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1 Úvod  

 Obchody založené na derivátovém principu se poprvé objevily již v období před 

naším letopočtem, kdy slavný řecký filosof Thales formuloval myšlenku zakládající opční 

vztah.1 Týkala se práva na první užití vinařského lisu, pokud bude úroda v daném roce dobrá. 

Za tuto možnost zaplatil určitou sumu peněz a měl zajištěno, že bude první výrobce vína 

v kraji. V případě neúrody by naopak toto právo neuplatnil. Masový rozvoj derivátů je však 

datován od 80. let 20. století. Tehdy se na finančních trzích po celém světě začaly objevovat 

investiční mezery a zvyšující se nároky na dosažení zisku se investoři snažili zacelit právě 

novými druhy derivátových obchodů. Centry s rozhodujícím množstvím obchodů s deriváty 

byly a i dnes jsou specializované burzy v Chicagu a Londýně.  

V současné době jsou deriváty denně používaným jak zajišťovacím, spekulativním tak 

i obchodním instrumentem. Derivátový trh je často veřejností chápán jako vysoce složitý, 

často nepřehledný a těžce regulovaný trh, na kterém se dá zajímavě vydělat. Co už si však 

subjekty často neuvědomují, je skutečnost, že se dá i velmi rychle prodělat. Vzhledem 

k velkému množství sjednaných derivátových obchodů a jejich složitosti je nezbytné, aby 

se dané problematice věnovala řádná pozornost ze strany všech finančních subjektů.  

Problematika oceňování úrokových derivátů není snadnou záležitostí, neboť rizikovým 

faktorem u těchto instrumentů je celá výnosová křivka. Modelování výnosových křivek v čase 

zahrnuje zkoumání různé dynamiky vektorů úrokových sazeb a jejich vliv na samotné ocenění 

úrokového derivátu. Existují různé modely oceňování, které se od sebe liší v základních 

východiscích, předpokladech či rozměrech využití. Z těchto důvodů je často kladena otázka, 

který z modelů je vhodný pro oceňování právě úrokových derivátů, když odhad vývoje 

úrokové sazby je obtížný. Na úrokové sazby totiž působí mnoho faktorů, především nabídka a 

poptávka po penězích, dále měnová politika centrální banky, nabídka a poptávka po 

úrokových produktech, inflace, měnový kurs nebo hospodářské cykly.   

Cílem diplomové práce je popis a ověření oceňovacích metod na zvolené úrokové 

instrumenty v podmínkách českého kapitálového trhu. 

První teoretická kapitola bude věnována charakteristice finančních derivátů v obecné 

rovině. Poté bude výklad zaměřen již detailněji na popis jednotlivých úrokových derivátů. 

                                                 
1 http://finance.math.ucalgary.ca/papers/MitacsShortCourse2005.pdf 
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Zejména budou vysvětleny vlastnosti, funkce a využití forwardů, swapů, futures a opcí, které 

mají za podkladové aktivum právě úrokové sazby. Nakonec této kapitoly bude zmíněna 

problematika výnosových křivek, neboť tento parametr je určující při oceňování všech 

finančních instrumentů závislých na úrokových sazbách. 

Ve druhé kapitole bude podrobněji zpracována problematika týkající se oceňovacích 

metod. Nejdříve bude provedena charakteristika základních principů, které jsou součástí 

každého oceňování. Dále bude podrobněji vymezena konstrukce spotových a forwardových 

křivek na základě matematického aparátu. Největší důraz však bude kladen na popis 

analytických a numerických metod. Současně bude zmíněna simulace Monte Carlo, která je 

považována ve finanční praxi za efektivní nástroj k oceňování velkého množství derivátů a to 

i těch se složitější výplatní funkcí. Výklad v této stěžejní části bude soustředěn především na 

objasnění předpokladů, základních principů a formulování matematického aparátu 

jednotlivých modelů.  

V aplikačně-praktické třetí části práce bude provedeno samotné ocenění vybraného 

úrokového derivátu k datu 21. 2. 2012. Nejdříve však bude zkonstruována swapová křivka 

pomocí metody bootstrapping, která bude představovat aktuální výnosovou křivku. Následně 

bude charakterizována modelová situace pro specifický subjekt, který zamýšlí 

restrukturalizovat stávající úvěr právě využitím úrokových derivátů. Bude se jednat o 

kombinace úrokového swapu s capem a floorem. Práce bude poté již plně zaměřena na 

ocenění specifických opcí: capu a flooru. K ocenění budou vybrány metody: analytická, která 

je zastoupena Blackovým model, numerické metody, propočtené na základě binomických 

stromů, a simulace Monte Carlo. Vývoj krátkodobé úrokové sazby v binomických stromech a 

simulaci bude propočten na základě vybraných jednofaktorových úrokových modelů. 
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2 Charakteristika a kategorizace úrokových derivátů na 
finančním trhu 

V této kapitole bude především popsána charakteristika úrokových derivátů. Nejdříve 

bude výklad stručně zaměřen na obecné vymezení derivátů, jejich podstatu a funkci. Poté 

budou charakterizovány používané úrokové deriváty, se kterými je možné v současnosti 

obchodovat na celosvětovém finančním trhu. Nakonec bude vysvětlena problematika týkající 

se konstrukce výnosových křivek a jejich použití při oceňování. 

V kapitole se odkazuje na již existující literaturu, čerpá se především z knih Hull 

(2009), Jílek (2010), Dvořák (2008), Tichý (2006). 

2.1 Základní charakteristika derivátových obchodů 
Obecně se za derivát označuje finanční instrument, který má cenu odvozenou od ceny 

tzv. podkladového aktiva. Právě vývoj podkladového aktiva, který má náhodný charakter, 

ovlivňuje výslednou hodnotu derivátu, proto je nutné věnovat volbě podkladového aktiva 

dostatečnou pozornost.  

Každý finanční derivát je definován těmito základními parametry (Dluhošová, 2010): 

• podkladové aktivum (underlying asset, S), kterým se velmi často stávají jiná 

obchodovatelná aktiva (např. akcie, obligace a komodity), finanční veličiny jako 

úrokové sazby a měnové kurzy nebo nefinanční faktory (např. počasí či dodávka 

energie), 

• realizační cena (strike price, X), což je předem dohodnutá cena podkladového aktiva 

mezi kupujícím a prodávajícím platná v době realizace obchodu, 

• doba splatnosti (maturity date, T) se rozumí datum, do kterého byl derivátový obchod 

uzavřen, 

• vnitřní hodnota (VH), často se využívá také synonymum výplatní funkce (payoff 

function) vyjadřuje velikost výplaty, které je dosaženo v momentu realizace derivátu. 

Deriváty si sjednávají většinou dva subjekty, jež se označují jako kupující a 

prodávající. Kupující zastává dlouhou pozici (long position), při které očekává růst ceny 

podkladového aktiva. Naopak prodávající zaujímá krátkou pozici (short position) a 

předpokládá pokles ceny podkladového aktiva. Často nastává situace, kdy do derivátového 
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obchodu vstupuje finanční zprostředkovatel (broker), který celý obchod provede sám. Za tuto 

službu a riziko si však účtuje provizi, kterou účastníci pocítí v méně výhodných podmínkách, 

než kdyby si kontrakt dohodli jen mezi sebou.  

Nesporným znakem všech derivátů je jejich termínový charakter. Znamená to, že doba 

mezi sjednáním derivátového obchodu a jeho vypořádáním se liší. Derivát je uzavřen v 

současnosti, ale jeho splatnost se odehraje až v budoucnosti dle sjednaných podmínek. 

Nejčastěji se sjednávají termínové obchody s kratší splatností (př. od 1 rok do 5 let), neboť 

tyto kontrakty jsou na finančních trzích velmi likvidní (Dvořák, 2008). 

U derivátů dochází k tzv. pákovému efektu. V případě pohybu hodnoty podkladového 

aktiva určitým směrem se tento vývoj jeví pro jednu stranu výhodně (inkasuje zisk), avšak 

protistrana tuto skutečnost vnímá negativně (trpí ztrátou). 

Deriváty jsou využívány především k zajištění a spekulaci. V minulosti se deriváty 

uplatňovaly v souvislosti s časovou a teritoriální arbitráží, neboť trhy nebyly tak informačně 

propojeny a často docházelo k cenovým diferencím. Nyní k tomuto jevu dochází relativně 

málo v důsledku propojenosti trhů. Institucionální investoři využívají deriváty především 

k zajištění jimi sledovaného rizika. Subjekt se zajistí tím, že svou otevřenou pozici, kde 

očekává možnou ztrátu, vyrovná právě pomocí vhodného derivátu. Derivát je vytvořen tak, 

aby se jeho hodnota pokud možno vyvíjela zrcadlově k dané otevřené pozici. Některé 

vlastnosti derivátu ovšem vedou investory ke spekulaci, která se provádí za účelem profitovat 

na cenovém vývoji. Subjekt spekuluje, že cena sjednaná na termínovém trhu se bude lišit ve 

prospěch spekulanta od ceny na promtním trhu v den splatnosti (Dvořák, 2008). 

Obchody s deriváty lze uskutečnit na burze nebo mimo ni a obě tyto možnosti mají své 

výhody a nevýhody. Burzovní deriváty se obchodují na burze, což je však spojeno se 

standardizací ohledně aktiva, množství a splatnosti. To subjektu přináší menší flexibilitu při 

sjednání a vypořádání obchodů. Na druhou stranu dochází ke kompenzaci ve formě vyšší 

likvidity a nižšího kreditního rizika. Mimoburzovní deriváty se obchodují na OTC (Over-The-

Counter) trzích. Pokud subjekt zamýšlí uzavřít derivátový obchod na tomto trhu, musí si 

aktivně svoji protistranu vyhledat a podmínky obchodu si sjedná přesně podle svých potřeb. 

Rizikem, jež je nutné u těchto nestandardizovaných obchodů sledovat, je kreditní riziko 

(Hull, 2005).  
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Kategorizace finančních derivátů není snadnou záležitostí, neboť jednotlivé druhy 

derivátů se vzájemně prolínají a jejich ekonomické, právní nebo účetní vymezení je mnohdy 

obtížné. Přesto teorie nabízí několik přístupů, podle kterých lze deriváty systematizovat.  

První a značně rozšířené dělení finančních derivátů je z pohledu práva a povinností, 

jež vyplývají pro každou smluvní stranu. 

Pevné termínové kontrakty, u kterých existuje rovnocenný vztah mezi kupujícím a 

prodávajícím. U těchto obchodů mají obě strany stejný rozsah práv i povinností. Patří sem 

forwardy, futures a swapy.  

Podmíněné neboli opční kontrakty se vyznačují nadřazeností kupujícího. Ten má 

vždy právo rozhodnout se o využití opce na základě situace na trhu, ale za tuto možnost volby 

musí uhradit opční prémii. Naproti tomu prodávající musí vždy dostát svým povinnostem 

z kontraktu a jako náhradu za riziko inkasuje opční prémii. Opční kontrakty jsou ve formách 

call (kupní) a put (prodejní) opce, cap, floor, collar a různé exotické opce.  

Dalším členění derivátů může být provedeno podle druhu rizika, proti kterému je 

záměr se zajistit. Zde se nabízejí tři oblasti rizik, kterými jsou (Dvořák, 2008): 

• deriváty na tržní rizika, které se vytvářejí pro zajištění tržních změn, jež přinášejí 

subjektu potenciální riziko. Jsou zde zařazována rizika spojená se změnami 

v úrokových sazbách, cenách akcií, komodit nebo měnových kurzů, 

• deriváty na úvěrové riziko, které zajišťují subjekt proti riziku změny bonity či zhoršení 

ratingového ohodnocení protistrany nebo aktiva, 

• deriváty na jiná nefinanční rizika se konstruují za účelem krytí potenciálních rizik 

spojených s nefinančními faktory. 

Jiné kategorie derivátů je možné popsat, ale pro další směr diplomové práce to není 

podstatné. Z tohoto důvodu se výklad zaměří již na popis jednotlivých úrokových derivátů. 

2.2 Dělení úrokových derivátů 
Dělení úrokových derivátů je v podstatě shodné jako u jiných podkladových aktiv. Na 

trzích se obchoduje s forwardy, swapy, futures a opcemi na úrokovou sazbu. V této 

podkapitole jsou detailněji popsány vlastnosti, funkce a využití těchto čtyř úrokových 

instrumentů derivátového charakteru.  
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2.2.1 Úrokový forward 

Jedná se o instrument na výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za dosud 

neznámou částku hotovosti ve shodné měně, která je závislá na budoucí spotové úrokové 

sazbě. Jedná se v podstatě o určitou sázku na budoucí hodnotu spotové úrokové sazby. 

Úrokové forwardy se mohou konstruovat jako kontrakty s čistým vypořádáním nebo 

s hrubým vypořádáním ve specifických formách, tvrdí Jílek (2010). 

V rámci charakteristiky úrokových forwardů, jenž se řadí k termínovým kontraktům 

stejně jako futures a swapy, je zmíněn obecný matematický zápis výplatní funkce a její 

grafické znázornění. Obecně je u termínových kontraktů výplatní funkce i zisková funkce 

shodná, pokud se zanedbává marže protistrany. Grafické schéma výplatní funkce je 

znázorněno v Grafu 2.1. 

Graf 2.1 Výplatní funkce termínových kontraktů 

 

Zdroj: Hull (2009, str. 5), konstrukce vlastní 

Z grafu této výplatní funkce vyplývá, že v případě růstu ceny podkladového aktiva nad 

realizační cenu vykazuje kupující (long position) zisk a prodávající (short position) trpí ztrátu. 

Při opačném vývoji ceny podkladového aktiva se situace mění. Dluhošová (2010) tvrdí, že 

matematické vyjádření výplatní funkce z pohledu kupujícího a poté z pohledu prodávajícího 

lze zapsat 

XSVH TT −= ,        (2.1) 

TT SXVH −= .        (2.2) 

Nejrozšířenější úrokový forward s čistým vypořádáním je dohoda o forwardové 

úrokové míře (FRA, forward rate agreement). Podstatou instrumentu je možnost zajistit si 
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do budoucna fixní úrokovou sazbu pro konkrétní závazek nebo pohyblivou úrokovou sazbu 

pro pohledávku. Princip výměny sazeb mezi partnery v kontraktu FRA je patrný z Obr. 2.1.   

Obr. 2.1 Schéma výměny úrokových plateb v kontraktu FRA 

 

Zdroj: Dvořák (2008, str. 50), konstrukce vlastní 

Výhodou tohoto instrumentu je možnost sjednat si kontrakt dle vlastních požadavků, 

neboť kontrakt není standardizován na burze, a zajistit si úrokové riziko proti prudkým 

změnám úrokových sazeb. Za hlavní nevýhodu se považuje kreditní riziko, že protistrana 

nedostojí svému závazku. 

Plnění z FRA je odvozeno z rozdílu mezi pevnou sazbou ve FRA a aktuální tržní 

úrokovou sazbou v rozhodný den. V praxi mohou nastat tři situace, jak je FRA vypořádáno 

(Dvořák, 2008): 

• referenční sazba je vyšší než FRA sazba a prodávající musí uhradit vzniklý úrokový 

rozdíl kupujícímu,  

• referenční sazba je rovna FRA sazbě, potom nedochází k žádnému vypořádání, 

• referenční sazba je nižší než FRA sazba a z toho vyplývá, že kupující musí zaplatit 

úrokový rozdíl prodávajícímu. 

2.2.2 Úrokový swap 

Úrokový swap (IRS) je druh obchodu, při kterém si dva subjekty směňují úrokové 

platby a to způsobem, kdy jeden partner platí platbu vázanou na pohyblivou sazbu a druhý 

partner hradí peněžní tok s fixní sazbou, tvrdí Hull (2009). Pohyblivá sazba je odvozena od 

aktuální referenční mezibankovní sazby PRIBOR. Během životnosti swapu nedochází 

k přesunu jistiny, ale pouze k výměně úrokového rozdílu v rozhodný den. Jistina slouží jako 

proměnná k odvození výše plateb. Vztah mezi swapovými partnery a výměna sazeb je 

zobrazena v Obr. 2.2. 
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Obr. 2.2 Podstata plain vanilla swapu 

 

Zdroj: Dvořák (2008, str. 73) 

Kupující (strana B), označován za fixed-rate payer, platí fixní sazbu a získává 

pohyblivou sazbu a tím se zajišťuje proti růstu sazeb. Naproti tomu prodávající (strana A), 

vystupující jako floating-rate payer, hradí platby spojené s floatem a současně inkasuje fix. 

Takto u něj dochází k zajištění proti poklesu úrokových sazeb. Využití principu swapového 

obchodu lze v situacích, kdy aktiva nebo pasiva úročená fixním úrokem potřebuje subjekt 

transformovat na pohyblivé úročení a naopak. 

Důvodem uzavírání swapových obchodů u ekonomických subjektů je často 

restrukturalizace závazků či pohledávek. Má-li podnik vysoké úrokové náklady, může se 

rozhodnout závazek swapovat. Sjedná si takové podmínky, aby výsledné úrokové náklady 

byly nižší. Dalším důvodem jsou komparativní výhody, které ovšem bývají často 

kritizovány.2 Principem je najít swapového partnera s komparativní výhodou na trhu 

s hledaným typem úročení (fixní nebo pohyblivé) a pomocí swapu transformovat úvěr na 

žádanou úrokovou sazbu, kterou by na trhu nebyl jinak schopen získat. Tvůrci trhu sjednávají 

swap převážně z důvodu zisku z rozpětí mezi kotací nabídky a poptávky. 

Plain vanilla úrokový swap lze označit za syntetický instrument. Tento druh swapu je 

totiž možné rozložit na jednodušší složky buď na dva dluhopisy, nebo na portfolio složené ze 

sady FRA instrumentů. Na základě těchto dvou principů rozkladu úrokového swapu lze 

provést dva způsoby ocenění.  

První přístup ocenění je založen na rozložení úrokového swapu na tzv. fixní nohu a 

floatovou nohu. Fixní noha má charakter dluhopisu s fixní kupónovou sazbou, kde je výplata 

kupónu uskutečněna podle podmínek ve swapu. Floatová noha, taktéž konstruována jako 

dluhopis, má kupónovou sazbu i výplatu kupónů vázanou na sazbu PRIBOR a její splatnost. 

Obě nohy jsou oceněny zvlášť. Nakonec se od sebe zjištěné hodnoty noh odečtou a to 

způsobem, zda se hledá hodnota z pohledu kupujícího nebo prodávajícího (Hull, 2009).  

                                                 
2 Hull (2009, str. 157) 
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Reálná hodnota swapu z pohledu kupujícího se vyjádří vztahem (Hull, 2005) 

flfixswap BBV −= ,         (2.3) 

kde Vswap je reálná hodnota swapu, Bfix reálná hodnota dluhopisu s fixní platbou (fixní 

noha) a Bfl reálná hodnota dluhopisu s pevnou platbou (fixní noha). 

Vzorec současné hodnoty fixní nohy n-letého úrokového swapu v době uzavření 

kontraktu je 

( )
nnn tttttttnY

Y
fix RNLPV ,,0,0,0,0,0 12211

...)(
−

⋅++⋅+⋅⋅⋅= αδαδαδ ,   (2.4) 

kde RnY je výše fixního kupónu jednoročního swapu, N představuje jistinu, δ je 

diskontní faktor pro sledované časové období, α vyjadřuje časový interval od počátku sjednání 

tn-1 do splatnosti tn. Proměnné α a δ  lze vypočítat jako 

360
1

,1

−−
=

−

nn
tt

tt
nn

α ,         (2.5) 

nnnn

nn

tttt
tt F ,,

,

11

1 1

1

−−

− ⋅+
=

α
δ .        (2.6) 

Druhou částí swapu je tedy floatová noha, která je závislá na výši a periodě úhrad 

referenční úrokové sazby. Obecný vzorec pro současnou hodnotu floatové nohy n-letého 

úrokového swapu v době uzavření kontraktu má tento tvar 

( )∑ =
−⋅=

n

tn nY
n
fl NLPV ,01)( δ .       (2.7) 

Ocenění swapu na základě druhého přístupu, tvrdí Zmeškal (2005), jako součet sady 

kontraktů FRA, lze zapsat jako  

∑=
T

t
ttswap

i

i
fV , .         (2.8) 

Kromě klasického plain vanilla swapu se obchoduje také se specifickými úrokovými 

swapy, kterými mohou být bazický úrokový swap, swap s konstantní splatností, úbytkový 

nebo přírůstkový úrokový swap a inverzní floaterový swap. 

2.2.3 Úrokový futures 

Úrokový futures, jak tvrdí Jílek (2010, s. 242), „je kontrakt na výměnu pevné částky 

hotovosti v jedné měně za nyní neznámou částku hotovosti či případně dluhový cenný papír 

 v téže měně. Přitom neznámá částka hotovosti je závislá na budoucí bezrizikové úrokové 
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míře. Úrokové futures lze zkonstruovat jako futures na úrokovou míru (čistému vypořádání) 

nebo futures na dluhový cenný papír (hrubé vypořádání ve formě dluhového cenného 

papíru).“ Úrokový futures funguje v podstatě stejně jako úrokový forward, ale rozdíl spočívá 

v možnosti obchodovat s instrumentem na burze, což s sebou přináší průběžné hotovostní 

vypořádání a standardizaci. 

Příčiny vzniku futures obchodů jsou spojovány se snahou koncentrovat poptávku a 

nabídku na burze a tím zajistit odpovídající tržní cenu dle aktuální nabídky a poptávky, 

eliminovat úvěrové riziko, nabídnout průběžné zúčtování zisku či ztráty formou marží a 

umožnit subjektu kdykoliv zrušit sjednaný obchod. Tyto příčiny lze chápat jako určité výhody 

oproti forwardům. Na druhou stranu je s futures spjata nižší flexibilita a často bývají vyšší 

náklady na počátku i během životnosti futures (Dvořák, 2008). 

Průběžné zúčtování je zajištěno pomocí systému marží. Tímto způsobem burza 

minimalizuje kreditní riziko. Marže přestavuje částku, kterou musí každý účastník složit na 

vyhrazený účet burzy. Tímto postupem se burza sama jistí proti nepříznivému vývoji cen 

futures. Systém marží se skládá z počáteční a udržovací marže. 

Standardizace úrokového futures se většinou projevuje v těchto položkách: 

• nominální objem kontraktu v příslušné měně, 

• referenční úroková sazba, 

• výše minimální a maximální denní možné změny ceny v relativním a v absolutním 

vyjádření (tzv. minimální a maximální tick), 

• způsob kotace, 

• splatnost kontraktu. 

Jako příklad obchodovaných futures lze uvést futures na tříměsíční dolar (eurodolar), 

futures na pětiletý úrokový swap anebo futures na různé státní dluhopisy (T-bond, T-note, 

německé státní dluhopisy, municipální dluhopisy). Nejvíce se obchody soustřeďují na burzách 

Chicagu, Londýně, EUREXu či v Singapuru (Jílek, 2010). 

2.2.4 Úrokové opce 

Obdobně jako u opcí na jiná podkladová aktiva, tak i u úrokových opcí se rozlišují call 

a put opce. Kupující má právo na nákup (drží call opci) nebo na prodej (drží put opci) 

podkladového aktiva (úrokové sazby) za stanovenou realizační cenu (fixní úrokovou sazbu) v  
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době realizace. Naopak prodávající je povinen při uplatnění opce prodat (call opce) nebo 

koupit (put opce) podkladovou úrokovou sazbu za fixní úrokovou sazbu. Za tuto povinnost 

obdrží opční prémii.   

Opce lze také členit na základě možnosti uplatnění během životnosti. Evropskou opci 

lze uplatnit pouze v době splatnosti opce. Zato uplatnění americké opce je možné během 

životnosti opce. Existují ovšem opce, které lze uplatnit pouze v určitých intervalech během 

životnosti opce, jedná se o tzv. bermudské opce. 

Výplatní funkce vyjadřuje velikost plnění v době realizace opce. Tento parametr lze 

zapsat do matematického vyjádření nebo její průběh zakreslit do grafu. Je-li zapotřebí 

zohlednit i vliv opční prémie na potenciální zisk nebo ztrátu, lze využít tzv. ziskovou funkci. 

Matematická formulace výplatní a ziskové funkce je zapsána v následující tabulce, viz Tab. 

2.1. 

Tab. 2.1 Výplatní a zisková funkce call a put opcí 

 Call opce Put opce 
 Výplatní funkce Zisková funkce Výplatní funkce Zisková funkce 

Držitel )0;max( XST −  );max( ccXST −−−  )0;max( TSX −  );max( ccSX T −−−  
Výstavce )0;min( TSX −  );min( ccSX T +−  )0;min( XST −  );min( ccXST +−  

Zdroj: Dluhošová (2010, str. 165) 

Grafické znázornění ziskové funkce pro call i put opci je zachyceno na následujících 

dvou grafech 2.2 a 2.3. Realizační cena je v těchto konkrétních grafech stanovena náhodně ve 

výši 2,3 %. Na ose X je vývoj úrokové sazby jako podkladového aktiva a osa Y zobrazuje 

zisk, případně ztrátu. 

Graf 2.2 Zisková funkce pro plain vanilla call opce 

 

Graf 2.3 Zisková funkce pro plain vanilla put opce 

 

Zdroj: Hull (2009, str. 8), konstrukce vlastní 
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Úrokové opce mohou být obchodovány jak na burze, tak na OTC trhu. Objemy 

obchodů s úrokovými opcemi jsou však výrazně nižší oproti objemům měnových nebo 

akciových opcí, neboť volatilita úrokových sazeb není tak vysoká jako v případě akcií a měn3. 

Většinou převažují mimoburzovní obchody, neboť jsou sjednány přesně podle individuálních 

požadavků a tuto skutečnost převážně využívají banky při sjednávání capů a floorů. 

K nestandardizovaným úrokovým derivátům, kde jednou ze stran je banka, patří cap, 

floor, collar a swapce. Společnou vlastností těchto instrumentů je fakt, že kupující capu či 

flooru má právo na určité plnění, je-li vývoj referenční úrokové míry příznivý podle 

sjednaných podmínek. Peněžní plnění z těchto druhů opcí se váže na několik po sobě jdoucích 

období a lze říct, že se jedná o kombinaci několika opcí s postupnou splatností v budoucnu. 

Opce lze kombinovat také s dalšími deriváty, které mají za podkladové aktivum úrokovou 

sazbu. Známým složeným úrokovým instrumentem je swapce (swaption), která je kombinací 

opce a úrokového swapu. 

Cap je obchod mezi kupujícím, který zaujímá tzv. long cap pozici, a prodávajícím 

v pozici short cap, při kterém je sjednána horní hranice pro úrokovou sazbu. Dojde-li k 

překročení tohoto limitu referenční úrokovou sazbou, musí prodávající zaplatit kupujícímu 

úrokový rozdíl dle sjednaných podmínek capu. Úrokový cap slouží k zajištění proti růstu 

úrokových sazeb. Dochází tak k zajištění maximální výše úrokových nákladů při vzestupu 

tržních úrokových sazeb, například v situaci, kdy má subjekt závazek s pohyblivým úročením, 

Dvořák (2008). Úrokový cap o délce T lze chápat jako portfolio s počtem (T-1) capletů. 

Caplet je evropská call opce na referenční úrokovou sazbu. 

Floor je vlastně pravý opak capu. Jedná se o kontrakt, při kterém si kupující (long 

floor) sjedná právo na úhradu úrokového rozdílu od prodávajícího (short position), pokud 

v rozhodném dnu dojde k poklesu referenční úrokové sazby pod dohodnutou floor sazbu. 

Opět se úrokový rozdíl vypočte ze sjednané nominální hodnoty a úrokového období. Účelem 

flooru je zajistit si proměnlivé pohledávky vůči poklesu tržních úrokových sazeb (Dvořák, 

2008). Opět lze floor vypočítat jako součet (T-1) floorletů s příslušnými splatnostmi. Floorlet 

představuje evropskou put opci na referenční úrokovou sazbu. 

Instrument, který kombinuje cap a floor, se nazývá collar. V tomto druhu derivátu je 

stanoveno pásmo, ve kterém se má pohybovat referenční úroková sazba. V situaci, kdy v 

                                                 
3 Dvořák (2008, str. 190) 
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rozhodný den referenční úroková sazba opustí definované rozmezí, je má držitele dollaru 

právo na jeho uplatnění. Collar se nejčastěji obchoduje v kombinacích nakoupený cap a 

prodaný floor nebo prodaný cap a nakoupený floor (Hull, 2009).  

Bariérová opce má charakter klasické úrokové opce, ale součástí tohoto druhu opce je 

sjednaná určitá výše úrokové sazby – bariéra. Dojde-li k  překročení bariéry, aktivuje se nebo 

naopak deaktivuje se opční právo v době do dospělosti opce. K označení typů bariér určující 

využití práva z opce se používají IN a OUT. Dále se rozlišují DOWN a UP bariérové opce, 

čímž se stanovuje umístění bariéry vůči směru protnutí spotové úrokové sazby. 

Existují následující 4 typy bariér: 

• Up-and-Out  

• Down-and-Out, 

• Up-and-In, 

• Down-and-In. 

Další specifické opce, se kterými se lze na trhu setkat, jsou tzv. vnořené opce. 

Zpravidla mohou nabývat dvou podob. Jde-li o právo emitenta na předčasný zpětný odkup 

dluhopisu (např. dojde k předčasnému splacení nominální hodnoty) za předem dohodnutých 

podmínek a před vypršením doby do splatnosti, jedná se o svolatelný dluhopis (callable 

bond). Má-li vlastník právo na předčasný prodej dluhopisu za předem určenou cenu, mluví se 

o vratitelném dluhopisu (puttable bond), Hull (2005).  

2.3 Charakteristika  výnosové křivky 
Výnosová křivka neboli časová struktura úrokových sazeb graficky vyjadřuje závislost 

výnosu do splatnosti na době do splatnosti. Výnosové křivky jsou konstruovány především 

pro ocenění aktiv a pasiv, investiční rozhodování, slouží také k analýzám finančního trhu, 

potažmo celé ekonomiky, neboť mají silnou vypovídací schopnost o aktuálních finančních a 

makroekonomických podmínkách, a častou mají využití k predikci. 

Tvary výnosových křivek mají několik možných podob, neboť odrážejí očekávání ve 

změnách krátkodobých úrokových měr. Mohou být ploché, stoupající, klesající nebo 

vypouklé. Nejběžnějším tvarem je stoupající výnosová křivka, která vyjadřuje, že dluhové 

instrumenty s kratší dobou splatnosti jsou úročeny nižší úrokovou sazbou a vyšší úroková 

sazba úročí dluhové instrumenty s delší dobou splatnosti. Inverzní výnosová křivka (tedy 
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klesající) zobrazuje pravý opak. Největší úrok je připisován dluhopisům s krátkou dobou 

splatnosti a nízké úroky připadají dluhopisům s delší dobou splatnosti. Tento trend naznačuje, 

že se na finančních trzích očekává změna. Je-li tvar plochý, pak jsou úrokové sazby nezávislé 

na době splatnosti a očekává se stabilita úrokových měr, (Málek). 

Tvary výnosových křivek lze interpretovat pomocí třech základních teorií, (Kotlán).  

• Teorie očekáváni. 

• Teorie preference likvidity. 

• Teorie segmentovaných trhů. 

Jak tvrdí Jílek (2010, s. 34) „se na finančních trzích pracuje s následujícími druhy 

výnosových křivek.“ 

• Spotová výnosová křivka (spot yield curve) vyjadřuje momentální závislost výnosu 

do splatnosti na jeho době do splatnosti. 

• Forwardová výnosová křivka (forward yield curve) znázorňuje odhad výnosové 

křivky k určitému datu v budoucnosti. Zpravidla se odvozuje od spotové výnosové 

křivky.  

• Par výnosová křivka představuje momentální závislost výnosnosti a splatnosti 

kupónových dluhopisů o reálné hodnotě, která se rovná jmenovité hodnotě dluhopisů. 

Tuto křivku často sledují finanční instituce a využívají ji pro své oceňování. Mnohdy 

je do této kategorie výnosových křivek řazena i swapová křivka, která zobrazuje 

aktuální závislost swapové sazby na její době do splatnosti, což bývá nepřesné. 

2.3.1 Konstrukce výnosové křivky 

Konstrukci výnosové křivky lze provést z několika úrokových instrumentů, kterými 

jsou např. státní bezkuponové nebo kuponové dluhopisy, diskontní dluhopisy a úrokové 

swapy. Za vhodný finanční instrument, který v sobě nezahrnuje reinvestiční riziko4 a 

nepodléhá defaultnímu riziku, je považován bezkuponový státní dluhopis se shodnou dobou 

životnosti jako oceňovaný instrument. Jejich dostupnost na českém finančním trhu je ovšem 

minimální, neboť se na českém trhu neobchodují. Z tohoto důvodu se ke konstrukci výnosové 

křivky vybírají jiné instrumenty, které jsou svými vlastnostmi bezkuponovým státním 

                                                 
4 Reinvestiční riziko je riziko poklesu očekávaného výnosu z investice do dluhopisů v důsledku změn 

úrokových sazeb v okamžiku reinvestice peněžních prostředků plynoucích z držení dluhopisu. (Plánička) 
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dluhopisům podobné. V podmínkách českého kapitálového trhu jsou takto chápány a 

využívány především úrokové swapy a kuponové obligace, (Plánička). 

Při sestrojení implicitní spotové a forwardové výnosové křivky z kuponových obligací 

je nezbytné shromáždit dluhopisy se shodnou dobou splatnosti a výší kuponu. Je vhodné 

vybrat standardní doby do splatnosti obligací, pro ně poté ve sledovaném čase vypočíst 

pomocí metody bootstrapping výnosnosti. Tento postup však obsahuje několik praktických 

problémů, kterými jsou různá data, malá obchodovatelnost kuponových dluhopisů a 

rozdílnost ve výši kuponů. Souběžně je nutné zohlednit tržní ceny dluhopisů a jejich 

výnosnosti a k tomuto modelování se využívá tzv. curve fitting přístup. Patří sem např. 

polynomické funkce, spliny nebo Nelson Siegelův a Svenssonův model (Plánička). 

Weber (2000) tvrdí, že lze kalkulaci aktuální spotové sazby z dluhopisů provést 

pomocí tohoto vztahu 

( ) ( )TB
tT

Tr tt ln
1

⋅
−

−= ,       (2.9) 

kde rt (T) je výnos do splatnosti a Bt (T) je hodnota dluhopisu v čase t pro splatnost 

v čase T. Při zjištění řady spotových sazeb tímto způsobem lze sestrojit spotovou výnosovou 

křivku. Weber (2000) tvrdí, že kalkulaci forwardové sazby lze provést buď na základě 

známých budoucích sazeb, nebo opět budoucích hodnot diskontních dluhopisů, tj. 
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Druhou možností, jak odvodit výnosovou křivku, je z kotací úrokových swapů. Získat 

data o kotacích úrokových swapů není obtížné, neboť banky každodenně zveřejňují nákupní a 

prodejní ceny úrokových swapů. Konstrukce swapové křivky se skládá z n-ročních zero 

sazeb, které začínají dnes a jsou splatné za n roků. Par sazby se splatností kratší jeden rok jsou 

získány ze sazeb PRIBOR, avšak par sazby s delší splatností jsou odvozeny z kotovaných 

sazeb úrokových swapů. 

Při odhadu swapové křivky se používá metody bootstrapping. Předpokládá se, že 

střední hodnoty úrokových swapů se rovnají nule. To znamená, že hodnota úrokového swapu 

s pohyblivou sazbou je rovna hodnotě úrokového swapu s fixní sazbou. Aby se získala 

hodnota spotové sazby, lze zavést zjednodušení, kterým obě dvě části úrokového swapu (float 
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a fix) odpovídají své jmenovité hodnotě. Jílek (2010) tvrdí, že výše zmíněná tvrzení lze 

matematicky zapsat  

( ) nnnnnn RRRR δδδδ ⋅++⋅++⋅+⋅= − 1...1 121 .    (2.11)  

Z rovnice (2.11), ve které se pracuje s par sazbami konkrétních úrokových swapů, lze 

vyjádřit diskontní faktor, který se vztahuje na konkrétní swapy. Příslušný diskontní faktor je 

obecně dán 
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Z rovnice (2.12) lze vypočíst diskontní faktor a z následující rovnice (2.13) je již 

získán hledaný bod spotové výnosové křivky. 
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=δ .        (2.13) 

Konstrukce forwardové výnosové křivky je odvozena z aktuální spotové křivky. 

Forwardová sazba je zde značena jako 
21 ,ttr , čímž je vyjádřeno, že je sazba platná pro budoucí 

období na daném termínovém trhu. Implicitní forwardovu úrokovou sazbu lze najít pomocí 

následujících rovnic 

( ) ( ) ( ) 1
,11,0,0 111 −

+⋅+=+
n

n
n

n rrr ,      (2.14) 

( )
( )

1
1

1 12

1

2

21

1

1

2
, −











+

+
=

−dd

d

d

tt
r

r
r ,       (2.15) 

kde 
21 ,ttr  představuje forwardovou sazbu mezi dobou t1 a t2, d1 je délka časového 

období od 0 do t1 (v rocích), d2 je délka časového období od 0 do t2 (roční), r1 je bezrizikový 

výnos platný v období 0 až t1 a r2 představuje bezrizikový výnos platný v období 0 až t2. 
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3 Popis metod oceňování úrokových derivátů 

V této kapitole jsou prezentovány vybrané přístupy k oceňování úrokových derivátů. 

Stěžejní oblastí je popis vybraných analytických a numerických metod oceňování. Důraz je 

kladen zejména na charakteristiku Black-Scholesova modelu, binomických stromů a simulace 

Monte Carlo. Součástí dané kapitoly je charakteristika procesu kalibrace, která je používána 

jako nutný prvek při oceňování úrokových derivátů pomocí binomických stromů. 

Tato kapitola vychází z dostupné odborné literatury, zejména Hull (2009), Weber 

(2000), Vasicek (1977), Ho Lee (1986), Tichý (2010), Fabozzi (2006) a Zmeškal (2004). 

3.1 Princip oceňování derivátů 
Nejdříve je pozornost věnována elementárním principům a postupům, které jsou 

nezbytnou součástí oceňování úrokových nástrojů. Jedná se především o princip současné 

hodnoty a reálné hodnoty derivátů, popis konvence počítání dní a matematická interpretace a 

užití interpolační metody. 

Při oceňování derivátů se pracuje s tzv. reálnou hodnotou. Jílka (2010) tvrdí, že reálná 

hodnota derivátů (fair value of derivative, FVD) představuje součet reálných hodnot 

podkladových nástrojů, který lze rozložit na dvě složky: podkladové pohledávky (underlying 

receivable) a podkladové závazky (underlying liability). Reálnou hodnotu lze vyjádřit 

∑∑
==

−=
n

i

n

i

liabilityunderlyingFVreceivableunderlyingFVFVD
11

.  (3.1) 

Dalším důležitým konceptem při oceňování finančních nástrojů je princip současné 

hodnoty. Ekonomický subjekt se vždy zajímá o hodnotu svých peněžních toků, jež mu plynou 

z drženého portfolia nebo instrumentu, k okamžiku rozhodování. Současná hodnota (PV, 

present value) představuje součet všech peněžních toků diskontovaných k současnosti. 

Výpočet současné hodnoty se provede pomocí tohoto vzorec: 

( )∑
=

=
n

i
ii tCFPV

1

δ ,         (3.2) 

kde CFi je peněžní tok v daném období, δ(ti) je diskontní faktor, n je celkový počet 

období. 
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Při diskontování je nutné zohlednit způsob, jaký v čase nabývají úroky. Tato metoda je 

nazývána jako konvence počítání dní (day count convention).  Počítání času je odlišné na 

peněžním i na kapitálovém trhu, a proto byly ustáleny určité konvence počítání dní, které se 

většinou spojí s daným trhem nebo instrumentem. Vždy je nutné, aby si účastnící obchodu 

nadefinovali konvenci počítání dnů v příslušné konfirmaci OTC dealu či v případě burzy 

v podmínkách. I při oceňování derivátů se musí zohlednit tyto časové přepočty, aby výsledná 

reálná hodnota nebyla nijak zkreslena (Jílek, 2010).  

Tyto časové zvyklosti jsou vyjádřeny formou X/Y. Čitatel X definuje způsob 

kalkulace početu dní mezi dvěma daty, kdy je úrok či peněžní tok připočítán. Jmenovatel Y 

vyjadřuje pevný počet dní podle dané konvence. V textu jsou zmíněny základní tři konvence 

počítání dní, se kterými se dále v práci pracuje, ostatní konvence jsou dostupné v existujících 

publikacích, (Hull, 2009). 

• atc/360: Tato konvence se používá na peněžním trhu a pomocí ní jsou počítány 

naběhlé úroky u dluhopisů a swapů. 

• 30/360: S touto konvencí se počítá u basis bondů. 

• atc/365: Jedná se o konvenci, kde jsou zachyceny všechny dny v roce jak pracovní tak 

nepracovní. 

Lineární interpolace je matematický postup, pomocí kterého lze stanovit hodnotu 

proměnné ze dvou nejbližších známých hodnot na základě proložení úsečky. Velmi často se 

využívá při hledání úrokových sazeb. Lineární interpolaci lze provést 

( ) ( ) ( ) ( )( )ii
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i
i tRtR

tt

tt
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      (3.3) 

3.2 Blackův model 
Blackův model je řazen k analytickému přístupu oceňování úrokových derivátů 

 a představuje modifikaci velmi populárního Black – Scholesova modelu, kterým se zpočátku 

oceňovaly opce na akcie. Postupem času se Black – Scholesův model upravoval tak, aby mohl 

být aplikován na další podkladová aktiva. Blackovým modelem lze ocenit ty úrokové 

deriváty, jejichž výplatní funkce je ovlivněna pouze vývojem jedné proměnné v čase (např. 

referenční úroková míra, cena dluhopisu). Analytické vyjádření ceny opce tímto modelem je 
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možné pro opci na obligaci, cap, floor, collar a swapci. Ocenění lze provést jen 

 u opcí evropského charakteru, tj. opcí se splatností pouze v době realizace. 

  Black Scholesův model vychází z těchto předpokladů, jak tvrdí Hull (2009, s. 286): 

1. Model pracuje se spojitým časem, tedy úročitel a odúročitel jsou vyjádřeny pomocí 

exponenciální funkce.  

2. Kapitálový trh má ideální charakter, kde neexistují daně ani transakční náklady a 

finanční instrumenty jsou dokonale dělitelné a obchodování s nimi je nepřetržité. 

3. Cenu podkladového aktiva lze vyjádřit pomocí geometrického Brownova pohybu 

s logaritmickými cenami. 

4. Během životnosti akcie nejsou vypláceny dividendy z podkladové akcie. 

5. Je povolen krátký prodej. 

6. Parametry volatility a bezrizikové úrokové sazby jsou konstantní. 

7. Ceny jsou nezávislé na očekávaném výnosu. 

Následující dva předpoklady rozšířily základní koncepci Black Scholesova modelu 

tak, aby byl aplikovatelný pro oceňování úrokových derivátů. Po přijetí následujících dvou 

předpokladů je v práci dále využíváno označení Blackův model. 

8. Pravděpodobnostní rozdělení úrokové sazby má lognormální rozdělení se standardní 

směrodatnou odchylkou Tσ . 

9. Forwardová cena úrokové sazby je totožná s cenou futures, platí-li, že budoucí toky 

závislé na těchto sazbách jsou diskontovány bezrizikovou zero křivkou. 

Na základě platnosti těchto zjednodušujících předpokladů lze matematicky formulovat 

výpočet ceny kupní a prodejní opce pomocí Blackova modelu. Hodnota call opce je rovna 

( ) ( ) ( )[ ]210,0 dNXdNFTPc ⋅−⋅⋅=        (3.4) 

kde 
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      (3.6) 

Výpočet hodnoty put opce lze provést dle vzorce 
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( ) ( ) ( )[ ]102,0 dNFdNXTPp −⋅−−⋅⋅=       (3.7) 

Ve vzorcích se pracuje s těmito proměnnými: 

c (p)  cena call (put) opce,  

T  datum splatnost opce, 

F0  forwardová úroková míra v čase T = 0, 

X  realizační cena opce, 

P (t,T)  cena diskontního dluhopisu v čase t s výplatou 1 v čase T, 

VT  hodnota podkladového aktiva v čase T, 

σ  volatilita.  

Nyní ještě bude ve stručnosti vysvětlena problematika volatility v Blackově modelu. 

Parametr volatility je v tomto modelu chápán za konstantní. Výpočet volatility lze provést 

z minulého vývoje cen pokladového aktiva a jejich změn. Jedná se o historickou kalkulaci 

volatility. Na druhé straně existuje přístup, kterým lze volatilitu zpětně dopočíst z cen 

kótovaných opcí na trhu. Takto zjištěná volatilita se nazývá implikovaná a lze ji chápat jako 

volatilitu očekávanou trhem. U obou postupů se ovšem předpokládá, že cena úrokového 

instrumentu odpovídá lognormálnímu rozdělení, což nebývá téměř splněno (Hull, 2005). 

Reakcí na tento nedostatek byl vytvořen koncept implikovaného pravděpodobnostního 

rozdělení, který se snaží porovnávat lognormální pravděpodobnostní rozdělení cen úrokových 

instrumentů s implikovaným pravděpodobnostním rozdělením a stanovit tak přesnější 

parametr volatility pro opci. V případě, kdy implikované rozdělení indikuje vyšší cenu opce 

než modelové lognormální rozdělení, má toto za následek použití vyšší implikované volatility 

(Hull, 2005).  

Pro kalkulaci reálné hodnoty opcí pomocí Blackova modelu je využíván tzv. volatility 

surface. Volatility surface představuje souhrnné vyjádření závislosti implikované volatility na 

realizační ceně opce a době do splatnosti. Vyjadřuje v podstatě, pro jakou volatilitu je 

Blackův model konzistentní s kotovanými cenami opcí, tvrdí Hull (2005). Data o volatility 

surface jsou dostupná na informačních portálech Reuters a Bloomberg. 

3.2.1 Postup ocenění opcí na dluhopisu, cap a floor instrumenty 

V této podkapitole jsou popsány oceňovací postupy pomocí Blackova modelu, kterými 

se oceňují evropské opce na dluhopisy, capy a floory. Při charakteristice oceňování opcí na 
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dluhopisy je zmíněna pouze korekce některých proměnných, neboť určení ceny opce vychází 

z dříve popsaných základních rovnic (3.4) a (3.7). Podrobněji jsou však představeny výplatní 

funkce a výpočet reálné hodnoty capů a floorů. 

Při ocenění evropských opcí na dluhopis se používají výše zmíněné rovnice (3.4) a 

(3.7). Přesnější stanovení ceny opce těmito dvěma analytickými vztahy vyžaduje úpravy v 

parametrech σ a F0, tvrdí (Hull, 2005). Směrodatná odchylka σ je v tomto případě chápána 

jako logaritmus ceny dluhopisu v době splatnosti. U výpočtu forwardové ceny F0 se vychází 

z informací o spotových cenách daného dluhopisu včetně naběhlých úroků, což musí být 

zohledněno také v realizační ceně. Výpočet daných proměnných lze provést 

( ) TreIBF ⋅⋅−= 00 ,         (3.8) 

T
mσ

σ = .          (3.9) 

Blackovým model lze dále analyticky ocenit úrokový cap, floor a collar. Jedná se o 

speciální druhy opcí, které v sobě mají zakomponovány limity úrokových sazeb. Překročí-li 

referenční úroková sazba stanovený limit, je opce využita. Výplatní funkce a současná 

hodnota instrumentů je určena k datu oceňování v současnosti (Hull, 2009). 

Výplatní funkce capletu, který je součástí capu, v čase tk+1, kde k = 1, 2, ..., n, je dána 

vztahem 

( )0,max XRN refk −δ ,                   (3.10) 

Úrokový strop zde představuje realizační cenu X (strike) a Rref je referenční sazba 

platná v budoucnu, avšak kalkulovaná nyní. Současná hodnota capletu se vyjádří jako 

( ) ( ) ( )[ ]211,0 dNXdNFtPLV kkkcaplet ⋅−⋅= +δ .               (3.11) 

Cap s životností T lze také chápat jako portfolio kupních opcí na diskontní dluhopisy, 

což lze zapsat jako součet (T-1) capletů. Hodnotu capu lze vypočítat následně 

∑
−

=

=
1

1

T

i
capletcap i

VV                    (3.12) 

Floorlet generuje výplatu, když referenční floatová úroková sazba klesne pod určitou 

stanovenou hranici. Výplata z úrokového floorletu je dána 

( )0,max refk RXN −δ .                   (3.13) 
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Současná hodnota floorletu, jehož výplata je definována ve vzorci výše, je dána 

vztahem 

( ) ( ) ( )[ ]121,0 dNFdNXtPNV kkkfloorlet −⋅−−⋅= +δ .               (3.14) 

Floor se skládá ze série prodejních úrokových opcí popř. na sérii prodejních opcí na 

diskontní dluhopisy. Jeho hodnotu lze vyjádřit vztahem 

∑
−

=

=
1

1

T

i
floorletfloor i

VV                    (3.15) 

Collar je kombinací capu a flooru. Hodnota collaru se konstruuje tak, aby se hodnota 

capu rovnala hodnotě flooru a cena collar v době jeho sjednání tak byla nulová. 

3.3 Modely úrokových sazeb 
Druhým přístupem oceňování úrokových derivátů jsou modely, jež se zaměřují na 

modelování krátkodobé úrokové sazby. V těchto metodách se upouští od předpokladu 

lognormálního rozdělení, se kterým se pracuje v Blackově modelu. Finanční teorie zde nabízí 

tři možnosti modelování úrokových sazeb, kterými jsou rovnovážné modely (equilibrium 

models) s jedním, s dvěma nebo s více náhodnými veličinami, nearbitrážní modely (no-

arbitrage model) a tržní modely (market models). Každý model se liší v předpokladech, 

vstupních parametrech a rozsahu využití.  

Obecně je smyslem popsat vývoj náhodného prvku (krátkodobé úrokové sazby) 

ve sledovaném období. Na základě zjištěného procesu a dynamiky vývoje úrokových sazeb 

najít a zkonstruovat odpovídající výnosovou křivku. Krátkodobá úroková sazba je klíčovým 

prvkem ve všech modelech. Průběh úrokových měr se vyznačuje tendencemi návratu ke 

středním (dlouhodobým) hodnotám a tento proces se nazývá mean reversion process. 

Obecně lze říci, že každý model lze nadefinovat pomocí proměnných a parametrů. 

Modely pro úrokové sazby se vyznačují tím, že právě úroková sazba má charakter měnit se  

v čase náhodně. Z tohoto tvrzení vyplývá, že se jedná o stochastické modely. Modelem tedy 

lze zjistit způsob, jakým se konkrétní úroková sazba v čase mění. Změny v hodnotách 

úrokových sazeb lze rozdělit na dvě části. Tou první je část deterministická, označovaná jako 

nenáhodná a zaměřující se na posun procesu (drift), a druhá část náhodná, jenž sleduje 

volatilitu (šum), tvrdí Weber (2000). 
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Parametr volatility u těchto modelů lze zjistit z historických časových řad cen 

příslušných podkladových instrumentů nebo lze užít aktuální tržní kotace volatility. Vždy je 

však nezbytné volatilitu následně upravit, aby korespondovala s předpoklady modelu.  

3.3.1 Rovnovážné modely  

Typickým rysem této skupiny modelů je skutečnost, že nepracují s aktuální výnosovou 

křivkou. Výstupem těchto modelů je pouze namodelování počáteční výnosové křivky  

a procesu, podle kterého se vyvíjí sledovaná krátkodobá úroková míra. Vhodně zvolenými 

parametry v těchto modelech lze zkonstruovat dostačující výnosové křivky, které lze v praxi 

při oceňování využít. Při nesprávném odhadu vývoje úrokové sazby může docházet k chybám 

v konstrukci výnosových křivek, potažmo i v ocenění. 

Dělení rovnovážných modelů se uskutečňuje na základě toho, kolik faktorů je 

v modelu považováno za stochastické.  Existují rovnovážné modely: 

• jednofaktorové (Rendelman-Barterův, Vašíčkův, CIR model), 

• dvoufaktorové (Brennan-Schwartzův a Longstaff Schwartzův model), 

• mnohofaktorové. 

Při analýze, kolik zdrojů nejistoty (faktorů) je nezbytné modelovat, aby byla sestrojena 

postačující výnosová křivka, bylo zjištěno, že jednofaktorové a dvoufaktorové modely mají 

dostatečnou vypovídací schopnost5. 

Vašíčkův model 

Vašíčkův model sleduje náhodnou veličinu r následujícím procesem 

( ) dzdtrbadr ⋅+⋅−⋅= σ ,                  (3.16) 

kde parametry a, b, σ se předpokládají konstantní. Tento model zahrnuje návrat 

úrokových sazeb k dlouhodobému průměru. Modelované úrokové sazby se vrací k úrovni b 

mírou a. Jedná se o endogenní model, neboť výnosová křivka je spíše výstupem modelu. 

Nevýhodou Vašíčkova modelu je skutečnost, že může docházet k záporným hodnotám 

krátkodobých úrokových měr. 

Vašíček dokázal, že může být proces využit k výpočtu ceny diskontovaného dluhopisu 

v časovém okamžiku t, jestliže tento dluhopis v čase T generuje výplatu ve výši jedné 

                                                 
5 Petr Myška: Seminář z aktuárských věd 
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jednotky, a také k ocenění evropské kupní opce na diskontní dluhopis. Jak tvrdí Hull (2009, 

s. 684), „Vašíčkovým modelem lze určit hodnotu diskontované obligace se splatností v čase  

s a s nominální hodnotou 1 pj následně“  

( ) ( ) ( ) ( )trTtBeTtATtP ⋅−⋅= ,,, ,                 (3.17) 

( )
( )
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e
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tTa −⋅−−
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, ,                  (3.18) 
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.            (3.19) 

Pomocí Vašíčkova modelu lze také ocenit call a put opci na diskontní obligaci. Cenu 

evropské kupní opce se splatností v čase s na diskontní dluhopis s nominálem N a se 

splatností v čase T lze určit podle 

( ) ( ) )(,0)(,0 phNTPXhNsPNc σ−⋅⋅−⋅⋅= ,              (3.20) 

a hodnota evropské put opce na diskontovanou obligaci je pak dána 

( ) ( ) )(,0)(,0 hNsPNhNTPXp p −⋅⋅−+−⋅⋅= σ .              (3.21) 

Parametry h a σp lze vypočítat dle následujících dvou vzorců 
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⋅= ,                  (3.22) 
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σ .                 (3.23) 

Cox, Ingersoll and Ross 

Cox, Ingersoll and Ross (CIR) je model rozšíření o prvek odmocniny z úrokové sazby 

r , kterým jsou eliminovány záporné hodnoty úrokových sazeb. Proměnná volatilita se mění 

proporciálně s veličinou r. Model taktéž pracuje s návratem k dlouhodobému průměru. Daný 

proces lze vyjádřit 

( ) dzrdtrbadr ⋅⋅+⋅−⋅= σ .                 (3.24) 

Cena dluhopisů je určena stejným vztahem jako v případě Vašíčkova modelu viz 

(3.17), avšak parametry B(t,T) a A(t,T) jsou vypočteny odlišně a mají tento tvar 
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⋅⋅
= .                (3.26) 

Nově se zde objevuje proměnná γ, která se vypočte dle 

22 2 σγ ⋅+= a .                   (3.27) 

3.3.2 Nearbitrážní modely 

Výhodou nearbitrážních modelů je především jejich soulad se strukturou úrokových 

sazeb, neboť je v modelech zohledněna deterministická funkce času dt. Počáteční výnosová 

křivka je tedy vstupem daných modelů a je konstruována z forwardových sazeb platných 

v okamžiku rozhodování. Důležitým prvkem u těchto modelů je proces kalibrace, kdy 

odhadnuté parametry pro model jsou upraveny (kalibrovány) tak, aby korespondovaly s tržní 

cenou instrumentů. Lze říci, že nearbitrážní modely jsou konzistentní s výnosovou křivkou 

v okamžiku kalibrace. Shody mezi dnešní výnosovou křivkou a kalibrovanou lze dosáhnout 

vhodnou úpravou (např. nelineárním programováním). Implementace nearbitrážních modelů 

je možná jak při modelování krátkodobé úrokové sazby, tak při oceňování pomocí 

rozhodovacích stromů. 

Do této skupiny modelů spadají Ho Leeho model, Hull Whitův model, Black Derman 

Toyův model nebo Black Karasinski model. Dále je v práci pozornost soustředěna pouze na 

první dva modely.  

Ho Lee model (HL) 

Rovnice popisující Ho Leeho model vývoje krátkodobé úrokové sazby je následující, 

jak tvrdí Ho Lee (1986) 

( ) dzdt ⋅+⋅= σθ tdr .                   (3.28) 

V tomto modelu je volatilita chápana jako konstantní. Funkce času θ(t) má za účel, 

aby byl model konzistentní s aktuální výnosovou křivkou, a představuje průměrný směr 

pohybu krátkodobé úrokové sazby. Nevýhodou HL modelu je, že vývoj úrokové sazby se 

může pohybovat v záporných hodnotách. Parametr θ(t) lze vypočíst jako 

( ) ( ) ttFt t ⋅+= 2,0 σθ ,                   (3.29) 
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kde F (0,t) je forwardová sazba v čase nula pro splatnost t. 

Pomocí HL modelu lze ocenit diskontní obligace a evropské opce analyticky. Cena 

diskontního dluhopisu v čase t je 

( ) ( ) ( ) ( )tTtreTtATtP −⋅−⋅= ,, ,                  (3.30) 

( ) 22 )(
2

1),0(ln
)(

),0(

),0(
ln,ln tTt

t

tP
tT

tP

TP
stA −⋅⋅⋅−

∂

∂
⋅−−= σ .             (3.31) 

Čas T a t jsou obecné časy v budoucnu, kde platí T ≥ t. Daná rovnice vyjadřuje cenu 

diskontního dluhopisu v budoucím okamžiku t v kontextu krátkodobé sazby v čase 

t a dnešních cen dluhopisů. Dnešní cena dluhopisů může být vypočtena na základě současné 

zero křivky (Hull, 2009). Cenu call a put opce na diskontovanou obligaci v čase nula lze určit 

dle rovnic (3.21) a (3.22), ale proměnné h a σp jsou vypočteny na základě těchto rovnic 

( )
( ) 2,0

,0
ln

1 p

p XTP

sPN
h

σ

σ
+

⋅

⋅
⋅= ,                  (3.32) 

TTsp ⋅−= )(σσ .                   (3.33) 

Reakcí na nedostatek modelu, že může dosahovat záporných úrokových sazeb, byla 

vytvořena jeho logaritmická verze. Jeho autory jsou Kalotay, Williams a Fabozzi. Jedná se o 

lognormální obdobu HL modelu. Vývoj krátkodobé úrokové sazby je vyjádřen 

( ) ttt dzdtrd ⋅+⋅= σθln .                  (3.34) 

Hull White model (HW) 

HW model zastupuje taktéž nearbitrážní modely. Jeho hlavní rysem je, že respektuje 

časovou strukturu úrokových sazeb, stejně jako HL model. Navíc je v modelu zakomponován 

mean reversion parametr, kterým je přijímán předpoklad návratu sazeb k určité střední 

hodnotě. Vývoj krátkodobé úrokové sazby je vyjádřen tímto vztahem 

( )[ ] dzdtratdr ⋅+⋅⋅−= σθ .                  (3.35) 

Funkce času θ(t) je v tomto modelu stanovena pomocí této rovnice 

( ) ( ) ( ) ( )at
t e

a
tFatFt 2

2

1
2

,0,0 −−⋅+⋅+=
σ

θ .                (3.36) 
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Hodnotu diskontované obligace, call a put opce lze vyjádřit v analytických vzorcích. 

Dané vzorce pro výpočet výše zmíněných instrumentů mají podobný tvar jako u Ho Lee 

modelu, avšak jisté odchylky a změny jsou patrné. 

3.3.3 Tržní modely  

Do této kategorie úrokových modelů jsou řazeny dva modely. První model (HJM), 

autorů Heath, Jarrow a Morton, pracuje s okamžitou forwardovou křivkou (instantaneous 

forward rate) a zároveň v sobě zahrnuje křivku volatility. V podstatě lze říci, že každý model 

úrokových sazeb lze vyjádřit právě pomocí HJM modelu. 

V rámci HJM modelu lze proces okamžité forwardové křivky vyjádřit jako 6 

( ) ( ) tt dzTtdtTtTdf ωσωα ,,,,)( += .                  (3.37) 

Druhý model, řazený do této skupiny tržních modelů, byl vytvořen matematiky Brace, 

Gatarek a Musiela a je označován jako BGM model nebo Libor market model (LMM). 

Zachycení vývoje forwardové sazby dle tohoto modelu je následující 

( ) ( ) ( )
tdz

x

xt
dtxtxtdf

∂

∂
+=

,
,,

σ
α .                 (3.38) 

3.3.4 Postup při odhadu parametrů vybraných modelů úrokových sazeb 

Postup odhadu parametrů diskrétních mean-reversion modelů (Vašíčkův a Hull 

Whitův model) je obdobný. Zatímco Ho Leeho model nemusí být odhadován regresní 

analýzou, jelikož jeho tvar se nepřevádí do lineárního vyjádření.  

Postup odhadu parametrů je následující a vychází především z publikace Zmeškal 

(2004). Nejdříve se původní model musí transformovat do lineárního tvaru. Pomocí regresní 

analýzy se provede odhad hledaných parametrů a ty se poté zpětně upraví tak, aby 

korespondovaly se základní verzí modelu. Odhadovaný model úrokových sazeb má 

následující tvar 

ε+∆=∆ modrr ,                   (3.39) 

kde ∆r vyjadřuje náhodný přírůstek úroků, ∆rmod je odhadnutý trend statistického 

modelu a ε znamená reziduální odchylku. 

                                                 
6 (Weber, str.199 a 208) 
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Tvar rovnice odhadu změny úrokové sazby Vašíčkova a Hull White modelu má tyto 

dva tvary 

( ) zttrbar t
~

mod1 ⋅∆⋅+∆⋅−⋅=∆ − σ , a                (3.40)  

[ ] zttrar tt
~

mod1 ⋅∆⋅+∆⋅⋅−=∆ − σθ .                (3.40) 

Lineární vyjádření těchto dvou modelů lze zapsat jako 

εβα +⋅+=∆ −1modmod trr .               (3.41) 

Hodnoty parametrů αmod a βmod jsou zjištěny na základě regresní analýzy, kde se 

předpokládá minimalizace součtu čtverců odchylek reziduálních složek, které jsou složeny 

z náhodných přírůstků skutečné úrokové sazby a odhadnutého trendu modelem. Matematický 

zápis této účelové funkce je 

( ) ( )[ ]∑ ∑∑ −⋅+−∆=∆−∆=
t t

t
t

t rrrr 1modmod
2

mod
2min βαε .             (3.42) 

Zpětný dopočet parametrů a, b a σ se provede dle následujících rovnice (3.43) až 

(3.45), podle toho, pro který model parametry hledáme. Např. v HW modelu se neurčuje 

parametr b. Z lineárních tvarů modelů je nutné vyjádřit parametry odhadu a ty zpětně dopočíst 

dle těchto třech vztahů 

t
a

∆

−
= modβ

,               (3.43) 

t
ab
∆

=

modα

,               (3.44) 

t∆
= modσ

σ .               (3.45) 

3.3.5 Proces kalibrace  

Proces kalibrace je postup, při kterém se hodnoty zjištěné pomocí modelů transformují 

tak, aby byly konzistentní s tržními cenami. Kalibrací se hledají takové hodnoty parametrů, 

kterými se modelovaný výsledek nebude lišit od tržního výsledku.  

Nejdříve je zapotřebí zvolit vhodné měřítko kalibrace, které lze zapsat následujícím 

vztahem (Hull, 2009) 
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( )
2

1
∑

=

−
n

t
ii VU                      (3.46) 

kde Ui představuje tržní cenu i-tého kalibračního instrumentu a Vi je cena zjištěná 

modelem pro tento instrument. Příkladem kalibračního instrumentu bývá často volatilita 

získávaná z tržních dat aktivně obchodovatelných opcí (implied volatility). Záleží však na 

oceňovateli, který parametr si pro kalibraci vybere. Je však nezbytné, aby se kalibroval takový 

parametr, který co nejvíce vystihuje a souvisí s oceňovaným derivátem. 

V Excelu lze k provedení kalibrace využít například funkci Řešitele. Problém se 

nadefinuje jako úloha nelineárního programování, kde je účelová funkce vyjádřena jako 

minimalizace sumy relativních kvadratických odchylek mezi kalibrovanými a tržními cenami 

instrumentů. Účelová funkce je dána 

min
)(

)()(
2

mod →






 −
∑

i trh

trh

iP

iPiP
.                 (3.47) 

3.4 Numerický rozhodovací strom 
Jedním z dalších přístupů k oceňování úrokových derivátů patří konstrukce 

rozhodovacích stromů. Jedná se o diskrétní modely, které zobrazují vývoj ceny podkladového 

aktiva po dobu jeho životnosti. Jedná se vlastně o diagram, kterým je zachycen 

pravděpodobný vývoj aktiva v různých větveních stromu. Pomocí stromů lze ocenit jak opce 

evropské typu, tak i amerického. V případě úrokových binomických stromů je znázorněn 

stochastický proces, pomocí kterého je sledován vývoj úrokových sazeb. Je-li podkladové 

aktivum úroková sazba, tak se často používá trinomický strom, neboť lépe reflektuje mean 

reversion proces, tedy návrat krátkodobé úrokové míry k dlouhodobé úrokové míře. 

V následujících dvou obrázcích, viz Obr. 3.1 a 3.2, je znázorněn vývoj aktiva v binomickém 

 a trinomickém stromu. 
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Obr. 3.1 Binomický strom 

 

Obr. 3.2 Trinomický strom 

 
Zdroj: Hull (2009, str. 410 a 424) 

Binomickým stromem lze v podstatě zjistit cenu opce numericky při diskrétním 

vyjádřením. Platí toto tvrzení, že kdyby byl tvořen binomický strom se zvyšujícím se počtem 

sledovaných časových okamžiků, pak by se cena evropské opce zjištěná tímto stromem 

přibližovala čím dál víc ceně opce vypočtené Black Scholesovým modelem (Hull, 2009). 

Jedním z důležitých faktorů u rozhodovacích stromů jsou rizikově neutrální 

parametry: pravděpodobnosti růstu ceny podkladového aktiva pu a poklesu ceny 

podkladového aktiva pd. Pomocí těchto parametrů totiž dochází k vyjádření náhodné 

dynamiky ceny v jednotlivých větvích stromu. Rizikově neutrální pravděpodobnost růstu ceny 

je vypočtena dle vztahu 

du

de
p

tr

u
−

−
=

∆⋅

 ,                   (3.48) 

a rizikově neutrální pravděpodobnost poklesu ceny je vyjádřena  

ud pp −= 1 ,                    (3.49) 

současně platí, že součet obou těchto pravděpodobností musí být vždy roven 1. 

Součástí výpočtu výše zmíněných parametrů je také vyjádření velikosti růstu u a poklesu d. 

Tyto proměnné jsou závislé na volatilitě a času a lze je propočíst následně 

teu ∆⋅= σ ,                    (3.50) 

ted ∆⋅−= σ .                    (3.51) 

U oceňování úrokových derivátů ovšem tento přístup založený na pravděpodobnostech 

růstu a poklesu není vhodný. Důvodem je, že v těchto pravděpodobnostech není nijak 

zabudována vlastnost návratu k dlouhodobé úrokové sazbě, která je pro úrokové sazby 
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příznačná. Důsledkem tohoto je nutné v rozhodovacím stromě vývoj úrokových sazeb 

vyjádřitt pomocí existujících úrokových modelů (př. Vašíček, HL, HW, HJM, atd.), Zmeškal 

(2004). 

Při oceňování na bázi rozhodovacích stromů jsou platné tyto dva předpoklady: 

rizikově neutrální přístup a nemožnost arbitráže. U rizikově neutrálního přístupu se vychází ze 

skutečnosti, dle které je hodnota aktiva vyvíjejícího se dle binomického stromu v čase 

t a stavu s, stanovena tímto vztahem 

( ) st
st

stdstust CF
r

VpVpV ,
,

1,11,1, 1

1
+

+
⋅⋅+⋅= −+++  .               (3.52) 

Zároveň platí podmínka nemožnosti arbitráže. V této souvislosti se využívá koncept 

elementárních cen diskontovaných dluhopisů s nominálem 1 pj. v čase 0 a splatností v čase T. 

Aby nedocházelo k arbitráži, musí proces krátkodobé úrokové sazby v jednotlivých uzlech 

modelu odpovídat bezarbitrážnímu ocenění elementárních cen na trhu. Využívá se zpětný 

rekurentní postup a hodnota obligace je určena jako současná hodnota střední hodnoty 

následujícího období dle vztahu 

( )
st

stdstust r
nPpnPpnP

,
1,11,1, 1

1
)()()(

+
⋅⋅+⋅= −+++ .               (3.53) 

Nyní je detailněji popsána konstrukce binomického stromu na bázi Ho Lee procesu 

úrokových sazeb. Nejdříve je nutné vyjádřit vývoj krátkodobé úrokové sazby r v každém uzlu 

stromu. Náhodný vyvoj je dle tohoto vztahu 

jbr ttjt ⋅+= α, ,                   (3.54) 

kde αt je průměrná úroková sazba v čase t a bt představuje parametr volatility. 

Volatilita je v tomto modelu vyjádřena jako 
2

σ
=tb  a určuje rozpětí sazeb mezi jednotlivými 

uzly stromu. Parametr bt bývá v tomto modelu brán za konstantní. Proces vyrovnávání 

spotových a krátkodobých úrokových sazeb zajišťuje αt a tím je model sladěn se vstupní 

výnosovou křivkou. Parametr αt má měnící se charakter. 

Druhým přístupem je vytvoření trinomických stromů na bázi některého  

z jednofaktorových úrokových modelů. Zde je popsán trinomický strom vyjadřující vývoj 

krátkodobé sazby pomocí Hull White modelu. Konstrukce trinomických stromů jsou 
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upřednostňovány, neboť lépe vystihují mean reversion proces. Většinou se tvorba stromu dělí 

na dvě fáze.  

První fáze sestavení trinomického stromu obsahuje tyto kroky: 

• určení náhodného vývoje r dle konkrétní rovnice Hull White a sestrojení trinomického 

stromu pro r*, u kterého se předpokládá, že na počátku stromu nabývá hodnoty nula, 

• vyjádřit změnu náhodného vývoje pro HW model, což je dáno 

dzdtradr ⋅+⋅⋅−= ∗∗ σ ,                 (3.55) 

• určení rozpětí mezí uzly dle vztahu tr ∆⋅=∆ 3σ                (3.56) 

• určení typu větvení, zda se jedná o standardní, alternativní větvení při velmi nízkých 

úrokových mírách nebo alternativní větvení při velmi vysokých úrokových mírách, 

neboť toto rozhodnutí dále ovlivňuje propočet rizikově neutrálních pravděpodobností 

pro přechody mezi jednotlivými uzly, 

• výpočet standardního větvení dle těchto vztahů 

trjarprp du ∆⋅∆⋅⋅−=∆⋅−∆⋅ ,                 (3.57) 
2222222 trjatrprp du ∆⋅∆⋅⋅+∆⋅=∆⋅+∆⋅ σ ,               (3.58) 

1=++ dmu ppp ,                   (3.59) 

• úprava rovnice pro vyjádření rozpětí mezi uzly tím, že se umocní na druhou, za 

účelem získání vztahů pro výpočet příslušných pravděpodobností růstu, stagnace a 

poklesu; rovnice jsou následující 

26

1 222 tjatja
pu

∆⋅⋅−∆⋅⋅
+=

,                 (3.60) 
222

3

2
tjapm ∆⋅⋅−=

,                  (3.61) 

26

1 222 tjatja
pd

∆⋅⋅+∆⋅⋅
+=

.                 (3.62) 

Druhá fáze spočívá v transformování vytvořeného stromu r* na rozhodovací strom pro 

proměnnou r, přičemž platí následující vztah 

∗
−= ttt rrα  ,                    (3.63) 

kde αt je proměnná vyjadřující rozdíl mezi hodnotami r a r* v čase t a její hodnota se 

stanoví pomocí metody elementárních cen obligací pro trinomický strom dle vztahu 
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∑ ∆⋅−
⋅⋅=+

k

tr kneknQjkpjnQ ,),(),(),1( 00 ,                (3.64) 

kde p (k, j) je pravděpodobnost pro přechod z uzlu (n,k) do uzlu (n+1,j). Dále je 

nezbytné, aby platila podmínka nemožnosti arbitráže. Musí se porovnat cena vypočtená  

v modelu s cenou na trhu, stanovit se vnitřní hodnota call i put opce v jednotlivých uzlech 

stromu. Nakonec je spočtena cena evropské call nebo put opce. 

3.5 Simulace Monte Carlo 
Simulace Monte Carlo se řadí k numerickému přístupu, pomocí kterého lze najít 

hodnotu finančního derivátu. Velmi často je tento postup aplikován na instrumenty se 

složitějšími výplatními funkce, u kterých nelze provést analytický propočet, avšak své použití 

nachází také při ocenění jednoduchých finančních nástrojů. Simulací jsou odhadovány ceny 

především opcí evropského typu, po vhodných korekcích je metoda využitelná i u opcí 

amerického typu (Tichý, 2010).  

Cílem simulace Monte Carlo je stanovit střední hodnotu instrumentu, jenž je závislý 

na náhodném stochastickém průběhu. V případě úrokových derivátů se pomocí simulace určí 

cena opce na úrokovou sazbu nebo úrokový instrument.  

Aplikace simulace Monte Carlo lze rozdělit do několika částí. Prvním krokem je 

generování vektoru náhodných prvků odpovídající zvolenému pravděpodobnostnímu 

rozdělení. Poté se přechází k propočtu hodnot podkladových instrumentů (např. úrokových 

sazeb), z nichž se poté určí výplata a cena opce v době její zralosti. Posledním krokem je 

diskontovat hodnotu k okamžiku rozhodování. Tímto postupem je stanovena hodnota opce 

pro první scénář. Dále je zapotřebí tento postup několikrát opakovat, aby byl vygenerován 

dostatečný vzorek. Poté dochází ke zprůměrování hodnot opcí získaných ze všech 

provedených scénářů. Cílem je určit očekávanou hodnotu opce (Tichý, 2010). 

Předpokládá se model úrokové sazby, kde je pouze jedna náhodná proměnná a tou je 

krátkodobá úroková sazba. Zamýšlí se ocenit simulací takový úrokový derivát, který má 

výplatní funkci v čase T vyjádřenou jako H (T). Weber (2000) tvrdí, že očekávaná hodnota 

této výplatní funkce má v čase t = 0 tvar 

[ ] t
T

s
P

t

CFTHdsrV ⋅∫−Ε=∑ )(exp 000 .                 (3.65) 
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Další popis se zaměří na aplikaci simulace Monte Carlo u modelů s mean reversion 

vlastnostmi, které jsou pozorovatelné právě u modelů úrokových sazeb. V souvislosti se 

simulací je zde zmíněn aritmetická tvar Ornstein-Uhlenbeckova modelu s logaritmickými 

cenami, neboť z něj vychází např. Vašíčkův proces.  Weber (2000) tvrdí, že simulace ceny 

v tomto modelu je dána 

dzdtS
r

SdS tt ⋅+⋅







−






 −
−⋅= σ

η

µ
η ,                (3.66) 

kde µ-r je riziková prémie a tvar 
η

µ r−
je normalizovaná riziková prémie. 

Nevýhodou simulace Monte Carlo jsou zvýšené požadavky na výpočetní výkon  

a časová náročnost generování dostatečného vzorku scénářů. Naopak výhodou je relativní 

jednoduchost ocenění i poměrně komplikovaných struktur, které by bylo velice těžké uchopit 

analyticky. Další yýhodou simulace Monte Carlo je, že bere v potaz všechny možné vývoje 

podkladového aktiva, které s ohledem na parametry modelu přicházejí v úvahu. Na základě 

toho je poté simulací určena střední hodnota ceny derivátu. Alternativu k metodě Monte Carlo 

představuje binomický strom, který je také v porovnání s metodou Monte Carlo zpravidla 

méně náročný na výpočetní výkon. 



38 

 

4 Aplikace a ověření metod oceňování úrokových 
derivátů 

V této části diplomové práce jsou aplikovány vybrané oceňovací přístupy popsané 

v předchozí kapitole a jsou zhodnoceny možnosti využití zvolených modelů na českém 

finančním trhu. Bude provedeno ocenění úrokového swapu a poté capu a flooru. Datum 

ocenění je stanoven na 21. 2. 2012 a ke shodnému okamžiku bude zkonstruována také 

výnosová křivka.  

Na historické denní časové řadě ročních úrokových sazeb CZDEPO1YF je provedena 

regresní analýza, pomocí které jsou zjištěny parametry modelů krátkodobé úrokové míry. 

Parametry krátkodobých úrokových modelů jsou odhadnuty pro Vašíčkův model a Ho Leeův 

model.  

Poslední a stěžejní částí je samotné ocenění. Finanční manažer má v portfoliu prodaný 

úrokový swap a nakoupený cap a jeho protistrana naopak vlastní nakoupený úrokový swap  

a nakoupený floor. 

Reálná hodnota úrokového swapu je zjištěna k 21. 2. 2012, a to způsobem, že je 

úrokový swap rozložen na fixní a floatovou nohu. Cílem tedy je ocenit tyto jednodušší složky 

pomocí principu současné hodnoty peněžních toků a zjistit fixní sazbu, za kterou by byl 

úrokový swap na trhu uzavřen. 

K ocenění capu a flooru je použito vícero oceňovacích přístupů. Jsou aplikovány 

následující tři metody: Blackův model, Vašíčkův model a Ho Leeův model pro oceňování 

úrokových derivátů. K ocenění capu a flooru jsou využity jak analytické propočty  

a binomické stromy, tak simulace Monte Carlo. Na základě těchto zvolených přístupů bude 

určena cena capu a flooru k 21. 2. 2012.  

4.1 Konstrukce aktuální výnosové křivky 
Teoretický postup a matematická formulace konstrukce spotové a forwardové křivky 

je popsána v kapitole 2.3. Aktuální výnosová křivka je zkonstruována pomocí metody 

bootstrapping a swapových sazeb. Moment sestrojení spotové výnosové křivky je stanoven na 

21. 2. 2012.  
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Základním předpokladem pro konstrukci swapové křivku je získat náležité swapové 

sazby. Platí tedy, že pro kratší splatnosti do jednoho roku jsou brány sazby PRIBOR 

odpovídající krátkodobým tenorům z peněžního trhu. Pro delší splatnosti nad jeden rok se 

používají sazby ze swapového trhu. Křivka je konstruována pro škálu tenorů O/N, T/N až po 

třicetiletý swap. Celý výpočet výnosové křivky jak spotové, tak forwardové je dostupný 

v příloze č. 1 a č. 2. 

Prvním krokem u konstrukce spotové výnosové křivky je získání hodnot par sazeb 

z trhu vztahující se na celou škálu tenorů. Na swapovém trhu se pracuje s konvencí atc/360, 

což musí být zohledněno při výpočtech diskontních faktorů. Diskontní faktory byly vypočteny 

pomocí vzorců (2.11) až (2.13). Bezrizikové spotové sazby pro všechny tenory jsou 

vypočteny z diskontních faktorů a při zohlednění konvence act/365 dní. Tato korekce musela 

být provedena, protože bezriziková sazba je platná pro celý rok.  

Konstrukce forwardové křivky je provedena pro tenory 1 rok až 30 let a vychází se 

z vypočtených spotových sazeb a příslušných diskontních faktorů. Propočet je uskutečněn dle 

vzorců (2.14) a (2.15). Byly také zjištěny forwardové diskontní faktory. Budoucí okamžiky, 

pro které se forwardová křivka konstruuje, jsou stanoveny dle schématu fixací úroků 

podkladového aktiva.  

Průběh a tvar spotové a forwardové křivky je graficky znázorněn v grafu 4.1. Na ose  

x jsou vyneseny hodnoty doby do splatnosti swapu a na ose y je výše úrokové sazby. 

Graf 4.1 Spotová a forwardová křivka k 21. 2. 2012 

 

Zdroj: Reuters, konstrukce vlastní 

Průběh spotové křivky je téměř na všech intervalech rostoucí. Počáteční mírný pokles 

v průběhu spotové křivky je pozorovatelný u tenorů, kdy se přechází z údajů z peněžního trhu 
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na swapový. Dochází tam k nepatrnému poklesu, který má ihned tendenci růst. Nejvyšší 

hodnoty, 2,60 %, křivka dosahuje u dvacetiletého swapu, poté se již všechny spotové zero 

sazby nepatrně snižují. Forwardová křivka má na začátku průběh jako spotová křivka, neboť 

forwardové sazby jsou odvozeny ze spotových. Poté je znatelný prudší rostoucí trend, který 

trvá až po dvanáctiletý swap. Poté má křivka nepravidelný průběh, který má klesající 

tendenci. To znamená, že u dlouhodobých instrumentů se v budoucnu očekává nižší úročení 

než u krátkodobých. U doby do splatnosti 21 let se forwardová křivka dostává pod spotovou  

a tato situace platí až do poslední sledované splatnosti. Tento klesající průběh lze přisoudit 

nejistotě v budoucí ekonomický vývoj.  

4.2 Charakteristika modelové situace 
V této podkapitole je nastíněna modelová situace, na jejímž základě je 

zamýšleno transformovat existující dluh a využít k tomu právě některé druhy úrokových 

derivátů. Jsou zde vysvětleny vazby a souvislosti, které mohou fiktivní subjekt vést  

k restrukturalizačním změnám. Důsledkem transformace závazku je nutnost provést ocenění 

úrokových derivátů.  

Subjekt má již existující úvěr a jeho splácení potrvá ještě 5 let. Nominální hodnota 

zbývajícího závazku je ve výši 1 000 000 Kč. Ve smlouvě o úvěru je dohodnuta fixní úroková 

sazba ve výši 2 % p. a. Dluh se každým rokem snižuje o 200 000 Kč. Je znám splátkový 

kalendář tohoto úvěru, který má následující podobu, viz Tab 4.1. 

Tab 4.1 Splátkový kalendář 

roky dluh úmor úrok splátka 
0 1 000 000       

1 800 000 200 000 20 000 220 000 

2 600 000 200 000 16 000 216 000 

3 400 000 200 000 12 000 212 000 

4 200 000 200 000 8 000 208 000 

5 0 200 000 4 000 204 000 

∑   1 000 000 60 000 1 060 000 

Zdroj: konstrukce vlastní 

Ze splátkového kalendáře je patrné, že při neměnné fixní sazbě subjekt zaplatí na 

úrocích 60 000 Kč. Tato hodnota pro něj představuje úrokové náklady, které v následujících 

pěti letech musí být uhrazeny. Dále lze vidět, že úmor se v tomto splátkovém kalendáři v čase 
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nemění. Naopak úrok v čase klesá, neboť je každoročně závislý na snižující se dlužné částce. 

Výše splátky se skládá z úmoru a úroku. 

Na trhu však došlo od sjednání úvěru k poklesu úrokových sazeb a další očekávání 

subjektu naznačuje, že úrokové sazby se výrazně měnit nebudou, tj. očekává je nadále na 

nízké úrovni. Z tohoto důvodu subjekt přistupuje k transformaci svého stávajícího dluhu 

užitím úrokových derivátů. Subjekt se snaží získat pohyblivou úrokovou sazbu pro svůj 

závazek tím, že si sjedná úrokový swap, kde bude v pozici prodávajícího. K redukci 

úrokových nákladů by mělo dojít tím, že z úrokového swapu získá plovoucí sazbu vázanou na 

PRIBOR. Úrokový swap IRS bude mít charakter úbytkový (amortizující), protože každoročně 

se nominál snižuje o již splacený úmor.  

Na finančním trhu se však situace mění každým okamžikem, a proto nelze věřit 

v pokles či stabilitu již tak nízkých úrokových sazeb. V případě růstu úrokových sazeb nad 

sjednanou sazbu ve swapu by subjektu vznikla nekrytá otevřená pozice, kde by docházelo  

k velkým ztrátám. V důsledku toho je uvažována možnost zajištění proti růstu sazeb tím, že je 

sjednána cap opce. Cap lze využít jako protitah ke krátké pozici ve swapu. Druhá situace je 

řešena z pohledu protistrany, která se snaží pokrýt otevřenou pozici u koupeného swapu. 

Nepříznivý vývoj úrokových sazeb lze zajistit pomocí sady floorletů. 

Na základě této modelové situace je nezbytné provést ocenění úrokového swapu, capu 

a flooru a zjistit jejich reálnou hodnotu v momentu rozhodování 21. 2. 2012. Detailnější popis 

a samotné ocenění dle zvolených oceňovacích přístupů je součástí následujícího výkladu.  

4.3 Ocenění úrokového swapu 
Výpočet reálné hodnoty swapu je proveden dle vzorců (1.7) až (1.11) a je využit 

tabulkový procesor MS Excel. Celý výpočet je k dispozici v příloze č. 3. 

Jedná se amortizovaný úrokový swap, neboť nominál se každoročně snižuje o úmor ve 

výši 200 000 Kč a to po zbývající dobu 5 let. Ocenění je uskutečněno k datu 21. 2. 2012.  

Fiktivní subjekt si drží krátkou pozici, což znamená, že od partnera obdrží platby 

fixního charakteru. Tento tok plateb je označen za fixní nohu, jelikož má charakter dluhopisu 

s fixním kupónem 2 %. Čistá současná hodnota fixní nohy je 52 493,25 Kč. Na druhou stranu 

musí subjekt hradit každý rok plovoucí platby, které jsou závislé na hodnotách forwardových 

sazeb. Tato floatová noha je oceněna na základě čisté současné hodnoty pro danou 
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odhadnutou forwardovou křivku. Čistá současná hodnota floatové nohy je vypočtena ve výši 

58 926,35 Kč. Při takto dohodnutých parametrech a situaci na finančním trhu je sjednání 

úrokového swapu pro subjekt nevýhodné, neboť výsledná reálná hodnota je ztrátová a to ve 

výši 2 433,09 Kč. Naopak protistrana tímto derivátem dosáhne zisku. 

Je-li zapotřebí zjistit aktuální tržní ocenění dříve nadefinovaného swapu na finančním 

trhu, je nezbytné najít takovou výši fixní sazby, při které bude reálná hodnota nulová. 

K tomuto postupu je možné využít aplikaci Řešitel v Excelu. V Řešiteli je jako měněná buňka 

nastavena právě fixní sazba. Reálná hodnota swapu je pevně stanovena jako buňka, u které 

bude výsledná hodnota nulová. Po spuštění aplikace Řešitel je nalezena fixní sazba, při které 

je dosaženo tržního ocenění daného úrokového swapu. Závěrem lze říci, že úrokový swap má 

nulovou reálnou hodnotu při fixní sazbě 1,92 %.  

4.4 Ocenění úrokového capu a flooru 
Ocenění opcí lze provést pomocí několika empirických modelů, které byly popsány 

v kapitole 3. Každý model vychází z různých předpokladů, má odlišnou matematickou 

formulaci a rozsah využití není vždy stejně velký. Úrokový cap i floor lze ocenit analyticky, 

numericky pomocí binomických stromů nebo simulací Monte Carlo. V této části práce je 

provedeno samotné ocenění na základě vybraných přístupů a cílem je stanovit reálnou 

hodnotu capu a flooru k momentu rozhodování k 21. 2. 2012. 

Úrokový cap má vymezenou horní limitaci pro úrokovou sazbu. Ve všech oceňovacích 

metodách je tento limit stanoven ve výši 1,92 %. Protistrana si svoji pozici ze swapu kryje 

úrokovým floorem, ve kterém je stanovena spodní hranice ve výši 1,92 %. Obě dvě specifické 

opce mají amortizující se nominál, neboť je odvozen z úvěrových podmínek. 

4.4.1 Aplikace Blackova modelu  

V této podkapitole je provedeno ocenění capu a flooru za využití Blackova modelu. 

Jsou aplikovány dva přístupy: analytický výpočet ceny a binomický strom. 

Analytický model 

Blackovým modelem je stanovena cena opce analyticky, za předpokladu 

lognormálního vývoje úrokové sazby. Přestože se úrokové sazby zpravidla vyvíjejí podle 

mean reversion procesu a je nutné jejich dynamiku namodelovat, je tento model vybrán  
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z důvodu častého užívání ze strany bankovních institucí. Veškerá kalkulace ceny capu  

a flooru je součástí přílohy č. 4.  

Nejdříve je nutné určit vstupní data pro výpočet ceny opce na bázi Blackova modelu. 

Jediný parametr, který není k dispozici, je volatilita. V tomto případě je volatilita převzata 

z trhu. V informační databázi společnosti Reuters byla nalezena konkrétní implikovaná 

volatilita pro realizační cenu 1,92 %. Výše volatility se mění vzhledem k době do splatnosti. 

Hodnoty konkrétního volatility surface jsou zobrazeny v Tab 4.2. 

Tab 4.2 Implikovaná volatitilita pro ocenění capu a flooru Blackovým modelem 

Tenor ATM 
1 rok 52,75% 

2 roky 45,902% 
3 roky 37,487% 
4 roky 37,487% 
5 let 28,707% 

Zdroj: Reuters 

Ostatní data jsou pro výpočet Blackovým modelem známá. Realizační cena (horní 

limit capu nebo dolní limit flooru) byl stanoven na 1,92 %. Forwardové sazby a diskontní 

faktory jsou převzaty z konstruované výnosové křivky, viz příloha 1 a 2. Časový interval je 

roční. Z toho vyplývá, že ∆t je vždy ve výši 1. Cena capu je vypočtena pomocí vzorců (3.10) 

až (3.12) a cena flooru je určena matematickými vztahy (3.13) až (3.15). 

Cena capu k 21. 2. 2012 stanovená pomocí analytické verze Blackova modelu je  

12 334,26 Kč. Cena flooru k 21. 2. 2012 vypočtená na základě analytické formulace Blackova 

modelu je 8 455,59 Kč. 

Binomický strom 

Oceňování úrokových derivátů na bázi binomických stromů je popsáno v kapitolách 

3.5.1 a 3.5.2. Nejdříve je zapotřebí vyjádřit vývoj krátkodobé úrokové sazby. Poté se 

přistupuje k sestrojení binomických stromů zobrazujících výplatní funkce jednotlivých 

capletů. Nakonec je pro každý caplet sestrojen binomický strom, kterým je určena cena 

capletu k počátku rozhodování. Stejný postup konstrukce binomických stromů se provede  

i pro floorlet. Tabulka se vstupními parametry a stromy zachycující vývoj úrokové sazby 

v jednotlivých periodách jsou k dispozici v příloze č. 5. 
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Hodnota krátkodobé úrokové sazby se v jednotlivých uzlech stromu vyvíjí na základě 

pravděpodobností růstu a poklesu, které se vypočítají dle vzorců (3.48) až (3.51). Tento 

zjednodušující předpoklad lze u binomického stromu na bázi Blackova modelu použít, neboť 

v pravděpodobnostech pu a pd jsou zahrnuty implikované volatility odpovídající konkrétním 

splatnostem. Tím je alespoň částečně zajištěno namodelování úrokové sazby a není nutné 

proces krátkodobé úrokové sazby modelovat pomocí tržních modelů (Vašíček, HL nebo HW). 

Celkem je nutné vytvořit pět binomických svazů zobrazujících vývoj krátkodobé úrokové 

sazby. Vývoj sazeb v těchto pěti binomických stromech slouží jako kritérium pro stanovení 

vnitřních hodnot, potažmo i cen, všechny capletů a floorletů. 

Nyní se přistupuje k vyjádření vývoje výplatní funkce jednotlivých capletů a floorletů 

v čase v návaznosti na vývoj úrokové sazby v příslušném stromu. U capletu má výplatní 

funkce tvar viz vzorec (3.10) a výplatní funkce floorletů je spočtena dle vztahu (3.13). 

Výplatní funkce jsou vyjádřeny v jednotkové výši, takže k zohlednění amortizujícího se 

nominálu dojde až v úplném závěru při výpočtu ceny.  

Posledním krokem je vytvoření pěti binomických stromů pro vývoj ceny capletů  

a poté i floorletů pro sledované periody. V této fázi jsou využity příslušné pravděpodobnosti 

růstu a poklesu a vychází se z předpokladu, že vnitřní hodnota v době realizace v posledních 

uzlech stromu je rovna ceně opce. Poté se již postupuje od doby realizace až k momentu 

oceňování a v každém uzlu je rekurentně zjištěna střední hodnota ceny opce z předcházejícího 

období. Při výpočtu se vychází ze vzorce (3.52) a za bezrizikovou sazbu je braná průměrná 

zero sazba ve výši 1,837 %. 

Tímto modelem byla stanovena cenu capu ve výši 14 411,24 Kč a cena flooru 

8 094,30 Kč.  

4.4.2 Vašíčkův model 

Vašíčkův model se řadí k rovnovážným modelům zachycující proces krátkodobé 

úrokové míry. Tento model lze aplikovat jak pro ocenění binomickým stromem, tak pro 

simulaci Monte Carlo. Nejpodstatnějším krokem v tomto modelu je odhad parametrů a, b, σ. 

Pro správný odhad těchto třech parametrů se doporučuje mít dostatečně dlouhou časovou 

řadu. Na základě vypočtených parametrů Vašíčkova modelu je provedena kalkulace ceny 

capu a flooru pomocí binomického stromu a simulace Monte Carlo. 

Odhad parametrů u Vašíčkova modelu 
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Před samotným oceněním je nezbytné věnovat pozornost odhadu parametrů, na 

základě kterého lze nasimulovat vývoj sledované krátkodobé úrokové míry a zhodnotit, zda 

vývoj úrokové sazby splňuje mean reversion charakter. Pro odhad je využita metoda 

nejmenších čtverců a výpočet je proveden pomocí aplikace EXCEL a aparátu Regrese. Za 

krátkodobou úrokovou sazbu je zvolena CZDEPO1YF na období od 16. 11. 2005 až 21. 2. 

2012, kde je k dispozici historická časová řada o 2 290 sazbách vyjádřených p.a. Vývoj 

vybrané časové řady je zobrazen v tomto grafu 4.2. 

Graf 4.2 Vývoj krátkodobé úrokové sazby v letech 2005 - 2012 

 

Postup odhadu parametrů Vašíčkova modelu je popsán v kapitole 3.3.4. Výsledky 

regresní analýzy jsou součástí přílohy č. 7. Tři důležité parametry a, b a volatilita jsou 

zobrazeny v Tab. 4.1. 

Tab. 4.1 Vstupní parametry Vašíčkova modelu 

a 0,2401147 
 b 3,3683% 
 

σspot 26,2178% 

Binomický strom  

Postup oceňování pomocí binomického stromu je prezentován v kapitole 3.4. 

V každém uzlu stromu je namodelován náhodný vývoj krátkodobé úrokové sazby. Vychází se 

z rovnice (3.16), která je upravena tak, aby odpovídala dynamice stromu. Základní statistický 

Vašíčkův model, viz (3.16), musí být roznásoben, rozdělen na tři složky a náhodná část dz je 

nahrazena příslušným stavem ve stromu. Jedná se o obdobnou úpravu jako u Ho Leeho 
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modelu, zmíněného v kapitole 3.4. Krátkodobá úroková sazba se jednotlivých uzlech 

pohybuje dle tohoto vztahu 

sdtradtbar stst ⋅+⋅⋅+⋅⋅= σ,,        (4.1) 

Z regresní analýzy je zjištěna volatilita ve výši 26,2178 %. V tomto okamžiku je znám 

proces, dle kterého se úroková sazba vyvíjí, a hodnota volatility a parametrů, takže lze 

přistoupit k namodelování dynamiky sazeb ve stromu. Vývoj krátkodobé úrokové míry dle 

Vašíčkova procesu v jednotlivých uzlech stromu je patrný z Obr 4.1. 

Obr. 4.1 Vývoj krátkodobé úrokové sazby dle Vašíčkova modelu 

s/t 1 2 3 4 5
5
4 3,2875%
3 2,7551%
2 2,3698% 2,4739%
1 1,5562% 1,9416%
0 1,5325% 1,4282% 1,6603%

-1 1,5136% 1,1280%
-2 0,6147% 0,8468%
-3 0,3144%
-4 0,0332%
-5  

Z grafu lze vidět, že při dané volatilitě a výši parametrů se úrokové sazby dostávají 

téměř k nulovým sazbám. Vašíčkův model spíše předpokládá, že se sazby budou držet na 

nízké úrovni. Dalším problémem je, že Vašíčkův model aplikovaný v binomickém stromě 

není kalibrován, přesto však jsou zjištěny elementární ceny jednotkových obligací a jsou 

porovnány s aktuálními tržními cenami. Tímto krokem se orientačně zjistí, v jaké míře 

odpovídá namodelovaná úroková sazba tržní situaci. Celkem bylo zjištěno pět elementárních 

cen obligací, neboť je oceňováno pět po sobě jdoucích capletů (floorletů). Výsledky 

komparace elementárních cen jsou zobrazena v Tab 4.2.  

Tab. 4.2 Porovnání elementárních cen obligací na trhu a ve Vašíčkově modelu 

Perioda Trh Vašíček Odchylka 
1. rok 0,9847 0,9849 -0,0002 
2. rok 0,9730 0,9700 0,0030 
3. rok 0,9583 0,9554 0,0029 
4. rok 0,9408 0,9409 -0,0001 
5. rok 0,9208 0,9267 -0,0059 

Z tabulky je patrné, že elementární cena obligace se splatností jeden rok a obligace 

se splatností čtyři roky mají velmi malé odchylky. Z čehož vyplývá, že sazby v těchto letech 
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odpovídají tržní skutečnosti a jsou tedy Vašíčkovým modelem vyjádřeny relativně dobře. U 

ostatních splatností jsou odchylky větší, ale takové hodnoty odchylek lze dále akceptovat a 

s takto nadefinovaným modelem pracovat dál.  

Nyní dochází ke stanovení vnitřních hodnot jednotlivých capletů a floorletů. 

Realizační cena je ve výši 1,92 %. Je-li realizační cena vyšší než referenční modelovaná 

sazba, pak je caplet využit a floorlet ne. Jelikož jsou úrokové míry v uzlech nízké, caplety 

jsou využity pouze ve čtyřech uzlech stromu. Dynamika úrokových sazeb dle Vašíčkova 

modelu se vyvíjí spíše směrem dolů, a proto jsou floorlety uplatňovány ve více uzlech. 

Poslední částí tohoto oceňovacího přístupu je stanovení ceny capu a flooru. Vychází se 

z předpokladu, že vnitřní hodnota v době realizace je totožná s cenou opce v témže období. 

Poté jsou zpětně propočteny střední hodnoty cen až k momentu oceňování. Vývoj cen capletů 

a floorletů je zobrazen v příloze č. 8 a č. 9. Ceny v jednotlivých stromech jsou v jednotkovém 

vyjádření. Nominály jsou zohledněny až při konečné kalkulaci capu a flooru. 

Cena capu, vypočtená binomickým stromem na bázi Vašíčkova modelu, je ve výši 

4 228,83Kč. Cena flooru má hodnotu 15 266,10 Kč.  

4.4.3 Aplikace binomického modelu na bázi Ho Lee modelu 

Ho Lee model patří do nearbitrážních modelů. V případě jeho aplikace do 

binomického stromu je nezbytné znát vývoj spotové sazby, budoucí forwardové sazby, 

současné tržní ceny obligací s odpovídajícími splatnostmi a v neposlední řadě volatilitu. 

Spotové a forwardové sazby a současné ceny obligací jsou získány z výsledků kalkulace 

výnosových křivek. Statistické vyjádření Ho Leeho vývoje krátkodobé úrokové sazby má tvar 

viz rovnice (3.28).  

Jediná neznámá veličina je volatilita, která je odhadnuta na základě postupu 

popsaného v kapitole 3.3.4. Volatilita je opět zjištěna z historické časové řady CZDEPO1YF. 

Ze spotové sazby se vypočítají forwardové sazby platné v budoucnu a současně se určí roční 

budoucí směrodatná odchylka. Je tedy nutné stanovit forwardové sazby platné za rok, za dva 

roky až za pět let. Volatilita byla odhadnuta z odchylek odpovídajících budoucích 

forwardových sazeb a její hodnoty v čase jsou zobrazeny v Tab. 4.3. 

Tab. 4.3 Vývoj volatility v čase pro Ho Leeho model  

% /t 1 2 3 4 5 

σ 0,000533 0,000966 0,00256 0,006998 0,01947 
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Z tabulky 4.3 je patrné, jak se vyvíjí volatilita v jednotlivých letech oceňování. Tato 

volatilita je použita v obou oceňovacích verzí Ho Leeho modelu.  

Aritmetický verze Ho Leeho modelu 

První přístup k ocenění capu a flooru je použití aritmetické verze Ho Leeho modelu. 

Vývoj úrokové sazby je modelován pomocí vztahu (3.28), který je modifikován do podoby 

(3.54). Takto nyní lze vyjádřit vývoj krátkodobé úrokové míry v jednotlivých uzlech stromu, 

jenž je vyjádřen v následujícím Obr. 4.2. 

Obr. 4.2 Vývoj krátkodobé úrokové sazby dle HL modelu (aritmetická verze) 

s/t 1 2 3 4 5
5
4 6,119%
3 2,954%
2 1,837% 4,172%
1 1,279% 2,255%
0 1,552% 1,581% 2,226%

-1 1,182% 1,555%
-2 1,325% 0,279%
-3 0,855%
-4 -1,668%
-5  

Hodnota úrokové míry v jednotlivých uzlech stromu je závislá na parametru at 

(průměrná sazba v daném období) a výši volatilitě pro příslušné období. Jelikož se odhad 

volatility v jednotlivých rocích zvyšuje, je rozpětí mezi sazbami v uzlech čím dále větší. 

V nejnižším uzlu je dokonce dosaženo záporných hodnot. 

Jak již bylo řečeno, Ho Leeho model patří do nearbitrážních modelů a v těchto 

modelech je nezbytnou součástí kalibrace. Úrokové sazby ve stromu, pomocí kterých se 

zjišťuje elementární cena obligace v daném roce, musí odpovídat aktuálním tržním sazbám, 

které určují cenu obligace na trhu. Kalibrování sazeb je provedeno pomocí Řešitele, kde 

měněné buňky odpovídají výši průměrné sazby v daném roce a v účelové funkci jsou 

minimalizovány odchylky mezi tržními cenami obligací a elementárními cenami v modelu. 

Výsledky kalibrace lze vidět v Tab 4.3.  

Tab 4.3 Výsledky kalibrace 

Kalibrace 1 2 3 4 5 

at 0,015524 0,012308 0,015812 0,019046 0,022255 

P´0(t) 0,9847 0,9727 0,9576 0,9397 0,9197 

f´ t-1,t 0,0155 0,0123 0,0158 0,0190 0,0218 

kritérium 2,2015E-15 6,7E-08 4,38E-07 1,19E-06 1,33E-06 
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V dalším kroku oceňování lze přistoupit k stanovení vnitřních hodnot capletů a 

floorletů v jednotlivých uzlech. Vývoj krátkodobé sazby je celkem dynamický. Modelované 

sazby jsou nad realizační cenou v několika vyšších uzlech v páté a čtvrté periodě. Z toho 

vyplývá, že pouze v těch uzlech může dojít k uplatnění a v ostatních obdobích je vnitřní 

hodnota capu nulová. Z těchto důvodů je výsledná cena capu ovlivněna pouze capletem 

v pátém a čtvrtém období. Zcela opačné výsledky jsou pozorovány u flooru. Úrokové sazby 

se drží pod realizační cenou ve více uzlech binomického stromu. V takové situaci držitel floor 

svoje právo uplatní častěji, za což bude muset zaplatit náležitou opční prémii. Tím se reálná 

hodnota flooru zvýší. Výsledky cen capů a floorů jsou součástí příloh č. 10 a č. 11. 

Ceny zjištěné binomickým stromem na bázi Ho Lee jsou následující. Cena capu je ve 

výši 1 608,12 Kč. Cena flooru má hodnotu 15 611,06 Kč. 

Logaritmická verze Ho Leeho modelu 

Druhým přístupem je ocenění úrokových derivátů na bázi logaritmické verze Ho 

Leeho modelu. Tento model byl vybrán, neboť odstraňuje problémy se zápornými čísly. 

Konstrukce binomického stromu je obdobná jako v případě aritmetické verze Ho Leeho 

modelu, viz kapitola 3.4. Vývoj krátkodobé úrokové sazby se vyvíjí dle vztahu (3.34). 

Namodelovaní krátkodobé úrokové sazby v příslušných uzlech stromu lze následně 

( )sbr ttst ⋅+= αexp, .         (4.2) 

Vývoj krátkodobé úrokové sazby na bázi logaritmického vyjádření Ho Leeho model se 

utváří dle vztahu (4.2) a průběh sazby je zobrazen v Obr 4.3. 

Obr. 4.3 Vývoj krátkodobé úrokové sazby dle HL modelu (logaritmická verze) 

s/t 1 2 3 4 5
5
4 2,3456%
3 1,89499%
2 1,54779% 2,2560%
1 1,205% 1,86865%
0 1,553% 1,53989% 2,1699%

-1 1,203% 1,84268%
-2 1,53202% 2,0870%
-3 1,81707%
-4 2,0073%
-5  

Z grafu lze vidět, že rozpětí mezi sazbami v nejvyšším a nejnižším uzlu stromu není 

velké. Sazba se totiž vyvíjí dle exponenciálního průběhu a mění se skokově v každém 
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sledovaném období v závislosti na kalibrovaném parametru αt. Na úrokovou sazbu má vliv i 

volatilita, jež se v čase mění dle Tab 4.3. 

Jak bylo již řečeno, binomický strom je nutné kalibrovat tak, aby odpovídal 

současným cenám na trhu. Kalibrace je provedena pomocí Řešitele v programu Excel jako 

úloha nelineárního programování. Výsledky jsou prezentovány v Tab 4.4. 

Tab. 4.4 Kalibrace 

Kalibrace 1 2 3 4 5 

αt -4,37695 -6,35155 -8,17339 -7,87688 -2,52249 

P´0(t) 0,9876 0,9859 0,9856 0,9852 0,9120 

f´ t-1,t 0,0126 0,0017 0,0003 0,0004 0,0803 

kritérium 8,5E-06 0,000171 0,00077 0,002035 9,28E-05 

Vnitřní hodnota a cena jednotlivých capletů a floorletů je spočtena stejným způsobem 

jako v případě aritmetické verze Ho Leeho modelu. Výsledné ceny se mezi těmito dvěma 

modely liší, neboť v logaritmické verzi je vývoj úrokové sazby vždy kladný a nejsou 

pozorovány žádné prudké růsty v sazbách. Kdežto v aritmetické verzi sazby dosáhly i 

záporných hodnot, což není přípustné. 

Touto logaritmickou verzí Ho Leeho modelu je cenu capu stanovena ve výši 382,97 

Kč a cena flooru 10 731,69 Kč. 

4.4.4 Simulace Monte Carlo 

Posledním přístupem k ocenění flooru a capu je použití simulace Monte Carlo. 

Simulování náhodného vývoje úrokových sazeb je provedeno v Excelu pomocí programového 

jazyka Visual Basic for Applications (VBA). K simulaci je použit Vašíčkův model pro vývoj 

krátkodobé úrokové sazby. Nejprve je popsána definice proměnných, vytvoření samotné 

simulace ve VBA a nakonec jsou provedeny tři nezávislé simulace a zhodnoceny výsledky. 

Krátkodobá úroková míra se vyvíjí dle rovnice (3.16). Z regresní analýzy byly zjištěny 

parametry a, b, σ, které jsou dostupné v kapitole 4.4.2. Vyjádření vstupních proměnných pro 

simulaci má následující podobu, viz Tab. 4.5. 
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Tab. 4.5 Vstupní parametry pro simulaci Monte Carlo dle Vašíčkova procesu 

R0 1,531% 
dt 5,86301 
Realizační cena 1,92% 
a 0,24011 
b 3,3683% 
σ 26,2178% 
Kroky (250) 50 
Start 31.12.2012 
Konec 31.12.2017 
Moment ocenění 21.2.2012 

V editoru VBA byl vytvořen simulační program, pomocí kterého se generují střední 

hodnoty cen capletů a floorletů. V simulačním programu se používají tyto parametry: 

steps   vyjadřuje počet dní mezi datem ocenění a danou splatností, 

dt  vyjádření časového období v rocích, 

timestep vyjádření časového okamžiku pro každý krok v simulaci, 

factor1 vyjádření pro drift (po dobu celé simulace je neměnné) a jeho tvar je 
factor1 = meanrev · timestep, 

factor2  vyjádření šumu (konstantní); factor2 =  vol · timestep · 0,5, 

runs  běhy (počet simulací, ke kterým dojde v každém kroku simulace), 

tempprice1 hodnota úrokové sazby v jednom běhu, 

tempprice2 opačná hodnota úrokové sazby v jednom běhu. 

V simulaci je důležité, jak je vyjádřen náhodný vývoj úrokové sazby dle Vašíčkova 

procesu. Období od splatnosti capletu (floorletu) k datu ocenění je rozděleno na určitý počet 

kroků. Každý caplet (floorlet) má stanoven přesný počet kroků, který je simulací zkoumán. 

Současně v těchto jednotlivých krocích probíhá určitý počet běhů, kde se postupně náhodně 

generují úrokové sazby. Krátkodobá úroková sazba se vytváří náhodně na základě těchto dvou 

rovnic, které vychází z Vašíčkova modelu. 

Tab. 4.6 Výpočet parametrů tempprice1 a tempprice2 

tempprice1 = tempprice1 + factor1 · (EquilRate - tempprice1) + factor2 · normal 

tempprice2 = tempprice2 + factor1 · (EquilRate - tempprice2) + factor2 · -normal 

Pro zvýšení spolehlivosti modelu generování náhodného vývoje úrokových sazeb při 

menším počtu simulací byly v programu zavedeny dvě tzv. tempprice. Tímto krokem dochází 

ke kalibraci náhodného vývoje odpovídajícího normálnímu rozdělení.  
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Pro obě tempprice jsou stanoveny podmínky smysluplnosti tak, aby nominální 

hodnoty úrokové sazby byly větší jak nula. V případě, že jde o zápornou sazbu je brána 

v potaz, ale nevstupuje dále do oceňování. 

Tab. 4.7 Nadefinování výplatních funkcí v simulačním procesu 

 If tempprice1 >= 0 Then 

   If (tempprice1 - strike) > 0 Then 

      payoff_cap = payoff_cap + 
(tempprice1 - strike) 

      payoff_floor = payoff_floor + 0 

      Else 

      payoff_cap = payoff_cap + 0 

      payoff_floor = payoff_floor + (strike -     
tempprice1) 

If tempprice2 >= 0 Then 

   If (tempprice2 - strike) > 0 Then 

       payoff_cap = payoff_cap + (tempprice2 
- strike) 

       payoff_floor = payoff_floor + 0 

        Else 

        payoff_cap = payoff_cap + 0 

        payoff_floor = payoff_floor + (strike - 
tempprice2) 

Dále se přistupuje k výpočtu výplatní funkce capu a flooru, což je součástí předchozí 

Tab. 4.7. Poté co jsou známy hodnoty výplatních funkcí, dochází k určení ceny capu nebo 

flooru v jednotlivých bězích a následně v každém kroku. Je zjištěno mnoho pravděpodobných 

cen, pomocí simulace je vybrána střední hodnota ze všech vypočtených cen. 

K zjištění ceny capu a flooru jsou provedeny celkem tři náhodné simulace. V první 

simulaci je počet kroků stanoven na 1 000, ve druhé na 5 000 a v poslední třetí je počet kroků 

10 000. V následujících Tab 4.8 až Tab 4.10 jsou zobrazeny výsledky cen capů a floorů všech 

tří simulací. Druhý a třetí sloupec vyjadřuje vnitřní hodnotu jednotlivých capletů a floorletů. 

V posledních dvou sloupcích jsou zobrazeny reálné hodnoty capletů a floorletů. 

Tab. 4.8 Výsledky 1. simulace Monte Carlo (1 000 simulací) 

čas VHCAPLETS VHFLOORLETS N MV_Caplets MV Floorlets 

0,60938 0,26155 0,00051 1 000 000 2 548,94 4,95 

0,79736 0,26238 0,00053 800 000 2 016,17 4,07 

1,06201 0,28833 0,00045 600 000 1 632,28 2,56 

1,34424 0,29566 0,00040 400 000 1 095,69 1,47 

1,64014 0,30518 0,00056 200 000 550,87 1,02 

  7 843,95 14,06 

V první simulaci je určena reálná hodnota capu ve výši 7 843,95 Kč a reálná hodnota 

flooru je 14,06 Kč. 
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Tab. 4.9 Výsledky 2. simulace Monte Carlo (5 000 simulací) 

čas VHCAPLETS VHFLOORLETS N MV_Caplets MV Floorlets 

2,71875 0,24389 0,00049 1 000 000 2 376,81 4,76 

3,96924 0,26526 0,00050 800 000 2 038,30 3,88 

5,34277 0,28092 0,00041 600 000 1 590,34 2,33 

6,75000 0,29483 0,00034 400 000 1 092,61 1,26 

8,14063 0,30465 0,00047 200 000 549,91 0,84 

  7 647,98 13,08 

Při zvýšení počtu simulací se změnila struktura hodnot u výplatních funkcí, avšak 

ceny jednotlivých capletů a floorletů zůstaly téměř shodné. Výsledné tržní ocenění capu má 

hodnotu 7 647,98 Kč a hodnota flooru je ve výši 13,08 Kč. 

Tab. 4.10 Výsledky 3. simulace Monte Carlo (10 000 simulací) 

čas CAPLETS FLOORLETS N MV_Caplets MV Floorlets 

5,26611 0,23460 0,00050 1 000 000 2 286,29 4,88 

7,93701 0,26291 0,00044 800 000 2 020,26 3,41 

10,71924 0,28136 0,00043 600 000 1 592,87 2,45 

13,50000 0,29801 0,00043 400 000 1 104,41 1,59 

16,25000 0,30300 0,00035 200 000 546,93 0,64 

  7 550,77 12,97 

Poslední simulací je cena capu stanovena na 7 550,77 Kč. Floor je oceněna ve výši 

12,97 Kč. 

Po provedení všech tří simulací lze říci, že čím je zvyšován počet simulací, tím 

nepatrně klesají ceny obou instrumentů. 

4.5 Shrnutí výsledků 
V této praktické části práce byly provedeny výpočty ke zjištění ceny capu a flooru 

pomocí třech zvolených modelů: Blackova, Ho Leeho a Vašíčkova modelu. Každý model byl 

vždy propočten ze dvou různých pohledů. Nyní se přistupuje k závěrečnému shrnutí výsledků. 

Jsou vytvořeny tabulky s výslednými hodnotami cen capů a poté cen floorů a postupně je 

provedeno závěrečné zhodnocení dosažených výsledků. V následující Tab. 4.11 jsou 

prezentovány výsledky cen capu všemi použitými metodami. 
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Tab. 4.11 Shrnutí výsledků ceny capu dle jednotlivých modelů 

Cap 
Blackův 
model 

analyticky 

Blackův 
model 

stromem 

Ho Leeho 
model 

stromem 
aritetický 

Ho Leeho 
model 

stromem 
logaritmický 

Vašíčkův 
model 

stromem 

Vašíčkův 
model 

simulací 

1. caplet 1 722,60 2 650,27 0,00 0 0  2 376,81 

2. caplet 3 323,62 3 557,70 0,00 0 1 421,68  2 038,30 

3. caplet 3 674,39 4 546,39 0,00 0 1 235,72  1 590,34 

4. caplet 3 445,96 4 189,47 551,49 0 1 223,48  1 092,61 

5. caplet 1 890,29 2 117,68 1 056,63 382,97 347,940  549,91 
cap 14 056,86 17 061,51 1 608,12 382,97  2 575,35 7 647,98 

Ceny capů se od sebe odlišují v rámci použitých modelů. V Blackově modelu se cena 

capu pohybuje nad desetitisíci. Zatímco cena v Ho Leeho modelu výrazně klesla. Naopak ve 

Vašíčkově modelu je reálná hodnota vyšší. Odlišné ceny v jednotlivých modelech jsou značné 

a lze je přisoudit různým výchozím předpokladům modelů a odlišným způsobům výpočtu 

volatility. 

V Blackově modelu se předpokládá lognormální vývoj cen (resp. úrokových sazeb), 

což ocenění určitým způsobem zkresluje. V prvním přístupu, kdy se cena capu určuje 

analyticky, je jeho hodnota ve výši 14 056 Kč. Stejný model, avšak aplikovaný v binomickém 

stromu, má cenu capu vyšší o 3 000 Kč. Tento rozdíl je poměrně značný, ale lze ho odůvodnit 

tímto tvrzením. V binomickém stromě na bázi Blackova modelu se pracuje s určitým vývojem 

sazeb. V každé větvi stromu je totiž vyjádřen detailněji pravděpodobný vývoj úrokové sazby a 

to posléze ovlivňuje hodnotu capu. Kdežto v analytickém modelu se porovnává realizační 

cena pouze s jednou forwardovou sazbou. Z tohoto důvodu se výsledné hodnoty v Blackově 

modelu od sebe liší. 

Ho Leeho model je v práci zastoupen dvěma verzemi: aritmetickou a logaritmickou. 

Hlavními faktory, které mají vliv na cenu capu, jsou volatilita a úspěšnost kalibrace modelu 

k tržním hodnotám. V současnosti se úrokové sazby drží na nízkých úrovních a v Ho Leeho 

logaritmickém modelu jsou namodelovány taktéž na nízkou úroveň. Cap je sjednán tak, aby 

kupujícímu plynulo plnění, když sazby výrazně rostou. Logaritmickým modelem však 

dynamický vývoj není potvrzen, a proto je opce uplatněna jen ve velmi málo uzlech stromu. 

V aritmetické verzi binomického stromu je rozpětí namodelovaných sazeb širší, čímž se právo 

na uplatnění opce rozšířilo. Rozdíly v cenách mezi aritmetickou a logaritmickou verzí lze 

zdůvodnit právě odlišně namodelovanými úrokovými sazbami. 
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Oceňováním pomocí Vašíčkova modelu se taktéž nedospělo ke shodným výsledkům. 

Cena capu určená binomickým stromem je přibližně třikrát menší než cena zjištěná pomocí 

simulací. Rozdíl v reálných hodnotách lze přisoudit tomu, že při simulacích je brána v potaz 

celá škála náhodných úrokových sazeb. Tím je cena capu stanovena přesněji než v případě 

konstrukce jednoho binomického stromu. V modelu je sice respektován návrat k dlouhodobé 

úrokové míře, avšak porovnání tržních cen s cenami odpovídající dané výnosové křivce byl 

proveden pouze orientačně. Tento fakt mohl ovlivnit cenu capu vzhledem k ostatním 

modelům. 

Z přístupů, které byly zvoleny k oceňování, se nejvíce přiblížila tržnímu ohodnocení 

právě simulace Monte Carlo. Nejen že v ní je zakomponován návrat úrokových sazeb ke své 

střední hodnotě, ale pracuje s mnoha sty až tisíci náhodně vygenerovanými scénáři vývoje 

ceny opce. Tyto argumenty jistě přispěly ke správnému ocenění. 

Nyní následuje závěrečné vyhodnocení výsledků oceňování úrokového flooru. Jsou 

použity shodné metody jako při oceňování capu a výsledky jsou dostupné v Tab. 4.12. 

Souhrnně je cena flooru určena všemi metodami přibližně stejně, pouze u simulace na bázi 

Vašíčkova modelu je cena flooru výrazně nižší.  

Tab. 4.12 Shrnutí výsledků ceny flooru dle jednotlivých modelů  

Floor 
Blackův 
model 

analyticky 

Blackův 
model 

stromem 

Ho Leeho 
model 

stromem 
aritmetická 

Ho Leeho 
model 

stromem 
logaritmický 

Vašíčkův 
model 

stromem 

Vašíčkův 
model 

simulací 

1. floorlet 5 512,57 6 213,78 6 768,07 7 028,08 3 725,05  4,76 

2. floorlet 3 951,20 3 645,88 2 613,72 2 932,10 2 980,04  3,88 

3. floorlet 2 352,48 2 466,79 1 620,74 385,45 2 194,71  2,33 

4. floorlet 1 606,62 1 582,49 2 538,52 276,51 1 436,75  1,26 

5. floorlet 545,29 399,14 2 070,00 109,56 705,41  0,84 

floor 13 968,16 14 308,07 15 611,06 10 731,69 15 966,02  13,08 
 

Simulace založená na Vašíčkově procesu se liší i přesto, že výchozí parametry jsou 

totožné jak v binomickém stromu, tak v simulaci. Jeden z faktorů, jež může ovlivnit cenu 

flooru, je, že ve Vašíčkově binomickém modelu je vývoj úrokové sazby vyjádřen pouze v pěti 

úrovních větvení. Vzhledem k tomu, že sazby se nijak nemění a stále se drží na nízkých 

obdobných hodnotách, je právo uplatnit floor ve všech uzlech možný. Tím se cena zvyšuje 

oproti ceně v simulaci. Při simulaci je určena střední hodnota ceny flooru v závislosti na 
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náhodné veličině z normálního rozdělení. Jelikož je střední hodnota ceny simulována v mnoha 

krocích za sebou, lze tento výsledek považovat za přesnější. Je nutné si uvědomit, že 

počáteční úroková sazba je stanovena na úrovni 1,54 %. Při nízkém parametru přibližování, 

který tlačí sazby k mean reversion sazbě (3,36 %), se náhodné sazby spíše pohybují u 

realizační ceny. Z tohoto důvodu může být cena v simulaci tak nízká. 

V případě Ho Leeho modelu je zřejmé, že cena stanovená jeho logaritmickou verzí je 

nižší, než je tomu v aritmetickém modelu. V aritmetickém modelu jsou totiž dosaženy i 

záporné sazby, což způsobilo zkreslení výsledné ceny. V logaritmické verzi je nutné 

připomenout, že průměrná sazba, která je kalibrovaná, se pohybuje na vyšších hodnotách, 

takže k uplatnění flooru nemusí dojít v tolika uzlech, jak je tomu při aritmetickém vyjádření 

vývoje úrokových sazeb. Opět platí, že čím víc je možné využít právo na uplatnění flooru, tím 

roste jeho cena. 

Blackový modelem se oběma zvolenými přístupy dosáhlo téměř shodného ohodnocení 

flooru. K odchylce ve výši přibližně 400 Kč došlo tím, že binomickým stromem je dynamika 

sazeb vyjádřena lépe než pouhým analytickým propočtem. V analytickém Blackově modelu 

se používala o hodně vyšší implikovaná volatilita než v ostatních modelech. Na základě 

tohoto parametru došlo k nadhodnocení ceny flooru. 

Při závěrečném hodnocení, který z modelů vhodně určil cenu flooru, je zvolena opět 

simulace založená na Vašíčkově modelu. Ostatní modely výrazně nadhodnocují cenu flooru. 

V současnosti jsou sazby velmi nízko, tím je také omezen interval uplatnění flooru (0 až 

realizační cena). Z toho důvodu nemůže oceněný floor reálně stát nad 10 000 Kč.  
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5 Závěr 

Investování do derivátů s sebou přináší značné riziko, neboť se jedná o jakousi hru 

s nejistou výhrou. Pokud subjekt fungování derivátů nerozumí, je pravděpodobné, že na jednu 

stranu se mu podaří dosáhnout zisku, na druhou však ve stejném rozměru může utrpět ztrátu. 

Rozměr zisku a ztráty nemusí být stejný. Z tohoto důvodu je vhodnější chápat derivát jako 

nástroj, který slouží právě k zajištění dalších rizik z obchodování. Deriváty jsou často 

používány jako zajišťovací složky různých typů portfolií. Jsou sjednávány tak, aby se vyvíjely 

opačným směrem než samotné portfolio. 

Cílem práce bylo popsat a ověřit metody oceňování úrokových derivátů v podmínkách 

českého kapitálového trhu a pomocí vybraných metod provést ocenění úrokových produktů k 

datu 21. 2. 2012. 

Práce je členěna do tří kapitol, vyjma úvodu a závěru. První dvě kapitoly vycházejí 

především z teoretických východisek. Naproti tomu třetí kapitola je plně zaměřena na aplikaci 

vybraných teoretických poznatků na reálná data. 

První kapitola se věnuje charakteristice úrokových derivátů z hlediska jejich funkce, 

rysů a využití. Důležitým prvkem bylo vysvětlení a matematické vyjádření konstrukce 

spotové a forwardové křivky. Problematika oceňování derivátů tvořila hlavní linii druhé 

teoretické části práce. Výklad však byl detailněji zaměřen na analytické a numerické modely a 

simulaci Monte Carlo. 

V praktické části bylo provedeno samotné ocenění úrokového swapu, capu a flooru. 

Na modelové situaci byly vysvětleny důvody a souvislosti sjednání úrokových derivátů a také 

nadefinovány základní podmínky pro uzavření derivátových obchodů. V prvním kroku byl 

sjednán úrokový swap a současně opce s horním limitem (cap), jejímž záměrem bylo pokrýt 

otevřenou pozici pro případ nepříznivých změn úrokových sazeb ve swapu. Druhý pohled byl 

zaměřen na protistranu, která si koupí swap a k tomu si sjedná opci s dolní hranicí (floor). 

Nejdříve byla určena reálná hodnota úrokového swapu na základě ocenění 

jednotlivých peněžních toků z fixní a floatové nohy. Ocenění capu a flooru bylo provedeno 

třemi vybranými metodami: Blackovým modelem, Ho Leeho modelem a Vašíčkovým 

modelem. Každý model byl vždy aplikován ve dvou verzích. 
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Za vhodný oceňovací postup v této práci byla zvolena simulace Monte Carlo, neboť u 

obou oceňovaných instrumentů byla určena reálná hodnota ve všech sledovaných obdobích. 

Jelikož byla simulace založena na Vašíčkově procesu, byl zohledněn návrat úrokových sazeb 

k dlouhodobému průměru. Součástí programového zpracování simulace byla snaha o 

zabránění výskytu záporných sazeb při generování náhodného vývoje krátkodobé úrokové 

sazby. Tímto byl odstraněn hlavní nedostatek Vašíčkova modelu. 

U Ho Leeho modelu byl oceňovaný derivát kalibrován tak, aby korespondoval 

s tržním ohodnocením. Tento postup lze chápat za pozitivní oproti ostatním přístupům.  

V případě aritmetické verze však úrokové sazby dosáhly záporných hodnot, čímž došlo k 

určitému zkreslení v ceně, např. ve třech capletech nebyla vůbec určena reálná hodnota nebo 

v případě floorletů je cena nejvyšší ze všech. Logaritmickou verzí byla naopak namodelována 

nízká dynamika krátkodobé sazby, což mělo vliv jak na cenu capu, tak flooru.  

Blackovým modelem byl oceněn cap a floor snadno a rychle. Nebylo zapotřebí 

žádného modelování sazeb, neboť v tomto modelu se předpokládá lognormální 

pravděpodobnostní rozdělení. Všechny čtyři ceny byly stanoveny v totožném cenovém 

intervalu. Vliv na tento výsledek měla především vysoká implikovaná volatilita, se kterou se 

ve výpočtech pracuje.  

Tuto práci lze dále rozvinout použitím dalších modelů úrokových sazeb, které jsou 

popsány v druhé kapitole, jako jsou HW model (Hull White), CIR nebo forwardové modely 

HJM (model Heath, Jarrow a Morton) a BGM (model Brace, Gatarek a Musiela). 

Namodelováním vývoje krátkodobé úrokové sazby pomocí výše zmíněných přístupů lze 

provést ocenění jak capu, tak flooru. Dalším možným přístupem je aplikace trinomických 

stromů. 
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Seznam zkratek 

a  parametr rychlosti přibližování k dlouhodobé rovnováze 

at  parametr binomického modelu 

b  dlouhodobě očekávaná úroková míra 

bt  parametr volatility v binomickém modelu 

B0  aktuální tržní cena obligace 

BGM  Brace-Gatarek-Musielův model tržní forwardové míry 

c  cena evropské call opce 

CFi  cash-flow v čase i 

CIR  Cox-Ingersol-Rossův model 

dr  změna krátkodobé bezrizikové úrokové sazby v čase 

dt  časový interval 

ft  forwardový výnos 

FT  forwardová cena obligace 

F(0,t)  okamžitá forwardová sazba na období (0,t) 

Ft(0,t)  první derivace F(0,t) podle t 

Ft,s  cena evropské opce v čase t a stavu s 

FRA  dohoda o forwardové úrokové míře 

HJM  Heath-Jarrow-Mortonův model tržní forwardové míry  

HL  Ho-Lee model 

HW  Hull-Whitův model krátkodobé úrokové míry 

I0  současná hodnota kupónových plateb 

IRS  úrokový swap 

n  doba splatnosti v letech 

N(d)  kumulativní pravděpodobnost pro normované normální rozdělení 
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N  nominální hodnota 

p  cena evropské put opce 

pu  pravděpodobnosti nejvyšší  větve vycházející z uzlu 

pm  pravděpodobnosti střední větve vycházející z uzlu 

pd  pravděpodobnosti nejnižší větve vycházející z uzlu 

Pt,s  cena v čase t a stavu s u obligace s n lety splatnosti 

P(t,T)  cena dluhopisu v čase t 

P00(n)  aktuální tržní ceny obligací 

P´00(n)  propočtené ceny obligací pomocí binomického, resp. trinomického modelu 

PV  současná hodnota 

∆r  náhodný přírůstek úroků 

rt  spotový výnos do doby splatnosti 

r*  hodnota krátkodobé úrokové sazby, při které je cena kupónového dluhopisu 

rovna realizační ceně 

rt,s  krátkodobá bezriziková úroková sazba v uzlu (t,s) 

s  datum splatnosti obligace 

T  datum splatnosti obligace 

VHt,s  vnitřní hodnota opce 

X  realizační cena 

z   náhodná veličina z normovaného normálního rozdělení 

αmod  odhadovaný parametr regrese metodou nejmenších čtverců 

βmod  odhadovaný parametr regrese metodou nejmenších čtverců 

σ  směrodatná odchylka 

θ(t)  funkce času 

ε  reziduální odchylka 

δ(t)  diskontní faktor 
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