (P1) 

Táto optimalizačná úloha vyjadruje minimalizáciu kritéria RMSE, ktorého hodnota sa 

určí pomocou uvedeného vzťahu č. (2.48) na strane číslo 32. Podmienka (P1) 

stanovuje interval, v rámci ktorého môže koeficient λ nadobúdať hodnoty. 

Nasledujúci graf znázorňuje skutočný a predikovaný rozptyl menového kurzu  

       Graf č. 4.2 – Predikcia volatility kurzu CZK/EUR pomocou modelu EWMA 

 
2

,1 tt+σ  2
tε  
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Hodnota λ vypočítaná pomocou Riešiteľa je rovná 1, teda ide o prípad 

homoskedasticity, čo znamená konštantnosť rozptylu. Okrem iného takýto výsledok 

znamená, že na predikciu volatility má vplyv posledná pozorovaná hodnota časovej 

rady.  

Z danej časovej rady o 96 pozorovaniach vyplýva, že hodnota mesačného rozptylu je 

rovná 0,0001702. S využitím nasledujúceho vzťahu môžeme určiť hodnotu ročnej 

volatility, 

.2
,1,1 tttt T ++ ⋅= σσ            (4.2)

  
Po dosadení konkrétnych hodnôt, ročný odhad volatility rovný hodnote 0,04519361. 

4.3 Simulácia menového kurzu 

 Dopady celosvetovej finančnej krízy sa plne odrážajú aj na vývoji mien. Na 

konci roku 2008 a začiatku 2009 česká koruna zaznamenala voči hlavným svetovým 

menám veľké straty, ktoré prevýšili očakávania viacerých analytikov. V poslednom 

kvartály roku 2008 prišla ČNB s vyhlásením, že v záujme maximálnej 

transparentnosti a predvídateľnosti menovej politiky začne zverejňovať svoj vlastný 

odhad menového kurzu CZK/EUR formou vejárovitého grafu. Vplyv krízy sa určite 

odrazil aj na jeho prognóze (dátum zverejnenia 5. 2. 2009), ktorá je znázornená 

v obr. č. 4.1. 

   Obr.4.1 – Prognóza kurzu CZK/EUR, štvrťročné priemery  

 

   

 

 

 

 

 

                          
  Zdroj: www.cnb.cz (plné znenie odkazu v Zozname použitej literatúry) 
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Pri svojej prognóze ČNB vychádzala z podmienky nekrytej úrokovej parity 

doplnenej o prvok strnulosti. Ako je v prognóze ďalej vysvetlené, predikcia je navyše 

spresnená na základe výsledkov simulácií satelitných modelov. ČNB odhaduje, že 

priemerný kurz CZK/EUR v roku 2009 bude na úrovni 25,8.  

 Kým ČNB menový kurz odhaduje, hedgingové stratégie v tejto práci sú 

aplikované na simuláciu menového kurzu pre rok 2009. Simulácia kurzu je vytvorená 

pomocou metodiky Monte Carlo na báze geometrického Brownovho pohybu 

s logaritmickými cenami.  

 Pri simulácii sú využité vygenerované náhodné veličiny ( z~ ) pomocou 

analytického nástroja Generátor pseudonáhodných čísel v programe MS Excel. Tieto 

veličiny sú generované z normovaného normálneho rozdelenia, ktorého stredná 

hodnota je 0 a rozptyl 1, pre 12 premenných a 500 náhodných čísel (matica 

o veľkosti 500 riadkov a 12 stĺpcov). Získame tak celkovo 6000 náhodných čísel, kde 

každému z 500 možných pokusov je priradených 12 krokov, ktoré predstavujú vývoj 

kurzu v jednotlivých mesiacoch.    

 Vstupnými údajmi pre simulovaných kurzov, ktoré boli získané z historickej 

časovej rady mesačných spojitých výnosov od roku 2001 do konca roku 2008, sú 

nasledujúce parametre. Stredná hodnota spojitého výnosu za obdobie jedného 

mesiaca α = - 0,00312654, mesačná smerodajná odchýlka σ = 0,01305478, počet 

krokov N = 12, dĺžka jedného kroku je 1 mesiac, teda ∆t = 1, východiskový kurz 

(posledný známy údaj) S0 = 26,11 CZK/EUR.  Hodnoty simulovaných kurzov tak 

následne boli vypočítané podľa vzťahu (2.42). Na ukážku výpočtu kurzu pre pokus č. 

1 a krok č. 1, ktorému odpovedá vygenerované číslo , bude tento vzťah 

uvedený po dosadení konkrétnych hodnôt. 

[ ]

9687,25

11,26

1

1)1762,0(01305478,0100312654,0
1

=
⋅= ⋅−⋅+⋅−

S

eS
 

Takýmto postupom získame celkovo 6000 hodnôt kurzu CZK/EUR, kde graf č. 4.3 

znázorňuje simuláciu kurzu pre 250 pokusov (limitné obmedzenie MS Excelu pri 

grafickom zobrazení) na 12 mesiacov v roku 2009.  
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  Graf č. 4.3 – Simulácia vývoja kurzu CZK/EUR pomocou metódy  Monte          

Carlo 

 

Po dokončení simulácie bola vytvorená hustota rozdelenia pravdepodobnosti 

pre mesiac december roku 2009. Jednotlivé kurzy z celkového počtu 500 pokusov 

boli podľa ich hodnoty rozdelené do 10 intervalov o veľkosti 0,68587 CZK/EUR, 

pričom spodná hranica 1. intervalu je rovná najnižšiemu simulovanému kurzu 

(22,1385) a horná hranica 10. intervalu je rovná najvyššiemu kurzu (28,9972). 

Pomocou funkcie „ČETNOSTI“ bol určený počet výskytov hodnôt kurzu v týchto 

intervaloch, ktorý bol následne vyjadrený v percentách. Graf č. 4.4 znázorňuje 

hustotu rozdelenia pravdepodobnosti, ktorá vyjadruje, s akou pravdepodobnosťou sa 

bude simulovaný kurz nachádzať v danom intervale.  

Graf č. 4.4 – Rozdelenie pravdepodobnosti kurzu  
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Ďalšou časťou v rámci simulácie bol výpočet štatistík náhodného vývoja kurzu 

zo všetkých pokusov pre jednotlivé kroky (mesiace), ktorými boli stredná hodnota 

kurzu, jeho rozptyl a 5 a 95% kvantil rozdelenia pravdepodobnosti. Stredná hodnota  

( ( )TSE ) bola vypočítaná podľa vzťahu (2.37) a rozptyl ( ( )TSrva ) podľa vzťahu (2.38). 

Kvantily, ktoré predstavujú medze, v rámci ktorých by sa mali simulované kurzy 

pohybovať sú vypočítané ako  

        ( )ntntSST ⋅∆⋅⋅Φ+⋅∆⋅⋅= − σγαγ )(exp 1
0 ,                (4.3) 

kde )(1 γ−Φ  je kvantil pre zvolených γ%. V programe MS Excel hodnotu kvantilu 

získame pomocou funkcie „NORMSINV.“ 

 V tomto prípade sú počítané hodnoty 5 a 95% kvantilu, čo znamená, že iba 10% 

pokusov sa môže nachádzať mimo túto medzu.  Graf č. 4.4 znázorňuje vybrané 

štatistiky simulácie a 3 na ukážku vybrané vývoje kurzu (pokus č. 1, 250, 500).  

              Graf č. 4.5 – Náhodný vývoj kurzu USD/EUR  

 

Za zmienku stojí fakt, že tvar a hodnota 5% kvantilu je podobná časti spodnej hranice 

90% intervalu (časť pre rok 2009), ktorý použila ČNB vo svojej predikcii kurzu 

(obrázok č. 4.1, str. 43).    

4.4 Aplikácia zais ťovacích stratégií 

 V tejto podkapitole sú aplikované zvolené formy hedgingových stratégií, 

ktorých výstupom je rozdelenie pravdepodobnosti efektu, aký spoločnosť Flash Steel, 

a. s. dosiahne z danej stratégie.  
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 Firma sa nachádza v dlhej otvorenej devízovej pozícii, čím je vystavená 

menovému riziku. Pri posilňovaní českej koruny tak prichádza o určitú časť tržieb 

vyjadrených v CZK, ktorú by získala, ak by bol kurz nemenný. Z tohto dôvodu 

spoločnosť považuje za nutnosť sa zaistiť na celý rok dopredu. Aj keď nie je 

spracovaný podrobný finančný plán pre rok 2009, firma predpokladá mierny nárast 

tržieb ale aj platieb v eurách. Ich štruktúra by ale mala byť podobná situácii 

dosiahnutej v roku 2008, kedy spoločnosť vykazovala za celý rok prebytok tržieb nad 

platbami vo výške 2 420 435 EUR. Pri aplikácii hedgingových stratégii sa vychádza 

zo snahy rovnomerného mesačného zaistenia tohto prebytku, teda zaistná čiastka je 

vo výške 200 000 EUR mesačne.  

4.4.1 Pasívna stratégia   

 Túto stratégiu nemôžeme v pravom slova zmysle považovať za formu 

hedgingu, nakoľko pri voľbe tejto stratégie sa firma správa pasívne a nevyvíja snahu 

zaistiť sa proti menovému riziku. Medzi hedgingové stratégie v tejto práci je ale 

zaradená z dôvodu praktickej ukážky, aké výsledky môže spoločnosť dosiahnuť z 

nezaistenia svojej dlhej otvorenej devízovej pozície.  

 Ak by firma nezapájala do svojej činnosti žiadne hedgingové stratégie, čiastku 

200 000 EUR by každý mesiac konverzovala za aktuálny spotový kurz platný 

v danom okamihu. Efekt, ktorý by získala z danej transakcie môžeme vyčísliť podľa 

nasledujúceho vzťahu, teda 

       ( ) { }.12...,,2,1,0 =−⋅= tpreSSQefekt tt                         (4.4) 

Veličina Q predstavuje mesačnú zaistnú čiastku vo výške 200 000 EUR, St je 

aktuálny výmenný kurz v čase t a S0 je výmenný kurz v časte t=0, čiže posledný 

známy kurz z časovej rady. Vo výpočte sú za St  dosadzované kurzy, ktoré boli 

získané pomocou simulácie Monte Carlo. Hodnota S0 je konštanta na úrovni 26,11 

CZK/EUR. 

  Dosiahnutý efekt v číselnom vyjadrení môže nadobúdať kladných alebo 

záporných hodnôt v závislosti na aktuálnom výmennom kurze v okamihu t. 

V prípade, ak česká koruna bude posilňovať a teda hodnota St je menšia ako 

počiatočný kurz (S0), firma realizuje stratu. V opačnom prípade, pri oslabení českej 

koruny nad úroveň S0, z transakcie realizuje zisk.  
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 Výsledky tejto stratégie pre všetky pokusy za obdobie celého roku 2009 

znázorňuje nasledujúci graf. 

          Graf č. 4.6 – Rozdelenie pravdepodobnosti efektu z pasívnej stratégie 

 

Z grafického zobrazenia možných výsledkov z pasívnej stratégie vyplýva, že 23% 

simulovaných kurzov z celkového množstva 500 pokusov pri konverzii 200 000 EUR 

mesačne prinieslo celkovú ročnú stratu v intervale <– 1 309 tis. CZK; -392 tis. CZK>.  

4.4.2 Forwardový kontrakt 

 Ďalším variantom použitým ako hedgingová stratégia je kúpa forwardového 

kontraktu. Keďže sa firma zaisťuje na celý rok dopredu, uzavrie tak v jeden okamih 

celkom 12 kontraktov, každý s inou dobou životnosti – 1. forwardový kontrakt 

uzatvorený na dobu 1 mesiaca (s okamihom vypršania na konci januára) , 2. kontrakt 

s dobou životnosti 2 mesiacov atď., až po 12. kontrakt s momentom realizácie 

v decembri.  

 Nákupom forwardového kontraktu si firma zabezpečuje budúci spotový kurz, 

ktorý je označený ako forwardový kurz. Jeho hodnota je vypočítaná podľa vzťahu 

(2.12), ktorý sa označuje ako parita úrokových sadzieb. Za veličiny sú do vzťahu 

dosadené nasledujúce hodnoty – aktuálny spotový kurz, známy v dobe uzatvorenia 

kontraktu S0 = 26,11 CZK/EUR, domáca bezriziková sadzba na obdobie T, rd = 

4,16%, zahraničná bezriziková sadzba na obdobie T, rz = 3,47%. Ako bezrizikové 

sadzby sú použité ročné sadzby Pribor (rd) a Euribor (rz), ktorých hodnota je platná 
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k dňu decembru 2008. (Pozn: vývoj týchto veličín po tomto dátume nebol braný 

do úvahy).  

Na ukážku je uvedený výpočet forwardového kurzu pre jednomesačný 

kontrakt.  

EURCZKF

eF

/125,26

11,26
1

12

1
)0347,00416,0(

1

=

⋅=
⋅−

 

Z kladného úrokového diferenciálu vyplýva, že hodnota forwardového kurzu je 

vyššia, ako je spotový kurz. V tomto prípade pre forwardové kontrakty platí, že čím 

dlhšia je životnosť kontraktu, tým väčší je forwardový kurz. Túto skutočnosť 

potvrdzuje aj nasledujúca tabuľka, ktorá zobrazuje vypočítané forwardové kurzy pre 

kontrakty s dobou životnosti od 1 do 12 mesiacov.  

Tab. 4.1 – Forwardové kurzy pre kontrakty s rôznou dobou životnosti [údaje v CZK] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
26,125 26,140 26,155 26,170 26,185 26,200 26,215 26,230 26,245 26,261 26,276 26,291 

 

 Efekt, ktorý získa spoločnosť zo zaistenia pomocou forwardového kontraktu, je 

daný ako  

       ( ) { }12...,,2,1, =−⋅= tpreSFQefekt t
t

t ,                        (4.5) 

kde Q je mesačná zaistná čiastka vo veľkosti 200 000 EUR, Ft je forwardový kurz pre 

kontrakt s dobou životnosti t a St je aktuálny menový kurz v dobe t získaný pomocou 

simulácie Monte Carlo.  

 Ak je aktuálny kurz väčší ako forwardový (česká koruna oslabí nad jeho 

úroveň), firma  je na tejto transakcii stratová, nakoľko z forwardového kontraktu 

nemôže dobrovoľne vystúpiť a musí splniť svoje záväzky voči druhej strane. Dostáva 

sa tak do situácie, kedy nemôže využiť pozitívneho vývoja na trhu a za jednu 

jednotku cudzej meny získa menej korún, ako keby realizovala konverziu 

prostriedkov na trhu za aktuálny kurz.  

 Celkový efekt zaistenia pomocou forwardových kontraktov súhrnne pre celý 

rok 2009 zachytáva graf č. 4.7.  
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              Graf č. 4.7 - Rozdelenie pravdepodobnosti forwardovej stratégie 

 

Z grafu vyplýva, že celkový ročný výsledok v podobe zisku z transakcie v rozmedzí 

od 627 tis. do 1 543 tis. korún nastane v prípade 23% simulovaných kurzov pri 

mesačnej konverzii 200 000 EUR. Celkovo firma dosiahne zisk z uzatvorenia 

forwardového kontraktu pre prípad 76% simulovaných kurzov.  

4.4.3 Opčná stratégia Synthetic short stock 

 Z dôvodu zaistenia sa na celý rok dopredu, spoločnosť uzatvorí 12 opčných 

štruktúr, každú s dobou realizácie na iný mesiac, rovnako ako v prípade 

forwardových kontraktov.  

Táto opčná štruktúra vzniká kombináciou predanej call opcie a kúpenej put 

opcie s rovnakým podkladovým aktívom, ktorým je kurz CZK/EUR. Obe opcie sú 

vystavené s rovnakým dátum splatnosti a na rovnaký objem podkladového aktíva. Pri 

tejto stratégii spoločnosť vystupuje ako príjemca (vypisovateľ call opcie) tak aj plátca 

(kupujúci put opcie) opčnej prémie. Z tohto dôvodu môže byť táto stratégia zostavená 

aj ako beznákladová, kedy sa celkové množstvo peňažných prostriedkov získaných 

z opčnej prémie rovná objemu prostriedkov vynaložených na úhradu opčnej prémie. 

Spoločnosti tak nevznikajú zostavením tejto stratégie dodatočné náklady. 

Aby malo zostavenie stratégie svoj zmysel, je potrebné, aby realizačná cena 

call opcie, ktorým je kurz, bola väčšia ako realizačná cena put opcie. V okamihu, keď 

sa spotový kurz nachádza v pásme medzi týmito dvoma realizačnými cenami, 

nebude využitá ani jedna opcia. Týmto rozdielom si ale vypisovateľ call opcie 
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zabezpečí ochranné pásmo, v ktorom je chránený pred stratami z mierneho 

oslabenia kurzu koruny nad hranicu realizačnej ceny put opcie. Pri prudšom poklese 

nad hranicu realizačnej ceny call opcie sa však stratám zo stratégie nevyhne.  

V situácii, ak je do štruktúry zapojená call opcia s nižšou realizačnou cenou 

ako je u put opcie, tak v prípade hodnoty spotového kurzu medzi týmito cenami by 

boli využité obe opcie súčasne, čím by došlo k znehodnoteniu výsledku zo zaistenia. 

Táto skutočnosť je potvrdená aj nasledujúcim obrázkom.  

Obr. 4.2 – Neefektívne zostavená stratégia Synthetic Short Stock 

 

 

 

 

 

  

Z grafického vyobrazenia je evidentné, že pri hodnote spotového kurzu (S) medzi 

realizačnou cenou call opcie (Kc) a put opcie (Kp) je využitá nielen kúpená put opcia, 

ale aj spoločnosťou vypísaná call opcia, z ktorej realizuje stratu. Ak by bola Kc väčšia 

Kp, a spotový kurz by sa nachádzal na rovnakej úrovni, využitá by bola iba put opcia 

a spoločnosť by zo stratégie realizovala kladný výsledok.  

 Stanovenie cien opcií prebieha pomocou Black – Scholesovho modelu. Opčná 

prémia call opcie sa vypočíta podľa vzťahu č. (2.26) a put opcie pomocu vzťahu 

(2.27). Opcie zapojené do tejto štruktúry znejú na podkladové aktívum o objeme Q = 

200 000 EUR. Spoločnosť ako vypisovateľ call opcie si stanovila jej realizačnú cenu 

(Kc) na úrovni 12 mesačného forwardu vo výške 26,291 CZK/EUR. Táto realizačná 

cena je spoločná pre všetky call opcie v každej z dvanástich štruktúr.  

K určeniu realizačnej ceny put opcie (Kp) sa využije optimalizačná úloha, ktorá je 

vyriešená pomocou Riešiteľa v programe MS Excel. Účelová funkcia a obmedzujúce 

podmienky sú zaznamenané v úlohe č. 2.  
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Úloha č. 4.2 – Výpočet realizačnej ceny put opcie 

Účelová funkcia 

.0=− pc  

Obmedzujúce podmienky 

.pc KK >            (P1) 

Účelová funkcia vyjadruje, že so zostavením opčnej štruktúry nie sú spojené žiadne 

náklady, teda rozdiel medzi získanou a zaplatenou opčnou prémiou je rovný 0. 

Podmienka (P1) zabezpečí efektívne zostavenú opčnú štruktúru, kedy známa 

realizačná cena call opcie je väčšia, ako hľadaná realizačná cena put opcie.  

Do výpočtu ďalej vstupujú aj nasledujúce hodnoty premenných. Východiskový 

kurz S0 = 26,11 CZK/USD, domáca bezriziková sadzba rd = 4,16% (PRIBOR), 

zahraničná bezriziková sadzba rf = 3,47% (EURIBOR), smerodajná odchýlka σ = 

0,045193, množstvo podkladového aktíva Q = 200 000 EUR.  

Tieto hodnoty sú konštantné pre výpočty opčných prémií jednotlivých opcií s rôznou 

dobou realizácie. Jediným faktorom pôsobiacim na zmenu ich výšky je tak doba do 

splatnosti T. Nasledujúci graf zobrazuje výšku ceny call opcie (ktorá je v tomto 

prípade rovnaká s opčnou prémiou put opcie) v závislosti na dobe do splatnosti.  

       Graf č. 4.8 – Hodnota opčnej prémie call opcie v závislosti na dobe do splatnosti 
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Takýto vývoj potvrdzuje tvrdenie, že s rastúcou dobou do splatnosti rastie cena call 

opcie.  

Programom vypočítané realizačné ceny put opcií pre zadané podmienky 

zachytáva pre jednotlivé opčné štruktúry nasledujúca tabuľka.   

Tab. 4.2 – Realizačné cena put opcií s dobou realizácie v čase T [údaje v CZK]  

T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kp 25,96 25,99 26,02 26,05 26,08 26,11 26,14 26,17 26,20 26,23 26,26 26,29 

 

Spoločnosť môže zo zostavenia opčnej stratégie dosiahnuť tri možné výsledky. 

1) V prípade, že sa spotový kurz nachádza pod úrovňou realizačnej ceny put opcie, 

je využitá iba put opcia  a firma z opčnej štruktúry dosahuje zisk, ktorý je možné 

určiť následovne, 

                         ( ) { }.12...,,2,1, =−⋅= tpreSKQefekt t
t
pt                     (4.6) 

2) Ak sa spotový kurz nachádza v intervale ohraničenom realizačnými cenami put a 

call opcie, nie je využitá ani jedna opcia a prínos pre firmu z tejto stratégie je 

nulový.  

3) Pri spotovom kurze nad úrovňou 26,29 (realizačná cena call opcie) je využitá iba 

firmou vypísaná call opcia a spoločnosť tak dosahuje z opčnej štruktúry stratu, 

ktorej výška sa vypočíta ako  

               ( ) { }.12...,,2,1, =−⋅= tpreSKQefekt t
t
ct                     (4.7) 

Celkový efekt zo štruktúry Synthetic short stock, ktorý spoločnosť dosiahne súhrnne 

za celý rok 2009 je zachytený v nasledujúcom grafe. 
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 Graf č. 4.9 – Rozdelenie pravdepodobnosti stratégie Synthetic short stock 

 

Pri danej hodnote simulovaných kurzov spoločnosť získa z opčnej stratégie pri 

konverzii 200 000 EUR/mesiac zisk v rozmedzí od 628 tis. do 1 523 tis. CZK 

s 24,25% pravdepodobnosťou.  

4.5 Kriteriálne zhodnotenie zvolených hedgingových stratégií  

 V prvej časti tejto kapitoly sú použité hedgingové stratégie porovnávané na 

základe zvolených kritérií. Druhá časť je venovaná hodnoteniu stratégií pomocou 

vzťahu riziko – výnos podľa vzťahu investora k riziku.  

4.5.1  Hodnotenie stratégií pomocou kritérií 

 Ako kritériá, ktoré sú využité na hodnotenie zaisťovacích stratégií použitých 

v kapitole 4.4 sú zvolené stredná hodnota, smerodajná odchýlka, najlepší výsledok, 

najhorší výsledok a hodnota Value at Risk 5%. Vstupnými údajmi pre výpočet hodnôt 

týchto kritérií sú hodnoty rozdelenia pravdepodobnosti dosiahnutých efektov 

z použitých stratégií.  

 Stredná hodnota je určená pomocou funkcie „PRŮMĚR,“ smerodajná 

odchýlka pomocou funkcie „SMODCH.“ Pre určenie najnižšej hodnoty je využitá 

funkcia „MIN,“  najväčšiu hodnotu vráti funkcia „MAX.“ K stanoveniu hodnoty Value at 

Risk na hladine pravdepodobnosti 5% je použitá funkcia „PERCENTIL.“ 

 Hodnoty kritérií pre jednotlivé stratégie zachytáva nasledujúca tabuľka.  
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Tab. 4.3 – Výsledky hodnotiacich kritérií [údaje v tis. CZK] 

 

Hodnoty Poradie 

Pasívna 
stratégia 

Synthetic 
short stock  Forward Pasívna 

stratégia 
Synthetic 
s. stock  Forward 

Stredná hodnota  -1 110,20 1 270,10 1 345,00 3 2 1 

Smerodajná odchýlka 1 748,60 1 645,60 1 748,60 2 1 2 

VaR 5% 3 859,90 1 399,20 1 582,60 3 1 2 

Najvyššia hodnota 3 272, 7 5 997,70 6 124,90 3 2 1 

Najnižšia hodnota -5 890,10 -2 952,60 -3 037,90 3 1 2 

Výhodnosť jednotlivých stratégií podľa daného kritéria zachytáva druhá časť tabuľky, 

kde najlepšej stratégií je priradené číslo 1, najhoršej číslo 3.   

 Z výsledkov vyplýva, že jednoznačne najhoršie hodnoty sú dosiahnuté v 

prípade, kedy by sa spoločnosť nezaisťovala vôbec, teda pri pasívnej stratégii. 

V prípade najhoršieho scenára posilnenia českej koruny by spoločnosť mohla 

dosiahnuť pri mesačnej konverzii 200 000 EUR celkovú ročnú stratu 

z nezabezpečenia si lepšieho kurzu vo výške takmer 6 miliónov korún. Pri 

najpriaznivejšom vývoji by zisky spoločnosti boli v porovnaní s ďalšími stratégiami 

rovnako najnižšie.  

Najlepší výsledok zo zaistenia by spoločnosť dosiahla pomocou forwardového 

kontraktu, rovnako aj pri porovnávaní strednej hodnoty. S touto formou zaistenia je 

ale spojené rovnaké riziko vyjadrené smerodajnou odchýlkou, ako je aj v prípade 

pasívnej stratégie. Avšak pri vzájomnom porovnaní hodnôt VaR5%, lepšou formou 

zaistenia je forwardový kontrakt. Táto hodnota vyjadruje, že s 5% 

pravdepodobnosťou bude strata väčšia alebo rovná 1 582,60 tis. CZK, alebo s 5% 

pravdepodobnosťou bude dosiahnutý zisk menší alebo rovný čiastke -1 582,60 tisíc 

korún.   

 Najvýhodnejšou stratégiou z hľadiska rizika vyjadreného smerodajnou 

odchýlkou a hodnotou Value at Risk je opčná štruktúra Synthetic short stock. Tá 

poskytuje najlepší výsledok aj pri porovnaní najnižších hodnôt. Stredná hodnota je 

väčšia ako nula, ale aj keď je o 5,6% nižšia v porovnaní s forwardom, jej hodnota 

znamená, že priemerný výsledok zo zaistenia pomocou opcií je zisk vo výške 

1 270,1 tis. CZK.  
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4.5.2 Zhodnotenie na základe vz ťahu výnos - riziko  

 Kým v predchádzajúcej podkapitole boli zaisťovacie stratégie hodnotené pre 

každé kritérium samostatne, v tejto časti o výhodnosti, resp. nevýhodnosti danej 

stratégie rozhodne vzájomný pomer 2 kritérií – výnos a riziko.  

Výber stratégie, ktorá je na základe kombinácie týchto 2 kritérií najlepšia, 

závisí na vzťahu investora k riziku. Podľa toho, ako ovplyvní riziko rozhodnutie 

investorov, rozlišujeme rizikovo averzných investorov, investorov s neutrálnym 

postojom k riziku a so sklonom k riziku.  

 Rizikovo neutrálny investor neberie do úvahy riziko a rozhoduje sa iba na 

základe najlepšieho dosiahnutého výsledku. Investor so sklonom k riziku preferuje 

varianty s vyššou mierou rizika, ktoré môžu priniesť aj vyššiu mieru výnosu. Naopak, 

investor s averziou k riziku si vyberá také varianty, ktoré sú pre danej miere výnosu 

spojené s najnižšou mierou rizika. 

Kombinácia výnosu a rizika je porovnávaná pomocou strednej hodnoty 

a smerodajnej odchýlky, tak ako to znázorňuje nasledujúci graf. 

     Graf č. 4.10 – Kombinácia strednej hodnoty a smerodajnej odchýlky 

 

Zo vzájomného pomeru strednej hodnoty a smerodajnej odchýlky vyplýva, že 

s najnižšou mierou rizika je spojená opčná stratégia. Pri rovnosti rizika pre 
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forwardový kontrakt a prípad nezaistenia sa (pasívna stratégia) je evidentné, že 

výhodnejší   je forward so   ziskom 1 345 tis.   CZK oproti   pasívnej strate so   

stratou -1 100 tis. CZK.  

Investor so sklonom k riziku by si vybral forwardový kontrakt, rovnako ako aj 

investor s neutrálnym postojom. Spoločnosť Flash Steel, a. s využíva zapojenie 

derivátov do svojej činnosti k zníženiu riziku strát z posilňovania českej koruny. 

Z tohto dôvodu môžeme firmu považovať za rizikovo averzného investora. Nakoľko 

nie je pre ňu dôležitý najvyšší možný priemerný výnos, ale najnižšia miera rizika, za 

najvhodnejší spôsob zaistenia devízového rizika môžeme považovať opčnú stratégiu 

Synthetic  short  stock,   s  ktorou je  spojený  priemerný  zisk  zo  zaistenia  vo  

výške cca 1 270 127 korún pri smerodajnej odchýlke 1 645 574 korún.     

Záverom je vhodné podotknúť, že spoločnosť ako rizikovo averzný investor by 

si vždy vybrala ako najvhodnejšiu stratégiu zaistenia opčnú štruktúru, nakoľko aj 

ďalšie dve kritéria (VaR5%, najnižšia hodnota), pomocou ktorých je možné vyjadriť 

mieru rizika, dosahujú v porovnaní s ostatnými stratégiami najlepších hodnôt.  
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5 Záver 

 Cieľom diplomovej práce bolo zaistenie devízového rizika v podmienkach 

spoločnosti Flash Steel, a. s., ktorá sa nachádza v dlhej otvorenej devízovej pozícii. 

Zaistenie prebiehalo pomocou vybraných metód, ktorých výsledky boli kriteriálne 

hodnotené s následným výberom najvhodnejšej stratégie. 

Celá práca bola rozdelená do troch častí. V prvej časti sú teoreticky 

vysvetlené pojmy hedging, finančné deriváty typu forward, opcia, swap a futures. 

V závere tejto kapitoly sú načrtnuté prístupy odhadu devízového kurzu. Nasledujúca 

kapitola je zameraná na predstavenie spoločnosti Flash Steel, a. s. s dôrazom na 

obchodné vzťahy a na rozloženie tržieb a platieb na jednotlivé meny.  

V aplikačnej časti (kapitola č. 4) sú použité zaisťovacie stratégie typu forward, 

pasívna stratégia a opčná stratégia Synthetic short stock, ktorých účinok bol v závere 

hodnotený na základe zvolených kritérií. Vstupnými údajmi výpočtov bola historická 

časová rada priemerných mesačných kurzov CZK/EUR, ktorých spojité výnosy boli 

využité pri odhade volatility pomocou modelu EWMA. Následne bol vývoj devízového 

kurzu simulovaný pomocou metódy Monte Carlo pre 500 pokusov o 12 krokoch na 

základe geometrického Brownovho procesu. S touto simuláciou sa ďalej pracovalo 

v jednotlivých zaisťovacích stratégiách, ktorých výstupom bolo rozdelenie 

pravdepodobnosti dosiahnutého výsledku v rámci 500 pokusov možného vývoja 

kurzu.  

Zvolené stratégie boli v následne hodnotené pomocou individuálnych kritérií, 

ktorými boli stredná hodnota, smerodajná odchýlka, hodnota Value at Risk na 

hladine pravdepodobnosti 5%, najvyššia a najnižšia dosiahnutá hodnota. 

K porovnaniu výhodnosti bolo použité aj kritérium založené na vzťahu výnos - riziko 

z pohľadu investora s rôznym prístupom k riziku.  

Z dosiahnutých výsledkov použitých stratégií vyplýva, že spoločnosť Flash 

Steel, a. s., ako rizikovo averzný investor, by si mala na zaistenie devízového rizika 

zvoliť opčnú štruktúru Synthetic short stock, s ktorou je spojené najnižšie riziko pri 

dosiahnutom priemernom zisku zo zaistenia vo výške 1 270 tisíc korún. Druhou 

najvýhodnejšou stratégiou je forwardový kontrakt, s ktorým je spojené rovnaké riziko 
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ako u pasívnej stratégie, ale na rozdiel od nej, spoločnosť zo zaistenia realizuje zisk 

oproti priemernej strate – 1 110 tis. korún pri pasívnej stratégii.   

V tejto práci boli použité tri konkrétne hedgingové stratégie, na ktorých bolo 

preukázané, ako je pre spoločnosti dôležité riadene devízového rizika a teda tejto 

oblasti by mala byť venovaná náležitá pozornosť rovnako ako ostatným firemným 

procesom. Záverom je vhodné podotknúť, že v dobe ukončenia tejto diplomovej 

práce je vývoj českej koruny z rôznych dôvodov volatilnejší. Rozhodnutie o 

prípadnom zaistení tak závisí na očakávaniach jednotlivých spoločností ohľadom 

budúceho vývoja.  
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Zoznam skratiek 

a pod. – a podobne, 

atď.  – a tak ďalej, 

CZK  – česká koruna, 

č. – číslo 

ČNB  – Česká národná banka, 

ks – kusov, 

resp. – respektíve, 

tis.  – tisíc, 

tzv. – takzvaný. 
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