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1 Úvod 
 
 

Zajišťování rizik neboli hedging je v posledních letech nezbytnou součástí investování na 

finančních trzích. Jednou ze základních charakteristik finančních trhů je přítomnost rizik. 

Každý subjekt při provádění ekonomických aktivit na finančních trzích je vystaven několika 

druhům rizik. Subjekt má v tomto případě dvě možnosti. Jednou z nich je riziko ignorovat. 

Druhou možností je potenciální riziko přenést na jiný subjekt, který je toto riziko ochoten 

přijmout. S rostoucí volatilitou finančních trhů je nutné hledat způsoby, jak obstát proti 

nepříznivým výkyvům na trhu a rizikům a právě hedging (zajištění proti riziku) je jeden 

z možných nástrojů. Tématem diplomové práce je tedy hedging měnového rizika akciových 

investic. 

Cílem této práce je představit, analyzovat a aplikovat vybrané hedgingové strategie pro 

zajištění měnového rizika investora, jehož domácí měnou je česká koruna. Pozornost je 

zaměřena zejména na strategie: krytá pozice, forward a put opce. Strategie jsou dále členěny 

na dvě varianty dle toho, zda předpokládané množství dané měny (které je nutno nakoupit) je 

rovno konečnému množství měny či nikoli. 

Diplomová práce je rozdělena do tří části. Úvodní kapitola je věnována terminologii a  

charakteristice finančních derivátů (forward, futures, swapy, plain vanilla opce a exotické 

opce), ocenění finančních derivátů dle Black Scholesova modelu a dále simulaci náhodného 

vývoje aktiva. 

Podrobný popis a rozdělení hedgingových strategií k zajištění měnového rizika jsou 

obsahem kapitoly druhé. Dílčí část kapitoly je pak zaměřena na charakteristiku finančních 

rizik. 

Jednotlivé hedgingové strategie jsou prakticky využity na reálných datech investora, 

jehož cílem je zhodnocení vložených prostředků při investici do akciových indexů v sedmi 

zemích (Brazílie, Hongkong, Japonsko, Nový Zéland, Singapur, USA a Velká Británie).  
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2 Charakteristika finan čních derivátů 
 

Obsahem této kapitoly je charakteristika základních finančních derivátů, způsob 

ocenění derivátů s využitím Black-Scholesova modelu a poslední část kapitoly je věnována 

simulaci Monte Carlo. 

Finanční aktiva obecně představují právní nárok na výplatu finančních 

prostředků k určitému časovému okamžiku. Finanční aktivum je také někdy označováno 

jako finanční nástroj, finanční produkt, instrument anebo cenný papír. 

Finanční instrument je odvozen od tzv. bazického instrumentu neboli podkladového 

aktiva. Tímto podkladovým aktivem může být cenný papír, komodita aj. Pokud dojde ke 

změně hodnoty podkladového aktiva, je také ovlivněna hodnota finančního derivátu. 

Finanční deriváty lze rozlišit do několika kategorií. Dle doby vypořádaní se rozlišují 

spotové obchody (k dohodnutí a vypořádání kontraktu dochází ve stejném čase) a termínové 

obchody (k vypořádání kontraktu dochází až v budoucnu). Z hlediska druhového členění jsou 

finanční deriváty rozděleny na: 

• pevné termínové operace,  

• opční termínové operace. 

 

Pevné termínové operace jsou tvořeny forvardy, futures a swapy, mezi opční 

termínové operace jsou řazeny opce. U termínových obchodů tedy dochází k dohodě o směně 

daného aktiva (podkladového aktiva, S) za předem stanovenou cenu (X) v předem stanoveném 

čase (T). Přehled základních parametrů finančních derivátů je uveden v následující tabulce. 

 

Tab. 2.1: Přehled základních parametrů finančních derivátů 

Označení Symbol Anglický ekvivalent Charakteristika 

Podkladové 
aktivum 

S underlying asset náhodná veličina, ze které je odvozována cena 

Realizační cena X exercise price delivery price cena koupě nebo prodeje podkladového aktiva 

Moment realizace T maturity time 
doba, do které  mohou být realizována veškerá 

práva 

Vnit řní hodnota VH intrinsic value 
efekt, který kupující dosáhne v momentě 

uplatnění derivátu 

Cena fin. derivátu P premium price 
cena, kterou kupující platí na začátku nebo při 
uzavření kontraktu nebo při koupi derivátu na 

sekundárním trhu 
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Podkladová aktiva mohou být několika typů. Nejčastěji používaná podkladová aktiva 

jsou akcie, dluhopisy, úrokové sazby, měny, komodity. 

Obecně jsou finanční deriváty nakupovány ze tří důvodů (motivů) – motiv zajištění, 

motiv arbitráže a motiv spekulace. Pokud investujeme do nákupu finančního derivátu 

z důvodu zabezpečení před budoucím poklesem či růstem ceny podkladového aktiva, pak se 

jedná o motiv zajištění. U motivu arbitráže jde především o využití případných rozdílů na 

spotovém a termínovém trhu k dosažení bezrizikového zisku. Metody stanovení ceny derivátů 

vycházejí právě z principu, které zamezují arbitráži. Velmi obvyklý je motiv spekulace, kdy je 

spekulováno o pohybu hodnoty podkladového aktiva tak, aby bylo dosahováno zisku. 

 

2.1 Forwardy 
 

Forwardy patří mezi lineární finanční deriváty, tedy aktiva jejichž hodnota je 

odvoditelná od hodnoty podkladového aktiva a  zároveň zde platí oboustranně symetrický 

vztah mezi stranami kontraktu.  

Forward je kontrakt na výměnu podkladových nástrojů k určitému datu v budoucnosti. 

Jedná se o uplatnění nároku koupit nebo prodat podkladové aktivum S v daný okamžik T za 

určitou cenu X (realizační cenu). Forwardové kontrakty jsou obchodovány na 

mimoburzovních trzích (Over the counter markets)  a jsou konstruovány jako termínové 

obchody.  

Forwardový kontrakt je vytvářen dle individuálních potřeb jednotlivých stran 

z hlediska objemu transakce nebo doby splatnosti, což je výhodou kontraktu. Naopak 

nevýhoda je nemožnost zrušení pokud nedojde k dohodě mezi dvěmi stranami nebo nesnadný 

prodej na sekundárních trzích. 

Jedna z části forwardového kontraktu je dlouhá pozice držitele kontraktu, který 

souhlasí koupit podkladové aktivum v přesně stanovený den za předem stanovenou cenu. 

Oproti tomu výstavce kontraktu je v tzv. krátké pozici a po uvedenou dobu odkládá prodej 

podkladového aktiva. Výplatní funkce je stanovena pro: 

• dlouhou pozici jako rozdíl mezi podkladovým aktivem a realizační cenou, 

tedy  

XST − , 

• krátkou pozici pak jako rozdíl mezi realizační cenou a podkladovým aktivem 

                                                      TSX − . 
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V případě, že ST > X  je držiteli forwardového kontraktu přinášen zisk. Peněžní tok 

bude naopak záporný pokud ST < X. Pro výstavce kontraktu pak platí opak. 

 

Obr. 2.1: Výplatní funkce forwardu 

 

 

              Long pozice kupujícího                                                    Short pozice prodávajícího 

Zisk Zisk   

 

 

 

 Spotová cena  Spotová cena  

                       X podkladového aktiva                                  X podkladového aktiva

  

 

Ztráta Ztráta 

 

 

2.1.1 Oceňování forwardových kontraktů 
 

Hodnota forwardu (Ft,T) v čase t je vyjádřena jako současná hodnota očekávané 

výplaty v době zralosti. Obecný zápis hodnoty forwardu v dlouhé pozici je vyjádřen dle 

vztahu: 

                                                    [ ]XSEeF Tt
dfT −=Tt,                                                     (2.1) 

kde df je diskontní faktor. 

Forwardová cena (f) je pak dána jako očekávaná hodnota podkladového aktiva v době 

zralosti a matematicky je zapsána takto:  

                                                     [ ]Tt SEf =Tt, .                                                                 (2.2) 

 
Obecně je hodnota forwardu při vzniku nulová. To znamená, že hodnota forwardu je 

nulová v případě, kdy realizační cena je rovna očekávané hodnotě podkladového aktiva. Tedy 

                                                      [ ] .0Tt, XSEF Tt =⇔=                                             (2.3) 

Ze vztahu (2.3) vyplývá, že forwardová cena je taková úroveň realizační ceny, při 

které je hodnota forwardového kontraktu nulová. Pokud pravá část rovnice (2.3) není platná, 
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dochází ve většině případů k aplikaci principu nemožnosti arbitráže. Je tedy hledáno 

bezrizikové portfolio, kde lze s jistotou určit, jaká bude jeho hodnota v době zralosti. 

Je-li portfoliem dosahován bezrizikový výnos, je zabráněno získání arbitrážního zisku 

v rámci arbitrážních příležitostí. Portfolio takto popsané je možno vyjádřit matematickým 

zápisem ve tvaru: 

                                                     .FS −=η                                                                         (2.4) 
 
V době zralosti je pak portfolio sestaveno následovně:  
 
                                                     ( ) ,XXSSS TTTTT =−−=−= ψη                                (2.5) 
 
kde Tψ  je výplatní funkce.  

Současnou hodnotu lze vypočíst diskontováním bezrizikovou sazbou r. Hodnota 

forwardu pro dlouhou pozici je tedy:  

                                                   .F Tt,
τr

t eXS −⋅−=                                                             (2.6) 

Z výše uvedeného vztahu vyplývá, že výchozí hodnota je ovlivněna právě cenou 

podkladového aktiva a současnou hodnotou realizační ceny. Platí, že pokud je aktuální cena 

podkladového aktiva vyšší než současná hodnota realizační ceny, výchozí hodnota forwardu 

je kladná. Hodnota forwardu je pak záporná, platí-li opak. 

 
Tab. 2.2: Forward na měnu pro dlouhou pozici 

  

Vypůjčka Příjmy 
Zahrni ční 

měna Domácí m ěna Zahrani ční 
měna Domácí m ěna 

Prodej 
měny 

nakrátko  

rfe−⋅Q-  

 

rfe−⋅⋅ tKQ-  

 

Q-  

 

TK⋅Q-  

 

Zápůjčka 
 

 

rfe−⋅⋅ tKQ  

 

 

 

( ) ( )tTrr dfe −⋅+−⋅⋅ tKQ  

 

Koup ě 
forvardu 
nadlouho  

 

 

Q⋅Tt,f  

 

 

 

( )XKT −⋅= QVH T  

 

Celkem 

  

Q⋅=Π Tt,t f  

 
  

( ) ( )( )Xe tTrr df −⋅⋅=Π −⋅+−
tT KQ  

 

 
Kde Q je množství cizí měny, K je měnový kurz, rd je domácí bezriziková úroková sazba, r f  je 

zahraniční bezriziková úroková sazba. Pro odvození ceny forwardu f, kde podkladové 

aktivum je měnový kurz musí platit podmínka nemožnosti arbitráže: 

( )
TΠ=⋅Π t-Tr

t
de .                                                                   (2.7) 
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Po dosazení 

( ) ( ) ( )( )XeeQf tTrrtTr
Tt

df −⋅⋅=⋅⋅ −⋅+−−
t, KQ ,                        (2.8) 

 

další úpravou dostaneme: 

( ) ( ) TrrtTr
TTt

fdf eXeKf
⋅−−− ⋅−⋅=, .                                         (2.9) 

 

Za předpokladu (2.3) platí: 

( ) Trr
TTT

fdeKXF
⋅−⋅==,0     .                                              (2.10) 

 

 

2.2 Futures 
Futures je standardizovaný forvard obchodovaný na derivátové burze, nikoli na OTC 

trzích. Ke standardizaci dochází z důvodu zvýšení dostupnosti a zároveň atraktivnosti pro širší 

skupinu tržních subjektů což má za následek lepší likvidnost kontraktu. 

Futures kontrakty se liší od forwardů čtyřmi základními odlišnostmi.  

1) Futures kontrakty jsou standardizovanými kontrakty (jak je popsáno již dříve), 

které jsou obchodovány na organizovaných burzách. 

2)  Oproti forwardům dochází k častějšímu hotovostnímu vypořádání, dochází 

tedy k ukončení kontraktu před dobou zralosti  a v okamžiku t dochází ke 

kótování budoucí ceny Ft,T. Každý obchodní den je zjištěna aktuální hodnota 

kontraktu na bázi uzavírací ceny dle vztahu: 

 

                                               ( ).F ,1,Tt, TtTt
r FFe −

− −= τ                                                      (2.11) 

 

Proces nazývaný marking to market1 označuje situaci, kdy dochází k uzavření      

kontraktu na konci každého dne, jsou vypořádány zisky nebo ztráty a otevření 

kontraktu s nulovou počáteční hodnotou. 

 

                                                 
1 Originální používaný název je uváděn jako marking the contract to market. 
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3) Zálohové platby částečně zajišťují kontrakt proti případnému nepříznivému 

vývoji (rizikům).  

4) Protistrana v dlouhé pozici, která není v krátké pozici, instituce (clearinghouse) 

musí mít dostatečnou likviditu, aby nedocházelo k extrémním selháním.  

 

Pro eliminaci kreditního rizika jsou stanovovány tzv. zálohy (margin), kterými jsou: 

• počáteční záloha stanovena jako 5% z celkové sumy kontraktu, 

• udržovací záloha jež je množství peněz, pod které nesmí hodnota kontraktu 

klesnout (buď 75% z počáteční zálohy nebo 4% z celkové sumy kontraktu), 

• doplňovací záloha pro případ, že by udržovací záloha byla pod stanoveným 

limitem. 

  

 Minimální výše počáteční a udržovací zálohy je stanovena burzou. Hlavních 

charakteristickým rysem záloh je závislost na variabilitě podkladového aktiva. Platí, čím vyšší 

variabilita, tím vyšší hodnota záloh. Proto hlavní funkce vytvářených záloh je především 

ochrana proti možným rizikům vzniklým neplacením protistrany a nedodržení tak podmínek 

uzavřeného kontraktu. 

 

2.3 Swapy 
 

 Swap lze definovat jako dohodu mezi dvěmi stranami nebo protistranami, jak je 

někdy definováno, o vzájemné výměně peněžních toků, která má periodický charakter. 

V mnohých případech je pak platba jedné ze stran fixní a jiné plovoucí. Strana, která je 

povinna platit fixní sazbu, je označována za krátkou, opakem je pak pozice subjektu 

s plovoucí sazbou označována jako dlouhá.  

Při slapových operacích nedochází k výměně plateb, ale pouze k zápočtům. Platbu pak 

provede ta strana jejíž závazek je vyšší. Tento proces je prováděn z důvodů zjednodušení 

kontraktu. 

Stejně jako u forwardových kontraktů, i swapy jsou sestaveny tak, aby počáteční 

hodnota byla nulová. Realizační cena swapu tzv. swapová sazba je stanovena jako vážený 

průměr forwardových sazeb. 
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2.4 Opce 
 

Opce poskytuje vlastníkovi právo k nákupu nebo prodeji ur čitého nástroje 

k ur čitému dni nebo po určitou dobu v budoucnosti za stanovenou realizační cenu. Opce 

patří do skupiny nelineárních typů finančních derivátů, protože subjekt se může rozhodnout 

zda právo spjaté s opcí uplatní či nikoli. 

Opce lze členit dle několika hledisek. Základní členění je pak odvozeno od rozlišení 

dlouhé a krátké pozice, okamžiku uplatnění a složitostí výplatní funkce.  

Je-li možné uplatnit opci jen v okamžiku zralosti T, jedná se o evropskou opci. Pokud je 

opce uplatitelná po celou dobu své životnosti (až do doby zralosti), jde o americkou opci. 

Prvotní rozlišení opcí je však na: 

• Plain vanilla opce (jednoduché opce), 

• Exotické opce se složitějšími vlastnostmi. 

 

Velmi využívané jsou reálné opce. Reálnými opcemi se rozumí pružný přístup při 

finančním rozhodování o reálných aktivech (aktiva, dluh, vlastní kapitál, investice, půda, 

komodity, náklady výzkumu, technologie, proces, produkce) při strategickém rozhodování 

nefinančních firem (Zmeškal, 2007). 

Důležitým parametrem opcí je vnitřní hodnota (VH). Vnitřní hodnota je definována 

jako přínos z okamžitého uplatnění opce. Jde tedy o efekt, který kupující dostane v moment 

uplatnění derivátu bez ohledu na cenu, kterou vynaložil na počátku kontraktu. Můžou tak 

nastat tři situace označované jako: 

1) At the money - cena podkladového aktiva se rovná realizační ceně (VH = 0), 

2) In the money - cena podkladového aktiva je větší než realizační cena (VH > 0), 

3) Out the money - cena podkladového aktiva je menší než realizační cena 

(VH < 0). 

Tržní cena opce, za kterou je opce sjednána je nazývána opční prémií. Jedná se o cenu 

opce, kterou je kupující ochoten zaplatit za získání práv spojených s opcí prodávajícímu. 

Opční prémie je složena z vnitřní hodnoty opce a časové hodnoty opce:  

Opční prémie = vnitřní hodnota opce + časová hodnota opce. 

 

Kde časová hodnota opce je možnost růstu nebo poklesu ceny podkladového aktiva 

v době do splatnosti opce. Přičemž platí, že se zkracující se dobou do splatnosti časová 

hodnota opce klesá až na nulovou hodnotu. V den, kdy dojde k vypršení opce je pak opční 
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prémie rovna vnitřní hodnotě. Časová hodnota opce a tedy cena opce je ovlivněna řadou 

faktorů:  

• realizační cena, 

• cena podkladového aktiva, 

• doba do splatnosti aktiva, 

• volatilita, 

• bezriziková úroková sazba. 

 
Ze vztahu (2.12) vyplývá, že s rostoucí cenou podkladového aktiva S roste i vnitřní 

hodnota opce VH a naopak, s rostoucí realizační cenou X bude vnitřní hodnota klesat. Za 

předpokladu konstantní časové hodnoty je pak vliv VH na hodnotu opce přímoúměrný. 

Při rozhodování za rizika je také těžké určit, zda se cena aktiva v budoucím čase zvýší 

či sníží. A proto vliv doby do zralosti opce je faktorem, který musí být sledován. Rizikovost 

nejistoty budoucího vývoje podkladového aktiva je představována volatilitou σ. Držitel opce 

je „chráněn“ před nepříznivým vývojem a pokud vývoj je příznivý, může z něj profitovat. 

Růst volatility podkladového aktiva tedy pozitivně ovlivňuje hodnotu call i put opcí. 

Bezriziková úroková sazba r způsobuje změnu současné hodnoty budoucích toků 

z opce a zároveň ovlivňuje dlouhodobou míru růstu ceny podkladového aktiva. Platí tedy, 

ceteris paribus, že růst bezrizikové úrokové sazby r bude mít negativní dopad na cenu put 

opce a naopak pozitivně ovlivní cenu call opce. 

Veškeré výše popsané faktory působící na cenu opce jsou dále pro zjednodušení 

uvedeny v tab. 2.3 s grafickým znázorněním vlivu (↑ pozitivně, ↓ negativně) na cenu call a put 

opce. 

 

 

Tab. 2.3: Faktory ovlivňující cenu opce 

Název faktoru Symbol  Call opce Put opce 
realizační cena X ↑ ↓ 
cena podkladového aktiva S ↓ ↑ 
doba do splatnosti T ↑ ↑ 
Volatilita σ ↑ ↑ 
bezriziková úroková sazba r ↑ ↓ 
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2.4.1 Plain vanilla opce 
 

Mezi jednoduché opce jsou řazeny nejčastěji užívané opce a to call opce (právo 

koupit) a put (právo prodat) opce, přičemž jsou rozlišovány čtyři základní opční pozice: 

• dlouhá pozice kupní opce (long call), 

• dlouhá pozice prodejní opce (long put), 

• krátká pozice kupní opce (short call), 

• krátká pozice prodejní opce (short put). 

 

Výplatní funkce dlouhé pozice kupní opce (long call) opravňuje kupujícího zakoupit 

podkladové aktivum (S) za realizační cenu (X). Platí, čím větší je spotová cena, tím větší zisk 

investorovi plyne. Pokud spotová cena podkladového aktiva bude klesat, investor ztratí, ale 

jen do výše opční prémie (c). Celá tato situace je zachycena v obr. 2.2. 

Výplatní funkce long call opce je definována: 

 ( )0,max XSVH T −= . (1.12) 

Zisk této opce je dán vztahem: 

       ( )ccXSzisk T −−−= ,max .                     (1.13) 

 

Obr. 2.2: Dlouhá pozice kupní opce 

                                                                                                                         

Zisk 

    Propadnutí opce Využití opce 

     

 VH 

 

  

        Spotová cena   

-c 

  Ztráta       Zisk 

                   

 

 

V obr. 2.3 je znázorněna dlouhá pozice prodejní opce (long put), která umožňuje 

uplatnit právo kupujícího prodat podkladové aktivum za realizační cenu (X). Rozdíl od long 

call pozice však je v tom, že musí za toto právo zaplatit a to tzv. opční prémii. Pokud cena 
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podkladového aktiva (S) vzroste natolik, že opci nebude výhodné uplatnit, investorovi 

vznikne ztráta avšak maximálně do výše opční prémie. Zisk plynoucí investorovi tedy roste 

s poklesem ceny podkladového aktiva.  

Výplatní funkce long put opce je dána vztahem: 

                                   ( )0,max TSXVH −= .                                                        (2.14) 

Zisk z této opce je definován jako: 

                                  ( )ccSXZisk T −−−= , .                                                      (2.15) 

 

 

 Obr. 2.3:Dlouhá pozice prodejní opce 

Zisk 

       Využití opce    Propadnutí opce 

     

VH 

 

c  

        Spotová cena   

 

       Zisk    Ztráta 

                   

 

 

Další základní opční pozicí je krátká pozice kupní opce (short call), která je opakem 

dlouhé pozice kupní opce (long call). Tato pozice ukládá povinnost prodávajícímu prodat  

podkladové aktivum za realizační cenu X. Z obr. 2.4 je zřejmé, že ziskový potenciál pro 

investora vzniká, pokud cena podkladového aktiva je co nejmenší, s růstem ceny je pak 

investor vystaven riziku vzniku ztráty.  

Výplatní funkce této opce je dána: 

                                   ( )0,min TSXVH −= .                                                        (2.16) 

Zisk je určen vztahem: 

                                   ( )ccSXZisk T ,+−= .                                                        (2.17) 
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Obr. 2.4: Krátká pozice kupní opce 
 
Zisk 

    Propadnutí opce Využití opce 

     

  

 

   c  

 X       Spotová cena   

 

 Zisk               Ztráta 

                    VH 

 

 

Prodávající v krátké pozici prodejní opce (short put) má povinnost koupit podkladové 

aktivum (S) za realizační cenu (X). Maximální zisk, který investor může získat je výše opční 

prémie a platí, že s růstem ceny podkladového aktiva, zisk roste. Pozice této opce je 

zachycena v obr. 2.5. 

Výplatní funkce z této pozice: 

                                    ( )0,min XSVH T −= .                                                       (2.18) 

Zisk je dán vztahem: 

                                               ( )ccXSTZisk ,min +−= .                                                (2.19) 

 

Obr. 2.5: Krátká pozice prodejní opce 

 

Zisk 

            Propadnutí opce       Využití opce     

     

 

 

 c  

        Spotová cena   

   

                   
 VH       Ztráta       Zisk          
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2.4.2 Exotické opce 
 

Exotické opce jsou deriváty se složitější výplatní funkcí než u jednoduchých call a 

put opcí. Ve většině případů se obchoduje s exotickými opcemi na OTC trzích. Exotické opce 

jsou tvořeny především pro náročnější klienty, protože slouží k uspokojování konkrétních 

potřeb a je zde také umožněno zohlednění budoucího vývoje. Z druhého hlediska jsou tak 

vetší komplikace při oceňování opcí a také likvidita kontraktu je daleko nižší než u 

jednoduchých opcí.  

Mezi exotické opce patří: 

• Package jež je portfolio složené z evropských call a put opcí, dále 

forwardového kontraktu, podkladového aktiva a hotovosti, 

• Výběrové opce, kde majitel se může rozhodnout zda opce bude call nebo put, 

• Bariérové opce, 

• Binární opce, 

• Lookback opce (výplata závislá na maximální nebo minimální ceně 

podkladového aktiva dosaženého v průběhu doby životnosti opce), 

• Asijské opce (výplata závisí na průměrné ceně podkladového aktiva za určité 

období jejich životnosti), 

• Výměnné opce, 

• Složené opce – opce na opce. 

 

 

 

 

2.5 Oceňování opcí 
 

Základní metody ocenění opcí jsou analytické a numerické. Mezi analytické metody je 

řazen Black-Scholasův model, do numerických metod patří např. binomický, trinomický či 

multinomický model, dále metoda konečných prvků či simulační metody Monte Carlo. 
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2.5.1 Black – Scholesův model 
 

Základním modelem pro oceňování opcí je Blackův a Scholesův model (dále BS 

model). Patří k nejvyužívanějším prostředkům při oceňování, zajišťování a replikaci opcí 

z důvodu jednoduchosti. Základní předpoklady modelu jsou: 

• možnost krátkého prodeje s úplným využitím výtěžku, 

• spojitý vývoj v čase, 

• ideální kapitálový trh se zanedbatelnými transakčními náklady a daněmi, na 

kterém jsou aktiva oceněna tak, že není možná arbitráž, 

• konstantní bezriziková sazba r pro všechny doby do splatnosti, 

• cena podkladového aktiva je vyvíjí dle geometrického Brownova procesu a 

rozdělení pravděpodobnosti je logaritmicko-normální, 

• neexistence vyplácení dividend z podkladového aktiva po celou dobu 

životnosti, 

• ceny se vyvíjí pomocí tzv. Markovova procesu, kdy budoucí cena závisí na 

ceně aktuální a ne na minulých cenách (tzv. procesy bez paměti). 

 

Odvození BS modelu je založeno na předpokladu,že podkladovým aktivem je 

bezdividendová akcie S jejíž dynamika je vyjádřena pomocí stochastické diferenciální rovnice 

(SDE) ve tvaru: 

                       ttt dZSdtStZtdS σµ +=))(,(                           (1.20) 

 

kde µ  je výnos, σ  je volatilita a obě tyto složky jsou deterministické a konstantní. Za tohoto 

předpokladu bude dynamika hodnoty finančního derivátu f záviset jen na čase t a náhodné 

složce dZ. Přírůstek hodnoty derivátu ( )( )tStdf ,  lze vyjádřit dle Itoovy lemy (2.21). 

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ...
,

2

1

2

,

2

1,,
, 2

2

2
2

2

+
∂

∂
+

∂
∂

+
∂

∂
+

∂
∂

= dt
t

Stf
dSt

tS

Stf
dS

St

Stf
dt

t

Stf
tStdf tt

t
tt  (2.21) 

 

Pro cenu evropské call a put opce pak platí: 

                                     ( ) ( ),210 dNXedNSc rT ⋅⋅−⋅= −                                                    (2.22) 

                                   ( ) ( ) ,102 dNSdNXep rT −⋅−−⋅⋅= −                                              (2.23) 
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Kde 

                                    
T

Tr
X

S

d
⋅

⋅







++









=
σ

σ
2

ln
2

0

1                                                            (2.24) 

                                    
.12 Tdd ⋅−= σ
                                                                            (2.25) 

Kde c a p jsou ceny evropských call a put opcí, 0S  je výchozí cena podkladového aktiva, X je 

realizační cena, T je doba do zralosti opce, r je bezriziková úroková míra, σ je směrodatná 

odchylka spojitého výnosu podkladového aktiva rTe−  je spojitý diskontní faktor a ( )1dN , 

( )2dN  jsou distribuční funkce kumulativního normovaného normálního rozdělení. 

 V prostředí s vysokou úrokovou mírou a volatilitou je cena opce také vyšší.  

 

 

Cena opce na měnu 

Ceny evropské call a put opce na měnu jsou vyjádřeny dle vztahu následujících vztahů. 

                                  ( ) ( ),210 dNXedNSec TrTr df ⋅⋅−⋅⋅= ⋅−⋅−
                                        (2.26) 

                                 ( ) ( )102 dNeSdNeXp TrTr fd −⋅⋅−−⋅⋅= ⋅−⋅−                                   (2.27) 

 

 

Kde 

                                  
T

Trr
X

S

d
fd

⋅

⋅







+−+









=
σ

σ
2

ln
2

0

1                                                    (2.28) 

                                 
Tdd ⋅−= σ12                                                                                 (2.29) 

Kde S je spotový kurz, dr  je domácí bezriziková úroková míra a fr  je zahraniční bezriziková 

úroková míra. 

Realizační cena opce je definována následovně. 

 

                                  
( ) ( )tTrr fdeX −⋅−⋅= 0K                                                                         (2.30) 
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2.6 Simulace Monte Carlo 
 

Simulace Monte Carlo je numerická metoda, která využívá statistickou simulaci 

pro generování náhodného vývoje daného aktiva nebo portfolia aktiv . Tato metoda je 

vhodná pro hledání hodnot finančních derivátů se složitějšími výplatními funkcemi. 

Přesnost získaných výsledků je odvozena od počtu provedených simulací. Aby bylo 

danou simulaci možné provést je nutné znát počáteční hodnotu daného aktiva a dále pak 

střední hodnotu a směrodatnou odchylku výnosů aktiva. Pro získání nezávislých náhodných 

veličin se využívá Generátor pseudonáhodných čísel v programu MS Excel, kde náhodná 

čísla jsou z normovaného normálního rozdělení N(0;1). Na základě vygenerování náhodných 

dat je dále vypočtena hodnota podkladového aktiva a je určena výplata derivátu v době 

zralosti. 

Obr. 2: Vývoj finančních veličin 

 

                      cena  

  

 

 

 

 

 čas 

 

 Pro vyjádření simulace vývoje náhodných veličin je používaný specifický Wienerův 

proces a Brownův proces. 

 

 

Wienerův proces 

Wienerův proces je základem všech ostatních procesů používaných pro simulaci 

náhodného vývoje. Základní předpoklady Wienerova procesu jsou: 

 

• změny cen v čase jsou nezávislé, 

• střední hodnota je rovna nule, 

• rozptyl je roven přírůstku času, 

• vychází z Markovova procesu. 

Deterministická úroková 
sazba 

Úroková sazba 

Cena akcie 
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Wienerův proces je definován: 

                                           .dtzdz ⋅=                                                   (2.31) 

 

Celková změna z je dána součtem změn v N malých časových intervalech. Tyto 

intervaly jsou dány vztahem .
t

T
N

∆
=  Pro více období je pak celková změna definována 

následovně: 

                                          ∑
=

⋅=−
N

i
iT dtzzz

1
0 ,                                                                 (2.32) 

kde z je náhodná proměnná z normovaného normálního rozdělení N(0;1). 

 

 

Brownův proces 

 

Brownův proces je zobecněným modelem Wienerova procesu a rozlišujeme 

geometrický Brownův proces a aritmetický Brownův proces. 

Aritmetický Brown ův proces je obecně zapsán následovně: 

                              .dzdtdx ⋅+⋅= σα                                                                    (2.33) 

 

Platí však, že: ( ) dtdxE ⋅= α a ( ) .var 2 dtdx ⋅= σ  

Specifikum pro geometrický Brownův proces je, že cena se vyvíjí exponenciálně. 

Základní vztah je pak definován: 

                                          ,dzxdtxdx ⋅⋅+⋅⋅= σα                                                          (2.34) 

 

kde α  je průměrný výnos za jedno období a σ  je směrodatná odchylka. Hodnota aktiva je 

pak dána vztahem (1.34). 

                                          
dzT

T eSS
⋅+⋅














−

⋅=
σσµ

2
0

2

                                                             (2.35) 

 

Je-li uvažováno aktivum S s výchozí cenou St, relativní výnos tohoto aktiva lze spojitě 

vyjádřit jako 
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t

dtt

S

S

S

dS += ln                                                                             (2.36) 

kde tS  je výchozí cena aktiva, dt  je nekonečně malý časový úsek a 
S

dS
je relativní výnos. 

 

Mezi metody simulace Monte Carlo patří: 

• metoda přímé simulace Monte Carlo (PMC), 

• metoda protikladných proměnných (Antithetic Variates Method), 

• metoda stratifikace (Stratified Sampling), 

• metoda LHS (Latin Hypercube Sampling), 

• metoda BSMC (Bridge Sampling Monte Carlo). 

 

Dále jsou popsány jen metody přímé simulace Monte Carlo a metoda stratifikace. 

2.6.1 Přímá simulace Monte Carlo 
 

Obecně je nutné simulaci Monte Carlo provádět v rizikově neutrálním prostředí. Je to 

dáno z důvodu nalezení optimální hodnoty. V této situaci platí, že hodnota derivátu v době 

zralosti závisí na současné hodnotě budoucí očekávané výplaty. Matematicky lze tento vztah 

zapsat jako: 

                                           ( )( )∑
=

−=≈
N

n

n
T

rT
tt SVH

N
eff

1

1ˆ ,                                                (2.37) 

 
dále pak, 

                                          ( ) [ ] 










⋅⋅+⋅













−

∆ ⋅=⋅=
zTT

T
S

t
n

T eSeSS T

σσµ
2

2

,                               (2.38) 

 
kde σ je směrodatná odchylka výnosů aktiva, µ je střední hodnota výnosu, T je doba do 

zralosti a z označuje náhodný prvek z normovaného normálního rozdělení N [0;1]. Metoda 

přímé simulace Monte Carlo je rychlou metodou. Efektivnost metody však záleží na kvalitě 

generovaných náhodných prvků. Přičemž platí, že průměrná hodnota těchto vygenerovaných 

prvků by se měla rovna nule a rozptyl roven jedné. Je však žádoucí velké množství 

vygenerovaných scénářů.  
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2.6.2 Metoda stratifikace 
 

Metoda stratifikace je založena na principu rozložení intervalu náhodných prvků do 

dílčích intervalů tak, aby platilo, že jeden náhodný prvek z daného rozložení bude náležet do 

zvoleného dílčího intervalu a pravděpodobnost byla stejná pro všechny tyto dílčí intervaly. 

Jde tedy o metodu, která zkvalitňuje simulaci Monte Carlo, protože snižuje hodnotu rozptylu. 

Stratifikaci lze dělit na přímou a nepřímou. 

• Přímá stratifikace – prvky z normovaného normálního rozdělení [ ]1;0N  

náleží do intervalu ( )∞∞− , , přičemž daný interval je rozdělen do M dílčích 

intervalů, kde pravděpodobnost každého intervalu je dána vztahem 
M

pm

1=  a 

zároveň platí, že suma těchto pravděpodobností je jedna 







∑

=

m

m
mp

1

. 

Pravděpodobnostní rozložení je pak získáno vygenerováním potřebného počtu 

náhodných prvků z vypočtených intervalů. Vypočtené intervaly jsou stanoveny 

na základě určení hraničních bodů jednotlivých intervalů.  

 

• Nepřímá stratifikace – náhodné prvky jsou generovány z normovaného 

rovnoměrného rozdělení [ ]1;0N  a pravděpodobnosti jsou vypočteny dle vztahu 

M

um
p

+−= 1
 , kde m = 1,…,M a u je náhodný prvek z [ ]1;0N . Na základě 

takto vypočtených hodnot získáme náhodné prvky a tento postup je opakován 

dokud je získán potřebný počet náhodných prvků. 

 

Nevýhodou nepřímé stratifikace je, že výsledné hodnoty jsou setříděné podle 

příslušností k jednotlivým intervalům. Z důvodu odstranění tohoto nedostatku se pak 

používají další pokročilé metody např. LHS, která je založena na náhodné permutaci 

stratifikovaného intervalu, nebo metoda BSMC. 
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3 Popis hedgingových strategií 
 
Hlavní zaměření této kapitoly je na definici a rozdělení hedgingu, na které dále navazuje 

kapitola věnována finančním rizikům. 

Hedging neboli zajišťování rizik  je definován jako operace, kdy k jednomu aktivu nebo 

portfoliu aktiv je přidána nová skupina aktiv (derivátů). Touto situací je vytvořeno tzv. 

hedgingové portfolio, které je zajištěno proti výskytu jednotlivých rizik jako např. cen akcií, 

měnových kurzů aj. Takto vytvořené portfolio je pak imunní i pro případ přírůstku jeho 

hodnoty. Obecně je riziko rozlišováno na specifické a systematické. Specifické riziko lze 

snížit nebo zcela eliminovat diverzifikací, tedy rozšířením portfolia aktiv nově nakoupenými 

aktivy. Platí, že s rostoucím počtem aktiv (N), klesá specifické riziko. Má-li být sníženo či 

eliminováno riziko systematické, diverzifikace nestačí. Je nutné využít zajišťování rizik tedy 

hedging. 

 

Obr. 3.1: Rozdělení rizik na specifické a systematické riziko  

 σ2
p 

 

 

 

 

  

 

 

 N 

 

Hlavním důvodem zajištění je eliminace potencionálních rizik, která mohou ovlivnit 

investora. Má-li být hedging uplatněn, znamená to vynaložení dodatečných nákladů a také  

ztrátu možnosti profitovat z pozitivního vývoje cen podkladových aktiv. Rozhodnutí, zda 

hedging použít či nikoli, je tedy klíčovou oblastí každého investora i společnosti. 

 

 
Pro zajišťování finančních toků je využíván zejména hedging: 

• Interní, 

• Externí. 

Celkové riziko 

Specifické riziko 

Systematické 
riziko 
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Interní hedging je chápán jako provádění operací uvnitř společnosti, které mají za 

následek eliminaci rizik. Interní hedging je využíván v nadnárodních společnostech a mezi 

metody interního hedging patří: dohoda o kurzových klauzulích, leading, lagging, netting, 

matching, looping a pricing. 

Externí hedging je využíván k zajištění rizik pomocí finančních derivátů tj. forwardy, 

futures, swapy a opce, dále pak forfaitingu, factoringu, leasingu nebo promptními obchody.  

 

Způsoby zajišťování lze kategorizovat do několika skupin. 

Podle frekvence revizí: 

• diskrétní metody, 

• spojité metody. 

 

Podle typu rizika, které je zajišťováno: 

• celkové riziko, 

• systematické riziko. 

 

Podle počtu revizí v čase: 

• statické zajištění – na jedno období (pasivní metoda), 

• dynamické zajištění – na více období (aktivní metoda). 

 

Podle typu zajišťovaného finančního aktiva rozlišujeme hedging na: 

• akcie, 

• dluhopisy, 

• měnu, 

• komoditu, 

• forward nebo futures, 

• opce. 

 

Podle zajišťování vůči vzoru: 

• benchmark (tracking) hedging, 

• hedging beze vzoru. 
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Podle hedgingových kritérií jsou hedgingové strategie: 

• faktorově neutrální (delta hedging, delta-gama hedging aj.), 

• minimalizace rozptylu, 

• minimalizace hodnoty Value at Risk, 

• minimalizace střední hodnoty ztráty, 

• maximalizace střední hodnoty funkce užitku, 

• minimalizace ukazatele RAROC (RAROC = Value at Risk / Capital). 

 

Podle stupně zajištění: 

• dokonalý hedging, 

• superhedging, 

• částečný hedging, 

• nezajištěné portfolio. 

 

Rizik, která mohou být předmětem hedgingu je mnoho. Proto je této oblasti věnována 

samostatná kapitola (3.1), ve které jsou jednotlivá rizika vyskytujících se ve financích 

podrobně popsány. 

 

 

3.1 Finanční rizika 
 
 

Riziko je obecně definováno jako odchylka od očekávaného výsledku. Riziko vyskytující 

se pak na finančních trzích je označováno za finanční riziko. Finanční riziko je  definováno 

jako potenciální finanční ztráta subjektu (Jílek, 2000). Jde o ztrátu v budoucnosti vyplývající 

z daného finančního či komoditního nástroje nebo finančního či komoditního portfolia. Ztrátu 

rozdělujeme na: 

• očekávanou ztrátu (expected loss), 

• neočekávanou ztrátu (unexpected loss). 

 

Někteří autoři definují finanční riziko jednoznačně v negativním smyslu jako potenciální 

finanční ztrátu subjektu. Jedná se přitom o neočekávanou ztrátu, která je u regulovaných 
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finančních institucí právě důvodem pro stanovení regulačního rizikově váženého kapitálu, na 

rozdíl od očekávané ztráty, pro níž se většinou vytváří opravné položky (Cipra, 2002). 

Existuje pět hlavních finančních rizik: úvěrové, tržní, likvidní a operační . 

 

3.1.1 Úvěrové riziko 
 

Úvěrové riziko je rizikem ztráty ze selhání partnera z důvodu nesplnění svých 

závazků dle podmínek kontraktu. Jedná se o závazky vznikající z úvěrových aktivit, 

investičních a obchodních aktivit, z platebního styku či vypořádání cenných papírů při 

obchodování na vlastní i cizí účet. Úvěrové riziko je potom pravděpodobnost, že očekávání 

přijetí peněžních prostředků z těchto aktivit nebude splněno. 

Takto definované riziko bývá někdy rozšířeno i o riziko ztráty vzhledem k potenciálnímu 

zvýšení hodnoty závazku vůči partnerovi u úrokového či akciového nástroje v důsledku 

zlepšení finanční situace emitenta úrokového či akciového nástroje. V některých případech je 

však toto riziko zahrnováno do rizika tržního.  

Úvěrové riziko je členěno do několika kategorií úvěrového rizika. Těmito kategoriemi 

jsou: 

• přímé úvěrové riziko, 

• riziko úvěrových ekvivalentů,  

• vypořádací riziko, 

• riziko úvěrové angažovanosti. 

 

Přímé úvěrové riziko je nejdůležitějším rizikem na finančním trhu. Vzniká ztrátou ze 

selhání protistrany v rámci úvěrových vztahů.2 Charakteristický rys přímého úvěrového rizika 

je, že trvá po celou dobu úvěrového vztahu a se zvyšováním lhůty splatnosti úvěru úměrně 

vzrůstá. Řízení úvěrového rizika je důležitou součástí bankovního dohledu, je prováděno na 

základě úvěrové analýzy zaměřené na identifikaci úvěrové angažovanosti3 vůči zemím, 

odvětvím, nástrojům a klientům. Na základě analýzy je pak stanoven přiměřený požadavek na 

zdroje za účelem pokrytí úvěrových ztrát. Tyto zdroje jsou vytvářeny ve formě opravných 

položek a rezerv. 

Riziko úvěrových ekvivalentů je rizikem ztráty ze selhání protistrany u 

podrozvahových položek. Jsou zde řazeny zejména poskytnuté úvěrové přísliby, záruky, 

                                                 
2 Přímé úvěrové riziko může ovlivnit rozvahové položky týkající se i půjček, vkladů, dluhopisů, směnek aj. 
3 Úvěrová angažovanost vyjadřuje maximální objem poskytnutých úvěrů bankou.  
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poskytnuté nebo potvrzené dokumentární akreditivy, deriváty aj. Úvěrové riziko je tak 

měřeno na základě výpočtů úvěrových ekvivalentů stanovené jako součin konverzního 

faktoru a jmenovité hodnoty transakce nebo jako součet reálné hodnoty derivátu a potenciální 

angažovanosti. 

Riziko ztráty z důvodu transakce v procesu vypořádání je rizikem vypořádacím. Jedná 

se o situaci, kdy hodnota protistraně byla dodána, avšak hodnota od protistrany není 

k dispozici (buď z technických důvodů nebo neochoty protistrany). Typickým vypořádacím 

rizikem je měnové vypořádací riziko a vypořádací riziko cenných papírů. 

Poslední kategorií úvěrového rizika je riziko úvěrové angažovanosti. Někdy je nazývané 

jako riziko koncentrace portfolia a je rizikem ztráty vyplývající z angažovanosti vůči 

jednotlivcům, skupinám partnerů, ekonomickým sektorům atd. Pro zamezení rizika úvěrové 

angažovanosti banky stanovují úvěrové limity a měří úvěrovou expozici. 

 

3.1.2 Tržní riziko 
 

Tržní riziko je riziko ztráty ze zm ěn tržních cen, tedy změn hodnot finančních nástrojů 

nebo komoditních nástrojů v důsledku nepříznivých změn tržních podmínek např. vývoje 

úrokových měr, cen akcií, cen komodit či měnového kurzu. 

V rámci tržního rizika je sledováno: riziko úrokové, akciové, komoditní a měnové. 

Někdy je do tržního rizika zahrnováno i korelační riziko (riziko ztráty  z porušení historické 

korelace mezi rizikovými kategoriemi, nástroji, měnami a trhy) a riziko úvěrového rozpětí4 

(riziko ztráty ze změn rozpětí u cenných papírů různého úvěrového hodnocení).     

Úrokové riziko je riziko ztráty vyvolané změnou cen nástrojů, které jsou citlivé na 

úrokové míry. Je zde zahrnováno i riziko změny tvaru výnosové křivky, riziko změn vztahu 

mezi různými úrokovými indexy aj. Úrokové riziko lze dále členit na specifické úrokové 

riziko, jež souvisí se zhoršením finanční situace emitenta úrokového nástroje, a obecné 

úrokové riziko, které zahrnuje nejen specifické úrokové riziko, ale také riziko spojené 

s ekonomikou jako celkem a je tedy určeno makroekonomickými podmínkami. 

Akciové riziko je rizikem ztráty ze změn ceny nástrojů citlivých na ceny akcií či jejich 

volatilit. Do akciového rizika je dále zahrnuto riziko změn vztahu mezi různými akciovými 

indexy, riziko změn dividend a další. 

                                                 
4 Úrokové rozpětí (interest spread) je vyjadřováno jako rozdíl mezi průměrnou výnosností úvěrů a průměrnou 
výnosností vkladů. Pomocí úrokového rozpětí je vyjadřována konkurenceschopnost, přičemž je žádané co 
nejmenší hodnota tohoto ukazatele. 
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Komoditním rizikem je chápána ztráta ze cenových změn nástrojů, jež jsou citlivé na 

změny cen komodit (např. ropy, zemního plynu, zlata, pšenice). Řadíme zde také riziko změn 

cenového rozpětí mezi různými komoditami, riziko změn vztahu mezi spotovými a 

forwardovými komoditními cenami aj. 

Měnové riziko je vyjádřeno ztrátou z cenových změn nástrojů citlivých na měnové kursy. 

Jedná se zejména o změny spotových měnových kursů nebo jejich volatility. 

Dle toho jakým rizikovým faktorem je ovlivněna riziková změna ceny daného portfolia, 

rozlišujeme: Delta riziko, Gama riziko, Rho riziko, Vega riziko a Theta riziko. 

 

3.1.3 Likvidní riziko 
 

Likvidní riziko souvisí s platební neschopností splácet své závazky a dále s rizikem 

ztráty způsobeným nízkou likviditou trhu s finančními dokumenty. Obecně je likvidní riziko 

děleno na: 

• riziko financování, 

• riziko tržní likvidity. 

 

Riziko financování je rizikem ztráty v důsledku platební neschopnosti. Jedná se o riziko 

neschopnosti zajisti hotovost na portfolio aktiv a pasiv o určitých splatnostech a úrokových 

mírách. Úkolem řízení tohoto rizika je zajištění hotovosti i v nejméně příznivých podmínkách 

tak, aby byly pokryty potřeby klientů, závazky s končící platností a také aby finanční instituce 

měla dostatečné prostředky na pokrytí nepředvídatelných událostí. Z tohoto důvodu je silná 

kapitálová pozice nedílnou součástí řízení rizika. Zdroje jsou tak tvořeny úročenými a 

neúročenými vklady, přijatými úvěry, dluhovými cennými papíry, mezibankovními vklady a 

vlastním kapitálem akcionářů. 

V situaci, kdy nelze dostatečně rychle převést likvidní finanční nástroje na hotovost 

v dostatečném objemu za rozumnou cenu, jedná se o riziko tržní likvidity.  

 

3.1.4 Operační riziko 
 
Operační riziko je velmi obtížně identifikovatelné. Operační riziko je jako ostatní rizika 

děleno do několika kategorií a těmi jsou: 

• transakční riziko, 
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• riziko operačního řízení, 

• riziko systémů. 

 

Transakční riziko je rizikem ztráty z provádění operací v důsledku chyb v provedení 

operací, chyb vyplývajících ze složitosti produktů, chyb v zaúčtování obchodů aj.  

Dalším rizikem je riziko operačního řízení, které je vyjadřováno jako riziko ztráty 

z chyb v řízení aktivit. Jedná se o neidentifikovatelné obchody, podvodné operace, praní 

peněz atd. 

Riziko systémů je rizikem ztráty z chyb v systémech podpory, zejména v počítačových 

programech a jiných podpůrných systémech.  

 

 

 

3.2 Dokonalý hedging 
 

Dokonalý hedging je nejpoužívanější metodou aplikovanou na eliminaci rizika. 

Účelem dokonalého hedgingu je nalezení portfolia H, které bude daný derivát f dokonale 

replikovat. Přičemž by mělo platit, že konečná hodnota replikačního portfolia H by měla být 

stejná jako konečná hodnota replikovaného aktiva f s pravděpodobností rovné jedné, tedy: 

                                 ( ) 1fHPr TT ===                                                                       (3.1) 

 

Další platnou podmínkou je nemožnost arbitráže. Výchozí cena finančního derivátu (f0) 

se musí tedy rovna ceně replikovaného portfolia H:  

                                 00 fH = .                                                                                     (3.2) 

 

Ceně replikovaného aktiva bude také odpovídat optimální výchozí kapitál (V). Pokud 

tak nenastane jedná se o jiné replikační metody založené na užití výchozího kapitálu, které 

jsou součástí částečné replikace. 

 
 

3.3 Superhedging 
 

Mezi další metody zajištění patří superhedging.  Tato strategie je založena na principu 

dosažení stoprocentní úspěšnosti a tedy nezáleží na výši ceny kapitálu. Platí, že: 
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                                           ( ) 1Pr =≥ fHT .                                                                         (3.3) 

 

Základním předpokladem superhedgingu je, že konečná hodnota replikačního 

portfolia TH  bude větší nebo rovna hodnotě replikovaného derivátu pro všechny scénáře 

vývoje. Aby platil tento vztah, musí zároveň platit stejný vztah pro výchozí hodnoty  

                              00 fH ≥ .                                                                                      (3.4) 

 

Konečná hodnota portfolia nesmí být menší než konečná hodnota f. To platí pro 

všechny přípustné varianty budoucího vývoje. Je tedy nutný velký počáteční kapitál, který je 

pro tuto metodu hedging typický.  

 

 

3.4 Částečný hedging 
 

Cílem částečného zajištění není zajistit se zcela vůči určitému riziku, ale aplikací této 

metody dochází pouze k eliminaci rizika. Tato strategie hedgingu je vhodná pro investory, 

kteří nechtějí vynaložit příliš velké množství prostředků pro dokonalé zajištění, ale i přesto 

chtějí být zčásti chráněni před rizikem. Nejčastěji používanými metodami částečného zajištění 

jsou replikace opce, Quantile hedging a Shortfall hedging.   

 
 

3.5 Nezajištěné portfolio 
 

Nezajištěné portfolio je situace, kdy investor se odmítá zajistit proti riziku. Je tedy 

ovlivněn tím, jak se vyvíjí situace na trhu.  

Jedná se tedy o situaci, kdy investor při uzavření kontraktu neprovádí operace 

potřebné pro eliminaci rizika a nachází se tedy v tzv. nekryté pozici a je vlastníkem 

nezajištěného portfolia.  

 

Efekt E z této strategie je pak definován dle níže uvedeného vztahu. 

                                         TKQE ⋅=                                                                                 (3.5) 
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Investor může z daného kontraktu profitovat, může však také utrpět ztrátu. Vše je 

závislé na tom, jak se daný kurz bude vyvíjet v rámci doby trvání investice. 

Platí-li, že: 

                                       TKQ ⋅ > [ ]TKQ E⋅  pak investor získá                               (3.6) 

                                       TKQ ⋅ < [ ]TKQ E⋅  pak investor ztratí                               (3.7) 

Kde Q je množství získané měny, KT je kurz v čase T a [ ]TKE  je očekávaný kurz v čase T. 

Právě očekávaný kurz je pak dán následujícím vzorcem: 

                            [ ] ( ) Trr fdeKE ⋅−⋅= 026 K    .                                                           (3.8) 
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4 Aplikace vybraných strategií při zajištění měnového rizika 
 

V této části kapitoly jsou popsány základní vstupní informace, následuje stanovení 

vstupních parametrů, ocenění derivátů a hodnocení aplikace jednotlivých strategií hedgingu. 

Hodnocení je provedeno pro každou zajišťovanou měnu zvlášť a také pro portfolio skládající 

se ze všech sedmi vybraných měn tj. GBP, BRL, HKD, USD, NZD, JPY, SGD. Poslední část 

kapitoly je věnována interpretaci hodnotících kritérií pro portfolio měn v situaci, kdy subjekt 

ukončí investici předčasně. 

 

4.1 Vstupní  informace 
 

Investor, jehož domácí měna je česká koruna, se pravidelně účastní investicí na burze 

s cennými papíry. Poslední plánovaná investice, pro kterou se investor rozhodl,  je do 

akciových indexů sedmí zemí (tab. 4.1). Investice je ve výši 1 000 000 Kč. Celková částka 

bude rozdělena na sedm dílů, které budou dále investovány do vybraných indexů. Rozhodnutí 

bylo provedeno k 31.12.2008 a časový horizont investice je stanoven pro 26 týdnů, tedy 0,5 

roku. 

 

Tab. 4.1: Přehled zemí, do kterých investice plynou 

Index Země Měna 
FTSE 100 Spojené království Velké Británie a Severního Irska britská libra 
Bovespa Brazílie brazilská lira 

Hang Seng Hongkong hongkongský dolar 
NYA Spojené státy Americké americký dolar 

NZX 50 Nový Zéland novozélandský dolar 
Nikkei Japonsko japonský yen 

STI Singapůr singapurský dolar 
 

 
Aby bylo možné aplikovat hedgingové strategie, je nutné vypočíst základní parametry 

spojitých výnosů (střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka). Na základě vztahu (2.38) 

bude následně provedena simulace 10 000 scénářů náhodného vývoje aktiv na dobu 26 týdnů. 

Simulace je provedena vygenerováním náhodných čísel z  normovaného rozdělení N [0;1] 

pomocní Generátoru pseudonáhodných čísel v programu EXCEL.  
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Budou aplikovány tyto strategie. 

 
• Nezajištěné portfolio, kdy investor neprovádí žádné zajištění proti riziku. Investor 

čeká až vyprší časový horizont investice a obdrženou měnu vymění za kurz platný 

k tomuto datu. Nachází se tedy v tzv. nekryté pozici. Tato strategie je také někdy 

nazývána jako pasivní strategie. 

• Krytá pozice spočítá v tom, že si firma dnes, v čase t0 vypůjčí zahraniční měnu za 

zahraniční bezrizikovou sazbu r f, převede je aktuálním kurzem na koruny a uloží je za 

bezrizikovou sazbu na účet. (Po obdržení platby od odběratele vypůjčenou částku i 

s úroky vrátí.) 

• Zajištění pomocí plain vanilla put opce na měnu, kdy investor je dokonale zajištěn 

proti riziku nakoupením potřebného množství plain vanilla put opcí na měnu, pomocí 

které pokryje celou potřebnou částku. Využitím plain vanilla opce je umožněno 

investorovi vyhnout se ztrátám a dává navíc možnost dosažení zisku v případě, kdy by 

kurz KT v době splatnosti T byl pod úrovni realizační ceny X. 

• Zajištění pomocí forvardu, ve kterém investor eliminuje riziko nakoupením 

potřebného množství forwardových kontraktů. 

 

Strategie kryté pozice, zajištění pomocí put opce a forwardu je dále členěna podle toho, 

zda předpokládané množství dané měny (Q) je rovno konečnému množství měny (Q*) či 

nikoli. Důvodem tohoto členění je skutečnost, že hodnota indexu je náhodná veličina. 

Dopředu tedy nevíme množství potřebné měny a přitom, a to v zhledem k nemožnosti 

arbitráže (respektive neutrálního prostředí), je cena forwardu či opce stejná jako v případě 

kontraktu s fixním množstvím dané měny (Q). 

 

Tab 4.2: Přehled analyzovaných variant hedgingových strategií 

Varianta Název 
Množství 

měny 
A nekrytá pozice - 

B1 krytá pozice Q≠Q* 
B2 krytá pozice Q=Q* 
C1 zajištění forwardem Q≠Q* 
C2 zajištění forwardem Q=Q* 
D1 zajištění put opcí Q≠Q* 
D2 zajištění put opcí Q=Q* 
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Přehled všech variant strategií pro zajištění měnového rizika je obsahem tab. 4.2. 

Hodnocení hedgingových strategií pak bude provedeno na základě následujících kritérií: 

požadavek počátečních prostředků, střední hodnota, medián, směrodatná odchylka, špičatost, 

šikmost, kvantily (q5, q10, q90, q95) a podmíněné střední hodnoty kvantilů. Interpretace 

vypočtených kritérií bude uvedena jak pro jednotlivé měny zvlášť, tak pro celkové portfolio 

měn.  

 

4.2 Stanovení vstupních parametrů 

Aby bylo možné jednotlivé strategie zajištění měnového rizika posoudit a analyzovat, je 

nutná simulace vývoje akciových indexů a měn na 26 týdnů, tedy časový horizont investice. 

Pro simulaci náhodného vývoje akciových indexů a měnových kurzů je nejprve nutné 

vypočíst vstupní data. Těmito daty jsou spojité výnosy, střední hodnota a směrodatná 

odchylka všech akciových indexů i měnových kurzů. Vstupní data kurzů jsou zjištěny na 

základě historických dat zveřejňovaných ČNB, historické data akciových indexů jsou pak 

staženy z webových stránek yahoo.com.5 Všechny data jsou sledovány denně během let 

2004 – 2008. 

Na základě vztahu (2.36) jsou určeny spojité výnosy, ze kterých je dále vypočtena 

střední hodnota výnosů E (Rn), rozptyl (σ2) a směrodatná odchylka (σ). Hodnoty pro příslušné 

aktiva jsou uvedeny v tab. 4.3. 

 

Tab. 4.3: Základní parametry aktiv 

Aktivum E(Rn) σ
2 σ 

Index 

FTSE 100 -0,023 0,045 0,013 
Bovespa 0,144 0,102 0,020 

Hang Seng 0,034 0,064 0,016 
NYA -0,012 0,046 0,014 

NZX 50 0,007 0,016 0,008 
Nikkei -0,041 0,068 0,016 

STI -0,003 0,042 0,013 

Měna 

GBP -0,096 0,009 0,095 

BRL -0,198 0,088 0,297 

HKD -0,056 0,014 0,117 

USD -0,057 0,014 0,118 

NZD -0,083 0,018 0,133 

JPY -0,024 0,018 0,135 

SGD -0,023 0,009 0,094 

 

                                                 
5 http://finance.yahoo.com/indices  ze dne 5. 1. 2009 



34 
 

Následuje simulace náhodného vývoje indexů a jednotlivých měn pro 10 000 scénářů 

na dobu 26 týdnů. Simulace je uskutečněna pro 26 kroků, tedy N = 26, délka jednoho kroku 

∆t = 1/52 a kurz v čase t0 je pro jednotlivá aktiva uveden v tab. 4.4. 

 

Tab. 4.4: Přehled kurzu v čase t0 pro jednotlivá aktiva 
 

Index K0 Měnový kurz K0 

Index 

FTSE 100 4 434,20 

Měna 

GBP 28,27 

Bovespa 37 550,00 BRL 8,30 
Hang Seng 14 387,48 HKD 2,50 

NYA 5 757,05 USD 19,35 
NZX 50 2 715,71 NZD 11,13 
Nikkei 8 859,56 JPY 21,35 

STI 1 761,56 SGD 13,44 
 

Historický vývoj jednotlivých kurzů je uveden v příloze 1. 

 

 

4.3 Ocenění derivátů 

V této části kapitoly jsou oceněny opce na měnu na základě Black-Scholesova modelu a 

forward. Hodnoty domácích a zahraničních bezrizikových sazeb byly převzaty z hodnot 

šestiměsíčních mezibankovních sazeb pro každou zemi. 

 

Ocenění forwardu na měnu 

  Pro ocenění forwardu na měnu je vycházeno ze vztahu (2.1). Zároveň platí, že hodnota 

forvardu na měnu v době uzavření kontraktu je rovná nule (2.3). Vstupní parametry pro 

ocenění forwardu na měnu pro jednotlivé měny a výsledná hodnota realizační ceny jsou 

uvedeny v následující tabulce 4.5. Výsledná realizační cena X pro každou měnu je vyjádřena 

v Kč na jednotku zahraniční měny. 
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Tab 4.5: Ocenění forwardu na měnu 

Měna K 0  rd rf (T -t) X 

GBP 28,27 3,75% 2,96% 0,5 28,38 
BRL 8,30 3,75% 13,62% 0,5 7,90 
HKD 2,50 3,75% 1,45% 0,5 2,52 
USD 19,35 3,75% 1,75% 0,5 19,53 
NZD 11,13 3,75% 5,66% 0,5 11,03 
JPY 21,35 3,75% 2,50% 0,5 21,48 
SGD 13,44 3,75% 1,06% 0,5 13,62 

 

Hodnota realizační ceny je závislá na hodnotě domácí a zahraniční bezrizikové sazby. 

Obecně platí, že pokud je zahraniční bezriziková sazba (r f) nižší než domácí (rd), realizační 

cena je pak vyšší než výchozí hodnota kurzu. Výše rozdílnosti mezi X a K0 je pak dána výši 

odlišností rf a rd.   

 

Ocenění Plain vanilla put opce 

Pro zajištění proti riziku pomocní opcí je nutné vypočíst cenu opce, tedy opční prémii. 

Ta je stanovena na základě vztahu (2.27), (2.28), (2.29). Realizační cena je pak určena 

vztahem  

( ) ( )tTrr fdeKX −⋅−⋅= 0 . 

 

Po dosazení vstupních parametrů do vzorce pro určení d1 a d2, získáme s použitím 

funkce NORMSDIST v programu EXCEL hodnoty distribuční funkce kumulativního 

normovaného normálního rozdělení ( )1dN  a ( )2dN . Dále je vypočtena hodnota opce na 

jednotku zahraniční měny, která je dále vynásobena potřebným množstvím zahraniční měny, 

kterou investor potřebuje nakoupit. Všechny vypočtené hodnoty jsou zachyceny v tab. 4.6. 

 

Tab. 4.6: Ocenění put opce na měnu 

Měna N(-d1) N(-d2) Cena opce na 
jednotku m ěny Cena opce (K č) 

GBP 0,487 0,513 0,743 3 757,00 
BRL 0,479 0,563 0,648 11 159,97 
HKD 0,484 0,516 0,082 4 673,06 
USD 0,480 0,513 0,629 4 646,23 
NZD 0,481 0,519 0,407 5 224,96 
JPY 0,481 0,519 0,801 5 361,14 
SGD 0,487 0,513 0,355 3 771,22 
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Hodnoty  kumulativního normovaného normálního rozdělení jsou pro všechny 

sledované měny podobné. Odlišnosti nastávají v ceně opce na jednotku zahraniční měny a 

dále pak v konečné ceně opce. Rozdílnost ve výsledcích je dána množstvím potřebné 

zahraniční měny. Cena opce zároveň vyjadřuje počáteční náklady, které investor musí 

vynaložit. Ty však jsou předmětem hodnocení použitých strategií zajišťování měnového 

rizika v kapitole (4.4). 

 

4.4 Hodnocení hedgingových strategií 
 

V této části kapitoly jsou vypočteny hodnoty základních kritérií hedgingových strategií 

pro jednotlivé měny, která jsou v této práci použita. Na základě těchto výpočtů jsou  

jednotlivé varianty zajištění vzájemně porovnány a zhodnoceny také ve vztahu k riziku, které 

investor podstupuje, následně dostupnosti strategie a také výši vstupních nákladů. Celý 

hodnotící proces je proveden pro každou měnu jednotlivě a zároveň pro celkové portfolio 

měn. Nejpodrobněji je rozebrána měna – britská libra, doplněna o grafické prvky. Interpretace 

výsledků ostatních analyzovaných měn je pak na základě souhrnné tabulky, grafická doplnění 

jsou pak součástí příloh.  

 

 

Základní hodnotící kritéria jsou: 

• vstupní náklady, 

• střední hodnota, 

• medián, 

• směrodatná odchylka, 

• špičatost, 

• šikmost, 

• q 5%, 

• q 10%, 

• q 90%, 

• q 95%, 

• E[x] pro x ≥ Q95, 

• E[x] pro x ≤ Q5. 
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4.4.1 GBP 
Velká Británie je jednou ze světových velmocí v možnostech nabízených k 

investování. Hlavní burza v Londýně je vyhledávaným centrem pro zhodnocení prostředků 

každého investora. Je zde nabízena velká škála možností uložení svých investic. Jednou z nich 

je i akciový index země FTSE 100. 

 Základním srovnávacím znakem jednotlivých strategií je efekt, který plyne ze 

zajištění měnového rizika. Zahraniční bezriziková sazba je pak stanovena na základě LIBOR6 

ke dni 31.12.2008. 

 

 

Nekrytá pozice 

Investor po uplynutí investičního horizontu 26. týdnů, vymění domácí měnu za kurz 

platný k tomuto datu. Efekt E z této strategie je pak definován dle vztahu (3.5). 

                                         26KQE ⋅= .                                                                                   

Jelikož investor nevyužívá žádné zajištění proti měnovému riziku, může z této 

strategie profitovat, ale zároveň také utrpět ztrátu. Závisí to na vývoji kurzu v období 

prováděné investice. Výše zisku či ztráty je kalkulována na základě vztahu (3.6) a (3.7). 

V grafickém znázornění je pak efekt plynoucí z nekryté pozice britské libry patrný z obr. 4.1.   

 

Obr.4.1: Efekt nekryté pozice GBP 

 

 

                                                 
6 The London Interbank Offered rate je úroková sazba používaná na mezibankovním trhu. Je kalkulována denně 
společností Thomson Reuters a to více než v deseti měnách.  

0

100

200

300

400

500

600

700

100 000 150 000 200 000

Č
e

tn
o

st
i

Hodnota

Efekt nekryté pozice GBP

Efekt nezajištěné 

pozice GBP



38 
 

Strategie nekryté pozice je výhodná pro investora z hlediska počátečního kapitálu, 

který je nulový. Investor tedy nemusí disponovat s potřebným kapitálem pro uskutečnění 

nekryté pozice jakožto strategie pro zajištění měnového rizika. Z hlediska rizikovosti je však 

tato strategie vhodná právě pro investory s ochotou podstoupit vysoké riziko, jelikož hodnota 

směrodatné odchylky je velmi vysoká. Základní vypočtené hodnoty jsou pak obsahem 

tab. 4.7. 

 

Tab. 4.7: Přehled základních kritérií strategie nekryté pozice 

Varianta Počáteční 
prost ředky 

Střední 
hodnota Směr. Odchylka  

A 0 133 115,35 6 831,45 

 

 

Krytá pozice 

Principem kryté pozice je vypůjčení současné hodnoty za bezrizikovou sazbu dnes a 

následné vrácení této částky po uplynutí doby trvání investice 26 týdnů. Strategie kryté pozice 

je dělena na dvě varianty. Varianta B1, která je charakteristická  fixaci kurzu a varianta B2, ve 

které je platí rovnost předpokládaného množství dané měny (Q) s konečným množstvím dané 

měny (Q*). Důvodem použití strategie kryté pozice je možnost odstranění měnového rizika. 

Nevýhodou je však vyšší potřeba vstupního kapitálu. Efekt kryté pozice je pak graficky 

zachycen v obr. 4.2. 

 

Obr. 4.2: Efekt kryté pozice GBP 
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Z grafického znázornění je patrná špička pro obě varianty této strategie. Je zajímavé, 

že jak hodnota potřebných počátečních výdajů, tak střední hodnota je vyšší u varianty B1 

s fixací kurzu a zároveň je méně riziková než varianta B2. Rizikovost varianty je dána 

směrodatnou odchylkou. Základní hodnotící kritéria jsou dále uvedena v tab. 4.8. 

 

Tab. 4.8: Přehled základních kritérií strategií kryté pozice 
 

Varianta Počáteční 
prost ředky 

Střední 
hodnota Směr. Odchylka  

B1 141 781 140 272,75 995,92 
B2 141 781 140 193,18 1 043,11 

 
 
 
 
Forward 
 

Aby se investor zajistil proti měnovému riziku (výkyvu kurzu) uzavře v době t0 

forwardový kontrakt a na konci doby zralosti  (po 26. týdnech) pak dané množství měny opět 

prodá za realizační cenu X. Tak jako pro krytou pozici i forward má dvě varianty výpočtu. Pro 

variantu C1 je charakteristická fixace kurzu, pro variantu C2 pak stejná hodnota 

předpokládaného a výsledného množství potřebné měny (Q = Q*). 

Celkový efekt (obr. 4.3) plynoucí z této strategie je pak dán součinem realizační ceny 

a množství měny. 

 

Obr. 4.3: Efekt obou variant forwardu GBP 
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Dle vztahu (2.3) platí, že potřeba vstupního kapitálu je u forwardového kontraktu 

nulová. Střední hodnota je pak pro obě varianty podobná, vyšší hodnota je však u varianty C1. 

Varianta C1 (fixace kurzu) je také méně rizikovější variantou s porovnáním s variantou C2, 

kde hodnota směrodatné odchylky je rovna 1043,11. Přehled výše popsaných kritérií je 

uveden v tab. 4.9.  

 

Tab. 4.9: Přehled základních kritérií strategie forwardu 

 

Varianta Počáteční 
prost ředky 

Střední 
hodnota Směr. Odchylka  

C1 0 140 279,37 986,49 
C2 0 140 193,18 1 043,11 

 
 
 
Put opce 
 

Dlouhá pozice prodejní opce neboli long put dává investorovi právo prodat příslušné 

množství zahraniční měny Q za realizační cenu X v době zralosti T. Zisk, který je u této 

strategie umožněn je pak definován vztahem (2.15). Hodnota opce na měnu je vypočtena dle 

(2.27). Strategie zajištění měnového rizika pomocí put opce je členěna na dvě základní 

varianty D1 a D2. Rozlišovací kritérium je pak popsáno v kapitole (4.1) a je stejné i pro 

ostatní použité strategie.  

Pro opční strategii je typická vysoká špička tak, jak je znázorněna v obr. 4.4.  

 

Obr. 4.4: Efekt z opce GBP 
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Na základě přehledu vypočtených hodnot kritérií této strategie (tab. 4.10) je zřejmé, že 

méně rizikovou variantou je varianta D1, ačkoli hodnota směrodatné odchylky je jen nepatrně 

nižší než pro variantu D2. Opak platí pro kritérium střední hodnota a výši počátečních 

nákladů. 

 
Tab. 4.10: Přehled základních kritérií opční strategie 
 

Varianta Počáteční 
náklady 

Střední 
hodnota Směr. Odchylka  

D1 3757 140 837,04 2 032,76 
D2 3757 140 750,73 2 082,32 

 
 
 
 
 
Hodnotící kritéria  
 

Základními hodnotícími kritérii jsou střední hodnota, medián, směrodatná odchylka, 

špičatost a šikmost. Dále jsou vypočteny kvantily: q5 , q10, q90, q95 a podmíněné střední 

hodnoty kvantilů pro 5% a 95%. Výsledné hodnoty všech kritérií pro jednotlivé varianty 

měny GBP jsou zahrnuty v tab. 4.11 a dále doplněny o grafické znázornění. 

 

 

Tab. 4.11: Výsledné hodnoty kritérií pro jednotlivé varianty GBP 

Varianta  Vstupní 
náklady 

Střední 
hodnota Medián Směrodatná 

odchylka Špičatost Šikmost 

A 0 133 115,35 132 891,45 6 831,45 0,04 0,12 
B1 141 781 140 272,75 140 267,75 995,92 0,01 0,02 
B2 141 781 140 193,18 140 177,81 1 043,11 -0,02 0,05 
C1 0 140 279,37 140 264,83 986,49 -0,02 0,05 
C2 0 140 193,18 140 177,81 1 043,11 -0,02 0,05 
D1 3757 140 837,04 140 465,12 2 032,76 13,83 2,99 
D2 3757 140 750,73 140 376,77 2 082,32 12,83 2,85 

    

Varianta  q5 q10 q90 q95 E (q5%) E (q95%) 
A 121 984,34 124 555,69 141 902,53 144 590,80 119 418,68 147 703,56 
B1 138 663,77 138 998,34 141 544,49 141 911,09 138 246,24 142 336,96 
B2 138 497,83 138 861,77 141 529,06 141 919,82 138 089,36 142 366,20 
C1 138 676,05 139 020,23 141 542,73 141 912,28 138 289,74 142 334,43 
C2 138 497,83 138 861,77 141 529,06 141 919,82 138 089,36 142 367,10 
D1 138 771,04 139 121,84 142 458,24 144 590,80 138 364,27 147 703,56 
D2 138 579,94 138 953,35 142 458,24 144 590,80 138 150,01 147 703,56 

 
 



 

Jako nejméně rizikovou

fixaci kurzu. Další nejméně rizikovou strategií je 

hodnota směrodatné odchylky je u varianty nekryté pozice. Je patrné, že varianta bez zajišt

je více než pětkrát rizikovější investicí oproti kryté pozici. Tato varianta je tedy doporu

pro investory se sklonem k 

kritérium směrodatné odchylky zobrazeno v

Z dalších výsledků je nutné u

opce jsou výrazně lepší než ostatní analyzované varianty (obr. 

averze k riziku, protože riziko je zde odstran

jsou vyšší než u ostatních variant strategií. 

 

 

Obr. 4.5: Směrodatná odchylka  GBP
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Obr. 4.6: Střední hodnota a medián GBP

 

Z obr. 4.4. je patrná šikmost

hodnoty špičatosti jsou daleko vyšší než u ostatních analyzovaných variant. Proto i 
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Obr. 4.7: Špičatost a šikmost GBP 
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ední hodnota a medián GBP 

šikmost doprava pro opční strategie (varianta D1, D2). Také

jsou daleko vyšší než u ostatních analyzovaných variant. Proto i 

ní jsou patrné rozdíly např. ve srovnání s obr. 3.3. –

ění (obr. 4.7) šikmosti a špičatosti lze jednoznač

Jestliže investor nedisponuje velkým kapitálem na počátku investice pro vynaložení 

nebo není ochoten vstupní kapitál platit, pak varianty kryté pozice 

nebudou tímto investorem využity. Naopak potřeba vstupního kapitálu není 

žádána u varianty A (nekryté pozice) a forwardových kontraktů. Grafické znázorn

Je však rozhodující jaký vztah má investor k riziku. Pokud 

riziku (jako je tomu v případě této práce) může využít všechny t

tšího zhodnocení kapitálu u varianty nekryté pozice, ale zárove

možnosti ztráty. Varianta A by s jistotou byla vybrána i pro investora se sklonem k
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Obr. 4.8: Počáteční prostředky 

 

4.4.2 BRL 
 

Brazílie je jedna z progresivních latinských zemí zajímavá pro investování. Je však 

vhodné zajistit své investice proti m

Varianty jednotlivých strategií použitých pro zajišt

Z hlediska použitých strategií zajišt

pozice s fixním kurzem. Na druhém míst

odchylky. Jde o variantu B2 

investora preferujícího riziko je doporu

 

Tab. 4.12: Výsledné hodnoty kritérií pro jednotlivé varianty BRL
 

Varianta Počáteční 
prost ředky  

Střední 
hodnota

A 0 134 515,69
B1 146 110 142 534,69
B2 146 110 142 327,80
C1 0 138 752,02
C2 0 142 327,80
D1 11 160 144 836,67
D2 11 160 144 570,02

  
Varianta q5 q10

A 114 245,78 118 200,48
B1 139 944,67 140 581,82
B2 139 786,20 140 328,67
C1 133 689,27 134 832,07
C2 139 786,20 140 328,67
D1 140 553,13 141 071,14
D2 140 043,17 140 593,51
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progresivních latinských zemí zajímavá pro investování. Je však 

vhodné zajistit své investice proti měnovému riziku způsobeného výkyvy kurzu brazilské liry. 

ty jednotlivých strategií použitých pro zajištění rizika jsou zobrazeny v

hlediska použitých strategií zajištění je nejméně rizikovou varianta B1, tedy krytá 

fixním kurzem. Na druhém místě jsou dvě varianty se stejnou hodnotou sm

odchylky. Jde o variantu B2 – tedy opět krytá pozice a dále varianta C2 

investora preferujícího riziko je doporučena varianta nekryté pozice (A). 

Výsledné hodnoty kritérií pro jednotlivé varianty BRL 

třední 
hodnota  Medián Směrodatná 

odchylka Špič

134 515,69 133 871,16 12 939,54 0,16
142 534,69 142 561,47 1 544,38 0,17
142 327,80 142 309,16 1 578,53 0,04
138 752,02 138 759,36 3 099,91 0,07
142 327,80 142 309,16 1 578,53 0,04
144 836,67 143 213,90 5 402,91 10,03
144 570,02 142 907,02 5 535,14 9,39

q10 q90 q95 E (q5%)
118 200,48 151 287,20 156 718,30 109 755,33
140 581,82 144 478,63 145 023,39 139 222,94
140 328,67 144 354,28 144 955,73 139 121,97
134 832,07 142 701,66 143 860,55 132 341,22
140 328,67 144 354,28 144 955,73 139 121,97
141 071,14 151 287,20 156 718,30 139 897,03
140 593,51 151 287,20 156 718,30 139 360,51

A B1 B2 C1 C2 D1 D2

Varianta

Počáteční vynaložené prostředky

Počáteční náklady

 

progresivních latinských zemí zajímavá pro investování. Je však 

sobeného výkyvy kurzu brazilské liry. 

ní rizika jsou zobrazeny v tab. 4.12. 

varianta B1, tedy krytá 

 varianty se stejnou hodnotou směrodatné 

t krytá pozice a dále varianta C2 – forward. Pro 

pičatost  Šikmost 

0,16 0,26 
0,17 -0,10 
0,04 0,06 
0,07 0,01 
0,04 0,06 
10,03 2,84 
9,39 2,74 

  
E (q5%) E (q95%) 

109 755,33 163 249,21 
139 222,94 145 666,22 
139 121,97 145 637,01 
132 341,22 145 190,03 
139 121,97 145 637,01 
139 897,03 163 249,21 
139 360,51 163 249,21 

Počáteční náklady
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Všechny vypočtené hodnoty jsou zároveň i graficky interpretovány v příloze 2. 

Nejvyšší střední hodnoty i medián jsou u opčních strategií. Tento fakt  je zároveň doplněn i 

pozitivní šikmostí, je zde existence šikmosti doprava  s hodnotami nad 2,74. 

Z hlediska potřeby vstupních prostředků jsou varianty nekryté pozice a forwardové 

varianty ideální. Naopak investor musí disponovat počátečním kapitálem u strategie kryté 

pozice, které jsou zároveň nejméně rizikovou strategií.  

 

 

4.4.3 HKD 
 

Asijské trhy jsou poslední dobou velkou výzvou pro investory z celého světa. Je zde 

nabízena možnost velkého zhodnocení vloženého kapitálu avšak ve spojení s rizikem. Proto si 

investor s neutrálním postojem k riziku do svého portfolia tuto zemi vybral.  

Při srovnání jednotlivých variant z hlediska rizikovosti jsou varianty kryté pozice na 

předním místě. Na rozdíl od ostatních variant je hodnota směrodatné odchylky velmi nízká. 

Jako nejrizikovější variantou zajištění proti měnovému riziku HKD je varianta nekryté pozice 

a také varianta C2 (forward). 

 

Tab. 4.13: Výsledné hodnoty kritérií pro jednotlivé varianty HKD 
 

Varianta  Počáteční 
prost ředky  

Střední 
hodnota Medián Směrodatná 

odchylka Špičatost Šikmost 

A 0 138 818,59 138 708,19 6 736,06 0,17 0,18 
B1 146 986 144 770,82 144 736,99 1 229,96 0,03 0,09 
B2 144 652 140 466,82 140 432,21 1 258,36 0,03 0,09 
C1 0 142 413,03 142 349,42 2 540,85 0,03 0,09 
C2 0 138 818,59 138 708,19 6 736,06 0,17 0,18 
D1 4 673 145 478,86 145 017,87 2 453,60 10,60 2,61 
D2 4 678 145 372,99 144 915,98 2 512,48 9,86 2,49 

    

Varianta  q5 q10 q90 q95 E (q5%) E (q95%) 
A 128 114,70 130 387,39 147 471,74 150 042,93 125 494,34 153 527,61 
B1 142 790,76 143 220,21 146 342,85 146 808,08 142 292,21 147 380,88 
B2 138 441,04 138 880,40 142 075,15 142 551,11 137 930,97 143 137,15 
C1 138 320,32 139 176,99 145 663,36 146 620,38 137 289,06 147 802,06 
C2 128 114,70 130 387,39 147 471,74 150 042,93 125 494,34 153 527,61 
D1 142 869,10 143 329,06 147 808,99 150 042,93 142 351,08 153 527,61 
D2 142 653,88 143 129,75 147 845,51 150 042,93 142 111,37 153 527,61 
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Při srovnání střední hodnoty pro jednotlivé varianty lze pozorovat mírnou variabilitu, 

stejně tak i pro hodnoty mediánu. Tak jako v předešlých měnách i pro HKD platí, že nejvyšší 

hodnoty jsou u opčních variant. Vyplývá tedy, že kvantily jsou umístěny více vpravo 

s hodnotou pozitivní šikmosti ve výši 2,61 a 2,49.  

Typickým znakem pro opční strategie jsou vysoké hodnoty špičatosti. Ve srovnání 

s variantami kryté pozice, kde hodnoty špičatosti jsou velmi malé na úrovni 0,03, u varianty 

D1 je tato hodnota ve výši 10,60.  Odlišnosti od ostatních analyzovaných variant lze taktéž 

posoudit z grafického znázornění v příloze 3. 

Velmi zajímavým kritériem jsou kvantily, kde hodnoty pro jednotlivé varianty jsou 

rozmanité a zároveň pro q95 je hodnota shodná u nekryté pozice, opční strategie a také 

varianty forwardu. Proto také podmíněné střední hodnoty kvantilů jsou pro tyto varianty ve 

výši 153 527,61. 

 

4.4.4 USD 
 

Spojené státy Americké jsou ekonomickou velmocí a burza New York Stock 

Exchange7 je koncentrací největších investicí na světovém trhu. Zajisté i finanční deriváty 

jsou předmětem obchodování na této burze.  

 
Tab. 4.14: Výsledné hodnoty kritérií pro jednotlivé varianty USD 

Varianta  Počáteční 
prost ředky 

Střední 
hodnota Medián Směrodatná 

odchylka Špičatost Šikmost 

A 0 137 177,20 137 009,65 7 875,67 0,13 0,20 
B1 143 464 142 626,86 142 631,69 607,61 0,01 -0,02 
B2 143 464 142 554,95 142 560,25 667,11 0,01 -0,02 
C1 0 142 587,24 142 589,74 641,93 0,00 -0,02 
C2 0 142 554,95 142 560,25 667,11 0,01 -0,02 
D1 4 646 143 777,58 142 816,39 3 048,55 11,79 3,11 
D2 4 646 143 739,00 142 780,53 3 070,14 11,54 3,07 

    

Varianta  q5 q10 q90 q95 E (q5%) E (q95%) 
A 124 659,96 127 159,32 147 320,65 150 522,02 121 783,09 154 381,80 

B1 141 625,69 141 836,03 143 403,96 143 636,33 141 376,19 143 873,32 
B2 141 455,74 141 686,68 143 408,14 143 663,25 141 181,81 143 923,45 
C1 141 521,20 141 757,50 143 406,65 143 650,74 141 256,61 143 905,39 
C2 141 455,74 141 686,68 143 408,14 143 663,25 141 181,81 143 923,45 
D1 141 641,45 141 871,70 147 320,65 150 522,02 141 365,98 154 381,80 
D2 141 525,99 141 781,67 147 320,65 147 320,65 141 241,62 154 381,80 

 

                                                 
7 http://www.nyse.com/ ze dne 6. 4. 2009 
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V tab. 4.14 je přehled výsledných hodnot stanovených kritérií jednotlivých variant 

hedgingu pro americký dolar. Obecně lze říci, že dosahované hodnoty mediánu a střední 

hodnoty jsou pro všechny varianty (s výjimkou nekryté pozice) velmi podobné.  Rizikovost je 

však odlišná. Nejmenší výsledná hodnota směrodatné odchylky je u varianty B1, tedy 

varianty kryté pozice s fixním kurzem. Varianta kryté pozice však je celkově nejméně 

rizikovou variantou společně s forwardový kontraktem. Investor by tak nemusel podstupovat 

vysoké riziko a při využití forwardových kontraktů není vyžadován ani počáteční kapitál.  

Špičatost doprava u opčních strategií je potvrzena i u amerického dolaru. Záporné 

hodnoty jsou pak u kryté pozice a forwardových strategií. Posloupnost kvantilů jednotlivých 

variant je velmi podobná. Výjimkou je jen varianta nekryté pozice pro q5 a q10. Stejná situace 

je pak pozorována i u středních podmíněných kvantilů, zejména na hladině 5%. Grafické 

znázornění vypočtených hodnot kritérií je pak součástí přílohy 4. 

 

4.4.5 NZD 
 

Historický vývoj kurzu novozélandského dolaru koresponduje s posilováním české 

koruny za sledované období. V roce 2004 byl kurz přibližně 18 Kč za jednotku dolaru, v roce 

2008 byl tento kurz na úrovni 11 Kč, doprovázený s výkyvy v průběhu časového horizontu. 

Volatilita tohoto kurzu je tedy patrná a hedging měnového rizika je doporučen. 

 

Tab. 4.15: Výsledné hodnoty kritérií pro jednotlivé varianty NZD 

Varianta  Počáteční  
prost ředky 

Střední 
hodnota Medián Směrodatná 

odchylka Špičatost Šikmost 

A 0 136 937,34 136 786,96 6 272,87 -0,05 0,14 
B1 141 988 141 410,18 141 413,20 621,68 -0,02 -0,06 
B2 141 988 141 397,62 141 400,70 635,19 -0,02 -0,06 
C1 0 141 415,76 141 423,95 617,15 0,00 -0,07 
C2 0 141 397,62 141 400,70 635,19 -0,02 -0,06 
D1 5 225 142 324,36 141 636,33 2 325,28 10,40 2,89 
D2 5 225 142 302,40 141 618,93 2 339,85 10,18 2,85 

    

Varianta  q5 q10 q90 q95 E (q5%) E (q95%) 
A 126 940,90 128 884,38 145 043,09 147 580,06 124 633,54 150 338,54 
B1 140 384,32 140 608,10 142 207,24 142 412,90 140 111,90 142 665,43 
B2 140 349,45 140 578,09 142 212,00 142 422,14 140 071,11 142 680,16 
C1 140 384,54 140 621,65 142 206,02 142 407,01 140 120,85 142 659,40 
C2 140 349,45 140 578,09 142 212,00 142 422,14 140 071,11 142 680,16 
D1 140 499,11 140 749,18 145 043,09 147 580,06 140 223,70 150 338,54 
D2 140 428,69 140 688,12 145 043,09 147 580,06 140 139,97 150 338,54 
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Interpretace výsledných hodnot je velmi podobná jako u amerického dolaru (USD). 

Nejméně rizikovými variantami jsou: nekrytá pozice a forwardový kontrakt a to pro obě 

varianty. Tedy jak s fixním kurzem (B1,C1) tak s předpokladem rovnosti výchozího 

předpokládaného množství měny a konečného množství dané měny (B2,C2). Nejrizikovější 

variantou je nekrytá pozice.  

Je zajímavé, že pro méně rizikové varianty je medián vždy vyšší než střední hodnota a 

naopak hodnoty mediánu u variant inklinujících k riziku jsou nižší ve srovnání se střední 

hodnotou.  

Opční strategie je vyznačována vysokými hodnotami špičatosti, což je potvrzeno také 

graficky v příloze 5. Hodnoty pro ostatní varianty jsou však záporné a to jak pro špičatost tak 

i v případě šikmosti. Hodnoty jsou tedy uspořádány mírně vlevo.  

Z hlediska porovnání kvantilů jsou hodnoty dobré. Není zde nalezena žádná extrémní 

hodnota. Hodnoty varianty nekryté pozice jsou opět mírně odlišné, avšak ne neobvyklé. 

 

4.4.6 JPY 
 

Investice plynoucí do Japonska mohou být pro mnohé investory příslibem zhodnocení. 

Ne vždy je to však pravda. I když Japonsko je zemí stále se rozvíjející se a technologicky 

vyspělou, není zemí natolik stabilní a odolnou proti světovým výkyvům na finančním trhu. 

Poslední ekonomická krize je důkazem. Využití různých nástrojů zajištění proti měnovému 

riziku je tedy aktuální.  

Souhrnná data vypočtených kritérií variant JPY jsou uvedena v tab. 4.16 a dále pak 

graficky zobrazena v příloze 6. 

 

Tab. 4.16: Výsledné hodnoty kritérií pro jednotlivé varianty JPY 

Varianta Počáteční 
prost ředky 

Střední 
hodnota Medián Směrodatná 

odchylka Špičatost Šikmost 

A 0 135 576,19 135 269,47 8 979,55 0,12 0,22 
B1 140 848 138 547,60 138 536,02 1 254,48 0,08 0,03 
B2 140 848 138 487,57 138 475,69 1 287,21 0,08 0,03 
C1 0 138 538,44 138 540,20 1 268,85 0,11 -0,01 
C2 0 138 487,57 138 475,69 1 287,21 0,08 0,03 
D1 5 361 140 877,01 139 312,09 4 565,44 5,90 2,20 
D2 5 361 140 787,51 139 228,99 4 622,57 5,66 2,15 
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Varianta q5 q10 q90 q95 E (q5%) E (q95%) 

A 121 335,04 124 275,17 147 248,43 151 133,66 118 059,85 155 264,80 
B1 136 520,01 136 942,37 140 155,93 140 603,06 135 980,30 141 160,69 
B2 136 407,07 136 840,45 140 137,87 140 596,66 135 853,28 141 168,85 
C1 136 470,68 136 918,97 140 154,56 140 605,03 135 897,05 141 162,38 
C2 136 407,07 136 840,45 140 137,87 140 596,66 135 853,28 141 168,85 
D1 136 887,01 137 339,42 147 248,43 151 133,66 136 316,68 155 264,80 
D2 136 649,39 137 132,09 147 248,43 151 133,66 136 060,87 155 264,80 

 
 

Pomocí hodnoty směrodatné odchylky lze posoudit rizikovost použité strategie. Jako 

nejrizikovější variantou je varianta nekryté pozice, ze které investor může profitovat, ale 

zároveň je zde i pravděpodobnost ztráty. Jelikož investor není nijak chráněn před výkyvy 

vývoje kurzu. Jako nejméně rizikovou strategií pro japonský yen je strategie kryté pozice, 

varianta B1, ve které je kurz fixován. 

Nejnižší střední hodnota je vypočtena u nekryté pozice, nejvyšší pak u opční strategie, 

pro kterou jsou uvedeny i nevyšší hodnoty mediánu. Hodnoty špičatosti jsou kladné pro 

všechny analyzované varianty zajištění, nejvyšší špičatost je však u opční strategie. Vysoká 

špičatost je doprovázena také vysokými hodnotami šikmosti. Je zde šikmost doprava, 

podmíněné střední hodnoty jsou také nejvyšší což potvrzuje interpretaci šikmosti. Záporná 

hodnota šikmosti je pouze u varianty C1 (forward s fixním kurzem). 

 

4.4.7 SGD 
 Sedm základních variant hedgingu měnového rizika bylo analyzováno i v případě 

singapurského dolaru. Výsledné hodnoty jsou zaznamenány v souhrnném tabulkovém 

schématu tab. 4.17 a graficky doplněny v příloze 7. 

 

Tab. 4.17: Výsledné hodnoty kritérií pro jednotlivé varianty SGD 

Varianta  Vstupní 
náklady 

Střední 
hodnota Medián Směrodatná 

odchylka Špičatost Šikmost 

A 0 139 095,87 138 726,19 8 646,77 0,10 0,21 
B1 144 549 142 870,68 142 871,07 609,83 -0,02 -0,02 
B2 144 549 142 808,04 142 808,44 632,59 -0,02 -0,02 
C1 0 142 853,29 142 861,05 626,32 0,03 -0,08 
C2 0 142 808,04 142 808,44 632,59 -0,02 -0,02 
D1 3 771 144 823,66 143 248,32 4 004,96 7,61 2,55 
D2 3 771 144 754,55 143 169,16 4 041,55 7,42 2,52 
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Varianta  q5 q10 q90 q95 E (q5%) E (q95%) 

A 125 380,07 128 355,25 150 260,51 153 749,71 122 207,79 158 008,06 
B1 141 864,89 142 083,70 143 646,53 143 870,93 141 608,76 144 123,83 
B2 141 764,71 141 991,68 143 612,85 143 845,63 141 499,01 144 107,96 
C1 141 811,83 142 047,94 143 644,61 143 870,61 141 530,55 144 122,56 
C2 141 764,71 141 991,68 143 612,85 143 845,63 141 499,01 144 107,96 
D1 142 020,84 142 262,76 150 260,51 153 749,71 141 747,76 158 008,06 
D2 141 871,66 142 131,98 150 260,51 153 749,71 141 597,62 158 008,06 

 

Při srovnání nároku na potřebu vstupního kapitálu jsou tři varianty, u kterých 

počáteční kapitál není požadován. Jde o nekrytou pozici a forwardovou strategii. U nekryté 

pozice je však tato výhoda doprovázena vysokým rizikem. U varianty s nejmenším rizikem 

(B1) je naopak vyžadována vysoká výše vstupních nákladů přesahujících 144 000 Kč. 

Investor musí tedy zvážit vztah rizika a výnosu.  

Právě riziko je pro investory důležitým kritériem. Jako nejméně rizikovou strategií je 

strategie kryté pozice zejména varianta (B1). Velmi podobná hodnota je však zaznamenána i 

u strategie, ve které je využit forward. Je zajímavé, že u variant B2 a C2 je hodnota 

směrodatné odchylky stejná. Navíc i střední hodnota je totožná. Vyplývá, že tyto varianty 

mají totožný vztah rizika a výnosu. V ostatních sledovaných kritériích se však liší. Specifikum 

opční strategie je v nejvyšší střední hodnotě. Jde tedy o strategii s nejvyšším výnosem nikoli 

však s nevyšším výnosem.  

Hodnoty špičatosti jsou obecně nízké, pohybující se kolem nulové hodnoty. Vyjímkou 

jsou pouze varianty opční strategie, které jsou proti ostatním variantám velmi vysoké. 

Záporná šikmost je vypočtena u variant kryté pozice a forwardových kontraktů. Vysoké 

hodnoty jsou u opčních variant. Šikmost doprava je také doprovázena vysokou podmíněnou 

střední hodnotou kvantilů. Obdobné závěry lze vypozorovat i z varianty nekryté pozice. 

Podmíněná střední hodnota kvantilu 95% je totožná s opční strategií, u druhého sledovaného 

kritéria podmíněné střední hodnoty je však ve výsledku velký rozdíl. 

 

 

4.5 Srovnání celkového portfolia měn 
 

Celkové portfolio je složeno ze sedmi měn, které byly analyzovány a interpretovány 

výše. Z obr. 4.9 je zřejmé, že pravděpodobnostní rozdělení celkového portfolia měn je 

rovnoměrné. 

 



 

Obr. 4.9: Histogram pravděpodobnostního rozd

 

Pro srovnání jednotlivých variant hedgingových strategií m

vypočteny hodnoty dle základních kritérií, která jsou stejná jako pro jednotliv

měny. Výsledné hodnoty pro celkové portfolio jsou uvedeny v

 

Tab. 4.18: Výsledné hodnoty kritérií pro celkové portfolio m

Varianta  Počáteční 
Prost ředky 

Stř
hodnota

A 0,00 955 236,24
B1 1 005 726,09 993 033,59
B2 1 005 726,09 988 235,98
C1 0,00 986 
C2 0,00 986 587,75
D1 38 593,59 1 002 955,18
D2 38 593,59 1 002 277,19

  

Varianta  q5 

A 896 909,43 908 762,84
B1 988 385,84 989 445,37
B2 983 406,11 984 556,56
C1 974 698,85 977 305,16
C2 974 698,85 977 305,16

D1 990 474,71 991 753,36
D2 989 267,30 990 661,76
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podobnostního rozdělení portfolia 

Pro srovnání jednotlivých variant hedgingových strategií měnového ri

teny hodnoty dle základních kritérií, která jsou stejná jako pro jednotliv

ny. Výsledné hodnoty pro celkové portfolio jsou uvedeny v tab. 4.18. 

: Výsledné hodnoty kritérií pro celkové portfolio měn 

Střední 
hodnota  Medián Směrodatná 

odchylka Špič

955 236,24 954 488,98 36 740,49 0,10
993 033,59 993 058,24 2 798,98 0,04
988 235,98 988 253,86 2 887,42 0,01
986 839,15 986 888,03 4 450,95 0,02
986 587,75 986 539,49 7 266,99 0,14

1 002 955,18 998 222,46 13 682,84 6,16
1 002 277,19 997 653,51 13 916,34 5,89

q10 q90 q95 E (q5%)

908 762,84 1 002 635,11 1 016 911,23 882 179,99
989 445,37 996 612,82 997 643,35 987 146,39

984 556,56 991 974,39 992 982,43 982 234,42
977 305,16 995 777,44 998 575,89 977 572,43
977 305,16 995 777,44 998 575,89 972 024,58

991 753,36 1 020 412,12 1 030 593,59 989 133,80
990 661,76 1 019 971,15 1 030 349,47 987 834,82
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ěnového rizika byly 

teny hodnoty dle základních kritérií, která jsou stejná jako pro jednotlivě analyzované 

Špičatost  Šikmost 

0,10 0,15 
0,04 -0,06 
0,01 -0,02 
0,02 -0,03 
0,14 0,12 
6,16 2,15 
5,89 2,09 

  

E (q5%) E (q95%) 

882 179,99 1 034 346,57 
987 146,39 998 763,82 

982 234,42 994 177,14 
977 572,43 995 926,38 
972 024,58 1 002 255,87 

989 133,80 1 045 481,62 
987 834,82 1 045 246,63 

rodatné odchylky vyplývá, že nejrizikovější 

n je nekrytá pozice. Jedná se o strategii 

ní strategie. Jako nejvhodnější se 

, výsledné hodnoty jsou velmi nízké s porovnáním již 

hodnota portfolia měn
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zmiňovaných strategií, což je pozitivní. Krytá pozice by měla být využita investorem s averzí 

k riziku. 

Nicméně pokud investor využije strategii kryté pozice, musí disponovat také 

počátečním kapitálem, který se pohybuje okolo 1 000 000 Kč. V rámci kryté pozice jde sice o 

vypůjčení potřebného množství prostředků a vrácení zpět při ukončení investice, investor 

však musí s touto situací počítat. Pokud investor nechce vkládat žádné počáteční prostředky, 

je doporučována varianta zajištění pomocí forwardu. 

Menší odchylky jsou pozorovatelné také v kritériu střední hodnoty. Nejnižší hodnota 

je u nekryté pozice. Naopak nejvyšší střední hodnota je pak u opčních variant zajištění 

s hodnotou vyšší než 1 mil. Kč. Proto hodnoty špičatosti a šikmosti jsou u této strategie 

mnohem vyšší než u dalších analyzovaných variant. 

Z hlediska porovnání kvantilů lze interpretovat, že nejmenší spread intervalu je u 

nekryté pozice. Pro jednotlivé kvantily je pak charakteristické, že nejvyšší hodnoty jsou 

zaznamenány u opčních variant zajištění, což je potvrzeno i hodnotami podmíněných 

středních hodnot. 

 

 

4.6 Souhrnné srovnání 
 

Pro lepší orientaci následuje nyní souhrnné porovnání všech analyzovaných 

hedgingových strategií jednotlivých měn. 

Za účelem posouzení rizikovosti je nutnost porovnání hodnot směrodatných odchylek. 

Jako nejrizikovější varianta je jednoznačně varianta nekryté pozice. Nicméně v hodnotě 

směrodatné odchylky pro tuto variantu lze sledovat značné výkyvy u jednotlivých měn. 

Například pro novozélandský dolar (NZD) je dosahováno hodnoty kolem 6 000, maximální 

hodnota je však těsně pod hranicí 13 000 u brazilské liry (BRL). Ač se jedná vždy o 

nejrizikovější hedgingovou variantu, hodnoty jsou až dvojnásobně odlišné. U ostatních 

hedgingových strategií takto diametrálně odlišné hodnoty sledovány nejsou. Jistá vyjímka je 

však zaznamenána u hongkongského dolaru (HKD), kde u strategie C2 (forward) je hodnota 

směrodatné odchylky téměř pětkrát větší než u jiných měn. Rizikovost je tedy srovnatelná 

s variantou nekryté pozice. Jelikož i výnos variant je shodný , záleží v této situaci na postoji 

investora ke vztahu rizika a výnosu. Obecně však nejméně rizikovou strategií je krytá pozice. 
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Z hlediska výnosnosti jsou nejvhodnější měny singapurský dolar (SGD) a dále 

hongkongský dolar (HKD). Záleží však na jednotlivých variantách. Nejlepší zhodnocení 

investovaných prostředků formou opční hedgingové strategie je do měny HKD, stejně tak 

jako u kryté pozice s fixním kurzem (tedy B1). Naopak ostatní analyzované strategie jsou 

výhodnější (z pozice výnosnosti) u SGD. Extrémní hodnoty tohoto kritéria však obecně 

nejsou. 

Velmi zajímavým kritériem je špičatost. Ačkoli pro jednotlivé varianty sledovaných 

strategií jsou hodnoty relativně u všech měn stejné, u opční strategie toto neplatí. Výsledné 

hodnoty tohoto kritéria se velmi liší v každé měně. Nejčastěji vyskytovaná hodnota pro opční 

strategii je okolo 10 (BRL, HKD, NZD). Minimální hodnota je vykazována u japonského 

yenu (JPY) a to pod úrovni 6. Protipólem jsou však hodnoty amerického dolaru (USD) ve 

výši téměř 12 a dále pak britské libry (GBP) s hodnotou vyšší než 13. Odlišnost jednotlivých 

měn tohoto kritéria lze snadněji vypozorovat z grafického znázornění, které je součástí každé 

kapitoly pro danou měnu. Kritérium šikmosti je stabilní a stejnoměrné pro všechny měny. 

Vzhledem k tomu, že je analyzováno sedm odlišných variant hedgingových strategií 

každé měny, je předpoklad rozptýlenosti i jednotlivých kvantilů. Obecně lze říci, že nejnižší 

hodnoty levých kvantilů jsou vždy u strategie nekryté pozice. Zajímavostí je, že maximální 

hodnoty pravých kvantilů jsou na stejné úrovni jako u ostatních variant. Nekrytá pozice tedy 

vykazuje největší interval, ve kterém se hodnoty nachází. Obdobný princip je zaznamenán 

také u podmíněných středních hodnot kvantilů. Průměrná hodnota prvních pětiset kvantilů je 

vždy nejmenší opět u varianty nekryté pozice avšak s výkyvy při srovnání jednotlivých měn. 

Nejnižší hodnota je zachycena u brazilské liry (BRL) ve výši 109 755, 33. U hongkongského 

dolaru (HKD) je však hodnota na úrovni 125 494, 34. Pro srovnání průměrné střední hodnoty 

posledních pětiset kvantilů je vybrána opční strategie. Nejvyšší hodnoty jsou totiž zachyceny 

u brazilské liry (BRL) a odlišnost od britské libry jakožto nejnižší hodnoty tohoto kritéria a 

varianty je téměř 15 000. Vyplývá tedy, že pravděpodobností rozdělení jednotlivých měn je 

širokospektrální a toto tvrzení platí pro obě analyzované průměrné střední hodnoty kvantilů.  

Posledním důležitým kritériem jsou celkové náklady na nákup zahraniční měny tedy 

potřebné počáteční prostředky. Je důležité si uvědomit, že investor musí disponovat nejen 

částkou, kterou chce zhodnotit investováním do akciových indexů, ale zároveň musí mít další 

kapitál pro uplatnění určité strategie zajištění měnového rizika. Týče se to zejména kryté 

pozice a opční strategie, protože u strategie nekryté pozice a forwardu není kapitál požadován. 

Pro investora, který je ochoten vynaložit další počáteční prostředky, avšak ne vysoké, je 

doporučena opční strategie. Náklady na nákup potřebné zahraniční měny jsou v rozmezí od 
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3700 Kč až 5300 Kč. Vyjímka je však u brazilské liry, kde potřebné prostředky převyšují 

11000 Kč. Nákup této měny je tedy nejdražší z hlediska opční strategie. Takto nízké 

počáteční náklady jsou však kompenzovány rizikem spojeným s danou strategií. Pokud by se 

jednalo o investora s averzí k riziku, využije strategii kryté pozice, která je nejméně rizikovou 

u všech měn a také pro celkové portfolio měn. Aby však byla krytá pozice využita, investor 

musí disponovat částkou okolo 143 000 na nákup zahraniční měny. Vysoká odlišnost v tomto 

kritériu pro krytou pozici není zaznamenána. 

 

 

4.7 Předčasné ukončení investice  
 

V této části práce dochází k situaci, kdy se investor rozhodl ukončit svoji investici 

předčasně. Časový horizont původní investice byl 26 týdnů. Veškeré interpretované výsledky 

v předešlých kapitolách se týkaly právě půlroční investice. Nyní je však investice ukončena 

v polovině původního časového horizontu, tedy po 13. týdnech.   

Pro ohodnocení efektivnosti investice jsou vypočteny hodnoty pro stejné kritéria jako u 

původního časového horizontu investice. 

 

Tab. 4:19: Výsledné hodnoty kritérií pro portfolio měn předčasně ukončeného 

Varianta  Počáteční 
prost ředky 

Střední 
hodnota Medián Směrodatná 

odchylka Špičatost Šikmost 

A 0,00 975 710,98 975 701,17 3 979,03 0,01 -0,03 
B1 1 006 809,52 996 914,69 996 902,85 2 066,07 0,04 0,01 
B2 1 006 809,52 991 968,75 991 960,33 2 103,62 0,05 0,00 
C1 0,00 978 228,09 978 236,18 3 816,36 -0,01 -0,03 
C2 0,00 977 570,67 977 579,14 3 809,15 -0,01 -0,03 
D1 27 738,68 908 445,47 908 543,55 3 948,67 0,01 -0,11 
D2 27 738,68 910 306,34 910 380,10 3 750,26 0,00 -0,11 

    

Varianta  q5 q10 q90 q95 E (q5%) E (q95%) 

A 969 124,49 970 640,95 980 801,10 982 252,70 967 387,16 983 868,46 

B1 993 510,59 994 307,28 999 536,42 1 000 313,51 992 618,62 1 001 207,23 
B2 988 490,43 989 314,14 994 638,59 995 416,22 987 590,43 996 336,62 
C1 971 288,43 972 709,73 982 427,01 983 830,10 970 247,50 986 062,62 
C2 971 288,43 972 709,73 982 427,01 983 830,10 969 606,56 985 390,82 
D1 901 825,85 903 379,69 913 538,61 914 806,50 900 048,67 916 299,81 
D2 904 045,13 905 497,47 915 125,94 916 349,76 902 332,42 917 755,48 
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Z tab. 4.19 lze vypozorovat, že v rizikovosti jednotlivých variant hedgingových 

strategií není vykazována vysoká odlišnost. Nejméně rizikovou strategií je opět krytá pozice.   

Nejvíce rizikovou variantou je pak nekrytá pozice. Hodnota směrodatné odchylky u nekryté 

pozice je však jen nepatrně vyšší než např. u opční strategie (D1). Záleží tedy na zhodnocení 

dalších kritérií. 

Dalším významných kritériem pro každého investora je výnos vyjádřený střední 

hodnotou. Je zajímavé, že největší výnos je přinášen pomocí strategie B1 ačkoli jde také o 

variantu s nízkým rizikem. Kombinace vysokého výnosu a nízkého rizika je určitě atraktivní 

kombinací pro každého investora a využití této strategie zajištění měnového rizika je určitě 

doporučována. 

Při výběru optimální hedgingové strategie je však nutné zohlednit i počáteční 

prostředky, kterými investor musí disponovat. Pokud by platilo, že investor využije právě 

doporučovanou variantu kryté strategie, musí zároveň při počátku investice vynaložit vyšší 

částku než 1 000 000 Kč. Tato interpretace je zejména pro investory s averzí k riziku. Pokud 

by se jednalo o investora vyhledávající riziko, pak je doporučena varianta nekryté pozice, ve 

které je možné profitovat z vývoje kurzu a počáteční náklady zde nejsou žádány.  

Hodnoty šikmosti jsou pro většinu analyzovaných variant záporné. Znamená to, že 

rozdělení kvantilů je více vlevo a proto i podmíněné střední hodnoty kvantilů jsou u těchto 

variant hedgingových strategií daleko nižší než např. u  strategie kryté pozice.  

Z hlediska srovnání této varianty s variantou celkového portfolia měn s časovým 

horizontem investice 26 týdnů, lze zjistit značné rozdíly. Největší rozdíly v hodnotách jsou 

zaznamenány u směrodatné odchylky. V původní variantě lze jednoznačně určit nejrizikovější 

a naopak nejméně rizikovou variantu. Je to dáno právě diametrálně odlišnými hodnotami. U 

předčasně ukončené investice jsou však hodnoty velice podobné. Ačkoli vždy nejrizikovější 

strategií je nekrytá pozice (A), u předčasně ukončené investice je hodnota této strategie 

z pohledu rizika téměř desetkrát menší než u původního časového horizontu investice.  

Z dalších změn je pak nutné upozornit na pokles výnosnosti u zajištění pomocí 

forwardu a opčních strategií, posunu mediánu více doleva a zejména výrazně nižší šikmost i 

špičatost. Právě hodnoty špičatosti u opčních strategií jsou výraznou změnou. V původní 

variantě, kdy špičatost je vypočtena kolem hodnoty 6, u předčasně ukončené investice je pak 

špičatost téměř nulová. Tato změna je pak doprovázena i zápornými hodnotami šikmosti.  
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5 Závěr 
 

Volatilita je významným prvkem finančních trhů dnešní doby, se kterou vznikají i nové 

potencionální rizika. Jednou z možností jak redukovat tyto rizika, je využitím finančních 

derivátů, prostřednictvím kterých je možné redistribuovat rizika mezi jednotlivé účastníky 

trhu a to velmi efektivně. Zajišťování rizik je obecně nazýváno jako hedging. 

Předmětem a cílem diplomové práce byla analýza a následná aplikace vybraných 

hedgingových strategií pro zajištění měnového rizika investora. Celková investice provedena  

k datu 31.12.2008 byla ve výši 1 000 000 Kč, jednalo se o investici do akciových indexů 

sedmi vybraných zemí, a časový horizont investice byl stanoven na 26 týdnů, tedy půl roku.  

Pro zajištění měnového rizika byly využity finanční deriváty. Byly představeny tři 

základní přístupy hedgingu: krytá pozice, forward a put opce. Výše zmiňované strategie byly 

dále členěny dle toho, zda předpokládané množství dané měny je rovno konečnému množství 

měny nebo naopak. Jednotlivé strategie byly také porovnány s nekrytou pozicí. Zajištění proti 

měnovému riziku bylo tedy ověřeno sedmi různými variantami pro jednotlivé měny a také pro 

celkové portfolio měn.  

K odhadu vývoje měnového kurzu byla využita metoda simulace Monte Carlo, každý 

kurz byl simulován pro 10 000 scénářů a simulace byla provedena vygenerováním náhodných 

čísel z  normovaného rozdělení N [0;1] pomocní Generátoru pseudonáhodných čísel. Dále 

byly vypočteny z historických dat základní parametry – střední hodnota, rozptyl a směrodatná 

odchylka (tab. 3.3) a s využitím Black-Scholesova modelu byly oceněny finanční deriváty 

(forward, plain vanilla put opce na měnu). 

Pro porovnání variant strategií zajištění měnového rizika byly uvedeny hodnotící kritéria: 

požadavek na počáteční kapitál, střední hodnota, medián, směrodatná odchylka, špičatost, 

šikmost, kvantily (q5, q10, q90, q95) a podmíněné střední hodnoty kvantilu. Úspěšnost zajištění 

byla posuzována také od vztahu investora k riziku. 

Bylo prokázáno, že výběr hedgingové strategie závisí na dané měně. Je však nutné 

sledovat i vývoj samotného indexu, protože jde o další vliv na celkový výsledek a výběr 

hedgingové strategie. V rámci celkového portfolia měn je z hlediska posouzení rizika 

doporučována strategie kryté pozice. Pro zajištění měnového rizika touto strategií však 

investor musí disponovat počátečními prostředky pro nákup dané měny. Celkové počáteční 

náklady v rámci portfolia měn přesahují hranici 1 000 000 Kč, se kterými tedy investor musí 

kalkulovat. Strategie kryté pozice by byla investorovi doporučena i v případě předčasného 

ukončení investice.  
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Pro investora vyhledávajícího riziko je pak vhodné využití strategie nekryté pozice, ze 

které je ziskový potenciál dán vývojem kurzu měny. Pokud se však jedná o investora, který 

hledá optimální kombinaci rizika a výnosu a je ochoten podstoupit určité riziko, opční 

strategie je dobrou volbou. Je zde přinášen nejvyšší výnos ze všech analyzovaných strategií, 

ale také určité riziko. Navíc i počáteční prostředky jsou zde nutností, na rozdíl od kryté pozice 

však velmi nízké.   

V práci bylo řešeno řízení měnového rizika, zejména pak řízení měnového rizika 

portfolia měn. Ačkoli se jednalo o investici do akciových indexů v sedmi zemích, řízení 

akciového rizika nebylo tématem této práce.  
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