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1 Úvod 

Obchodování s komoditami sahá hluboko do historie. Některé zdroje uvádějí, že 

obchodování s komoditami probíhalo již kolem roku 6 000 př. n. l. v Číně. Zjednodušeně lze 

říci, že komodity jsou vlastně suroviny. 

Komodity jsou obchodovány na komoditních burzách po celém světě. Pro komoditní 

burzy je charakteristický jejich sklon ke specializaci, což znamená, že na určité komoditní 

burze nejsou obchodovány všechny komodity, ale pouze vybrané komodity, obchodováním 

kterých se burza zabývá. Toto je podstatný rozdíl oproti například akciovým burzám, kde jsou 

obchodovány různé akcie. 

Jednou ze skupin obchodovaných komodit je skupina průmyslových kovů. Význam 

průmyslových kovů je dán jejich použitím v průmyslové produkci, kde jsou využívány jako 

vstupy výrobního procesu. 

Cílem této práce je provedení odhadu stochastických modelů vybraných komoditních 

aktiv.. Pozornost bude zaměřena na komoditní aktiva skupiny průmyslových kovů, která jsou 

obchodována na LME – London Metal Exchange. Odhad stochastických modelů bude 

proveden u hliníku, mědi, olova, cínu, niklu a zinku. 

Kromě úvodu a závěru bude tato práce strukturována do tří kapitol. V první kapitole 

bude definován pojem komodita a princip investování do komodit. Dále zde budou komodity 

rozčleněny do základních skupin a stručně popsány. Pozornost bude věnována také 

komoditním burzám, a to jak českým, tak světovým, obchodování na burzách a analytickým 

metodám, které jsou při obchodování komodit využívány. 

Druhá kapitola bude věnována popisu a bližší specifikaci postupů používaných 

v prakticko-aplikační části této práce. Bude zde podrobněji popsána typologie procesů, 

náhodné procesy a jejich simulace a pozornost bude věnována také procesu modelování. 

Ve třetí kapitole této práce bude proveden odhad stochastických modelů vybraných 

kovů obchodovaných na LME, konkrétně hliníku, mědi, olova, cínu, niklu a zinku. Pro odhad 

budou použity reálné časové řady cen vybraných kovů, na které budou aplikovány postupy 

vymezené ve druhé kapitole. Odhady budou provedeny na časových řadách cen vybraných 

komodit od roku 1960 do roku 2011, přičemž se jedná o data s měsíční frekvencí. U 

jednotlivých kovů budou provedeny odhady regresních funkcí metodou nejmenších čtverců, 

bude provedeno testování normality reziduí pomocí neparametrických a grafických testů a 

bude proveden odhad aritmetických a geometrických mean reversion modelů těchto kovů. 
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2 Charakteristika komoditních trhů 

K základním pilířům tržní ekonomiky patří fungující komoditní trh. V takovémto 

prostředí jsou komoditní burzy místem střetu poptávky a nabídky, čímž je generována 

objektivní tržní cena komodit. 

Charakteristiky uvedené v této kapitole čerpají z poznatků uvedených mimo jiné 

v publikacích Rogers (2008), Shipman (2007) či Nesnídal, Podhajský (2006). 

Pod pojmem investice se rozumí vzdání se určité dnešní hodnoty se záměrem získání 

hodnoty budoucí, která však může být neurčitá. V procesu investování proto hrají významnou 

roli faktory rizika a času, které ovlivňují rozhodování o investicích. Cílem investování je 

získání pozitivního efektu z této činnosti, což znamená navrácení původně investovaných 

prostředků a také jejich zhodnocení, např. viz Polách (2008). 

Základní rozdělení investic je členění na investice reálné a finanční, jak je člení např. 

Polách (2008). Reálné investice představují zhmotnělé a nehmotné soubory. Mezi tyto 

investice je možné zařadit investice do hmotného majetku, nemovitostí, drahých kovů, sbírek, 

uměleckých děl a dalších cenných předmětů. V případě finančního investování se jedná o 

pořizování nároků, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě. V rámci finančního 

investování je možné investovat například do dluhopisů, akcií, podílových listů, finančních 

derivátů a dalších. 

2.1 Princip investování do komodit 

Zjednodušeně lze říci, že komodity jsou vlastně suroviny. Jak uvádí např. Nesnídal, 

Podhajský (2006) je obchodování s komoditami označováno jako obchodování termínové. Při 

obchodování s komoditami se obchoduje se surovinami, což je rozdíl například oproti 

obchodování s akciemi, kde je předmětem obchodu podíl na společnosti. Každá z komodit je 

obchodována s určitým termínem dodání. To znamená, že je možné obchodování 

s komoditami, které ještě reálně neexistují (nejsou vypěstovány, vytěženy apod.). U těchto 

obchodů jsou uzavírány kontrakty futures. V rámci tohoto kontraktu se dodavatel zavazuje 

dodat smluvenou komoditu ve smluvený termín, a to ve smlouvou dohodnutém množství. 

Odběratel se smlouvou zavazuje k odebrání surovin za předem stanovenou cenu. 

Obchodování s komoditami sahá hluboko do historie. Některé zdroje uvádějí, že 

obchodování s komoditami probíhalo již kolem roku 6 000 př. n. l. v Číně. První dochované 

doklady o komoditních obchodech pocházejí ze 17. století z Japonska, kde se takto 

obchodovalo k zajištění úrody rýže. 
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2.2 Subjekty komoditních trhů 

Subjekty vyskytující se na komoditních trzích je možné rozdělit do základních tří 

kategorií. Jedná se o komerční subjekty, velké spekulanty a malé spekulanty. Takto subjekty 

rozděluje např. Nesnídal, Podhajský (2006). 

Komerční subjekty, nebo také zajišťovatelé, jsou subjekty využívající komoditní trhy 

k zajištění komerční produkce nebo k fyzickému nákupu komodity. Subjekty z této skupiny 

obchodují, tedy nakupují a prodávají, na komoditních trzích komodity za účelem jejich 

fyzického dodání. 

Profesionály z řad bank a fondů lze zařadit do kategorie velkých spekulantů. Subjekty 

z této kategorie spekulují na cenové pohyby. K těmto obchodům využívají vysoký kapitál. 

Poslední kategorií jsou malí spekulanti. Jedná se o obchodníky, kteří obchodují, 

příležitostně nebo pravidelně, v malém množství kontraktů. Do kategorie malých spekulantů 

je možné zařadit všechny ostatní subjekty vyskytující se na komoditních trzích, které není 

možné začlenit ke komerčním subjektům či velkým spekulantům. 

Všechny subjekty nakupující a prodávající komodity za účelem dosažení zisku je 

možné označit pojmem spekulant. Spekulanty lze rozdělit dle kritérií, která používají při 

analýzách na fundamentální a technické. Členění na obchodníky fundamentální a technické 

používá např. Rogers (2008). 

Fundamentální obchodníci při svém rozhodování vycházejí z nabídky a poptávky po 

konkrétní komoditě. Způsob jejich obchodování vyžaduje naprostou znalost dané komodity. 

Tito obchodníci si vybírají jen několik komodit a veškerou svou pozornost pak věnují pouze 

zkoumání a sledování těchto vybraných komodit. 

Techničtí obchodníci při svém rozhodování vycházejí ze zkoumání grafů. V grafech se 

snaží nalézt potřebné informace. Na rozdíl od fundamentálních obchodníků nepotřebují znát 

bližší informace o komoditě. Informace dostačující pro rozhodnutí jim poskytuje grafické 

znázornění aktuálního cenového vývoje. Do této kategorie většinou patří malí obchodníci. 

2.3 Jednotlivé skupiny obchodovaných komodit 

Následující část pojednává o základních skupinách komodit, se kterými je možné 

obchodovat. Pro každou skupinu komodit je vybráno několik hlavních představitelů této 

skupiny, které jsou stručně charakterizovány. Základní rozčlenění do skupin bylo použito 

z publikací Rogers (2008) a Shipmann (2007), dle údajů z publikací těchto autorů vychází 

také popis jednotlivých komodit. 
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2.3.1 Obiloviny a olejniny 

Kukuřice je široce pěstovaná polní plodina. Je spotřebovávána jako potravina, ale také 

jako krmivo. Přibližně čtvrtina světové produkce je spotřebována jako potravina. 

V potravinářském průmyslu je používána jako zdroj pro výrobu oleje, škrobu a bioetanolu. 

Původ má tato zemědělská plodina ve střední Americe. Během 16. a 17. století došlo 

k rozšíření také do Evropy. Největšími světovými producenty kukuřice jsou USA, Čína a 

Brazílie. Nezanedbatelný podíl na světové produkci kukuřice má také Evropská unie. 

Sójové boby jsou luštěniny, které obsahují vysoké množství proteinů. Tato olejnina je 

používána jako potravina nebo krmivo pro hospodářská zvířata. Sójové boby jsou také 

důležitou surovinou pro potravinářský a zpracovatelský průmysl. Pěstuje se v tropických a 

subtropických oblastech nebo v teplých oblastech mírného pásu. Ve světové produkci této 

olejniny zaujímají přední místa USA, Brazílie a Argentina. 

Původem pochází pšenice z jihovýchodní Asie. Pšenice je řazena do kategorie obilnin. 

Poskytuje zrno, které je využíváno jako potravina, krmivo, ale také je využívána v průmyslu 

jako surovina pro výrobu škrobu, lihu a piva. Energetické využití nachází pšeničná biomasa 

jako obnovitelný zdroj energie. Největším světovým producentem pšenice je Evropská unie, 

za ní následuje Čína, Indie, Rusko a USA. 

Obilky rýže jsou světově důležitou potravinou. Původem pochází rýže z tropických 

oblastí Afriky a Asie. Největším světovým producentem je Čína, za ní následuje Indie, 

Indonésie a Bangladéš. 

2.3.2 Energie 

Ropa je hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků. Jedná se o základní surovinou 

používanou v petrochemickém průmyslu. Ropa a produkty z ropy vyrobené jsou základním 

palivem pro dopravu, dále pak surovinou pro výrobu plastů, hnojiv a pesticidů. Ropa je 

rozdělována podle svého původu nebo podle hustoty. V členění dle původu se jedná například 

o ropu Brent, což je směsná ropa zahrnující 15 druhů ropy z nalezišť v Severním moři, nebo 

ropu WTI –West Texas Intermediate, za jejíž cenu je prodávána severoamerická ropa, a další. 

V členění dle hustoty je rozlišována ropa lehká, středně těžká a těžká. V rafinériích je také 

používáno členění na „sladkou“ a „kyselou“ ropu dle obsaženého množství síry v ropě. Cena 

ropy je závislá na původu a druhu ropy. Největšími světovými producenty ropy jsou Saudská 

Arábie, Rusko, Norsko, USA a Írán. 

Zemní plyn je hořlavý plyn, jehož hlavními složkami jsou methan a ethan. Jedná se o 

plynné fosilní palivo, které se vyskytuje samostatně nebo společně s ropou či černým uhlím. 
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Největšími světovými producenty zemního plynu jsou Rusko, USA a Kanada. Zemní 

plyn je významným zdrojem energie, který je využíván jak domácnostmi, tak průmyslem. 

2.3.3 Zemědělské komodity 

Vlákna bavlny jsou získávána z plodů keře bavlníku. V Evropě byla bavlna až do dob 

pozdního středověku neznámá. Bavlna je pěstována v teplých oblastech po celém světě. 

Největšími producenty bavlny jsou Čína, Indie, Pákistán a USA, zároveň jsou tyto země také 

největšími spotřebiteli bavlny. Bavlna je široce využívána v textilním průmyslu, ale vyrábí se 

z ní i zdravotnický materiál. 

Pomerančový džus je tekutina připravena vymačkáním plodů pomerančovníku. Mezi 

největší světové producenty patří Brazílie, USA a Mexiko. Pomeranče nacházejí své využití 

při výrobě džusu, marmelády, likérů nebo také pomerančového oleje, který je využíván 

v čistících prostředcích či parfémech. 

Cukr je přírodní sladidlo, z chemického pohledu se jedná o sacharózu. Je vyráběn 

v cukrovarech, a to převážně z cukrové třtiny nebo cukrové řepy. Nejvíce se na světové 

produkci podílí Brazílie, Evropská unie nebo také Indie. Využití nachází cukr nejen jako 

přísada do jídla či zdroj energie, ale také jako součást některých paliv, například ethanolu. 

Káva je plodem kávovníku, což je stálezelený keř rostoucí v tropických oblastech. 

Jsou rozeznávány dva základní typy kávy, a to arabika a robusta. Arabika je káva vyznačující 

se vyšší kvalitou, která roste ve vyšších nadmořských výškách. Robusta je méně náročná 

odrůda obsahující vyšší obsah kofeinu. Největší světoví producenti kávy jsou Brazílie, 

Vietnam, Kolumbie a Indonésie. 

Kakao je prášek vyrobený ze semen kakaovníku. Kakaovníky původem pocházejí 

zřejmě z Jižní Ameriky. Tato plodina roste na geograficky poměrně omezeném prostoru. 

Hlavní část produkce spadá do oblasti Afriky, kde jsou největšími producenty Pobřeží 

Slonoviny, Ghana a Nigérie, mimo Afriku se na produkci významně podílí Brazílie, Indonésie 

a Dominikánská republika. Kakao tvoří především základní surovinu pro výrobu čokolády. 

2.3.4 Drahé kovy 

Zlato, latinsky Aurum, je elektricky a tepelně vodivý, odolný a poměrně měkký drahý 

kov. V přírodě se vyskytuje převážně v ryzí formě a je prvkem velmi vzácným. Zlato se těží 

prakticky na všech kontinentech, s výjimkou Antarktidy. Největšími producenty zlata jsou 

Jihoafrická republika, USA, Austrálie, Rusko a Kanada. Zlato je využíváno pro výrobu šperků 

nebo ve stomatologii, ale hlavní využití má v průmyslu, hlavně elektrotechnickém.  
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Stříbro, latinsky Argentum, je ušlechtilý kov vyznačující se nejlepší tepelnou a 

elektrickou vodivostí, proto má široké využití v elektrotechnickém průmyslu. V přírodě se 

stříbro vyskytuje obvykle ve sloučeninách a jen vzácně jako ryzí kov. Největšími producenty 

stříbra jsou Peru, Mexiko, Austrálie, Čína a USA. Pro své vlastnosti nachází stříbro uplatnění 

zejména ve fotografickém a elektrotechnickém průmyslu.  

Platina, latinsky Platinum, je ušlechtilý, odolný, kujný a tažný kov, který má dobré 

tepelně a elektricky vodivé vlastnosti. V přírodě se vyskytuje v ryzí formě. Její nabídka je 

značně omezena, jelikož je poměrně náročné platinu vyrábět. Platina je používána při výrobě 

optických vláken, dále pak v chemickém průmyslu jako všestranný katalyzátor, a to včetně 

automobilových katalyzátorů, ve farmaceutickém průmyslu je platina součástí léků proti 

rakovině a v neposlední řadě je používána při výrobě šperků. Největší naleziště platiny se 

nachází v jižní Africe, konkrétně v Jihoafrické republice. Další velká naleziště jsou v Rusku, 

Kanadě a USA. 

2.3.5 Průmyslové kovy 

Hliník, latinsky Aluminium, je prvkem vyskytujícím se ve světě v hojném množství, je 

třetím nejvíce zastoupeným prvkem v zemské kůře, ale jeho získávání bylo poměrně do 

nedávna složité. Jedná se o velmi lehký kov, který je velmi dobrým vodičem elektrického 

proudu, proto je také často využíván v elektrotechnickém průmyslu, ve formě slitin také 

v leteckém průmyslu. Největšími světovými producenty hliníku jsou Čína, Rusko, USA a 

Kanada. 

Olovo, latinsky Plumbum, je těžký vysoce toxický kov, který má nízký bod tání, je 

dobře kujný a odolný vůči korozi. Jedná se o kov, který byl lidmi využíván již ve starověku. 

V zemské kůře je olovo zastoupeno poměrně málo. Olovo je používáno pro výrobu 

radioaktivních materiálu, např. rentgenové přístroje, své uplatnění nachází také ve stavebním 

průmyslu, při výrobě elektrických kabelů a akumulátorů. Hlavními producenty olova jsou 

Čína a Spojené státy, ale nezanedbatelný podíl mají také Německo a Velká Británie. 

Měď, latinsky Cuprum, je ušlechtilý kov načervenalé barvy. Je typický velmi dobrou 

tepelnou a elektrickou vodivostí. Má výborné antikorozní vlastnosti a je dobře mechanicky 

zpracovatelný. V zemské kůře je měď prvkem poměrně vzácným. Často bývá využíván pro 

výrobu slitin, které jsou pevnější než čistý kov. Měď je mimořádně důležitý kov pro 

elektrotechnický průmysl, který tvoří téměř tři čtvrtiny poptávky po mědi. Mezi hlavní 

světové producenty mědi patří Chile, Peru a USA, kde je těžba soustředěna zejména v Novém 
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Mexiku a Utahu. Další významná ložiska je možné nalézt v Zairu, Zambii, Kanadě, 

Kazachstánu či Polsku. 

Nikl, latinsky Niccolum, je těžký kujný a tažný kov. Díky svým vlastnostem, bývá 

často využíván jako součást slitin a k povrchové ochraně jiných kovů před korozí. Jeho 

praktické využití je však postupně omezováno, kvůli negativnímu vlivu na lidský organismus. 

V zemské kůře je tento prvek poměrně hojně zastoupen. S ryzí formou tohoto kovu je možné 

se setkat jen vzácně, jelikož ryzí forma je obsažena v meteoritech dopadajících z kosmického 

prostoru, obvykle se vyskytuje ve formě sloučenin. Hlavním producentem niklu je Kanada, 

odkud pochází čtvrtina světové produkce niklu. Další oblasti s výskytem niklových rud jsou 

v Rusku, Austrálii, na Kubě a v Indonésii. 

Zinek je modrobílý, měkký, lehce tavitelný kov. Je hojně využíván jako součást 

různých slitin, dále pak při výrobě barviv a k ochrannému potahování jiných kovů. Jedná se o 

prvek, který je v zemské kůře poměrně hojně zastoupen, nikdy se však nevyskytuje v čisté 

formě. Největší podíl na světové produkci zinku má Čína, velká naleziště je možné nalézt 

v Kanadě, USA a Austrálii. 

Cín, latinsky Stannum, je kov odolný vůči korozi, má nízký bod tání a je dobře kujný. 

Cín je využívám při výrobě slitin, dále pak k pocínování nádob při dlouhodobém uchovávání 

potravin a při výrobě uměleckých předmětů. V zemské kůře se cín vyskytuje jen vzácně. 

Největším světovým producentem cínu je Indonésie, dále Čína a Peru. 

2.3.6 Skot 

Hovězí dobytek je v zemědělství chován pro maso a mléko. V současnosti spotřeba 

hovězího masa stoupá. Využívána je také hovězí kůže, a to pro výrobu kožené obuvi a 

oblečení. Mezi největší světové producenty hovězího dobytka patří USA, Brazílie, Evropská 

unie a Čína. 

Vepřové boky jsou termín užívaný pro prasata. Maso je určeno primárně ke spotřebě. 

Dále je využívána vepřová kůže, a to při výrobě obuvi a oblečení. Největšími producenty 

vepřového masa jsou Čína, která je zároveň také jeho největším spotřebitelem, Evropská unie 

a USA. 

2.3.7 Ostatní 

Dřevo je dostupný přírodní materiál. Je zahrnováno mezi obnovitelné přírodní zdroje 

energie. V základním členění je rozděleno na dřevo z jehličnatých stromů a dřevo z listnatých 

stromů. 
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Dřevo je využíváno pro výrobu nástrojů, nábytku, jako stavební materiál, palivo, dále 

je používán pro výrobu řeziva, papíru a celulózy. Největšími producenty dřeva jsou USA, 

Kanada a Rusko. 

 

2.4 Komoditní indexy 

V této části práce bude stručně charakterizováno několik vybraných předních 

světových komoditních indexu. Konkrétně se jedná se o komoditní index Reuters / Jefferies – 

CRB Future price index, DJ – AIGC komoditní index, Goldman Sachs komoditní index – 

GSCI a Rogers International comodities Index. Popis vybraných komoditních indexů vychází 

např. viz Shipman (2007). 

Komoditní index Reuters / Jefferies je sestavován od roku 1957. Dodnes je brán jako 

hlavní ukazatel komoditních trendů. Funguje podobně jako akciové indexy. Je sestaven tak, 

aby poskytoval široký reprezentační průměr napříč trendy na komoditních trzích. Jednotlivé 

komodity jsou pravidelně sledovány Úřadem pro výzkum komodit, což zajišťuje přesnější 

informace o cenových pohybech.  

V současné době je do indexu zahrnuto 19 komodit, a to hliník, kakao, káva, měď, 

kukuřice, bavlna, zlato, topný olej, vepřové boky, ropa, hovězí dobytek, stříbro, zemní plyn, 

nikl, pomerančový džus, sójové boby, cukr, bezolovnatý benzín a pšenice. 

Nevýhoda tohoto indexu je spatřována v tom, že tento index obsahuje pouze 33 % 

energetických surovin, přesto podává velmi dobrý odhad cen. 

Dow Jones – AIG komoditní index obsahuje 20 komodit, a to hliník, kakao, kávu, 

měď, kukuřici, bavlnu, zlato, topný olej, vepřové boky, ropu, hovězí dobytek, stříbro, zemní 

plyn, nikl, pomerančový džus, sójové boby, cukr, bezolovnatý benzín, pšenici a ropu. Index je 

sestavován tak, že žádná z obsažených komodit nesmí tvořit méně než 2 % a více než 15 % 

celku, dále pak žádná skupina komodit nesmí tvořit více než 33 % celku. Složení indexu 

záleží na kombinaci faktorů ve vztahu k likviditě a vážené produkci dat amerického dolaru. 

Data jsou průměrována za období pěti let. 

Goldman Sachs komoditní index obsahuje 24 komodit. Jedná se o hliník, kakao, kávu, 

měď, kukuřici, bavlnu, zlato, topný olej, vepřové boky, ropu, ropu Brent, plynový olej, 

červenou pšenici, sójové boby, cukr, bezolovnatý benzín, pšenici, ropu, krmivo pro dobytek a 

olovo. Složení je váženo dle objemu světové produkce jednotlivých komodit, přičemž 

množství jednotlivých komodit je určeno průměrnou produkcí za pět let. Tento index je 

výrazně zaměřen na energetický sektor. Stanovování vah v indexu GSCI je navázáno na růst 
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ceny komodit, což znamená, že dochází k častým změnám, jelikož zvýši-li se cena dochází ke 

změně váhy dané komodity v indexu.  

Rogers International je nejmladším a největším komoditním indexem. Vznikl v roce 

1998 a je v něm obsaženo 36 komodit. Jedná se o komodity ze skupin obilovin a olejovin, 

energií, zemědělských komodit, drahých a průmyslových kovů, skotu a ostatních. Snahou 

indexu je efektivní zachycení cenových pohybů surovin po celém světě, proto je index 

pravidelně revidován.  

 

2.5 Způsoby investování do komodit 

Investování do komodit skýtá celou řadu možností. Základní možností investování do 

komodit jsou fyzický nákup komodity, futures kontraktu, či investice do komoditních ETF 

nebo komoditních akcií, např. viz Shipman (2007). 

Uzavírání futures kontraktů patří mezi nejčastější způsob obchodování s komoditami. 

Kontraky typu futures jsou řazeny do skupiny termínových kontraktů. Jak tvrdí např. 

Dluhošová (2008), je futures kontrakt smlouva mezi dodavatelem a odběratelem, ve které se 

dodavatel zavazuje k dodání určité komodity ve stanoveném množství a čase, a to za předem 

stanovenou cenu. Oba subjekty, účastnící se tohoto kontraktu, jsou v těsné pozici, což 

znamená, že oba subjekty musí předem stanovenou dohodu dodržet. U komodit lze 

spekulovat na růst ceny komodity, ale také na její pokles. Podle toho jaký pohyb ceny je 

investorem očekáván, rozlišuje se dlouhá a krátká pozice. Pokud je předpokládán růst ceny, 

pak se jedná o dlouhou pozici. Pokles ceny je pak očekáván u krátké pozice. 

Jak popisuje např. Polách (2008) je každý investor, který chce nakoupit futures, 

povinen složit obligatorní marži. Částka této marže je výrazně nižší než nominální hodnota 

podkladového aktiva. Výše marže vychází z maximální částky, kterou může s určitou 

pravděpodobností investor za den prodělat. Na konci dne je investorovi přičten zisk nebo 

odečtena ztráta. Po odečtení ztráty musí být marže doplněna tak, aby dosahovala výše 

požadované pro obchodování pro další den. 

Pro nákup futures kontraktu tedy stačí složit zálohu. Po složení této malé zálohy má 

investor pod kontrolou kontrakty na velké množství komodity. Tento mechanismus je 

nazýván pákovým efektem, který investorovi umožňuje dosáhnout velkého zisku, ale také 

ztráty. 

V případě spreadu, který popisuje např. Shipman (2007), se jedná o prodej jednoho 

nebo více futures kontraktů a nákup jednoho nebo více kompenzačních futures kontraktů. 
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Jako spread je označováno rozmezí mezi nákupní a prodejní cenou, přičemž vyšší cena je 

určena pro kupujícího a nižší pro prodávajícího. V případě, že se potvrdí investorem 

předpokládaný růst, pak jsou zisky multiplikovány. Jestliže však dojde k poklesu, pak jsou 

ztráty sčítány, což znamená, že s malým depozitem lze přijít o velkou částku peněz. 

Hlavní výhodou obchodování spreadů je, že v některých zemích jsou zisky z těchto 

investic osvobozeny od daní, jako například ve Velké Británii, kde je tento způsob 

obchodování poměrně populární. Další výhodou je využívání kreditního účtu. Díky tomuto 

účtu je možné držet speadovou pozici a vlastní finance ponechat v bance. Pokud je investice 

zisková, pak vlastní finance mohou být investovány jinde, zatím co bude ze spreadové pozice 

generován zisk. V případě ztrátové investice musí být vzniklá ztráta uhrazena převodem na 

kreditní účet. 

Další možností jak investovat do komodit jsou investice prostřednictvím komoditních 

akcií
1
. Jedná se o investice do akcií společností, jejichž obchodní činnost je založena na 

komoditách, často se jedná hlavně o těžařské společnosti. Komoditní akcie jsou výrazně 

specifickým typem akcií. Pro jejich hodnocení nelze využívat klasickou fundamentální 

analýzu, jelikož je potřeba hodnotit také faktory, které se u firem v jiných odvětvích 

nevyskytují.  

Další zajímavou možností jak investovat do komodit jsou investiční fondy
2
. ETF – 

Exchange Traded Funds jsou moderním finančním instrumentem, někdy také označovány 

jako indexové akcie. Pomocí ETF je možné provádět investice podle indexů, segmentů 

ekonomiky či dle geografických oblastí nebo investovat do komodit pomocí ETC. ETC – 

Exchange Traded Commodities je produktem jehož tituly jsou zaměřeny na jednotlivé 

komodity nebo komoditní indexy. Tímto způsobem je investorovi umožněno podílet se na 

vývoji komodity, aniž by daný kontrakt na komodity obchodoval. ETC pokrývají prakticky 

všechny významné komodity či koše komodit. Umožňují spekulovat na růst či pokles ceny.  

Investiční certifikáty
3
 jsou moderní strukturované produkty, jejichž základem je 

podkladové aktivum, kterým mohou být jednotlivé akcie, akciové indexy či koše, dluhopisové 

indexy, měny nebo komodity. Cena certifikátu závisí na ceně podkladového aktiva. 

                                                 
1
 údaje použité pro charakteristiku komoditních akcií čerpají z: Komoditní akcie – Hodnocení akcií z oblasti 

surovin [online]. 2010 [cit. 2012-01-23]. Dostupné z www: http://www.komoditniakcie.cz/hodnoceni-akcie-

komodity/ 
2
 takto charakterizuje investiční fondy např. společnost Patria: Patria. ETC [online]. 2012 [cit. 2012-01-23]. 

Dostupné z www: http://www.patria.cz/fondyderivaty/etc/oblibene.html 
3
 popis investičních certifikátu vychází z charakteristiky tohoto instrumentu dle společnosti Patria: Patria. 

Certifikáty [online]. 2012 [cit. 2012-01-23]. Dostupné z www: 

http://www.patria.cz/fondyderivaty/etc/oblibene.html 
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Obchodování s certifikáty probíhá na burze nebo přímo s emitentem. Mezi nejvýznamnější 

emitenty investičních certifikátu se řadí přední německé a rakouské banky. 

Warranty
4
 náleží do skupiny finančních derivátů, jedná se o odvozené cenné papíry. 

Warranty představují nárok koupit či prodat určené množství podkladového aktiva za předem 

určenou realizační cenu k stanovenému datu. Podkladovým aktivem mohou být akcie, akciové 

indexy, měny či komodity. Cena warrantu je závislá na ceně podkladového aktiva. U warrantů 

je využíváno tzv. pákového efektu, proto jsou warranty považovány za vysoce rizikové cenné 

papíry, jelikož zisky a ztráty jsou násobeny pákou. Tyto finanční deriváty jsou emitovány 

velkými světovými bankami. 

 

2.6 Komoditní burzy 

Obchody s komoditami probíhají na komoditních burzách. Po celém světě je možné 

nalézt mnoho komoditních burz. Hlavním cílem komoditních burz je zajištění spolehlivého 

prostředí pro uskutečnění a zúčtování obchodů, dohled nad obchodními praktikami a garance 

probíhajících obchodů. Prostřednictvím brokera, respektive brokerské společnosti, se může 

obchodování na komoditních trzích účastnit prakticky každý subjekt. Komoditní burzy jsou 

instituce s dlouhou tradicí. V USA byly zakládány komoditní burzy již v 19. století.  

V této části práce blíže popsány nejznámější světové komoditní burzy. Kromě 

hlavních světových burz bude obsahem této části také popis komoditních burz v České 

republice. 

2.6.1 Světové komoditní burzy 

Mezi nejvýznamnější světové burzy je možné zařadit CBOT – Chicago Board of 

Trade, NYMEX – New York Mercantile Exchang či Londýnská burza Euronext.liffe, které 

budou v následující části práce blíže popsány. Bližší charakteristiky světových komoditních 

burz jsou zpracovány např. dle Shipman (2007) či Rogers (2008). 

CBOT - Chicago Board of Trade byla založena roku 1848 a byly zde obchodovány 

komodity rostlinné výroby jako obilí, kukuřice, sojové boby a jiné. V polovině 70. let 20. 

století se na burze objevují kontrakty futures, vznik tohoto typu kontraktů usnadnil 

obchodování s komoditami, které není možné dlouho skladovat. Mezi Chicago Mercantile 

Exchange a Chicago Board of Trade dochází k fúzi, která je dokončena v červenci 2007. 

                                                 
4
 charakteristika warrantů vychází z popisu tohoto instrumentu dle společnosti Patria: Patria. Warranty [online]. 

2012 [cit. 2012-01-23]. Dostupné z www: http://www.patria.cz/fondyderivaty/warranty/oblibene.html 
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CBOT registruje více než 3 600 členů, je zde možné obchodovat s 50 různými futures 

a opčními kontrakty. Obchodování probíhá na otevřených aukcích, ale také elektronicky. 

NYMEX – New York Mercantile Exchange byla založena v roce 1870. Její zaměření 

bylo na tzv. drahé komodity, tedy na energie a drahé kovy. Dnes je NYMEX největší 

světovou komoditní burzou. Obchodování zde zprostředkovávají dvě části, a to NYMEX, kde 

jsou obchodovány energie, platina a paladium, a COMEX, kde se obchodují všechny ostatní 

kovy. V rámci této burzy je obchodována celá řada futures kontraktů a opčních kontraktů. 

Dění na této burze ovlivňuje celosvětový vývoj energií a drahých kovů. 

Londýnská burza Liffe – London – NYSE Euronext byla založena v roce 1982. Liffe se 

v roce 1992 sloučila s London Traded Option Market, což umožnilo obchodování s akciovými 

opcemi. V roce 2002 převzala Londýnskou mezinárodní finanční futures burzu firma 

Euronext, tím došlo ke spojení burz v Amsterodamu, Bruselu, Paříži a Lisabonu. 

V současnosti je burza nazývána Euronext.liffe. V roce 2007 byla sloučena s New York Stock 

Exchange. Již od svého začátku jsou na burze obchodovány futures a opční kontrakty. 

Vznik komoditní burzy v Tokyu je datován v roce 1878. Burza je řízena 16-ti člennou 

správní radou, dalšími orgány jsou nominační komise, komise pro audit a kompenzační 

komise. TSE je akciovou společností od roku 2001, která provozuje burzu pod kontrolou 

premiéra země. Dříve byla pouze členskou organizací. V New Yorku, Londýně a Singapuru je 

možné nalézt pobočky TSE. 

2.6.2 České komoditní burzy 

V Česku není komoditní investování příliš rozšířené. Objem obchodů na českých 

komoditních burzách je velmi malý. Dle české legislativy jsou komoditní burzy právnickými 

osobami, které vznikly na základě zákona č. 229/1992 Sb. a jejich úkolem je organizace trhu 

s komoditami. Název musí obsahovat slovo burza. Burza je založena na členském principu, 

přičemž každý člen má po zaplacení členského příspěvku jeden hlas při hlasování na valné 

hromadě. 

Komoditní burza Praha
5
 byla založena dne 21. června 2002, a to sepsání zakladatelské 

smlouvy. V srpnu téhož roku bylo burze uděleno povolení k obchodování. Smyslem vzniku 

Komoditní burzy Praha bylo vytvoření cenotvorného místa soustřeďujícího nabídku a 

poptávku po jednotlivých komoditách, jenž umožňuje tvorbu aktuální ceny odpovídající 

stávajícímu stavu na trhu v reálném čase. 

                                                 
5
 popis je zpracován dle údajů z webových stránek Komoditní burzy Praha: Komoditní burza Praha. Hlavní 

stránka [online]. 2011 [cit. 2012-01-23]. Dostupné z www:. http://www.kbp.cz/ 
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Účastníci zde obchodují podle standardů, které jsou používány na evropských trzích. 

Systém virtuálního parketu, který je na burze využíván umožňuje obchodování prakticky 

odkudkoliv, jelikož plně elektronický obchodní a vypořádací systém nevyžaduje fyzickou 

přítomnost obchodníků. Obchody jsou uskutečňovány prostřednictvím členů burzy nebo 

dohodců v zabezpečeném elektronickém systému. 

Pro uskutečňování burzovních obchodů je používán následující princip. Každý 

zájemce o obchodování na KBP si musí vybrat dohodce, se kterým následně uzavře smlouvu 

o zprostředkování. Další komunikace s dohodcem probíhá elektronicky. Pro přihlášení aukce 

musí zájemce vyplnit Příkaz k obchodování, který slouží jako přihláška aukce, a odeslat ji 

nejpozději do burzou stanoveného termínu, aby přihláška mohla být zařazena do přehledu 

aukčních nabídek. V případě, že zájemce má zájem o účast ve zveřejněných aukcích, vyplní 

Příkaz k obchodování – účast v aukci, který odevzdá dohodci. Po skončení burzovního 

shromáždění jsou zájemci informováni dohodcem o výsledcích obchodování. Pokud dojde 

k uzavření burzovního obchodu, jsou následně zájemci odeslány příslušné závěrkové listy. 

Českomoravská komoditní burza Kladno
6
 vznikla v roce 1995 a svou činnost 

provozuje na základě povolení vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a 

Ministerstvem zemědělství ČR. 

Obchodování na ČMKBK je rozděleno do sekcí, a to na běžné komodity, dřevařskou 

burzu, energetickou burzu, burzu odpadů a agrární sekci. Na burze jsou uzavírány 

standardizované promptní i termínové obchody. Obchodovat na ČMKBK lze přímo, takto 

obchodují členové ČMKBK, nebo prostřednictvím dohodců, kdy obchody fyzicky 

zprostředkovávají, dle pokynů účastníků obchodování, makléři. Obchodování je regulováno 

obecnými zákony a nařízeními, ale také burzovními pravidly a pravidly obchodování pro 

danou sekci. Smluvním stranám zajišťuje ČMKBK včasné a seriózní plnění uzavřených 

standardizovaných burzovních obchodů prostřednictvím garančního systému burzy. Dále pak 

umožňuje rychlé a profesionální řešení případných sporů prostřednictvím rozhodčího soudu, 

zprostředkovává spolupráci s orgány státní správy pro oblast obchodovaných komodit, 

zajišťuje přípravu makléřů členů burzy, udržuje a zprostředkovává kontakty s komoditními 

burzami podobného zaměření v zahraničí a další. 

K založení Plodinové burzy Brno
7
 došlo v prosinci 1992, obchodování začalo probíhat 

v červnu 1993. PBB byla založena v souladu se zákonem č. 229/1992 Sb. jako právnická 

                                                 
6
 popis je zpracován dle údajů z webových stránek Českomoravské komoditní burzy Kladno: Českomoravská 

komoditní burza Kladno. Hlavní stránka [online]. 2012 [cit. 2012-01-23]. Dostupné z www: 

http://www.cmkbk.cz/ 
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osoba nevýdělečné povahy. Slouží k organizování obchodů s komoditami, ale sama se těchto 

obchodů neúčastní, z toho plyne, že cílem není dosažení zisku, ale organizování obchodů a 

zabezpečení prostředků na svou činnost. V roce 1996 se PBB stává členem Evropské 

komoditní burzy sídlící ve Štrasburku. 

Obchodování na PBB probíhá na principu garantovaných obchodů, který zaručuje 

transparentní systém obchodování, obranu proti pohybu cen na trhu prostřednictvím 

dlouhodobého zajištění požadované ceny komodit, zajištění plateb komodit zúčtovacím 

centrem burzy a bankou, dodržování burzovních kvalitativních standardů obchodů a jistotu 

plateb za kontrakt. Všechny obchody na PBB uzavírané se řídí podmínkami stanovenými 

zákonem a burzovními pravidly. Vymahatelnost práva je zajišťována prostřednictvím 

Burzovního rozhodčího soudu.  

Předmětem obchodů na PBB jsou komoditní deriváty a komodity pocházející ze 

zemědělské a lesnické výroby, včetně produktů vzniklých jejich zpracováním. Na burze jsou 

uzavírány obchody promptní, termínové a opční. Denní kurzy jsou vyhlašovány burzovní 

komorou po skončení burzovního shromáždění v kurzovním listě.  

 

2.7 Obchodování na komoditních burzách 

Obchodování na burze může probíhat na tzv. obchodním parketu nebo prostřednictvím 

elektronického obchodování, např. dle Nesnídal, Podhajský (2006). 

Tradičním způsobem obchodování je obchodování na tzv. obchodním parketu. 

V současnosti se tímto způsobem obchodují hlavně klasické suroviny jako maso, energie, 

drahé kovy atd. U tohoto způsobu obchodování obchody uzavírají parketoví obchodníci, 

přičemž zde probíhá tzv. pitové párování příkazů. 

Dalším způsobem obchodování je elektronické obchodování. Párování prodejních a 

nákupních příkazů pak probíhá v serverech burzy. Jedná se o rychlejší, přesnější a také 

levnější způsob obchodování. Tento způsob obchodování je zajímavý hlavně pro kategorii 

malých spekulantů, jelikož všichni obchodníci mají přístup ke stejným informacím. 

V současné době jsou oba typy obchodování kombinovány. Je možné obchodovat na 

obchodním parketu nebo elektronicky, případně oběma způsoby. 

 

                                                                                                                                                         
7
 popis je zpracován dle údajů z webových stránek Plodinové burzy Brno: Plodinová burza Brno. Hlavní stránka 

[online]. 2012 [cit. 2012-01-23]. Dostupné z www: http://www.pbb.cz/ 
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2.8 Popis analytických metod komoditních trhů 

Při obchodování s komoditami, stejně jako při obchodech například s akciemi, 

využívají investoři různé analýzy jako podklad pro své rozhodování.  

Investoři mohou využívat analýzu technickou, fundamentální či psychologickou, 

jejichž stručný popis je obsahem této části práce. Údaje o těchto třech typech analýz vycházejí 

z popisu např. viz Polách (2008), přičemž popisy jsou upraveny pro potřeby provádění těchto 

analýz u komodit. 

2.8.1 Fundamentální analýza 

Jednou z analýz, se kterou se mohou investoři při obchodování setkat, je 

fundamentální analýza. V rámci fundamentální analýzy jsou zkoumány základní 

fundamentální faktory, které ovlivňují komodity. Pozornost je u této analýzy zaměřena na 

nabídku a poptávku, dále pak na historické trendy produkce, spotřebu, stavy zásob, informace 

o počasí a přírodních katastrofách, vývoz, sezónnost atd. 

K provádění fundamentální analýzy je potřeba velké množství informaci a zpracování 

takovéto analýzy je časově náročné. Je kladen velký důraz na podrobné znalosti o konkrétní 

komoditě. 

Po vyhodnocení výsledků fundamentální analýzy je možné rozhodnout o koupi či 

prodeji konkrétní komodity. V rámci této analýzy není řešeno načasování obchodu. 

Fundamentální analýzy neslouží ke krátkodobému obchodování, ale převážně 

k dlouhodobému obchodování, jako investiční horizont bývá uváděno období tří až pěti let.  

Fundamentální analýzu je možné rozdělit na tři dílčí části, a to analýzu globální, 

analýzu odvětvovou a analýzu konkrétního instrumentu. 

V rámci globální analýzy jsou posuzovány makroekonomické faktory působící na 

ceny komodit na komoditních trzích. Odvětvová analýzy je zaměřena na konkrétní odvětví, 

do kterého zkoumaná komodita spadá. Poslední dílčí analýzou je analýza konkrétního 

instrumentu, tedy podrobná analýza komodity. 

2.8.2 Technická analýza 

Technická analýza je nejpoužívanějším typem analýzy u komodit. Základním 

předpokladem technické analýzy je, že veškeré informace ovlivňující trh jsou již součástí 

ceny. Kurzy se vyvíjejí v trendech, přičemž formace a vývojové cykly se opakují. Na základě 

analýzy historických cen je možné, díky pravidelnému opakování formací a vývojových 

cyklů, provádět prognózy budoucího vývoje kurzu a určit vhodný okamžik k nákupu či 
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prodeji. Cílem technické analýzy je odhadnout budoucí směr vývoje kurzu. Výsledky 

technické analýzy jsou využívány především ke krátkodobému obchodování. 

Technická analýza je prováděna pomocí analýzy grafů a sledování technických 

indikátorů. Mezi grafické metody patří analýza grafických formací. Tato metoda staví na 

předpokladu, že grafické formace mají tendenci se pravidelně opakovat. Grafické formace lze 

rozčlenit na reverzní grafické formace, konsolidační grafické formace, mezery, trendy a 

trendové linie. Dále je možné využít metody založené na technických indikátorech. 

Výhody technické analýzy jsou její použitelnost prakticky na jakýkoliv finanční 

instrument a možnost reagovat rychleji než u fundamentální analýzy. Zachycování falešných 

signálů a vnášení subjektivního názoru analytika do analýzy jsou brány jako nevýhody této 

analýzy. 

2.8.3 Psychologická analýza 

Základem psychologické analýzy je předpoklad, že kurzy jsou v krátkém období silně 

ovlivněny psychologickými faktory. Předmětem zkoumání této analýzy je chování investorů.  

Psychologická analýza zahrnuje čtyři základní teoretické koncepce, a to spekulativní 

rovnovážnou hypotézu, Kostolanyho burzovní psychologii, teorii spekulativních bublin a 

Drasnarovu koncepci psychologické analýzy. 

Základy spekulativní rovnovážné hypotézy položil J. M. Keynes. Jako hlavní faktor 

ovlivňující kurzy akcií je považováno spekulativní chování investičního publika. V rámci této 

teorie je rozlišována spekulace, jako investiční rozhodování založené na prognózování 

kolektivní psychologie, a podnikavost, jako činnost vyplývající z předvídání budoucího 

vývoje na základě fundamentální analýzy. Dle této teorie nastává problém ve chvíli, kdy 

spekulace převládne nad podnikavostí. 

Kostolanyho burzovní psychologie staví na předpokladu, že v krátkém období, zde 

období jednoho roku, jsou kurzy ovlivňovány zejména psychologickými reakcemi burzovního 

publika na různé události, ale v období delším působí na kurzy fundamentální ukazatelé. 

Účastníci jsou rozděleni na hráče, kteří chtějí rychle dosáhnout zisku, a spekulanty, kteří 

realizují dlouhodobější transakce. 

Teorie spekulativních bublin popisuje situaci, ve které dochází k neustálému růstu 

kurzu, aniž by tento růst byl podložen nějakým racionálním vysvětlením. 

Drasnarova koncepce psychologické analýzy vysvětluje zhodnocování a 

znehodnocování kurzů jako důsledek působení lidských protichůdných vlastností, jde o 

chamtivost a strach. 
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2.9 Nabídka komodit, poptávka po komoditách a jejich cena 

Vývoj ceny značně ovlivňují komoditní cykly. Ty mají za následek, že v určitou chvíli 

je nabídka omezena a ceny jsou vysoké. Následně je pak zboží dostatek a ceny klesají. Ceny 

komodit ovlivňuje řada faktorů, a to fundamentální vlivy, jako například zprávy o produkci, 

spotřebě, zásobách, přírodních katastrofách, obchodních bariérách, státních intervencích apod. 

Dále pak technické faktory, kde jsou důležité cenové psychologické hranice či překoupenost a 

přeprodanost trhu aj. Z dlouhodobého hlediska určuje cenu komodit stav mezi produkcí a 

spotřebou dané komodity ve světě. Převažuje-li nabídka, pak ceny klesají, převažuje-li 

poptávka, pak ceny rostou. Takto je popisován vývoj cen komodit např. viz Rogers (2008). 

Nabídka je ovlivněna, mimo jiné, množstvím skladových zásob. Skladové zásoby 

komodit jsou množství, které je převedeno z minulého období, ke kterému je přičteno 

množství vyprodukované během běžného období. Nabídku ovlivňují i další faktory, například 

produkce, import, nové technologie, počasí, množství producentů apod. 

Poptávkou po komoditách se rozumí množství poptávané při určité cenové hladině. 

V případě nízkých cen, poptávka roste. Pokud jsou ceny vysoké, poptávka klesá. Struktura 

spotřeby se mění jak s rostoucí cenou, tak s klesající cenou. 
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3 Popis vybraných náhodných procesů včetně metod 

statistického odhadu 

Následující kapitola bude věnována náhodným procesům. Budou popsány jednotlivé 

typy náhodných procesů a možnosti simulace těchto procesů. Dále budou obsahem následující 

kapitoly metody statistického odhadu a dojde také k vymezení jednotlivých fází procesu 

modelování. Charakteristiky popsané v této části práce vycházejí například z publikací 

Cipra (2008), Forbelská (2009) či Zmeškal (2004). 

 

3.1 Základní popisné statistiky 

Při posuzování efektivnosti investic je zohledňována výnosnost a rizikovost investic, 

např. viz Zmeškal (2004). Při posuzování efektivnosti z hlediska se vychází ze střední 

hodnoty výnosu, proto je nutné časové řady cen přepočíst na výnosy. Výpočet výnosů z cen 

vychází ze vztahu: 

1,

,

, ln



ti

ti

ti
P

P
R ,          (3.1) 

kde tiR ,  je výnos v čase t, 1, tiP  je cena v předchozím období a tiP ,  cena v následujícím 

období. Tímto způsobem je možné vyčíslit spojitý výnos. Druhou možností výpočtu výnosů je 

výpočet dle vztahu: 
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kde tiP ,  je cena v běžném období a 1, tiP  je cena v předchozím období. Vztah (3.2) je 

používán k vyčíslení diskrétních výnosů. 

Z časových řad výnosů vyčíslených dle vztahu (3.1) nebo (3.2) je možné vypočítat 

očekávanou střední hodnotu výnosu jako: 
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kde )( iRE  je střední hodnota výnosu a N  značí počet pozorování. 

Při posuzování rizikovosti se vychází z rozptylu, respektive směrodatné odchylky, 

časové řady výnosu. Výběrový rozptyl je možné vypočíst dle vztahu: 
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kde 2

i  označuje výběrový rozptyl výnosů. Z rozptylu je možné následně vyčíslit 

směrodatnou odchylku jako odmocninu z rozptylu, což je možné zachytit vztahem: 
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kde i  je výběrová směrodatná odchylka výnosů. 

Jak uvádí např. Zmeškal (2004), je pomocí koeficientu korelace zkoumána závislost 

mezi časovými řadami výnosů. Koeficient korelace může nabývat hodnoty od -1 do 1, 

přičemž -1 znamená úplnou negativní závislost, 0 značí nezávislost a 1 znamená úplnou 

pozitivní závislost mezi proměnnými. Koeficient korelace je možné vyčíslit dle vztahu: 
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kde ij  dílčí korelace výnosů a ij  je dílčí výběrová kovariance výnosů. 

Ze vztahu (3.6) je patrné, že koeficient korelace je možné vypočítat i pomocí 

kovariance, kterou je možné vyčíslit dle vztahu: 
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3.2 Náhodné procesy a jejich simulace 

Pojem náhodný proces je reálnou funkcí dvou proměnných, a to elementárního jevu a 

jedné reálné proměnné, kterou bývá obvykle čas, viz Forbelská (2009). Náhodných procesů 

existuje bezpočet. Je možné se s nimi shledat například ve fyzikálních a technických vědách, 

biologických vědách, společenských vědách a v ekonomice. Metody zpracování náhodných 

(stochastických) procesů jsou založeny na teorii pravděpodobnosti náhodných procesů. 

„Stochastický proces je matematickým modelem reálného děje náhodného charakteru, 

který probíhá nepřetržitě v čase“, viz Forbelská (2009, s.48). 

U klasické dekompozice časových řad se vychází z předpokladu, že náhodný proces 

generující časovou řadu je závislý pouze na čase. Časovou řadu pak lze rozdělit na 

deterministickou složku a náhodnou složku. Deterministická složka v sobě obsahuje trend a 

sezónní složku. Trend odráží dlouhodobé tendence časové řady. Sezónní složka zachycuje 

periodické kolísání, které má systematický charakter. Náhodná složka vyjadřuje nahodilé jevy 

a nesystematické výkyvy. Zahrnuje v sobě chyby měření a zaokrouhlování při výpočtech. 
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Náhodná složka je tvořena tzv. „bílým šumem“, což jsou vzájemně nezávislé náhodné 

veličiny s nulovou střední hodnotou a konstantním rozptylem. 

K dekompozici časových řad se používají aditivní modely a multiplikativní modely, 

např. dle Cipra (2008). Aditivní modely lze zapsat ve tvaru: 

tttt SzTrY  ,         (3.8) 

kde tTr  je trendová složka, tSz  je sezónní složka a t  je náhodná složka. Ze vztahu (3.8) je 

zřejmé, že jednotlivé komponenty časové řady se sčítají. Každá ze složek časové řady je 

uváděna v absolutní hodnotě a měřena v měrných jednotkách původní časové řady. Aditivní 

typ dekompozice je obvykle používán v případě, že variabilita hodnot časové řady je v čase 

přibližně konstantní. 

V případě multiplikativních modelů se vychází z předpokladu, že časová řada je 

součinem jednotlivých komponent. Trendová složka je uváděna ve stejných měrných 

jednotkách jako původní časová řada, ale cyklická, sezónní a nesystematická složka jsou 

považovány za bezrozměrné koeficienty v relativním vyjádření. Tento typ dekompozice je 

využíván, v případech, kdy se variabilita hodnot časové řady v čase mění. Multiplikativní 

modely pak mají tvar: 

tttt SzTrY  .          (3.9) 

3.3 Typologie stochastických procesů 

Obsahem následující části práce je charakteristika a specifikace stochastických 

procesů, jelikož tyto procesy jsou základem pro vyjádření chování aktiv. 

V následující části jsou popsány Wienerův proces, Itôuv proces, Brownův proces a 

Mean reversion procesy. Popis typologie stochastických procesů je proveden např. dle 

Zmeškal (2004). 

3.3.1 Wienerův proces 

Wienerův specifický proces, jak bývá Wienerův proces také někdy nazýván, je 

základním prvkem dalších procesů. Wienerův proces vychází z předpokladu, že predikované 

ceny jsou ovlivněny pouze aktuální cenou a z předpokladu, že změny cen jsou v čase 

nezávislé. Wienerův proces lze zapsat: 

dtzdzzz t  ~~
0 ,       (3.10) 

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

Dle Wienerova procesu je přírůstek náhodné veličiny roven součinu náhodné 

proměnné a odmocniny přírůstku času. Jedná se o proces, který v sobě zahrnuje pouze 
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náhodnou složku. U tohoto procesu je střední hodnota   0dzE , rozptyl je tdz )var(  a 

směrodatná odchylka tdz )( . 

3.3.2 Itôův proces 

Itôův proces, který zahrnuje Wienerovy a Brownovy procesy, je jedním z obecných 

stochastických procesů. Tento proces je možné zapsat ve tvaru: 

    dztxbdttxadx  ;; ,       (3.11) 

kde a  je přírůstek a b  představuje směrodatnou odchylku. 

3.3.3 Brownův proces 

Jak říká např. Zmeškal (2004) je Brownův proces dvojího typu, a to Brownův 

aritmetický proces a Brownův geometrický proces. 

Brownův aritmetický proces, který bývá nazýván také jako zobecněný Wienerův 

proces. Skládá se z  trendové složky, která je lineární, a reziduální složky. Tento proces je 

definován: 

dzdtdx   .        (3.12) 

Brownův geometrický proces nachází široké využití při finančním modelování. U 

tohoto procesu se cena vyvíjí exponenciálně a rozdělení pravděpodobnosti je nesystematické, 

a to logaritmicko-normální. U logaritmicko-normálního rozdělení je možné nabytí pouze 

kladných hodnot. Brownův geometrický proces je možné zapsat ve tvaru: 

dzdtxdx   ,        (3.13) 

přičemž proces je možné zapsat také ve tvaru: 

dzdt
x

dx
  ,        (3.14) 

kde   představuje průměrný výnos za období a   je směrodatná odchylka. 

Při oceňování opcí je využíván geometrický Brownův proces s logaritmickými 

cenami, u kterého se předpokládá, že ceny se vyvíjejí dle Brownova geometrického procesu 

s využitím Itôovy lemy. Zapsat Itôovu lemu, která je obdobou Taylorova rozvoje pro funkce 

se stochastickými procesy u proměnných, je možné ve tvaru: 

      dzb
x

G
dtb

x

G

t

G
a

x

G
dG 




































 ..

2

1
. 2

2

2

.   (3.15) 

Pokud je tedy předpokládán vývoj dle Brownova geometrického procesu s využitím 

Itôovy lemy, pak lze geometrický Brownův proces s logaritmickými cenami zapsat ve tvaru: 

dzdtdzdtxddG 







 



2

ln
2

,   (3.16) 
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přičemž 
x

xTln . 

3.3.4 Mean-reversion proces 

Mean-reversion procesy jsou procesy, které se z dlouhodobého hlediska navracejí zpět 

k dlouhodobé rovnováze, za kterou bývá považována střední hodnota, např. dle Zmeškal 

(2004). V rámci tohoto typu procesů je určována dlouhodobá rovnovážná cena a rychlost 

návratu na rovnovážnou úroveň, jako vstupní parametry. Komodity, stejně jako úrokové 

sazby jsou obecně řazeny do kategorie mean-reversion procesů.  

Mean-reversion procesy
8
 je možné rozdělit na aritmetické a geometrické. Do skupiny 

aritmetických mean reversion procesů jsou řazeny Vašíčkův proces a Ornstein-Uhlenbeckův 

proces. Do kategorie geometrických mean-reversion procesů patří Schwarzův proces. 

Základním modelem této kategorie je Vašíčkův model, který bude použit také 

v následující části této práce, proto zde bude právě tento model blíže popsán. 

Vašíčkův model je základem pro ostatní mean-reversion modely. Nevýhodou tohoto 

modelu je, že simulace vývoje může nabývat také záporných hodnot. Tento nedostatek 

odstraňují modely, které později na tento základní model navázaly, například model CIR – 

Cox, Ingersoll-Rossův model, který je pojmenován podle svých tvůrců. Odhadovaný diskrétní 

mean-reversion Vašíčkův model je možné zapsat ve tvaru: 

  zdtdtxbarddx t
~ˆˆ

1    ,     (3.17) 

kde ba,  jsou odhadované parametry, ̂ představuje směrodatnou odchylku, dt  značí interval 

a z~  je náhodná veličina  1;0N . 

Ornstein-Uhlenbeckův proces je možné zapsat ve tvaru: 

  dzxdtxxXdx tttt   ,       (3.18) 

kde   značí intenzitu návratu cen ke své dlouhodobé rovnováze a X  představuje 

dlouhodobou úroveň návratu. Často bývá využívána aritmetická verze tohoto procesu, kterou 

je možné zapsat ve tvaru: 

  dzdtxX
x

dx
t

t

t   .        (3.19) 

Schwartzův model, který je řazen mezi modely geometrické, je možné matematicky 

zapsat ve tvaru: 

                                                 
8
 popis vychází z údajů získaných z: KOLKOVÁ, Andrea. Posouzení vhodnosti použití kombinačních pozičních 

strategií za rizika na základě odhadnutého stochastického procesu. In: DLUHOŠOVÁ, Dana. Nové přístupy a 

finanční nástroje ve finančním rozhodování. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 

Ekonomická fakulta, 2004. 640 s. ISBN 80-248-0669-X 
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  dzxdtxxXdx tttt   lnln .      (3.20) 

Tento model je pojmenován po svém tvůrci Eduardu Schwartzovi a je u něj možné 

najít společné znaky s Ornstein-Uhlenbeckovým procesem. Používána je také výnosová verze 

tohoto modelu, kterou je možné zapsat ve tvaru: 

  dzdtxX
x

dx
t

t

t   lnln .       (3.21) 

Geometrický mean reversion proces je možné zapsat ve tvaru: 

   xdzxdtxeXdx t    ,       (3.22) 

kde   znamená rychlost přibližování k dlouhodobé rovnováze a X  značí počáteční 

hodnotu aktiva. 

V případě, že 0 , pak je možné předpokládat, že se spíše může jednat o některý 

z modelů náhodné procházky. Pokud 0 , pak je možné předpokládat vývoj podle mean-

reversion modelů. 

K určení parametru dlouhodobé rovnováhy a parametru přibližování k dlouhodobé 

rovnováze slouží regresní analýza. Pro určení hodnot lineárního regresního modelu je 

nejznámější používanou metodou MNČ. 

Pro odhad parametrů geometrického mean-reversion procesu, který je popsán vztahem 

(3.22), je nutno provést substituci: 

teXdta   ,         (3.23) 

dtb  .          (3.24) 

Po provedení substituce lze proces zjednodušit do tvaru: 

1 tt xbadx .         (3.25) 

Dosazením do substituce zapsané vztahem (3.23) a (3.24) jsou získány hodnoty 

parametrů. 

Z geometrického mean-reversion procesu vychází geometrický Ornstein-Uhlenbeckův 

model, který je možné zapsat ve tvaru: 

  xdzxdtxXdx   .        (3.26) 

Na odhadnutých parametrech jsou prováděny testy statistické významnosti. V případě, 

že je jako statisticky nevýznamný označen parametr  , pak je vhodné využití geometrického 

Ornstein-Uhlenbeckova procesu ve tvaru (3.26). Pokud je za statisticky nevýznamný označen 

parametr  , pak je možné využití geometrického Brownova procesu ve tvaru (3.13). 

V případě, že jsou za statisticky nevýznamné označeny oba parametry, pak je možné použít 

Wienerův specifický proces, který je možné zapsat ve tvaru (3.10). 
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3.4 Proces modelování 

V následující části této práce bude popsán proces modelování. Následně budou 

jednotlivé části procesu modelování blíže specifikovány a rozepsány postupy výpočtů 

používaných v jednotlivých fázích procesu modelování. 

Proces modelování je možné rozdělit do několika fází. Jedná se o fázi formulace 

modelu, získání vstupních souborů, odhadu vstupních parametrů modelu, verifikace modelu, 

testování normality reziduí a fázi, ve které je popsáno možné využití modelu. 

3.4.1 Formulace modelu 

V rámci formulace modelu je stanoven předmět zkoumání. Jsou zde klasifikovány 

proměnné a je provedeno jejich verbální vymezení. Výsledkem těchto činnosti je stanovení 

modelu. 

Stanovuje se funkční forma a je proveden funkční zápis. Obecně lze matematickou 

formulaci lineárního modelu zapsat ve tvaru: 

tt XY 21   ,         (3.27) 

kde tY  je vysvětlovanou proměnnou, tX  označuje vysvětlující proměnné a   označuje 

koeficienty. 

Při formulaci modelu se vychází z matematického modelu. Sestavovaný model je 

získán rozšířením matematického modelu na model stochastický. Takový model je složen ze 

dvou částí, a to deterministické a stochastické. Deterministický model nezahrnuje náhodnou 

složku. Náhodná složka  1;0N  je obsahem stochastické části modelu. 

3.4.2 Získání datových souborů a analýza vstupních časových řad 

V této části modelování dochází nejprve k popisu získaných časových řad. Časové 

řady jsou metodicky popsány, jsou u nich zaznamenány měrné jednotky a zdroj, ze kterého 

byly získány.  

Je provedeno grafické zachycení vývoje jednotlivých časových řad, včetně jejich 

popisu. U analyzovaných časových řad jsou vyčísleny hodnoty základních popisných statistik 

a zkoumá se také stacionarita časových řad. Dále je prováděna analýza chybějících a 

extrémních hodnot. 

 

3.4.3 Odhad regresní funkce 

Dalším krokem při modelování je odhad parametrů modelu. Při výběru vhodné 

odhadové metody jsou zohledňovány vlastnosti odhadů, náročnost způsobů odhadů, kvalita a 
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kvantita dat apod. Nejběžněji používaná metoda, která bude využívána pro odhad parametrů 

také v této práci, je metoda nejmenších čtverců. 

Pro odhad modelu metodou nejmenších čtverců je nutné transformovat původní 

například Vašíčkův mean – reversion model na lineární tvar, a to: 

  1
ˆˆ

txr ,        (3.28) 

kde tba ̂  a ta ̂ . 

Po odhadu regresního modelu metodou nejmenších čtverců je možné provést dopočet 

výchozích parametrů Vašíčkova modelu, a to dle vztahů: 

t
a






̂
,         (3.29) 





ˆ

ˆ
b ,         (3.30) 

t

N

t

t

t
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ˆ



 .       (3.31) 

Pro odhad parametrů lineárního regresního modelu je možné použít metodu 

nejmenších čtverců, metodu maximální věrohodnosti či metodu momentů. Nejčastěji 

používanou metodou je metoda nejmenších čtverců, která hledá odhady parametrů způsobem, 

že vzhledem k těmto parametrům minimalizuje součet čtverců, viz Cipra (2008). Toto lze 

obecně zapsat jako: 


t

t

2min  ,         (3.32) 

kde  1ˆˆˆ
 tt xrrr   a  ˆ,ˆ  zde vystupují jako nezávislé parametry. 

Čtverce, tedy druhé mocniny, jsou zde využity, jelikož použitím prostých rozdílů by 

docházelo k vzájemnému vyrovnávání kladných a záporných hodnot. 

V některých případech je možné využít váženou metodu nejmenších čtverců, u které je 

čtvercům přiřazena váha. Tato metoda bývá využívána, pokud se vyskytne u modelu problém 

s heteroskedasticitou. 

 

3.4.4 Verifikace odhadnutého modelu 

Verifikací je chápáno ověření platnosti. Obsahem statistické verifikace je jednak 

posouzení statistické významnosti jednotlivých parametrů a také modelu jako celku. Při 

testování statistické významnosti jsou používány t-testy a F-test, např. viz Zmeškal (2004). 
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T-testy slouží k pro testování statistické významnosti odhadnutých koeficientů modelu. 

Pro t-test jsou stanoveny hypotézy: 

H0: 0ˆ i , tj. že odhadnutý koeficient je statisticky nevýznamný, a tedy tiX ,  nepřispívá 

k vysvětlení tiY , , 

H1: 0ˆ i , tj. že odhadnutý koeficient je statisticky významný, a tedy tiX ,  přispívá 

k vysvětlení tiY , . 

T-test je prováděn pomocí t-statistiky. T-statistika, která má Studentovo rozdělení 

pravděpodobnosti s df stupni volnosti, je vypočtena dle vztahu: 

i

ii

vypt




ˆ

ˆ 
    dft ,       (3.33) 

přičemž počet stupňů volnosti se určí jako kn , kde n  značí počet pozorování a k  je počet 

parametrů v modelu. 

Následně je porovnána vypočtená hodnota t-statistiky s kritickou hodnotou na 

stanovené hladině významnosti. Standardně je používána hladina významnosti 5 %, ale také 

10 % nebo 1 %. 

Rozhodovací pravidlo říká, že pokud je absolutní hodnota vypočtené t-statistiky větší 

než kritická hodnota, pak dochází k zamítnutí H0, což znamená, že odhadnuté parametry jsou 

statisticky významné. 

Alternativním způsobem testování statistické významnosti odhadnutých parametrů je 

pomocí porovnání stanovené hladiny významnosti s vypočtenou hladinou významnosti. 

Hypotézy a testovací statistiky jsou stejné jako při testování popsaném výše. Alternativní 

způsob testování se liší při rozhodování. Pokud je vypočtená hladina významnosti menší než 

stanovená hladina významnosti, pak je H0 zamítnuta. 

F-test slouží k testování celého regresního modelu. Opírá se o analýzu rozptylu. Pro 

tento test jsou stanoveny následující hypotézy: 

H0: 0ˆˆ
10   , tzn. odhadnutý model je statisticky nevýznamný, 

H1: 0ˆ
0   nebo 0ˆ

1  , tzn. odhadnutý model je statisticky významný. 

F-test je prováděn pomocí f-statistiky, u které se předpokládá Fisherovo rozdělení 

pravděpodobnosti. Výpočet je možné provést dle vztahu: 
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RSS

ESS

RSS

ESS

vyp
MS

MS

df

RSS

df

ESS

F  ,       (3.34) 

kde ESS je rozptyl vysvětlený regresí, RSS  označuje rozptyl přiřazený reziduálnímu rozptylu 

nevysvětlenému regresí, ESSMS  je průměrný vysvětlený rozptyl, RSSMS  je průměrný 

reziduální rozptyl, ESSdf  znamená počet stupňů volnosti rozptylu vysvětleného regresí, který 

je získán dle vztahu 1 kdf ESS , přičemž k  je počet nezávisle proměnných v modelu a 

RSSdf  je počet stupňů volnosti reziduálního rozptylu, který je vypočten dle vztahu 

)1(  kTdf RSS . 

Pro rozhodovací pravidlo platí, jestliže je vypočtená hodnota f-statistiky větší než 

kritická hodnota, pak je H0 zamítnuta. Zamítnutí H0 znamená potvrzení statistické 

významnosti modelu. V případě, že je vypočtená hodnota f-statistiky nižší než kritická 

hodnota, pak H0 je nezamítnuta. 

Alternativním způsobem rozhodování je rozhodování pomocí srovnání vypočtené 

hladiny významnosti s kritickou hladinou významnosti. Pokud je kritická hladina 

významnosti vyšší než vypočtená, pak je H0 zamítnuta, což znamená, že parametr je 

statisticky významný a obráceně. 

3.4.5 Testování normality reziduí 

Pomocí testování normality reziduí je ověřováno, zda náhodná složka má normální 

rozdělení, např. viz Cipra (2008). K tomuto testování je možné využít grafické testy či 

neparametrické testy. Grafické posouzení je možné provést pomocí histogramu rozložení 

četností, P-P grafu nebo Q-Q grafu. P-P plot je grafem výběrové distribuční funkce 

standardizovaných reziduí, který porovnává teoretické a naměřené kumulativní 

pravděpodobnosti. P-P plot vyjadřuje diference mezi body kvantilového grafu a diagonálou. 

Grafem výběrové distribuční funkce standardizovaných reziduí, který porovnává teoretické a 

naměřené kvantily, je Q-Q plot. Tento graf vyjadřuje diference mezi body kvantilového grafu 

a diagonálou. 

Mezi neparametrické testy je možné zařadit Kolmogorov - Smirnovův test, Jarque – 

Berův test či 2  test dobré shody. Tyto testy neslouží pouze k testování normality reziduí, ale 

jejich použití je možné pro testování charakteru rozdělení jiných časových řad. 
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Prvním z neparametrických testů, které je možné využít k testování normality reziduí, 

je Jarque-Berův test, dále jen J-B test. Tento typ testů je vhodný pro velké nebo asymptotické 

výběry. Pro tento test jsou stanoveny následující hypotézy: 

H0: rezidua jsou normálně rozdělená, 

H1: rezidua nemají asymptotické normální rozdělení. 

Pro provedení testu používáno testovací kritérium: 
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3

6

22 KS
nJB      df;12   ,    (3.35) 

kde S  je míra šikmosti a K  je míra špičatosti. 

Pro rozhodnutí platí, jestliže 2

vyp  > 2

krit , pak H0 je zamítnuta, což znamená, že na 

stanovené hladině významnosti je zamítnuto, že rezidua jsou normálně rozdělena. 

Dalším neparametrickým testem využitelným při testování normality reziduí je 

Kolmogorov-Smirnovův test, dále jen K-S test. Pro K-S test jsou stanoveny hypotézy: 

H0: distribuční funkce rozdělení náhodného výběru odpovídá teoretické distribuční funkci, 

H1: distribuční funkce rozdělení náhodného výběru neodpovídá teoretické distribuční 

funkci. 

Testování se provádí pomocí z-statistiky. Pro rozhodování platí, jestliže hodnota z-

statistiky vypočtené je menší nebo rovna hodnotě z-statistiky kritické, pak je H0 zamítnuta. 

Test šikmosti a špičatosti je speciálním testem určeným k testování normality. 

Porovnává koeficienty šikmosti a špičatosti náhodné veličiny s koeficienty normovaného 

normálního rozdělení  1,0N . Pro provedení testu je nutný výpočet koeficientů šikmosti a 

špičatosti a dále směrodatné odchylky reziduí koeficientu šikmosti a špičatosti. 

Test je proveden porovnáním vypočtených koeficientů šikmosti a špičatosti 

s koeficienty normovaného normálního rozdělení  1,0N , kde šikmost je rovna 0 a špičatost je 

rovna 3. Pro kontrolu je možné porovnat, zda koeficienty šikmosti a špičatosti, v absolutní 

hodnotě, jsou menší než dvojnásobek směrodatné odchylky reziduí těchto koeficientů. 

V případě, že jsou směrodatné odchylky větší než hodnoty koeficientů, lze předpokládat 

normální rozdělení. 

 

3.4.6 Využití odhadnutého modelu 

Poslední fází procesu modelování je interpretace výsledků, doporučení a rozhodnutí. 

Odhadnutý model může pak nalézt své využití například při analýze zkoumaného problému či 

systému v minulosti, ale také při simulaci budoucích vztahů a závislostí. Dále pak může být 
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využit pro predikci a při prognózách nebo jako nástroj pro rozhodování na mikro-, makro- či 

mezzo-úrovni. 

Odhadnuté modely je možné využít pro simulaci vývoje. Možnou metodou simulace je 

metoda simulace Monte Carlo. Aby bylo možné simulace provést je nejprve nutné nalezení 

trendu, dle kterého se vyvíjí skutečný vývoj, a zakomponovat do tohoto procesu také 

náhodnou složku. 

V následující části práce je pozornost zaměřena na aritmetické a geometrické mean-

reversion modely. Jako základní aritmetický model je zde zpracován Vašíčkův model. 

Z geometrických modelů se pak jedná o Schwartzův model. 

Pokud je předpokládáno, že se časová řada chová dle Vašíčkova modelu, který je 

vyjádřen stochastickou diferenciální rovnicí, kterou je možné zapsat ve tvaru: 

  zdtdtxbadx t
~ˆ

1    ,      (3.36) 

pak lze simulaci tohoto modelu zaznamenat obecnou rovnicí: 
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V případě, vyvíjí-li se časová řada dle Schwartzova modelu, který je možné vyjádřit 

stochastickou diferenciální rovnicí zapsanou ve tvaru: 

  zdtXdtXxbadx t
~ˆln 1    ,     (3.38) 

pak je možné simulaci tohoto modelu zapsat obecnou rovnicí ve tvaru: 
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4 Odhad stochastických modelů vybraných komoditních aktiv 

V rámci aplikační části této práce bude provedena analýza vybraných komoditních 

aktiv ze skupiny průmyslových kovů, která bude provedena na reálné historické časové řadě 

cen těchto kovů. Data jsou čerpána z webových stránek The World Bank
9
. 

Následně bude proveden odhad parametrů metodou nejmenších čtverců a dopočet 

parametrů vybraných stochastických modelů. Výpočty realizované v této části práce budou 

zpracovány pomocí SPSS 18.0 a MS Excel. 

 

4.1 Popis časových řad 

Pro potřeby této práce jsou vybrány časové řady cen komoditních aktiv. Jedná se o 

komoditní aktiva spadající do skupiny kovů, konkrétně je možné zařazení do podskupiny 

průmyslových kovů. Komoditní aktiva skupiny kovů byla vybrána, protože se jedná o 

komodity, které mohou výrazně ovlivňovat ekonomiku, jelikož bez komodit této skupiny se 

průmyslová produkce neobejde. 

Konkrétně jsou vybrány časové řady cen hliníku, mědi, olova, cínu, niklu a zinku. 

Časové řady těchto vybraných komodit jsou tvořeny cenami, za které byly tyto komodity 

obchodovány na LME. Časové řady zachycují období od ledna 1960 do prosince 2011. 

Z hlediska periodicity se jedná o časové řady s měsíčním intervalem pozorování. 

Přehled jednotlivých časových řad a měrných jednotek, ve kterých jsou zachyceny, 

uvádí Tab. 4.1. 

 
Tab. 4.1 Přehled časových řad a jednotek, ve kterých jsou uvedeny 

Časová řada Jednotky 

Hliník USD / metrická tuna 

Měď USD / metrická tuna 

Olovo cent / kilogram 

Cín cent / kilogram 

Nikl USD / metrická tuna 

Zinek cent / kilogram 

 

V případě hliníku, mědi a niklu jsou ceny uvedeny v USD za měrnou jednotku, kterou 

je metrická tuna. U olova, cínu a zinku jsou ceny zaznamenány v centech za kilogram. 

 

                                                 
9
 jedná se o časové řady cen dle údajů The World Bank: The World Bank. Commodity Markets – Historical data 

[online]. 2012 [cit. 2012-01-23]. Dostupné z www: 

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:21574907~

menuPK:7859231~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html 
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4.1.1 Základní charakteristiky vybraných kovů
10

 

Hliník je třetím nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře. Jedná se o lehký kov, který je 

poměrně reaktivní a obvykle je pokryt tenkou vrstvou, která zabraňuje dalším reakcím. Tento 

kov je charakteristický vysokou tepelnou a elektrickou vodivostí a také vysokou odolností 

proti korozi. Hliník se využívá při výrobě hliníkového plechu, hliníkové folie a hliníkové 

vlny. Hliníkový plech má široké využití například ve stavebnictví, hliníková fólie je 

používána v potravinářském průmyslu a hliníková vlna je používána jako těsnící materiál. 

Různé lehké slitiny s obsahem tohoto kovu jsou používány jako konstrukční materiál 

automobilů, letadel a lodí. V současnosti se světová produkce tohoto kovu pohybuje kolem 

200 mil. tun. Největšími světovými producenty bauxitu jsou Austrálie, Čína, Brazílie, Indie a 

Guinea.
11 
Předpokládané světové zásoby jsou odhadovány na 27 mld. tun. 

Měď v přírodě tvoří celou řadu minerálů, přičemž mezi nejznámější patří chalkopyrit, 

chalkosin, covellin, kuprit, malachit a azurit. Jedná se o červenavý kov, který je velmi dobrým 

vodičem elektřiny a tepla. S vodou tento kov nereaguje, ale dlouhodobým působení vzduchu 

vzniká zelená vrstva měděnky. Pro své dobré vodivé vlastnosti je tento kov používán 

v elektrotechnice, a to na dráty, antény, vinutí cívek elektromotorů a transformátorů. Měděný 

plech nachází využití jako střešní krytina nebo na umělecké práce. Významné jsou také slitiny 

jako mosaz, bronz či alpaka. Mosaz je slitina mědi se zinkem a vyrábí se z ní například kování 

aj. Další slitinou je bronz, je to slitina mědi a cínu, která se používá na ložiska, ozubená kola, 

zvony, sochy a mince. Slitina mědi a niklu je nazývána alpaka. V současné době se světová 

těžba pohybuje kolem 15 mil. tun ročně. Za největší producenty tohoto kovu jsou považováni 

Chile, USA, Peru, Čína a Austrálie
12.

 Předpokládané světové zásoby jsou odhadovány na 540 

mil. tun. 

Olovo je modrobílý těžký kov. Tento kov je velmi měkký. Je špatným vodičem tepla a 

elektřiny. Tvoří celou řadu slitin. Tyto slitiny nacházejí své uplatnění jako ložiskové kovy, 

liteřiny a lehce tavitelné slitiny. Používá se také při výrobě akumulátorů a tetraethylolova. 

Olovo jakož i všechny sloučeniny olovo obsahující jsou jedovaté. V současnosti se světová 

těžba tohoto kovu pohybuje kolem 4 mil. tun ročně. Je však důležité zdůraznit, že přibližně 

80 % olova je následně recyklováno, proto velká část produkce olova pochází z druhotných 

                                                 
10

 kapitola zpracována z údajů např. viz Šrámek (2005) a údajů dostupných z: JIRÁSEK, Jakub a Martin 

VAVRO. Rudní suroviny [online]. 2012 [cit. 2012-01-23]. Dostupné z www: 

http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/rudni_suroviny.html 
11

 seřazení největších producentů je provedeno dle velikosti produkce v roce 2008 
12

 seřazení největších producentů je provedeno dle velikosti produkce v roce 2008 
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surovin. Největšími světovými producenty olova jsou Čína, Austrálie, USA, Peru a Mexiko.
13

 

Předpokládané světové zásoby jsou odhadovány na 200 mil. tun. 

Cín je měkký a velmi kujný kov. V přírodě se vyskytuje jako cínovec, ze kterého je 

cín získáván redukcí uhlíkem. Značné množství cínu je získáváno odcínováním pocínovaných 

odpadů, tedy z druhotného zpracování surovin. Své využití nachází cín v potravinářském 

průmyslu, kde většina produkce cínu je spotřebována na pocínování železného plechu 

určeného k výrobě konzerv. Dále je cín využíván pro výrobu slitin, zejména bronzu, také 

pájek a ložiskových kovů. V současnosti se světová těžba cínu pohybuje kolem 300 tis. tun 

ročně. Největšími světovými producenty cínu jsou Čína, Indonésie, Peru, Bolívie, Brazílie a 

Demokratická republika Kongo
14
. Předpokládané světové zásoby cínu jsou odhadovány 

na 5,6 mil. tun. 

Nikl je slabě feromagnetický kov bílé barvy. Je dobře kujný a tažný. Největší část 

produkce niklu je spotřebována na výrobu niklových ocelí, které jsou odolné vůči korozi a 

žáruvzdorné. Jedná se asi o 65 % celkové produkce tohoto kovu. V jemně rozptýlené podobě 

se nikl používá jako katalyzátor při ztužování tuků. Dále své použití nachází při výrobě 

akumulátorů a baterií. V současné době se světová těžba pohybuje kolem 1,5 mil. tun ročně. 

Největšími světovými producenty tohoto kovu jsou Rusko, Kanada, Austrálie, Indonésie a 

Nová Kaledonie.
15

 Předpokládané světové zásoby jsou odhadovány na 71 mil. tun. 

Zinek je modrobílý měkký kov, který je chemicky značně reaktivní. V přírodě se 

vyskytuje jako sfalerit či smithsonit. Největší část produkce je používána na antikorozní 

povlaky, tedy pozinkování plechu, drátů a lan. Ze zinku se také vyrábějí elektrody 

galvanických článků, karburátory nebo objímky žárovek. Zinek je velmi významnou součástí 

mosazi, která může obsahovat 20 – 50 % tohoto kovu. Světová těžba zinku se pohybuje kolem 

11 mil. tun ročně. Největší světoví producenti zinku jsou Čína, Peru, Austrálie, USA a 

Kanada.
16 
Předpokládané světové zásoby zinku činí přibližně 200 mil. tun. 

 

4.1.2 Základní popisné statistiky časových řad 

V následující části jsou vypočteny a interpretovány základní popisné statistiky, které 

jsou popsány v kapitole 3.1, pro jednotlivé časové řady cen vybraných kovů. Tab. 4.2 je 

shrnutím základních údajů o jednotlivých zkoumaných časových řadách. Obsahuje údaje 

                                                 
13

 seřazení největších producentů je provedeno dle velikosti produkce v roce 2008 
14

 seřazení největších producentů je provedeno dle velikosti produkce v roce 2008 
15

 seřazení největších producentů je provedeno dle velikosti produkce v roce 2008 
16

 seřazení největších producentů je provedeno dle velikosti produkce v roce 2008 
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o počtu pozorování, maximálních a minimálních hodnotách, střední hodnotě a směrodatné 

odchylce. 

 
Tab. 4.2 Shrnutí základních popisných statistik jednotlivých časových řad cen vybraných kovů

17
 

 Počet 

pozorování 
Minimum Maximum Střední 

hodnota 

Směrodatná 

odchylka 

Hliník 624 496,04 3 577,86 1 291,53 628,16 

Měď 624 606,71 9 867,60 2 329,84 1 905,61 

Olovo 624 14,07 371,97 67,75 57,89 

Cín 624 216,27 3 236,33 790,01 525,76 

Nikl 624 1 631,00 52 179,05 7 647,93 7 313,67 

Zinek 624 17,66 440,54 96,30 69,29 

 

Každá časová řada cen vybraných kovů se skládá z 624 pozorování s měsíční datovou 

frekvencí. Graficky jsou jednotlivé časové řady cen vybraných kovů znázorněny pomocí 

lineárních grafů, které jsou uvedeny v Obr. 4.1 až Obr. 4.6. 

 
Obr. 4.1 Vývoj cen hliníku od ledna 1960 do 

prosince 2011 

 

Obr. 4.2 Vývoj cen mědi od ledna 1960 do prosince 

2011 

 
 

Obr. 4.1 zachycuje grafický vývoj cen hliníku od ledna 1960 do prosince 2011. 

Z vývoje je patrné, že ceny tohoto kovu mají rostoucí tendenci. Nejnižší ceny jsou zachyceny 

na začátku sledovaného období. Do počátku 70. let 20. století dochází ke změnám ceny jen 

mírně, ale v následujícím období ceny značně rostou. Maximální hodnotu vykazuje cena 

v červnu 1988. Minimální hodnoty jsou zaznamenány v období od března 1962 do září 1963. 

Průměrná ceny hliníku činí 1 291,53 USD za metrickou tunu. Odchylka od střední hodnoty je 

zjištěna ve výši 628,16 USD/mt. 

Obr. 4.2 je grafickým znázorněním vývoje cen mědi v období od ledna 1960 do 

prosince 2011. Z grafického znázornění vývoje cen mědi je zřejmé, že v období mezi léty 

1960 až 2005 se ceny tohoto kovu vyvíjejí poměrně rovnoměrně bez výrazných výkyvů 

                                                 
17

 údaje jsou v absolutním vyjádření, přičemž konkrétní jednotky se liší dle kovu a jednotky uvádí Tab. 4.1 
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s mírnou rostoucí tendencí. Od roku 2005 je zřejmý výrazný nárůst cen mědi, po kterém 

následuje na přelomu roku 2008 a 2009 výrazný pád cen. Minimální hodnota ve sledovaném 

období je zjištěna v lednu 1961, nejvyšší hodnota je zaznamenána v červenci 2011. Průměrná 

cena mědi je ve sledovaném období 2 329,84 USD/mt. Odchylka od střední hodnoty činí 

1 905,61 USD/mt. 

 
Obr. 4.3 Vývoj cen olova od ledna 1960 do prosince 

2011 

 

Obr. 4.4 Vývoj cen cínu od ledna 1960 do prosince 

2011 

 
 

V Obr. 4.3 je zachycen graficky vývoj cen olova v období od ledna 1960 do prosince 

2011. Z tohoto grafu je zřejmé, že v období od roku 1960 do roku 2006 se ceny olova vyvíjejí 

poměrně rovnoměrně s mírnou rostoucí tendencí, avšak v roce 1979 s patrnějším nárůstem 

ceny. Od roku 2006 je patrný strmější vzestup cen, po kterém následuje na konci roku 2008 

výrazný pád cen na úroveň cen zaznamenaných v roce 2005. V následujících obdobích 

dochází opět k růstu cen. Nejnižší hodnota ve sledovaném období je zjištěna v srpnu 1962, 

a to ve výši 14,07 centů za kg. Nejvyšší cena je zaznamenána v říjnu 2007. Průměrná cena 

ve sledovaném období činila 67,75 centů za kg, přičemž odchylka od této střední hodnoty je 

zjištěna ve výši 57,89 centů za kg. 

Vývoj cen cínu zachycuje Obr. 4.4. Ceny jsou zde zachyceny za období od ledna 1960 

do prosince 2011. Z grafického znázornění vývoje cen cínu je zřejmé, že do roku 2005 se 

ceny vyvíjejí, vyjma období od roku 1976 do 1985, kdy jsou ceny patrně vyšší, poměrně 

rovnoměrně s mírnou rostoucí tendencí. Od roku 2006 ceny markantně rostou a v dubnu 2011 

dosahují maximální hodnoty za celé sledované období. Průměrná cena cínu činí 790,01 centů 

za kg, přičemž odchylka o této střední hodnoty je zaznamenána ve výši 525,76 centů za kg. 

Obr. 4.5 zachycuje grafické znázornění vývoje cen niklu v období od ledna 1960 do 

prosince 2011. Z tohoto grafického znázornění je patrné, že do roku 1988 se ceny vyvíjejí 

poměrně rovnoměrně s mírnou rostoucí tendencí. V následujících letech je zachycený vývoj 
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znatelně rozkolísaný. Od roku 2005 je zřejmý výrazný růst, přičemž v květnu 2007 je 

zaznamenána maximální zjištěná hodnota ve sledovaném období. V následujících obdobích 

dochází k významnému poklesu cen niklu, a to až na úrovně cen 90. let 20. století. Průměrná 

cena niklu je zjištěna na úrovni 7 647,93 USD/mt s odchylkou od této hodnoty ve výši 

7 313,67 USD/mt. 

 
Obr. 4.5 Vývoj cen niklu od ledna 1960 do prosince 

2011 

 

Obr. 4.6 Vývoj cen zinku od ledna 1960 do 

prosince 2011 

 
 

Obr. 4.6 představuje grafické znázornění vývoje cen zinku v období od ledna 1960 do 

prosince 2011. Z grafu je patrné, že v prvních deseti sledovaných letech se vyvíjí cena zinku 

poměrně rovnoměrně. Na počátku 70. let 20. století je zřejmý výraznější nárůst cen zinku, 

které následně opět výrazněji klesají. V následujícím období do roku 2006 je u cen zinku 

patrný znatelně rozkolísaný mírně rostoucí trend. Výrazný cenový skok je zaznamenán mezi 

léty 2006 až 2008, kdy je dosaženo také maximální hodnoty pro sledované období, a to ve 

výši 440,54 centů za kg, která byla dosažena v prosinci 2006. Následně ceny velmi výrazně 

poklesly. Průměrná cena zinku činí 96,30 centů za kg, přičemž průměrná odchylka od této 

hodnoty je zjištěna ve výši 69,29 centů za kg. 

 

4.1.3 Analýza chybějících a extrémních hodnot 

U jednotlivých časových řad je provedena analýza chybějících a extrémních hodnot. 

Výsledky této analýzy jsou shrnuty v Tab. 4.3 

Analýza chybějících hodnot je prováděna za účelem zjištění, zda jsou použité časové 

řady úplné. Z provedené analýzy, jejíž výsledky shrnuje Tab. 4.3, je zřejmé, že žádná 

z časových řad není neúplná, tedy neosahuje žádné chybějící hodnoty. 

 

Tab. 4.3 Shrnutí analýza chybějících a extrémních hodnot 

 Chybějící 

hodnoty 

Odlehlé hodnoty 

dolní horní 
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Hliník 0 0 1 

Měď 0 0 69 

Olovo 0 0 64 

Cín 0 0 17 

Nikl 0 0 66 

Zinek 0 0 35 

 

Následuje analýza extrémních hodnot. Za extrémní hodnoty jsou zde považovány 

hodnoty přesahující 1,5 násobek mezikvartilového rozpětí od dolního a horního kvartilu. Tato 

analýza je důležitá, jelikož odlehlé hodnoty mohou signalizovat některé důležité skutečnosti. 

Výsledky analýzy extrémních hodnot jsou shrnuty v Tab. 4.3. Z tohoto shrnutí je 

zřejmé, že v jednotlivých časových řadách jsou zaznamenány pouze horní odlehlé hodnoty. 

Graficky je možné tuto analýzu zachytit pomocí box plot grafů. Tyto grafy pro jednotlivé 

časové řady cen vybraných kovů jsou uvedeny v Příloha 7 až Příloha 12. 

U časové řady cen hliníku je zachycena pouze jedna odlehlá hodnota, a to v roce 1988. 

Časová řada cen mědi vykazuje 69 odlehlých hodnot. Tyto hodnoty se objevují v období let 

2005 až 2011. Odlehlé hodnoty jsou zaznamenány také u časové řady cen olova, přičemž se 

jedná o 64 hodnot. Tyto hodnoty jsou zachyceny v roce 1979 a také v období let 2006 až 

2011. Časová řada cen cínu vykazuje 17 odlehlých hodnot. Tyto hodnoty je možné 

zaznamenat v roce 2008 a také mezi léty 2010 až 2011. V roce 1989 a dále pak v období let 

2005 až 2011 jsou zaznamenány odlehlé hodnoty u časové řady cen niklu. Poslední 

zkoumanou je časová řada cen zinku. U této časové řady je zachyceno 35 odlehlých hodnot 

v období let 2006 až 2011. 

Z provedeného srovnání je možné konstatovat, že odlehlé hodnoty u vybraných kovů 

jsou zaznamenány vždy v období před významným poklesem cen těchto kovů. 

 

4.1.4 Korelace 

Pomocí korelace je měřena závislost mezi vybranými kovy. Korelaci je možné vyčíslit 

dle vztahu (3.6). Tab. 4.4 představuje korelační matici vybraných kovů. Tato vzájemná 

závislost je zkoumána na časových řadách cen vybraných kovů. 

 
Tab. 4.4 Korelační matice 

 Hliník Měď Olovo Cín Nikl Zinek 

Hliník 
1 0,782 0,760 0,631 0,836 0,828 

Měď 
0,782 1 0,924 0,704 0,889 0,864 

Olovo 
0,760 0,924 1 0,785 0,846 0,792 

Cín 
0,631 0,704 0,785 1 0,588 0,545 

Nikl 
0,836 0,889 0,846 0,588 1 0,905 
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Zinek 
0,828 0,864 0,792 0,545 0,905 1 

 

Z Tab. 4.4 je zřejmé, že mezi všemi vybranými kovy existuje poměrně silná závislost. 

Koeficienty korelace mezi vybranými kovy se pohybují v rozmezí od 0,545 do 0,924. 

Nejslabší vzájemná závislost je zaznamenána mezi cínem a zinkem a jen nepatrně silnější 

mezi cínem a niklem. Naopak nejsilnější závislost je možné sledovat mezi mědí a olovem. 

Silné závislosti mezi jednotlivými kovy je možné připisovat například tomu, že z kovů 

jsou často vyráběny slitiny nebo jsou k výrobě některých produktů používány společně. 

Například korelace mezi mědí a zinkem je 0,864, z této kombinace kovů je vytvářen mosaz. 

Další možnou slitinou, je slitina mědi a cínu, tedy bronz. Z Tab. 4.4 je patrné, že i u této 

kombinace kovů je zřejmá významná korelace cen, přičemž koeficient korelace činí 0,704. 

Alpaka je slitinou mědi a niklu, z korelační matice je patrné, že také u této kombinace kovů je 

zjištěna silná vzájemná závislost cen, a to s koeficientem korelace ve výši 0,889. 

 

4.2 Výnosy z vybraných komoditních aktiv 

Z časových řad cen vybraných kovů je možné vyčíslit výnosy. Výnosy mohou být 

diskrétní nebo spojité, přičemž rozdíl mezi těmito výnosy je dán odlišným způsobem jejich 

výpočtu. Diskrétní výnosy je možné vyčíslit dle vztahu (3.2). Spojité výnosy se pak počítají 

dle vztahu (3.1). Vyčíslené výnosy mohou pak dále sloužit pro posouzení investice do 

vybraných kovů z hlediska výnosnosti a rizikovosti. Dle výnosnosti se investice do vybraných 

komodit posuzují podle střední hodnoty výnosu. Při srovnání investic dle rizikovosti se 

vychází z hodnoty směrodatné odchylky výnosů. 

Údaje o počtu pozorování, minimálních a maximálních hodnotách, střední hodnotě a 

směrodatné odchylce u diskrétních výnosů jednotlivých vybraných komodit shrnuje Tab. 4.5. 

Tytéž údaje pro spojité výnosy shrnuje Tab. 4.6. 

 
Tab. 4.5 Shrnutí základních popisných statistik diskrétních výnosů z vybraných kovů

18
 

 
Počet 

pozorování 
Minimum Maximum 

Střední 

hodnota 

Směrodatná 

odchylka 

Hliník 623 - 0,2783 0,1973 0,0034 0,0481 

Měď 623 - 0,2954 0,2830 0,0062 0,0698 

Olovo 623 - 0,2557 0,3623 0,0060 0,0686 

Cín 623 - 0,2225 0,1753 0,0048 0,0513 

Nikl 623 - 0,3178 0,7880 0,0064 0,0735 

Zinek 623 - 0,2497 0,3972 0,0051 0,0628 
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 údaje jsou uvedeny v absolutním vyjádření 
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Z Tab. 4.5 je zřejmé, že minimální hodnoty diskrétních výnosů vybraných kovů se 

pohybují v rozmezí přibližně od - 22 % do - 31 %. Nejnižší minimální hodnota je zjištěna u 

časové řady diskrétních výnosů z niklu. Naopak nejvyšší minimální hodnotu výnosů vykazuje 

časová řada výnosů z cínu. 

Maximální zjištěné hodnoty výnosů z vybraných kovů se pohybují v rozmezí přibližně 

od 17 % do 79 %. Nejnižší zaznamenanou maximální hodnotu výnosu vykazuje časová řada 

výnosů z cínu. Nejvyšší maximální hodnota je zjištěna u časové řady výnosů z niklu. 

Průměrné hodnoty diskrétních výnosů z jednotlivých časových řad jsou zaznamenány 

v rozmezí 0,3 % až 0,63 %. Průměrná odchylka od střední hodnoty se pohybuje 

u jednotlivých časových řad diskrétních výnosů z vybraných kovů v rozmezí 4,8 % až 7,3 %. 

Graficky je možné vývoj časových řad diskrétních výnosů vybraných kovů vyjádřit 

pomocí liniových grafů. Tyto liniové grafy zachycující vývoj diskrétních výnosů z hliníku, 

mědi, olova, cínu, niklu a zinku jsou uvedeny v Příloha 14 až Příloha 19. 

 
Tab. 4.6 Shrnutí základních popisných statistik spojitých výnosů z vybraných kovů

19
 

 Počet 

pozorování 
Minimum Maximum Střední 

hodnota 

Směrodatná 

odchylka 

Hliník 623 - 0,3262 0,1801 0,0022 0,0484 

Měď 623 - 0,3501 0,2492 0,0038 0,0701 

Olovo 623 - 0,2953 0,3092 0,0037 0,0686 

Cín 623 - 0,2517 0,1615 0,0035 0,0517 

Nikl 623 - 0,3824 0,5811 0,0039 0,0698 

Zinek 623 - 0,2873 0,3345 0,0032 0,0624 

 

Základní charakteristiky časových řad spojitých výnosů vybraných kovů shrnuje Tab. 

4.6. Z této tabulky je zřejmé, že minimální zjištěná hodnota u spojitých výnosů vybraných 

kovů se pohybuje v rozmezí přibližně od - 25 % do – 38 %. Maximální zjištěné hodnoty se 

pohybují v intervalu od 16 % do 58 %. Průměrné hodnoty spojitých výnosů z vybraných kovů 

jsou zaznamenány v rozmezí od 0,2 % do 3,9 %. Průměrná odchylka od střední hodnoty 

výnosů z vybraných kovů se pohybuje v rozmezí od 0,5 % do 7 %. Graficky je vývoj 

jednotlivých časových řad uveden v Příloha 20 až Příloha 25. 

U skupiny vybraných kovů je možné provést seřazení dle výnosnosti a dle rizikovosti. 

Určené pořadí zachycuje Tab. 4.7 a Tab. 4.8 Vybrané kovy jsou dle výnosnosti seřazeny od 

nejvýnosnějšího po nejméně výnosný. Pořadí dle rizikovosti je určeno od nejvíce rizikového 

po nejméně rizikové. 

Jak pro variantu diskrétních, tak pro variantu spojitých výnosů vychází jako 

nejvýnosnější nikl. Naopak za nejméně výnosný lze označit hliník. 
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 údaje jsou uvedeny v absolutním vyjádření 
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Obr. 4.7 Srovnání vybraných kovů z hlediska 

výnosnosti a rizikovosti u diskrétních výnosů 
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Tab. 4.7 Srovnání vybraných kovů z hlediska 

výnosnosti a rizikovosti u diskrétních výnosů 

 Pořadí dle 

výnosnosti 
Pořadí dle 

rizikovosti 
Hliník 6. 6. 

Měď 2. 2. 

Olovo 3. 3. 

Cín 5. 5. 

Nikl 1. 1. 

Zinek 4. 4. 
 

 

V případě setřídění dle rizikovosti jsou mezi spojitými a diskrétními výnosy 

zaznamenány drobné rozdíly. V případě diskrétních výnosů je za nejrizikovější možné 

považovat nikl, avšak u spojitých výnosů je nejrizikovější měď. Za nejméně rizikový je 

možné shodně jak u diskrétních, tak u spojitých výnosů označit hliník. 

 
Obr. 4.8 Srovnání vybraných kovů z hlediska 

výnosnosti a rizikovosti u spojitých výnosů 
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Tab. 4.8 Srovnání vybraných kovů z hlediska 

výnosnosti a rizikovosti u spojitých výnosů 

 Pořadí dle 

výnosnosti 
Pořadí dle 

rizikovosti 
Hliník 6. 6. 

Měď 2. 1. 

Olovo 3. 3. 

Cín 4. 5. 

Nikl 1. 2. 

Zinek 5. 4. 
 

 

Při zkoumání vztahu výnosnosti a rizika je možné z údajů uvedených v Tab. 4.7 a Tab. 

4.8 konstatovat, že v případě diskrétních výnosů platí, že s rostoucí výnosností kovu roste také 

riziko, tedy nejvýnosnější kov je zároveň nejrizikovější a obráceně. V případě spojitých 

výnosů toto platí, až na drobné odchylky, také. 

 

4.2.1 Rozložení pravděpodobnosti výnosů 

Pro testování rozdělení pravděpodobnosti je možné využít vybrané statistické testy, 

které jsou blíže specifikovány v kapitole 3.4.5. Pro testování předpokladu normálního 

rozdělení výnosů jsou použity Kolmogorov – Smirnovův test, Jarque – Berův test a test 

šikmosti a špičatosti. Výsledky rozdělení pravděpodobnosti shrnuje Tab. 4.9 a Tab. 4.10. 

Všechny vybrané kovy jsou podrobeny testům se stanovenou hladinou významnosti 5 %. 
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Tab. 4.9 Testování rozdělení pravděpodobnosti u diskrétních výnosů vybraných kovů
20

 

 Normální rozdělení 

K – S test J – B test Š - Š 

Hliník N N N 

Měď N A N 

Olovo N N N 

Cín N A N 

Nikl N N N 

Zinek N N N 

 

Shrnutí výsledků testů normality pro diskrétní výnosy z vybraných kovů je uvedeno v 

Tab. 4.9. Z výsledků testů je patrné, že předpoklad normálního rozložení je jednoznačně 

zamítnut u výnosů z hliníku, olova, niklu a zinku. U výnosů z mědi a cínu je normální 

rozdělení nezamítnuto pouze J – B testem. Normální rozdělení u výnosů z těchto kovů tedy 

nelze ani vyloučit, ani potvrdit, proto by bylo vhodné případné podrobení dalšímu testování.  

 
Tab. 4.10 Testování rozdělení pravděpodobnosti u spojitých výnosů vybraných kovů

21
 

 Normální rozdělení 

K – S test J – B test Š - Š 

Hliník N N N 

Měď N N N 

Olovo N N N 

Cín N N N 

Nikl N N N 

Zinek N N N 

 

Tab. 4.10 představuje shrnutí výsledků testování normality pro spojité výnosy 

z vybraných kovů. Na základě výsledků lze konstatovat, že na hladině významnosti 5 % lze 

u všech výnosů z vybraných kovů normální rozdělení zamítnout.  

Rozložení pravděpodobnosti výnosů je možné zkoumat také pomocí grafických testů. 

K tomuto zkoumání je možné využít vytvořených histogramů, které jsou uvedeny pro 

diskrétní výnosy v Příloha 26 až Příloha 31, a pro spojité výnosy v Příloha 32 až Příloha 37. 

Při zkoumání rozložení pravděpodobnosti je možné přihlédnout také ke zjištěným hodnotám 

koeficientů šikmosti a špičatosti. 

Dle vyčíslených koeficientů šikmosti u vybraných kovů lze říci, že časové řady 

diskrétních výnosů hliníku a cínu vykazují negativní zešikmení. Pozitivní zešikmení je možné 

zaznamenat u časových řad diskrétních výnosů z mědi, olova, niklu a zinku. Všechny časové 

řady diskrétních výnosů dle zjištěné hodnoty koeficientu špičatosti vykazují vysokou špičku. 

V případě časových řad spojitých výnosů je dle výše koeficientu šikmosti rozpoznáno 

negativní zešikmení u všech těchto časových řad vybraných kovů, vyjma časové řady 

                                                 
20

 N – rozdělení zamítnuto, A – rozdělení nezamítnuto 
21

 N – rozdělení zamítnuto, A – rozdělení nezamítnuto 
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spojitých výnosů zinku, u které je zjištěno pozitivní zešikmení. Dle zjištěných hodnot 

koeficientu špičatosti vykazuje rozložení vysokou špičku. 

 

4.3 Odhad parametrů aritmetického modelu metodou nejmenších čtverců 

Pro možnost sestavení stochastických modelů vybraných kovů je nutné provedení 

odhadu vstupních parametrů, které jsou následně využity pro dopočet parametrů modelů. 

K odhadu vstupních parametrů bude využita metoda nejmenších čtverců, která je blíže 

popsána v kapitole 3.4.3. Výpočet je proveden s využitím softwaru SPSS 18.0. Odhad vychází 

z časových řad výnosů vybraných aktiv. U odhadnutých parametrů a modelu jako celku je 

provedeno testování statistické významnosti, a to pomocí testů popsaných v kapitole 3.4.4. 

Odhad metodou nejmenších čtverců je postupně proveden u časových řad diskrétních 

výnosů, spojitých výnosů a cen vybraných kovů. 

 
Tab. 4.11 Shrnutí odhadu parametrů MNČ u diskrétních výnosů 

 ̂  ̂  
P hodnota 

̂  

P hodnota 

̂  

P hodnota 

modelu 
̂  

Hliník 0,003 - 0,790 0,145 0,000 0,000 0,047 

Měď 0,004 - 0,667 0,111 0,000 0,000 0,066 

Olovo 0,005 - 0,758 0,084 0,000 0,000 0,067 

Cín 0,004 - 0,693 0,075 0,000 0,000 0,049 

Nikl 0,005 - 0,694 0,105 0,000 0,000 0,070 

Zinek 0,004 - 0,675 0,128 0,000 0,000 0,059 

 

Tab. 4.11 zachycuje shrnutí provedeného odhadu MNČ. Proměnná y zachycuje první 

absolutní diferenci diskrétních výnosů. Proměnná x představuje časovou řadu diskrétních 

výnosů jednotlivých kovů zpožděnou o jedno období. Takto stanovené parametry y a x jsou 

využity při regresi. 

V tabulce jsou uvedeny odhadnuté parametry modelu. Tyto parametry je však nutné 

testovat z hlediska statistické významnosti. Stejně tak jako odhadnuté parametry je nutné 

z hlediska statistické významnosti testovat také model jako celek. 

Testování jednotlivých odhadnutých parametrů je provedeno pomocí t-testu, jehož 

popis je obsahem kapitoly 3.4.4. Jako rozhodovací kritérium je zde využit alternativní způsob, 

tedy srovnání P hodnoty, která představuje vypočtenou hladinu významnosti, s kritickou 

hladinou významnosti, která je u všech použitých testů stanovena na 5 %. 

Z údajů uvedených v Tab. 4.11 lze konstatovat, že na hladině významnosti 5 % je 

nezamítnuta H0 pro ̂  u všech vybraných kovů, z čehož vyplývá, že tento odhadnutý 

parametr je statisticky nevýznamný. 
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Testování statistické významnosti ̂  je také provedeno pomocí t-testu. Z výsledků 

testování vyplývá, že u všech vybraných kovů je odhadnutý parametr ̂  statisticky významný 

na hladině významnosti 5 %, tedy dochází k zamítnutí H0. 

Testování statistické významnosti modelu jako celku je provedeno pomocí F-testu. Na 

základě výsledků testování je možné konstatovat, že u provedených testů pro jednotlivé 

vybrané kovy dochází k zamítnutí H0, což znamená, že na hladině významnosti 5 % jsou 

modely jako celek statisticky významné. 

Dále následuje odhad parametrů MNČ pro časové řady spojitých výnosů z vybraných 

kovů. Proměnnou y zde představuje časová řada vyčíslená jako první absolutní diference 

spojitých výnosů. Jako proměnná x je použita časová řada spojitých výnosů z vybraných kovů 

zpožděná o jedno období. Takto stanovené proměnné jsou použity pro regresi. Výsledky toho 

odhadu jsou shrnuty v Tab. 4.12. V této tabulce jsou uvedeny hodnoty odhadnutých 

parametrů. 

 
Tab. 4.12 Shrnutí odhadu parametrů MNČ u spojitých výnosů 

 ̂  ̂  
P hodnota 

̂  

P hodnota 

̂  

P hodnota 

modelu 
̂  

Hliník 0,002 - 0,798 0,331 0,000 0,000 0,048 

Měď 0,003 - 0,665 0,330 0,000 0,000 0,066 

Olovo 0,003 - 0,759 0,286 0,000 0,000 0,067 

Cín 0,003 - 0,701 0,188 0,000 0,000 0,050 

Nikl 0,003 - 0,675 0,300 0,000 0,000 0,066 

Zinek 0,002 - 0,684 0,324 0,000 0,000 0,059 

 

Testování statistické významnosti je provedeno také pro odhady parametrů MNČ 

provedených s využitím časových řad spojitých výnosů z vybraných kovů.  

Z údajů uvedených v Tab. 4.12 je zřejmé, že srovnáním vypočtené a kritické hladiny 

významnosti dochází k nezamítnutí H0 při testování statistické významnosti parametru ̂ . To 

znamená, že parametr ̂  je na hladině významnosti 5 % považován za statisticky 

nevýznamný, a to u všech vybraných kovů. Při testování statistické významnosti ̂  

provedením t-testu dochází k zamítnutí H0 a nezamítnutí H1, z čehož vyplývá, že na hladině 

významnosti 5 % je parametr ̂  považován za statisticky významný. 

Pomocí F-testu je provedeno testování statistické významnosti modelu jako celku. 

Z tohoto testu vyplývá, že dochází k zamítnutí H0 a nezamítnutí H1, což znamená, že na 

hladině významnosti 5 % je model statisticky významný. 

Poslední odhad MNČ je proveden za použití časových řad cen vybraných kovů. Pro 

regresi jsou použity stanovené proměnné y a x. Proměnná y zaznamenává první absolutní 
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diferenci ceny vybraných kovů a proměnná x zachycuje cenu vybraných kovů zpožděnou 

o jedno období. 

Tab. 4.13 uvádí shrnutí provedeného odhadu. V této tabulce jsou uvedeny hodnoty ̂  

a ̂ , které jsou potřebné pro dopočet parametrů aritmetického modelu. 

 
Tab. 4.13 Shrnutí odhadu parametrů MNČ u cen 

 ̂  ̂  
P hodnota 

̂  

P hodnota 

̂  

P hodnota 

modelu 
̂  

Hliník 17,026 - 0,110 0,050 0,065 0,065 94,546 
Měď 15,128 - 0,001 0,324 0,775 0,775 242,033 

Olovo 0,762 - 0,007 0,151 0,255 0,255 8,600 

Cín 5,706 - 0,003 0,226 0,504 0,504 65,096 

Nikl 107,554 - 0,010 0,100 0,098 0,098 1 127,189 

Zinek 1,172 - 0,009 0,084 0,104 0,104 9,881 

 

U těchto odhadnutých parametrů je nutné také provést testování statistické 

významnosti jednotlivých parametrů pomocí t-testu. Porovnáním vypočtených hladin 

významnosti u jednotlivých kovů se stanovenou hladinou významnosti ve výši 5 % je možné 

nezamítnout H0 a zamítnout H1 jak u parametru ̂  pro všechny vybrané kovy, tak 

u parametru ̂  pro všechny vybrané kovy, tedy oba odhadnuté parametry u všech kovů lze na 

hladině významnosti 5 % považovat za statisticky nevýznamné  

Pomocí F-testu je pak testována statistická významnost modelu jako celku. Na základě 

porovnání vypočtené hladiny významnosti, kterou P hodnota, a stanovené hladiny 

významnosti 5 % lze dojít k závěru, že dochází k nezamítnutí H0 a zamítnutí H1, přičemž tyto 

hypotézy jsou stanoveny v kapitole 3.4.4. Provedeným testem je zjištěno, že stanovené 

modely jako celek jsou v případech všech vybraných kovů statisticky nevýznamné. 

 

4.3.1 Křížová korelace 

Křížová korelace je využívána pro stanovení síly závislosti z hlediska času, jelikož 

u vysvětlujících faktorů může být využito časové zpoždění. Křížová korelace je zde 

vypočtena s využitím softwaru SPSS 18.0. Síla závislosti z hlediska času je zjišťována pro 

diskrétní výnosy, spojité výnosy a ceny vybraných kovů, respektive u odhadu MNČ na těchto 

časových řadách vybraných kovů. Výsledky tohoto testování jsou zaznamenány jednak 

formou konkrétních vypočtených hodnot a také graficky. Síla závislosti mezi vysvětlující a 

vysvětlovanou proměnnou by měla být co největší, z tohoto důvodu je optimální vybrat 

období s nejvyšší zjištěnou hodnotou křížové korelace. 
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Z výsledků křížové korelace pro aritmetické modely diskrétních výnosů, které jsou 

uvedeny v Příloha 38 až Příloha 43, je zřejmé, že pro tento odhad je zvoleno vhodné zpoždění 

použitých časových řad všech vybraných kovů. Pro názornost je z přílohy vybrána provedená 

křížová korelace pro odhad aritmetického modelu diskrétních výnosů mědi, kterou uvádí Obr. 

4.9. 

 
Obr. 4.9 Grafické znázornění křížové korelace 

odhadu aritmetického modelu diskrétních výnosů 

MNČ mědi 

 

Obr. 4.10 Grafické znázornění křížové korelace 

odhadu aritmetického modelu spojitých výnosů 

MNČ mědi 

 
 

Stejně jako u odhadu aritmetického modelu diskrétních výnosů MNČ vybraných kovů, 

tak u odhadu aritmetického modelu spojitých výnosů MNČ vybraných kovů je prokázáno 

pomocí křížové korelace použití vhodného časového zpoždění. Výsledky provedených 

křížových korelací uvádí Příloha 58 až Příloha 63. Jako podklad tohoto tvrzení je z přílohy 

vyčleněno grafické znázornění křížové korelace odhadu aritmetického modelu spojitých 

výnosů MNČ mědi, které zachycuje Obr. 4.10. 

Hodnoty křížové korelace jsou zjišťovány také pro odhad aritmetického modelu cen 

MNČ vybraných kovů. Zde je však, oproti předcházejícím, dosaženo odlišných výsledků. 

Z výsledků, které uvádí Příloha 78 až Příloha 83, je patrné, že pro odhad se jeví jako 

vhodnější použití posunutí času o několik období. Konkrétní počet období posunutí je závislý 

na výsledcích jednotlivých provedených testů, přičemž je jako nejvhodnější považováno 

období, kdy je naměřena nejsilnější křížová korelace. 
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Obr. 4.11 Grafické znázornění křížové korelace 

odhadu aritmetického modelu cen MNČ mědi 

 
 

Toto je zřejmé také z výsledků provedené křížové korelace u odhadu aritmetického 

modelu cen MNČ u mědi, který je zvolen pro názornost z přílohy. Grafické znázornění této 

provedené křížové korelace uvádí Obr. 4.11. 

 

4.3.2 Testování normality reziduí 

Při testování normality reziduí je zde využíváno neparametrického Kolmogorov-

Smirnovova testu, který je popsán v kapitole 3.4.5. Rezidua pro jednotlivé vybrané kovy jsou 

testována pro normální rozdělení. Shrnutí výsledků těchto testů pro výnosy z vybraných kovů 

jsou uvedeny v Tab. 4.14 a Tab. 4.15. 

 
Tab. 4.14 Shrnutí výsledků testování normality 

reziduí u odhadu MNČ z diskrétních výnosů
22

 

 Normální 

rozdělení 

Hliník N 

Měď N 

Olovo N 

Cín N 

Nikl N 

Zinek N 
 

Tab. 4.15 Shrnutí výsledků testování normality 

reziduí u odhadu MNČ ze spojitých výnosů
23

 

 Normální 

rozdělení 

Hliník N 

Měď N 

Olovo N 

Cín N 

Nikl N 

Zinek N 
 

 

Z výsledků testování uvedených jak v Tab. 4.14, tak v Tab. 4.15, je zřejmé, že 

normální rozdělení nebylo pomocí K-S testu potvrzeno u reziduí žádného z vybraných kovů, 

a to ani v případě, kdy odhady vychází z diskrétních, ani ze spojitých výnosů.  

Dále je provedeno testování normality reziduí pomocí K – S testu také pro rezidua 

vyčíslená při odhadu MNČ z cen vybraných kovů. 

 

                                                 
22

 N – rozdělení nepotvrzeno, A – rozdělení potvrzeno 
23

 N – rozdělení nepotvrzeno, A – rozdělení potvrzeno 



 

 48 

Tab. 4.16 Shrnutí výsledků testování normality 

reziduí u odhadu MNČ z cen kovů
24

 

 Normální 

rozdělení 

Hliník N 

Měď N 

Olovo N 

Cín N 

Nikl N 

Zinek N 
 

 

Z výsledků, které uvádí Tab. 4.16 je možné konstatovat, že rezidua cen u všech 

vybraných kovů nevykazují normální rozdělení. Na základě výsledků K – S testu je zamítnuta 

H0 a nezamítnuta H1, tedy u reziduí všech vybraných kovů je na hladině významnosti 5 % 

nepotvrzeno normální rozdělení. 

Testování, zda náhodná složka vykazuje normální rozdělení, je možné provést také 

pomocí grafických testů popsaných v kapitole 3.4.5. Pro grafické testování provedené v této 

kapitole jsou použity vytvořené histogramy, P – P grafy a Q – Q grafy. Grafické testy jsou 

provedeny postupně pro odhadnutá rezidua aritmetického modelu diskrétních výnosů, 

spojitých výnosů a cen vybraných kovů. 

Z vytvořených histogramů rozložení četností, které jsou obsaženy v Příloha 44 až 

Příloha 49, je zřejmé, že rezidua všech odhadů aritmetických modelů diskrétních výnosů 

vybraných kovů vykazují velmi vysokou špičku, a tedy lze u nich na základě tohoto 

grafického znázornění vyloučit normální rozdělení. Závěry tohoto grafického testu jsou 

shodné s výsledky K – S testů, které jsou zaznamenány v Tab. 4.14.  

 

Obr. 4.12 Histogram reziduí odhadu aritmetického 

modelu diskrétních výnosů mědi 

 

Obr. 4.13 P - P graf reziduí odhadu aritmetického 

modelu diskrétních výnosů mědi 

 
 

                                                 
24

 N – rozdělení nepotvrzeno, A – rozdělení potvrzeno 
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K vyloučení normálního rozdělení reziduí odhadů aritmetických modelů diskrétních 

výnosů vybraných kovů lze dojít také vizuálním posouzením P - P grafů uvedených v Příloha 

50 až Příloha 55. Pro ukázku jsou zde uvedeny Obr. 4.12 a Obr. 4.13, které zachycují 

provedené grafické testy u reziduí odhadu aritmetického modelu diskrétních výnosů u mědi. 

Příloha 56 obsahuje vytvořené Q – Q grafy reziduí v porovnání s předpokládaným normálním 

rozdělením. Q – Q grafy reziduí, u nich je předpokládané rozdělení stanoveno jako studentovo 

rozdělení, jsou zachyceny v Příloha 57. 

Pro rezidua odhadů aritmetických modelů spojitých výnosů vybraných kovů jsou 

vytvořené histogramy, které obsahuje Příloha 64 až Příloha 69 a P – P grafy zaznamenané 

v Příloha 70 až Příloha 75. Na základě grafických testů provedených pomocí vytvořených 

histogramů a P – P grafů lze dojít k závěru, že normální rozdělení není možné potvrdit ani 

u jednoho z reziduí odhadů aritmetických modelů spojitých výnosů vybraných kovů. Tímto 

závěrem tak dochází k potvrzení výsledků K – S testů uvedených v Tab. 4.15. Pro názornost 

jsou zde uvedeny Obr. 4.14 a Obr. 4.15, které prezentují provedené grafické testy u reziduí 

odhadu aritmetického modelu spojitých výnosů mědi. Sestaveny jsou také Q – Q grafy, a to 

Q – Q grafy s předpokládaným normálním rozdělením, které jsou uvedeny v Příloha 76, a Q –

 Q grafy u nichž je jako teoretické stanoveno studentovo rozdělení, který jsou obsahem 

Příloha 77.  

 
Obr. 4.14 Histogram reziduí odhadu aritmetického 

modelu spojitých výnosů mědi 

 

Obr. 4.15 P-P graf reziduí odhadu aritmetického 

modelu spojitých výnosů mědi 

 
 

Totožně jako pomocí K – S testu, jehož výsledky uvádí Tab. 4.16, není normální 

rozdělení reziduí potvrzeno ani u reziduí odhadu aritmetického modelu cen vybraných kovů. 

Lze tedy říci, že také na základě grafického testování, a to pomocí histogramů uvedených 

v Příloha 84 až Příloha 89 a P – P grafů uvedených v Příloha 90 až Příloha 95, je zamítnut 

předpoklad normality rozdělení reziduí u cen všech vybraných kovů. Příloha 96 a Příloha 97 
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obsahují výsledky posledního grafického testu, a to Q – Q grafů s předpokládaným 

normálním rozdělením a Q – Q grafů u nich je stanoveno teoretické rozdělení jako studentovo 

rozdělení. 

 

4.3.3 Vašíčkův model 

Po provedení regresní analýzy, ze které jsou získány odhady parametrů, a jejich 

následné verifikaci z hlediska statistické významnosti je možné přistoupit k dopočtení 

vstupních parametrů Vašíčkova modelu. Vašíčkův model je v této části práce používán, 

jelikož se jedná o model kategorie mean-reversion a předpokládá se, že právě dle tohoto typu 

procesu se komodity chovají.  

Tab. 4.17 zachycuje dopočtené parametry Vašíčkova modelu, při jehož výpočtu se 

vychází z diskrétních výnosů a Tab. 4.18 zaznamenává dopočtené parametry Vašíčkova 

modelu, při jehož výpočtu se vychází ze spojitých výnosů. 

 
Tab. 4.17 Dopočtené parametry Vašíčkova modelu s diskrétními výnosy

25
 

 a b   

Hliník 9,480 - 0,003797 0,16308 

Měď 8,004 - 0,005997 0,22789 
Olovo 9,096 - 0,006596 0,23038 
Cín 8,316 - 0,005772 0,16969 
Nikl 8,328 - 0,007205 0,24249 
Zinek 8,100 - 0,005926 0,20543 

 

Parametr a  Vašíčkova modelu je dopočten dle vztahu (3.29). K výpočtu tohoto 

parametru jsou použity údaje z Tab. 4.11. Dopočtené hodnoty parametrů jsou uvedeny v Tab. 

4.17. Dle vztahu (3.30) je dopočten parametr b , jehož dopočtené hodnoty uvádí Tab. 4.18. 

Posledním dopočteným údajem je  . Dopočet tohoto údaje je nutný pro sestavení modelu, 

jelikož   je používána ve vyjádření náhodné složky. 

 
Tab. 4.18 Dopočtené parametry Vašíčkova modelu se spojitými výnosy

26
 

 a b   

Hliník 9,576 - 0,002506 0,16628 

Měď 7,980 - 0,004511 0,22890 
Olovo 9,108 - 0,003953 0,23093 
Cín 8,412 - 0,004280 0,17148 
Nikl 8,100 - 0,004444 0,22863 
Zinek 8,208 - 0,002924 0,20491 

 

                                                 
25

 údaje v absolutním vyjádření 
26

 údaje v absolutním vyjádření 
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Tab. 4.18 zachycuje hodnoty parametru a  vyčísleného dle vztahu (3.29), parametru b  

vyčísleného dle vztahu (3.30) a hodnoty   dopočtené dle vztahu (3.31). Všechny tyto 

parametry jsou dopočteny z odhadů MNČ, při které byly výchozí spojité výnosy. 

Údaje uvedené v Tab. 4.17 a Tab. 4.18 pro sestavení Vašíčkova modelu výnosů 

u jednotlivých vybraných kovů. 

Kromě Vašíčkova modelu diskrétních a spojitých výnosů lze vytvořit tyto modely také 

pro ceny vybraných kovů, proto jsou na základě odhadnutých parametrů MNČ, které uvádí 

Tab. 4.13, dopočteny parametry Vašíčkova modelu pro ceny vybraných kovů. 

 
Tab. 4.19 Dopočtené parametry Vašíčkova modelu pro ceny

27
 

 a b   

Hliník 1,320 - 154,782 1 134,549 

Měď 0,012 - 15 128,000 838,427 

Olovo 0,084 - 108,857 29,791 

Cín 0,036 - 1 902,000 225,499 

Nikl 0,120 - 10 755,400 3 904,697 

Zinek 0,108 - 130,222 34,229 

 

Tab. 4.19 zachycuje tyto dopočtené hodnoty parametrů Vašíčkova modelu pro ceny 

vybraných kovů. V této tabulce jsou shrnuty údaje o hodnotách parametrů a a b, dále také 

o  . Parametr a je vyčíslen dle vztahu (3.29), výpočet parametru b je proveden dle vztahu 

(3.30) a údaj o   je dopočten dle vztahu (3.31). 

S použitím dopočtených parametrů Vašíčkova modelu lze provést simulaci trendové 

složky vztahu (3.36). Tuto vytvořenou křivku je možné následně porovnat graficky se 

skutečnou hodnotou r  dle historických údajů. Toto porovnání je provedeno pomocí 

liniových grafů, které zachycují historický vývoj r , v legendě grafů označena jako dr, a 

simulaci vývoje trendové složky, která je označena jako E(dr). Pro větší patrnost jsou 

vytvořeny k těmto grafům také grafická znázornění odchylek. 

 
Obr. 4.16 Odhad trendu změny diskrétních výnosů 

mědi 
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Obr. 4.17 Grafické znázornění odchylek u mědi 

Grafické znázornění odchylek
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27

 údaje v absolutním vyjádření 
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Grafické znázornění trendu změny diskrétních výnosů u vybraných kovů je uvedeno v 

Příloha 98 až Příloha 102. Pro názornost je zde vybrán Obr. 4.16, který je grafickým 

znázorněním odhadnutého trendu změn diskrétních výnosů u mědi a skutečného vývoje změn. 

Obr. 4.17 pak zachycuje rozdíl mezi skutečným vývojem změn a odhadnutým trendem. 

 
Obr. 4.18 Odhad trendu změn spojitých výnosů 

mědi 
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Obr. 4.19 Grafické zobrazení odchylek mědi 

Grafické znázornění odchylek
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V Příloha 103 až Příloha 108 jsou uvedena grafická znázornění odhadnutého trendu 

změn spojitých výnosů vybraných kovů. Z těchto grafických zobrazení je zde pro názornost 

vybrán Obr. 4.18, který zachycuje odhadnutou trendovou linii změn spojitých výnosů mědi a 

skutečný vývoj těchto změn. Obr. 4.19 zachycuje rozdíl mezi hodnotou skutečnou a 

odhadnutou. 

 
Obr. 4.20 Odhad trendu změn ceny mědi 
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Obr. 4.21 Grafické zobrazení odchylek mědi 

Grafické znázornění odchylek
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Vytvořená grafická zobrazení porovnávající odhadnutý trend změn cen vybraných 

kovů a skutečných změn cen jsou uvedena v Příloha 109 až Příloha 114. Pro názornost je zde 

vybrán Obr. 4.20, který zachycuje toto porovnání u mědi. Z tohoto grafu je zřejmé, že 

trendová složka je odhadnutá v téměř konstantní výši, a tedy je možné dojít k závěru, že 

odhad změn ceny je evidentní hlavně ze složky náhodné, přičemž ke stejným závěrům je 

možné dojít také u zbývajících kovů. Obr. 4.21 je grafickým znázorněním rozdílu mezi 

odhadnutým trendem změny a skutečnou změnou. 
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4.4 Odhady parametrů geometrického modelu metodou nejmenších čtverců 

Druhou skupinou mean reversion procesů, na kterou je v této práci zaměřena 

pozornost, jsou geometrické procesy. Základním modelem spadajícím do této skupiny je 

Schwartzův model, který je blíže specifikován v kapitole 3.3.4. V následující kapitole dochází 

k aplikaci Schwartzova modelu postupně u diskrétních výnosů, spojitých výnosů a cen 

vybraných kovů. 

Aby bylo možné tento typ modelu sestavit, je nutné zjistit parametry tohoto modelu. 

Parametry modelu je možné opět dopočítat z parametrů odhadnutých pomocí MNČ. Pro 

provedení regrese u diskrétních výnosů je nutné stanovit proměnné y a x. Proměnná y 

představuje podíl první absolutní diference diskrétních výnosů a o jedno období zpožděné 

hodnoty diskrétního výnosu a proměnná x zachycuje hodnotu přirozeného logaritmu 

diskrétního výnosu zpožděného o jedno období. Provedením regrese s takto stanovenými 

proměnnými jsou získány odhady parametrů, které uvádí Tab. 4.20.  

 
Tab. 4.20 Shrnutí odhadnutých parametrů MNČ pro diskrétní výnosy

28
 

 ̂  ̂  
P hodnota 

̂  

P hodnota 

̂  

P hodnota 

modelu 
̂  

Hliník - 0,106 0,107 0,852 0,992 0,992 12,515 

Měď - 5,198 - 1,534 0,005 0,002 0,002 11,729 

Olovo - 0,500 4,957 0,139 0,313 0,313 8,351 

Cín - 32,330 - 8,855 0,000 0,000 0,000 34,094 

Nikl 0,132 0,031 0,000 0,001 0,001 0,180 

Zinek - 5,421 - 1,417 0,055 0,065 0,065 15,529 

 

Odhadnuté parametry MNČ je nutné podrobit testování jejich statistické významnosti. 

Testování je prováděno pomocí t-testu popsaného v kapitole 3.4.4. Jako rozhodovací 

kritérium je zde využito srovnání vypočtené hladiny významnosti se stanovenou hladinou 

významnosti. Vypočtená hladina významnosti je uvedena pro jednotlivé odhadnuté parametry 

u vybraných kovů v Tab. 4.20 jako P hodnota.  

Z výsledků testování je zřejmé, že v případě mědi, cínu a niklu jsou na hladině 

významnosti 5 % považovány za statisticky významné oba odhadnuté parametry. V případě 

hliníku, olova a zinku jsou na hladině významnosti 5 % považovány oba odhadnuté parametry 

za statisticky nevýznamné. 

Testování modelu jako celku na základě F-testu prokazuje, že model jako celek je 

v případě mědi, cínu a zinku statisticky významný. To znamená, že v rámci F-testu dochází 

k zamítnutí H0 a nezamítnutí H1. Statistická významnost modelu jako celku je však zamítnuta 

u hliníku, olova a zinku. 

                                                 
28

 údaje v absolutním vyjádření 
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Pro provedení regrese u spojitých výnosů jsou stanoveny proměnné y a x, přičemž 

proměnná y zaznamenává podíl první absolutní diference spojitého výnosu a o jedno období 

zpožděné hodnoty spojitého výnosu a proměnná x zachycuje hodnotu přirozeného logaritmu 

spojitého výnosu zpožděného o jedno období. Shrnutí výsledků odhadu představuje Tab. 4.21. 

 
Tab. 4.21 Shrnutí odhadnutých parametrů MNČ pro spojité výnosy

29
 

 ̂  ̂  
P hodnota 

̂  

P hodnota 

̂  

P hodnota 

modelu 
̂  

Hliník - 10,346 - 2,908 0,000 0,000 0,000 9,432 

Měď -4,982 - 1,429 0,008 0,004 0,004 11,537 

Olovo 2,754 1,048 0,046 0,005 0,005 7,945 

Cín - 32,551 - 8,838 0,000 0,000 0,000 33,681 

Nikl 8,180 2,998 0,001 0,000 0,000 14,082 

Zinek - 4,995 - 1,249 0,073 0,098 0,098 15,023 

 

Hodnoty ̂  a ̂  jsou prezentovány v Tab. 4.21. Následuje provedení statistické 

verifikace významnosti těchto odhadnutých parametrů pomocí t-testu, který je popsán 

v kapitole 3.4.4. Rozhodovacím kritériem je zde srovnání vypočtených hladin významnosti se 

stanovenou hladinou významnosti ve výši 5 %. Na základě tohoto srovnání je možné 

konstatovat, že v rámci testování dochází k zamítnutí H0 a nezamítnutí H1 u všech vybraných 

kovů, s výjimkou zinku. To znamená, že oba odhadnuté parametry vybraných kovů jsou ze 

statistického hlediska významné. U zinku jsou oba odhadnuté parametry statisticky 

nevýznamné. 

Model jako celek je možné na hladině významnosti 5 % považovat také za statisticky 

významný, o čemž svědčí nižší vypočtená hodnota hladiny významnosti než je stanovená 

kritická hodnota, což zapříčinilo zamítnutí H0 a nezamítnutí H1. Výjimku tvoří zinek, 

u kterého je po provedení F-testu možné konstatovat, že model jako celek je statisticky 

nevýznamný na hladině významnosti 5 %. 

Poslední odhad MNČ je proveden pro ceny vybraných komodit. V rámci tohoto 

odhadu představuje proměnnou y podíl první absolutní diference cen vybraných komodit a 

o jedno období zpožděné ceny vybraných komodit a proměnnou x hodnota přirozeného 

logaritmu cen zpožděných o jedno období. S takto stanovenými proměnnými je proveden 

odhad regresního modelu MNČ, jehož výsledky jsou prezentovány v Tab. 4.22. 

Parametry ̂  a ̂  je nutné podrobit testování z hlediska statistické významnosti 

pomocí t-testu definovaného v kapitole 3.4.4. V případě, že rozhodovacím kritériem je 

srovnání vypočtené hladiny významnosti, která je prezentována v Tab. 4.22 jako P hodnota, 

                                                 
29

 údaje v absolutním vyjádření 
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se stanovenou kritickou hodnotou hladiny významnosti 5 %, je možné dojít k závěru, že 

u parametru ̂  i ̂  vybraných kovů dochází k nezamítnutí H0 a zamítnutí H1. Na hladině 

významnosti 5 % lze považovat parametry ̂  i ̂  vybraných kovů za statisticky nevýznamné. 

 
Tab. 4.22 Shrnutí odhadnutých parametrů MNČ pro ceny

30
 

 ̂  ̂  
P hodnota 

̂  

P hodnota 

̂  

P hodnota 

modelu 
̂  

Hliník 0,027 - 0,003 0,310 0,376 0,376 0,048 

Měď 0,026 - 0,003 0,445 0,561 0,561 0,070 

Olovo 0,012 - 0,001 0,476 0,724 0,724 0,069 

Cín 0,018 - 0,002 0,421 0,560 0,560 0,051 

Nikl 0,017 - 0,001 0,601 0,746 0,746 0,074 

Zinek 0,017 - 0,003 0,287 0,460 0,460 0,063 

 

F-testem, který testuje statistickou významnost modelu jako celku, je prokázáno, že 

srovnáním vypočtené hladiny významnosti a stanovené hladiny významnosti, dochází 

k nezamítnutí H0 a zamítnutí H1. Model jako celek je považován za statisticky nevýznamný 

na hladině významnosti 5 %. 

 

4.4.1 Křížová korelace 

Pomocí křížové korelace je zkoumána síla závislosti z hlediska času také u odhadů 

geometrických modelů MNČ. Síla závislosti je zkoumána u diskrétních výnosů, spojitých 

výnosů a cen vybraných kovů. Kompletní výsledky jsou uvedeny v přílohách této práce, kde 

jsou zaznamenány konkrétní zjištěné hodnoty závislosti z hlediska času a jejich grafické 

zpracování. 

 
Obr. 4.22 Grafické znázornění křížové korelace 

odhadu geometrického modelu diskrétních výnosů 

MNČ mědi 

 

Obr. 4.23 Grafické znázornění křížové korelace 

odhadu geometrického modelu spojitých výnosů 

MNČ mědi 
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 údaje v absolutním vyjádření 
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Ze zjištěných hodnot křížové korelace u odhadu geometrické modelu diskrétních 

výnosů MNČ vybraných kovů je možné konstatovat, že nejsilnější závislost z hlediska času je 

zaznamenána u zpoždění, které je použito při odhadu MNČ, tedy je zřejmé, že je pro odhad u 

diskrétních výnosů mědi, cínu, niklu a zinku zvoleno vhodné zpoždění časových řad, které 

jsou použity jako proměnné modelů. Jako podklad pro toto zjištění je možné uvést Obr. 4.22, 

který je grafickým zachycením křížové korelace odhadu geometrického modelu diskrétních 

výnosů MNČ mědi. V případě odhadů u diskrétních výnosů hliníku a olova lze říci, že 

vhodnější se jeví posunutí času o několik období, a to přibližně v délce šesti období. 

Křížové korelace pro odhady geometrických modelů spojitých výnosů MNČ 

vybraných kovů jsou obsaženy v Příloha 135 až Příloha 140. Z výsledků provedeného 

zkoumání je patrné, že také u těchto odhadů je nejsilnější závislost z hlediska času 

zaznamenána u všech vybraných kovů u zpoždění použitého při odhadu. Z čehož lze 

usuzovat, že je pro odhad zvoleno vhodné zpoždění. Pro názornost je z Příloha 135 až Příloha 

140 vybráno grafické znázornění křížové korelace zachycující křížovou korelaci odhadu 

geometrického modelu spojitých výnosů MNČ mědi, které uvádí Obr. 4.23 

 
Obr. 4.24 Grafické znázornění křížové korelace 

odhadu geometrického modelu cen MNČ mědi 

 
 

Příloha 155 až Příloha 160 obsahuje údaje a grafické znázornění provedených 

křížových korelací pro geometrické modely cen MNČ vybraných kovů. Dosažené výsledky 

vedou k závěru, že časové zpoždění zvolené při odhadu není nejvhodnější, jelikož u něj není 

zjištěna nejsilnější hodnota závislosti z hlediska času. Jako vhodnější se jeví posunutí času o 

několik období, přičemž konkrétní délku posunu je pro vybrané kovy nutné stanovit různě 

v závislosti na zjištěných hodnotách křížové korelace. Na ukázku jsou v Obr. 4.24 graficky 

znázorněny výsledky křížové korelace u odhadu geometrického modelu cen MNČ mědi, 
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přičemž výsledky křížových korelací u zbývajících kovů jsou uvedeny v Příloha 155 až 

Příloha 160. 

 

4.4.2 Testování normality reziduí 

V této části práce je pozornost zaměřena na testování normality reziduí. Testování je 

zde prováděno pomocí neparametrického K – S testu a k testování je využit program SPSS 

18.0. Testování normality reziduí je prováděno postupně pro modely diskrétních výnosů, 

spojitých výnosů a cen vybraných kovů. Shrnutí výsledků testování je zachyceno v Tab. 4.23 

až Tab. 4.25. 

 
Tab. 4.23 Shrnutí výsledků testování normality 

reziduí Schwartzova modelu diskrétních výnosů 

vybraných kovů
31

 

 Normální 

rozdělení 

Hliník N 

Měď N 
Olovo N 
Cín N 
Nikl N 
Zinek N 

 

Tab. 4.24 Shrnutí výsledků testování normality 

reziduí Schwartzova modelu spojitých výnosů 

vybraných kovů
32

 

 Normální 

rozdělení 

Hliník N 

Měď N 
Olovo N 
Cín N 
Nikl N 
Zinek N 

 

 

Tab. 4.23 zaznamenává výsledky K – S testů reziduí diskrétních výnosů vybraných 

kovů. Na základě těchto výsledků je možné konstatovat, že normální rozdělení není potvrzeno 

u reziduí žádného z vybraných kovu. 

Výsledky K – S testů reziduí spojitých výnosů znázorňuje Tab. 4.24. V tomto případě, 

je možné na základě dosažených výsledků dojít k závěru, že normální rozdělení není možné 

potvrdit u hliníku, mědi, olova, cínu, niklu ani zinku. 

 
Tab. 4.25 Shrnutí výsledků testování normality 

reziduí Schwartzova modelu cen vybraných kovů
33

 

 Normální 

rozdělení 

Hliník N 

Měď N 
Olovo N 
Cín N 
Nikl N 
Zinek N 

 

 

                                                 
31

 N – rozdělení nepotvrzeno, A – rozdělení potvrzeno 
32

 N – rozdělení nepotvrzeno, A – rozdělení potvrzeno 
33

 N – rozdělení nepotvrzeno, A – rozdělení potvrzeno 
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Posledními testovanými rezidui jsou rezidua cen vybraných kovů. Výsledky tohoto 

testování jsou shrnuty v Tab. 4.25. Z těchto výsledků je zřejmé, že normální rozdělení reziduí 

cen vybraných kovů není potvrzeno ani v jednom případě. 

Pro potvrzení výsledků K – S testů lze využít grafické testy normality reziduí, 

konkrétně zde jsou použity grafické testy využívající histogramy, P – P grafy a Q – Q grafy, 

které jsou blíže specifikovány v kapitole 3.4.5. 

Histogramy reziduí geometrického modelu diskrétních výnosů vybraných kovů jsou 

zaznamenány v Příloha 121 až Příloha 126. Na základě těchto vytvořených histogramů je 

možné zamítnout předpoklad normality reziduí u všech vybraných kovů. Zamítnutí 

předpokladu normality reziduí je patrnější z vytvořených P – P grafů, které jsou zachyceny 

v Příloha 127 až Příloha 132. Pro srovnání jsou zde uvedeny Obr. 4.25 a Obr. 4.26, ze kterých 

je patrný průběhem grafu hliníku, u kterého je normální rozdělení nepotvrzeno, a mědi, u 

které také není detekováno normální rozdělení. Následně jsou sestaveny také Q – Q grafy. Q –

 Q grafy u nichž je výchozím teoretickým rozdělením normální rozdělení obsahuje Příloha 

133 a Q – Q grafy, u nichž je předpokládaným rozdělením studentovo rozdělení, 

zaznamenává Příloha 134. 

 
Obr. 4.25 P - P graf reziduí odhadnutého 

geometrického modelu diskrétních výnosů hliníku 

 

Obr. 4.26 P - P graf reziduí odhadnutého 

geometrického modelu diskrétních výnosů mědi 

 
 

Histogramy rozdělení četnosti reziduí odhadnutého geometrického modelu spojitých 

výnosů jsou obsaženy v Příloha 141 až Příloha 146 a P – P grafy zachycuje Příloha 147 až 

Příloha 152. Na základě těchto grafických testů není normální rozdělení potvrzeno u hliníku, 

mědi, olova, cínu, niklu ani zinku. Pro ukázku jsou zde uvedeny Obr. 4.27 a Obr. 4.28, které 

zachycují rezidua mědi a olova, ze kterých je zřejmé, že nepotvrzení normality reziduí u 

těchto kovů je patřičné. V Příloha 153 jsou pak ke zhlédnutí vytvořené Q – Q grafy se 
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stanoveným předpokladem normálního rozdělení a Q – Q grafy s předpokladem studentova 

rozdělení jsou obsahem Příloha 154. 

 
Obr. 4.27 P - P graf reziduí odhadu geometrického 

modelu spojitých výnosů mědi 

 

Obr. 4.28 P - P graf reziduí odhadu geometrického 

modelu spojitých výnosů olova 

 
 

Grafické testy u reziduí odhadnutých geometrických modelů cen vybraných kovů 

prokazují, že žádné z těchto reziduí nevykazují normální rozdělení, což potvrzují také 

výsledky K – S testu uvedené v Tab. 4.25. Histogramy použité při tomto testování jsou 

obsaženy v Příloha 162 až Příloha 166 a P – P grafy pak uvádí Příloha 167 až Příloha 172. 

Z vytvořených histogramů v Příloha 161 až Příloha 166 je u reziduí všech vybraných kovů 

zřetelná vysoká špička a ani P – P grafy reziduí nevykazují průběh grafu, který je 

charakteristický pro časové řady vykazující normální rozdělení. V rámci grafického testování 

jsou vytvořeny Q – Q grafy reziduí. Q – Q grafy, u kterých je stanoven předpoklad 

normálního rozdělení, jsou uvedeny v Příloha 173. Příloha 174 pak obsahuje Q – Q grafy, 

u nich je stanoveno jako teoretické studentovo rozdělení. 

 

4.4.3 Schwartzův model 

Na základě výsledků odhadů provedených v kapitole 4.4 je možné provést dopočet 

parametrů Schwartzova modelu postupně pro diskrétní výnosy, spojité výnosy a ceny 

vybraných kovů. Hodnoty těchto dopočtených parametrů uvádí Tab. 4.26 až Tab. 4.28.  

 

Tab. 4.26 Dopočtené parametry Schwartzova modelu pro diskrétní výnosy
34

 

 a b   

Hliník - 1,278 - 0,996 150,185 

Měď 18,408 3,388 140,748 

Olovo - 59,487 - 0,101 100,209 

Cín 106,259 3,651 409,123 

Nikl - 0,367 4,304 2,158 

Zinek 17,000 3,827 186,354 

                                                 
34

 údaje v absolutním vyjádření 
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Tab. 4.26 zaznamenává údaje o hodnotách dopočtených parametrů Schwartzova 

modelu pro diskrétní výnosy. Parametr a je dopočten dle vztahu (3.29) a pro výpočet 

parametru b je využit vztah (3.30), a to za použití údajů z Tab. 4.20. 

 
Tab. 4.27 Dopočtené parametry Schwartzova modelu pro spojité výnosy

35
 

 a b   

Hliník 34,890 3,558 113,182 

Měď 17,144 3,487 138,446 

Olovo - 12,573 2,629 95,341 

Cín 106,051 3,683 404,169 

Nikl - 35,974 2,729 168,980 

Zinek 14,983 4,001 180,270 

 

Z údajů uvedených v Tab. 4.21 jsou dopočteny parametry Schwartzova modelu pro 

spojité výnosy. Konkrétní dopočtené hodnoty jsou uvedeny v Tab. 4.27. 

 
Tab. 4.28 Dopočtené parametry Schwartzova modelu pro ceny

36
 

 a b   

Hliník 0,040 - 8,088 0,577 

Měď 0,032 - 9,938 0,837 

Olovo 0,017 - 8,134 0,823 

Cín 0,024 - 8,999 0,617 

Nikl 0,015 - 13,936 0,882 

Zinek 0,031 - 6,323 0,753 

 

Posledními dopočtenými parametry jsou parametry Schwartzova modelu cen. Tyto 

parametry zachycuje Tab. 4.28. Parametry jsou dopočteny dle vztahu (3.29) pro parametr a a 

dle vztahu (3.30) pro parametr b z údajů uvedených v Tab. 4.22. 

Dopočtené parametry Schwartzova modelu je možné využít pro provedení simulace 

trendové složky vztahu (3.38). Takto vytvořenou křivku pro názornost možné graficky 

porovnat se skutečnou hodnotou 
1tx

dx
 zjištěnou z historického vývoje. Při tomto porovnání 

jsou využity liniové grafy, které zachycují jednak historický vývoj označený jako 
1tx

dx
 a 

provedenou simulaci trendové složky označenou jako 










1tx

dx
E . 

 

                                                 
35

 údaje v absolutním vyjádření 
36

 údaje v absolutním vyjádření 
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Obr. 4.29 Odhad trendu změn dle Schwartzova 

modelu u diskrétních výnosů mědi 
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Obr. 4.30 Odhad trendu změn dle Schwartzova 

modelu u diskrétních výnosů zinku 
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Grafické znázornění trendu změny diskrétních výnosů u všech vybraných kovů je 

uvedeno v Příloha 175 až Příloha 180. Pro názornost jsou zde vybrány Obr. 4.29 a Obr. 4.30, 

které zachycují grafické znázornění tohoto srovnání u mědi a zinku. 

 
Obr. 4.31 Odhad trendu změn dle Schwartzova 

modelu u spojitých výnosů mědi 
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Obr. 4.32 Odhad trendu změn dle Schwartzova 

modelu u spojitých výnosů zinku 
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V Příloha 181 až Příloha 186 jsou zaznamenána grafická zobrazení srovnání 

odhadnutého trendu změn dle Schwartzova modelu a skutečných změn vyčíslených 

z historických dat u spojitých výnosů vybraných kovů. Pro ukázku jsou z těchto vytvořených 

grafů vybrány Obr. 4.31 a Obr. 4.32, které zachycují toto srovnání u mědi a zinku. 

 
Obr. 4.33 Odhad trendu změn dle Schwartzova 

modelu u cen mědi 
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Obr. 4.34 Odhad trendu změn dle Schwartzova 

modelu u cen zinku 
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Vytvořená grafická zobrazení porovnávající odhadnutý trend změn cen dle 

Schwartzova modelu u vybraných kovů jsou uvedena v Příloha 187 až Příloha 192. Pro 
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názornost jsou zde vybrány Obr. 4.33 a Obr. 4.34, které porovnávají odhadnutý trend změn 

dle Schwartzova modelu se změnami skutečnými, které jsou dány historickými údaji. 

 

4.5 Odhady modelů 

Po výpočtech provedených v předchozích kapitolách je možné výsledky využít pro 

sestavení stochastických modelů vybraných kovů. V rámci této části jsou sestaveny modely 

aritmetické a geometrické. Výsledné zpracování modelů je provedeno formou matematického 

zápisu, přičemž dochází k doplnění konkrétních dopočtených parametrů jednotlivých modelů 

do obecného tvaru modelu. 

 

4.5.1 Aritmetické modely 

Aritmetické modely vybraných kovů lze vytvořit dosazením dopočtených parametrů 

aritmetického modelu, v tomto případě je využíván Vašíčkův model, do obecného zápisu 

tvaru modelu, který je dán vztahem (3.37). Takto jsou sestaveny aritmetické modely pro 

diskrétní výnosy, spojité výnosy a ceny vybraných kovů, jejichž zápisy jsou uvedeny v Tab. 

4.29 až Tab. 4.31. 

 
Tab. 4.29 Zápis Vašíčkova modelu pro diskrétní výnosy jednotlivých vybraných kovů 

 Zápis modelu 

Obecný zápis    
 a
e

ebexx
dta

dtadta
tt

2

1
1

2

1







   

Hliník    
96,18

1
16,010038,0

57,1
79,079,0

1









e
eerr tt  

Měď    
01,16

1
23,010060,0

33,1
66,066,0

1









e
eerr tt  

Olovo    
19,18

1
23,010066,0

51,1
75,075,0

1









e
eerr tt  

Cín    
63,16

1
17,010058,0

38,1
69,069,0

1









e
eerr tt  

Nikl    
66,16

1
24,010072,0

38,1
69,069,0

1









e
eerr tt  

Zinek    
2,16

1
21,010059,0

34,1
67,067,0

1









e
eerr tt  

 

Tab. 4.29 obsahuje zápisy tvarů Vašíčkova modelu pro diskrétní výnosy vybraných 

kovů. Dosazením do obecného zápisu je získána rovnice, kterou je následně možné využít pro 
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simulace vývoje tr . Dosazením údajů do rovnice lze tedy získat hodnotu diskrétního výnosu 

vybraných komodit v základním období.  

 
Tab. 4.30 Zápis Vašíčkova modelu pro spojité výnosy jednotlivých vybraných kovů 

 Zápis modelu 

Obecný zápis    
 a
e

ebexx
dta

dtadta

tt
2

1
1

2

1







   

Hliník    
15,19

1
17,010025,0

59,1
79,079,0

1









e
eerr tt  

Měď    
96,15

1
23,010045,0

32,1
66,066,0

1









e
eerr tt  

Olovo    
22,18

1
23,010040,0

51,1
76,076,0

1









e
eerr tt  

Cín    
82,16

1
17,010043,0

40,1
70,070,0

1









e
eerr tt  

Nikl    
20,16

1
23,010044,0

34,1
67,067,0

1









e
eerr tt  

Zinek    
42,16

1
20,010029,0

36,1
68,068,0

1









e
eerr tt  

 

Zápisy tvarů Vašíčkova modelu spojitých výnosů vybraných kovů obsahuje Tab. 4.30. 

Modely jsou vytvořeny z údajů, které jsou shrnuty v Tab. 4.18. 

 
Tab. 4.31 Zápis Vašíčkova modelu pro ceny jednotlivých vybraných kovů 

 Zápis modelu 

Obecný zápis    
 a
e

ebexx
dta

dtadta

tt
2

1
1

2

1







   

Hliník    
64,2

1
5,112418,154

22,0
11,011,0

1









e
eePP tt  

Měď    
024,0

1
4,838115128

22,0
001,0001,0

1









e
eePP tt  

Olovo    
168,0

1
8,2919,108

01,0
007,0007,0

1









e
eePP tt  

Cín    
072,0

1
5,22511902

006,0
003,0003,0

1









e
eePP tt  

Nikl    
24,0

1
7,390414,10755

02,0
01,001,0

1









e
eePP tt  
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Zinek    
216,0

1
12,130

02,0
009,0009,0

1









e
eePP tt   

 

Posledním modelem této části je Vašíčkův model cen vybraných kovů. Zápisy těchto 

modelů jsou prezentovány v Tab. 4.31. Pro vytvoření modelů jsou použity údaje zaznamenané 

v Tab. 4.19, přičemž tyto údaje jsou dosazeny do vztahu (3.37). 

 

4.5.2 Geometrické modely 

Druhým typem mean reversion modelů jsou modely geometrické. Na základě doposud 

provedených výpočtů jsou v této části práce vytvořeny zápisy Schwartzova modelu. 

Schwartzův model je zde sestaven pro diskrétní výnosy, spojité výnosy a ceny vybraných 

kovů. Zápisy těchto modelů jsou zaznamenány v Tab. 4.32 až Tab. 4.34. Zápisy modelů jsou 

vytvořeny dosazením konkrétních dopočtených parametrů Schwarzova modelu do obecného 

vztahu (3.39). 

 
Tab. 4.32 Zápis Schwartzova modelu pro diskrétní výnosy jednotlivých vybraných kovů 

 Zápis modelu 

Obecný 

zápis       
  

















































 z
a

e
e

a
bexx

dta
dtadta

tt
2

1
1

2
lnexp

22

1 


 

Hliník 

       
















  z

e
eerr tt

56,2

1
15018811lnexp

21,0
11,011,0

1
 

Měď 

       




















 z
e

eerr tt
8,36

1
14111077lnexp

05,3
53,153,1

1
 

Olovo 

       
















  z

e
eerr tt

98,118

1
100184lnexp

88,9
94,494,4

1
 

Cín 

       




















 z
e

eerr tt
62,212

1
4091784lnexp

64,17
82,882,8.

1
 

Nikl 

       
















  z

e
eerr tt

74,0

1
2111lnexp

06,0
03,003,0

1  

Zinek 

       




















 z
e

eerr tt
34

1
18611018lnexp

82,2
41,141,1

1
 

 

Tab. 4.1 zaznamenává konkrétní zápisy Schwarzova modelu pro diskrétní výnosy 

vybraných kovů. V zápisech jsou použity hodnoty dopočtených parametrů z Tab. 4.26. Takto 
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lze pomocí sestaveného modelu dojít k hodnotě diskrétního výnosu kovu v běžném období, 

které je označováno jako období t. 

 
Tab. 4.33 Zápis Schwartzova modelu pro spojité výnosy jednotlivých vybraných kovů 

 Zápis modelu 

Obecný zápis 

      
  

















































 z
a

e
e

a
bexx

dta
dtadta

tt
2

1
1

2
lnexp

22

1 


 

Hliník 

       




















 z
e

eerr tt
78,69

1
18,113102,180lnexp

90,2
90,290,2

1  

Měď 

       




















 z
e

eerr tt
28,34

1
45,138167,555lnexp

85,2
42,142,1

1  

Olovo 

       
















  z

e
eerr tt

14,25

1
34,95121,364lnexp

09,2
04,104,1

1  

Cín 

       





















 z
e

eerr tt
10,212

1
17,404149,766lnexp

60,17
80,880,8

1  

Nikl 

       
















  z

e
eerr tt

94,71

1
98,168164,399lnexp

97,5
99,299,2

1  

Zinek 

       




















 z
e

eerr tt
96,29

1
27,180168,1078lnexp

49,2
24,124,1

1
 

 

Konkrétní zápisy Schwarzova modelu pro spojité výnosy vybraných kovů zachycuje 

Tab. 4.33. Zápisy jsou vytvořeny dosazením dopočtených parametrů modelu z Tab. 4.27 do 

obecného zápisu modelu. Pomocí takto sestavených modelů lze vyčíslit spojitý výnos kovu 

v běžném období, které je označeno písmenem t. 

 
Tab. 4.34 Zápis Schwartzova modelu pro ceny jednotlivých vybraných kovů 

 Zápis modelu 

Obecný zápis 

      
  

















































 z
a

e
e

a
bexx

dta
dtadta

tt
2

1
1

2
lnexp

22

1 


 

Hliník 

       




















 z
e

eePP tt
08,0

1
58,0134,12lnexp

006,0
003,0003,0

1  

Měď 

       




















 z
e

eePP tt
06,0

1
84,0177,21lnexp

005,0
002,0002,0

1
 

Olovo 

       




















 z
e

eePP tt
04,0

1
82,0188,24lnexp

003,0
002,0002,0

1  
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Cín 

       




















 z
e

eePP tt
004,0

1
62,0150,18lnexp

003,0
002,0002,0

1  

Nikl 

       




















 z
e

eePP tt
02,0

1
88,0144,52lnexp

002,0
001,0001,0

1  

Zinek 

       




















 z
e

eePP tt
06,0

1
75,0170,15lnexp

005,0
002,0002,0

1
 

 

Posledním typem Schwarztova modelu, který je v této práci vytvořen je Schwartzův 

model pro ceny vybraných kovů. Tyto konkrétní zápisy vytvořených modelů cen uvádí Tab. 

4.34. Konkrétní modely jsou vytvořeny doplněním vypočtených parametrů, které jsou 

zaznamenány v Tab. 4.28, do obecného zápisu modelu. Tyto sestavené modely pro ceny 

vybraných kovů slouží pro vyčíslení ceny kovu v běžném období, tedy v období t. 

 

4.6 Shrnutí 

Obsahem aplikační části této práce bylo provedení odhadu stochastických modelů 

vybraných komoditních aktiv. Z komodit bylo vybráno šest kovů ze skupiny průmyslových 

kovů, a to konkrétně hliník, měď, olovo, cín, nikl a zinek. Jedná se o kovy, které jsou 

obchodovány na LME. Časové řady použité při výpočtech zachycují období od ledna 1960 do 

prosince 2011 a zaznamenávají ceny, za které byly tyto komodity obchodovány na LME. 

Z hlediska periodicity se jedná o časové řady s měsíčním intervalem pozorování. 

Tato část práce byla zaměřena na odhad dvou typů stochastických modelů, a to 

aritmetického a geometrického. Z aritmetických modelů byl vybrán Vašíčkův model, 

z geometrických pak Schwartzův model. Nejprve bylo provedeno sestavení aritmetického 

modelu. Pomocí metody nejmenších čtverců byly provedeny odhady parametrů pro časové 

řady diskrétních výnosů, spojitých výnosů a cen vybraných kovů. Při statistické verifikaci 

bylo zjištěno, že u časových řad diskrétních výnosů a spojitých výnosů vybraných kovů byly 

parametry ̂  statisticky nevýznamné, ale parametry ̂  a model jako celek byly shledány jako 

statisticky významné. V případě odhadu provedeného na časových řadách cen vybraných 

kovů byly oba odhadnuté parametry, ale také model jako celek statisticky nevýznamný. Pro 

stanovení síly závislosti z hlediska času byly provedeny křížové korelace. Z výsledků tohoto 

zkoumání bylo zřejmé, že v případě odhadu modelů diskrétních a spojitých výnosů bylo 

použito vhodné zpoždění, avšak v případě odhadu modelů cen by bylo vhodnější využití 

posunutí času o několik období. U odhadnutých reziduí bylo provedeno testování normality, 
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které prokázalo, že rezidua odhadu diskrétních výnosů, spojitých výnosů ani cen nevykazují 

normální rozdělení. Z odhadnutých parametrů pomocí metody nejmenších čtverců byly 

následně dopočteny vstupní parametry Vašíčkova modelu pro diskrétní výnosy, spojité 

výnosy a ceny vybraných kovů. Pro názornost byla vypracována grafická znázornění trendové 

složky přírůstku diskrétních výnosů, spojitých výnosů a cen vybraných kovů v porovnání se 

skutečnými přírůstky. 

Provedeno bylo následně také sestavení geometrického modelu. Použita byla také 

odhadová metoda nejmenších čtverců, kterou byly odhadnuty parametry modelů. Statistickou 

verifikací byla u odhadu modelu diskrétních výnosů prokázána statistická nevýznamnost jak 

parametrů, tak modelu jako celku, pouze u zinku, u zbývajících kovů byly statisticky 

významné parametry i model jako celek. U odhadu modelu spojitých výnosů byly za 

statisticky nevýznamné prokázány hliník, olovo a zinek. V případě odhadu cen pak byly 

všechny odhadnuté modely shledány statisticky nevýznamnými. Pomocí křížové korelace 

bylo zjištěno, že až na výjimky bylo při odhadu u diskrétních a spojitých výnosů vybraných 

kovů použito správné zpoždění. U odhadu cen vybraných kovů by bylo vhodnější zvolit 

vhodnější posunutí času. Testováním normality bylo zjištěno, že u reziduí žádného 

z odhadovaných modelů nebyla prokázána normalita. Z odhadnutých parametrů byly 

dopočteny vstupní parametry Schwartzova modelu pro diskrétní výnosy, spojité výnosy a 

ceny vybraných kovů. Pro názornost byly zpracována grafická znázornění trendové složky 

přírůstku u diskrétních výnosů, spojitých výnosů a cen vybraných kovů a skutečných 

přírůstků dle historických údajů. 
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5 Závěr 

Cílem práce bylo provedení odhadů stochastických modelů vybraných komoditních 

aktiv. Pro účely této práce byly vybrány komodity skupiny průmyslových kovů, konkrétně 

hliník, měď, olovo, cín, nikl a zinek. Podkladem pro provedené analýzy byly skutečné 

historické časové řady cen, za které byly tyto vybrané komodity obchodovány na LME 

v období od ledna 1960 do prosince 2011.  

Obsahem první části práce byla charakteristika komoditních trhů. V rámci této části 

byl vymezen princip investování do komodit a subjekty vyskytující se na komoditním trhu. 

Dále pak došlo k rozčlenění komodit do jednotlivých skupin a v rámci skupin k vybrání 

hlavních komodit náležících do každé skupiny a jejich stručné charakteristice. V této části 

práce byly specifikovány vybrané světové komoditní indexy, u kterých byla pozornost 

zaměřena hlavně na jejich složení. Došlo také k bližší charakteristice možností investování do 

komodit. Jelikož obchody s komoditami probíhají na komoditních burzách, byla část této 

kapitoly věnována základní specifikaci vybraných světových, ale také českých, komoditních 

burz. V neposlední řadě byla pozornost zaměřena na obchodování na komoditních burzách, 

popis analytických metod komoditních trhů či na nabídku, poptávku a cenu komodit. 

Druhá část práce byla věnována popisu náhodných procesů včetně metod statistického 

odhadu. Nejprve byly popsány základní popisné statistiky, které byly využívány v praktické 

části této práce. Následoval popis náhodných procesů a jejich simulace. Byla provedena 

typologie stochastických procesů v jejímž rámci byl blíže specifikován Wienerův proces, 

Itôův proces, Brownův proces a procesy skupiny mean-reversion. Stěžejní částí byl popis 

procesu modelování a konkrétní vymezení jednotlivých jeho částí a postupů, které jsou 

v rámci každé části využívány. Byla popsána formulace modelu, odhad regresní funkce, 

statistická verifikace, testování normality reziduí a možnosti využití odhadnutého modelu. 

V rámci možností odhadu regresní funkce byla pozornost zaměřena zejména na popis metody 

nejmenších čtverců, která byla použita v další částí práce. U metod statistické verifikace bylo 

vysvětleno testování statistické významnosti pomocí t-testu a F-testu. Pro testování normality 

reziduí byly vymezeny neparametrické a grafické způsoby testování. Z neparametrických 

testů byl vybrán Kolmogorov-Smirnovův test, Jarque-Berův test a test šikmosti a špičatosti. 

V rámci grafického testování byly vymezeny histogramy, P-P grafy a Q-Q grafy.  

Obsahem třetí části práce byl odhad stochastických modelů vybraných komoditních 

aktiv na základě reálných dat. Jako vstupní data byly využity časové řady cen hliníku, mědi, 

olova, cínu, niklu a zinku, přičemž jde o ceny, za které byly tyto kovů obchodovány na LME. 
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Použité časové řady zachycují období od ledna 1960 do prosince 2011 a jedná se o data 

s měsíční frekvencí. Prvně byl proveden popis časových řad a stručná charakteristika 

jednotlivých kovů. Následně byly ceny vybraných kovů graficky zpracovány formou 

liniových grafů a byly vyčísleny základní popisné statistiky těchto časových řad. Takto byla 

zjištěna u jednotlivých časových řad minimální a maximální cena za sledované období, 

střední hodnota ceny či směrodatná odchylka. Poté byla provedena analýza chybějících a 

extrémních hodnot. Výsledky této analýzy prokázaly, že použité časové řady cen kovů jsou 

úplné. Dále byla prokázána existence extrémních hodnot u všech zkoumaných časových řad, 

konkrétně byly zjištěny horní odlehlé hodnoty. Z výsledků provedené analýzy bylo patrné, že 

extrémní hodnoty byly u časových řad zaznamenány vždy před prudkým poklesem cen. 

U časových řad cen vybraných kovů byla zkoumána jejich vzájemná závislost, a to pomocí 

koeficientu korelace. Byla vytvořena korelační matice, z jejich výsledků bylo patrné, že mezi 

vybranými kovy byla zaznamenána poměrně silná závislost. Tuto silnou závislost je možné 

připisovat například tomu, že z těchto kovů bývají často vyráběny slitiny či bývají při 

průmyslové produkci používány společně. Z časových řad cen vybraných kovů byly vyčísleny 

výnosy, a to jak diskrétní, tak spojité. U časových řad výnosů vybraných kovů byly vypočteny 

základní popisné statistiky, mimo jiné také údaje o středních hodnotách a směrodatných 

odchylkách, které byly následně využity pro srovnání z hlediska výnosnosti a rizikovosti. 

Z výsledků tohoto srovnání provedeného na časových řadách diskrétních výnosů vybraných 

kovů bylo patrné, že platí předpoklad, který říká, že s rostoucím výnosem roste také riziko. 

Jako nejvýnosnější, ale také nejrizikovější byl shledán nikl. Nejméně rizikovým, ale také 

nejméně výnosným kovem byl označen hliník. U spojitých výnosů vybraných kovů byla až na 

drobné výjimky také prokázána platnost předpokladu rostoucího výnosu s rostoucím rizikem. 

Nejvýnosnějším kovem byl shledán také nikl, ale nebyl nejrizikovějším. Nejrizikovějším 

kovem byl druhý nejvýnosnější kov, tedy měď. U výnosů, diskrétních i spojitých, ale také 

u cen bylo testováno rozložení pravděpodobnosti pomocí K-S testu, J-B testu a testu šikmosti 

a špičatosti. Těmito testy bylo zjištěno, že výnosy diskrétní, výnosy spojité, ani ceny 

vybraných kovů nevykazují normální rozdělení pravděpodobnosti. 

Tato část práce byla zaměřena na odhad dvou typů stochastických modelů, a to 

aritmetického a geometrického. Z aritmetických modelů byl vybrán Vašíčkův model, 

z geometrických pak Schwartzův model. Nejprve bylo provedeno sestavení aritmetického 

modelu. Pomocí metody nejmenších čtverců byly provedeny odhady parametrů pro časové 

řady diskrétních výnosů, spojitých výnosů a cen vybraných kovů. Při statistické verifikaci 

bylo zjištěno, že u časových řad diskrétních výnosů a spojitých výnosů vybraných kovů byly 
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parametry ̂  statisticky nevýznamné, ale parametry ̂  a model jako celek byly shledány jako 

statisticky významné. V případě odhadu provedeného na časových řadách cen vybraných 

kovů byly oba odhadnuté parametry, ale také model jako celek statisticky nevýznamný. Pro 

stanovení síly závislosti z hlediska času byly provedeny křížové korelace. Z výsledků tohoto 

zkoumání bylo zřejmé, že v případě odhadu modelů diskrétních a spojitých výnosů bylo 

použito vhodné zpoždění, avšak v případě odhadu modelů cen by bylo vhodnější využití 

posunutí času o několik období. U odhadnutých reziduí bylo provedeno testování normality, 

které prokázalo, že rezidua odhadu diskrétních výnosů, spojitých výnosů ani cen nevykazují 

normální rozdělení. Z odhadnutých parametrů pomocí metody nejmenších čtverců byly 

následně dopočteny vstupní parametry Vašíčkova modelu pro diskrétní výnosy, spojité 

výnosy a ceny vybraných kovů. Pro názornost byly vypracována grafická znázornění trendové 

složky přírůstku diskrétních výnosů, spojitých výnosů a cen vybraných kovů v porovnání se 

skutečnými přírůstky. 

Provedeno bylo následně také sestavení geometrického modelu. Použita byla také 

odhadová metoda nejmenších čtverců, kterou byly odhadnuty parametry modelů. Statistickou 

verifikací byla u odhadu modelu diskrétních výnosů prokázána statistická nevýznamnost jak 

parametrů, tak modelu jako celku, pouze u zinku, u zbývajících kovů byly statisticky 

významné parametry i model jako celek. U odhadu modelu spojitých výnosů byly za 

statisticky nevýznamné prokázány hliník, olovo a zinek. V případě odhadu cen pak byly 

všechny odhadnuté modely shledány statisticky nevýznamnými. Pomocí křížové korelace 

bylo zjištěno, že až na výjimky bylo při odhadu u diskrétních a spojitých výnosů vybraných 

kovů použito správné zpoždění. U odhadu cen vybraných kovů by bylo vhodnější zvolit 

vhodnější posunutí času. Testováním normality bylo zjištěno, že u reziduí žádného 

z odhadovaných modelů nebyla prokázána normalita. Z odhadnutých parametrů byly 

dopočteny vstupní parametry Schwartzova modelu pro diskrétní výnosy, spojité výnosy a 

ceny vybraných kovů. Pro názornost byla zpracována grafická znázornění trendové složky 

přírůstků u diskrétních výnosů, spojitých výnosů a cen vybraných kovů a skutečných 

přírůstků dle historických údajů. 

Závěrem lze konstatovat, že pro odhad modelů diskrétních a spojitých výnosů se jako 

nevhodné jeví použití geometrického modelu. V rámci tvorby tohoto modelu pro uvedené 

časové řady dochází k vyloučení části dat, což je dáno výpočtem modelu. Proto je možné říci, 

že jako vhodný pro použití u diskrétních a spojitých výnosů se jeví aritmetický model, co je 

patrné také z grafického zpracování provedených odhadů trendů přírůstků ve srovnání se 
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skutečnými přírůstky. U odhadů modelů cen lze předpokládat, že vhodnějším modelem je 

geometrický, jelikož u tohoto typu modelu je zamezen pokles do záporných hodnot, což je u 

časových řad cen žádoucí. Jak je patrné z grafického znázornění trendu přírůstku je tento 

trend přibližně konstantní, tedy změny jsou obsaženy hlavně v náhodné složce. Lze tedy říci, 

že cenu v běžném období ovlivňuje předchozí cena a náhodná odchylka. Problémem jak 

aritmetických, tak geometrických modelů cen vybraných kovů je jejich statistická 

nevýznamnost, která je pravděpodobně způsobená zjištěným nevhodným časovým 

zpožděním. 
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Příloha 5 Vývoj cen niklu od ledna 1960 do 

prosince 2011 
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Příloha 7 Box plot pro časovou řadu cen hliníku 
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Příloha 9 Box plot pro časovou řadu cen olova 
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Příloha 13 Korelační matice 

Correlations 

 ALUMINUM COPPER LEAD Tin NICKEL Zinc 

ALUMINUM Pearson Correlation 1 ,782
**
 ,760

**
 ,631

**
 ,836

**
 ,828

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 624 624 624 624 624 624 

COPPER Pearson Correlation ,782
**
 1 ,924

**
 ,704

**
 ,889

**
 ,864

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 624 624 624 624 624 624 

LEAD Pearson Correlation ,760
**
 ,924

**
 1 ,785

**
 ,846

**
 ,792

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 624 624 624 624 624 624 

Tin Pearson Correlation ,631
**
 ,704

**
 ,785

**
 1 ,588

**
 ,545

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 624 624 624 624 624 624 

NICKEL Pearson Correlation ,836
**
 ,889

**
 ,846

**
 ,588

**
 1 ,905

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 624 624 624 624 624 624 

Zinc Pearson Correlation ,828
**
 ,864

**
 ,792

**
 ,545

**
 ,905

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 624 624 624 624 624 624 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Příloha 18 Vývoj diskrétních výnosů z niklu 

 

Příloha 19 Vývoj diskrétních výnosů ze zinku 

 



 

 

 

Příloha 20 Vývoj spojitých výnosů z hliníku 

 

Příloha 21 Vývoj spojitých výnosů z mědi 

 
Příloha 22 Vývoj spojitých výnosů z olova 
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Příloha 26 Histogram diskrétních výnosů hliníku 

 

Příloha 27 Histogram diskrétních výnosů mědi 

 
Příloha 28 Histogram diskrétních výnosů olova 

 

Příloha 29 Histogram diskrétních výnosů cínu 

 
Příloha 30 Histogram diskrétních výnosů niklu 

 

Příloha 31 Histogram diskrétních výnosů zinku 

 



 

 

Příloha 32 Histogram spojitých výnosů hliníku 

 

Příloha 33 Histogram spojitých výnosů mědi 

 
Příloha 34 Histogram spojitých výnosů olova 

 

Příloha 35 Histogram spojitých výnosů cínu 

 
Příloha 36 Histogram spojitých výnosů niklu 

 

Příloha 37 Histogram spojitých výnosů zinku 

 
 

 



 

 

 Tabulka hodnot Grafické zobrazení 

Hliník 
Cross Correlations 

Series Pair:změnart with zpožděnért 

Lag Cross 

Correlation Std. Error
a
 

-7 ,006 ,040 

-6 -,050 ,040 

-5 -,088 ,040 

-4 ,081 ,040 

-3 -,048 ,040 

-2 -,005 ,040 

-1 -,102 ,040 

0 -,628 ,040 

1 ,627 ,040 

2 ,100 ,040 

3 ,003 ,040 

4 ,046 ,040 

5 -,083 ,040 

6 ,087 ,040 

7 ,049 ,040 

a. Based on the assumption that the series are not cross 

correlated and that one of the series is white noise. 
 

Příloha 38 Křížová korelace aritmetického 

modelu diskrétních výnosů hliníku 

 

Měď 
Cross Correlations 

Series Pair:změnart with zpožděnért 

Lag Cross 

Correlation Std. Error
a
 

-7 -,062 ,040 

-6 -,047 ,040 

-5 ,001 ,040 

-4 -,023 ,040 

-3 ,026 ,040 

-2 -,018 ,040 

-1 -,279 ,040 

0 -,577 ,040 

1 ,577 ,040 

2 ,280 ,040 

3 ,016 ,040 

4 -,027 ,040 

5 ,022 ,040 

6 ,000 ,040 

7 ,048 ,040 

a. Based on the assumption that the series are not cross 

correlated and that one of the series is white noise. 
 

Příloha 39 Křížová korelace aritmetického 

modelu diskrétních cen mědi 

 



 

 

Olovo 
Cross Correlations 

Series Pair:změnart with zpožděnért 

Lag Cross 

Correlation Std. Error
a
 

-7 -,033 ,040 

-6 ,022 ,040 

-5 -,013 ,040 

-4 ,026 ,040 

-3 ,000 ,040 

-2 -,038 ,040 

-1 -,151 ,040 

0 -,615 ,040 

1 ,615 ,040 

2 ,152 ,040 

3 ,037 ,040 

4 ,000 ,040 

5 -,027 ,040 

6 ,014 ,040 

7 -,021 ,040 

a. Based on the assumption that the series are not cross 

correlated and that one of the series is white noise. 
 

Příloha 40 Křížová korelace aritmetického 

modelu diskrétních výnosů olova 

 

 

Cín 
Cross Correlations 

Series Pair:změnart with zpožděnrt 

Lag Cross 

Correlation Std. Error
a
 

-7 -,059 ,040 

-6 ,011 ,040 

-5 -,029 ,040 

-4 -,050 ,040 

-3 -,025 ,040 

-2 -,090 ,040 

-1 -,106 ,040 

0 -,587 ,040 

1 ,582 ,040 

2 ,104 ,040 

3 ,088 ,040 

4 ,021 ,040 

5 ,044 ,040 

6 ,033 ,040 

7 -,017 ,040 

a. Based on the assumption that the series are not cross 

correlated and that one of the series is white noise. 
 

Příloha 41 Křížová korelace aritmetického 

modelu diskrétních výnosů cínu 

 



 

 

Nikl 
Cross Correlations 

Series Pair:změnart with zpožděnért 

Lag Cross 

Correlation Std. Error
a
 

-7 ,020 ,040 

-6 ,059 ,040 

-5 -,025 ,040 

-4 -,021 ,040 

-3 -,007 ,040 

-2 -,031 ,040 

-1 -,205 ,040 

0 -,589 ,040 

1 ,589 ,040 

2 ,203 ,040 

3 ,029 ,040 

4 ,005 ,040 

5 ,020 ,040 

6 ,026 ,040 

7 -,060 ,040 

a. Based on the assumption that the series are not cross 

correlated and that one of the series is white noise. 
 

Příloha 42 Křížová korelace aritmetického 

modelu diskrétních výnosů niklu 

 

Zinek 
Cross Correlations 

Series Pair:změnart with zpožděnért 

Lag Cross 

Correlation Std. Error
a
 

-7 -,028 ,040 

-6 ,001 ,040 

-5 -,072 ,040 

-4 -,033 ,040 

-3 ,046 ,040 

-2 -,005 ,040 

-1 -,189 ,040 

0 -,581 ,040 

1 ,579 ,040 

2 ,190 ,040 

3 ,004 ,040 

4 -,047 ,040 

5 ,031 ,040 

6 ,073 ,040 

7 -,002 ,040 

a. Based on the assumption that the series are not cross 

correlated and that one of the series is white noise. 
 

Příloha 43 Křížová korelace aritmetického 

modelu diskrétních výnosů zinku 

 

 



 

 

Příloha 44 Histogram rozložení reziduí 

aritmetického modelu diskrétních výnosů hliníku 

 

Příloha 45 Histogram rozložení reziduí 

aritmetického modelu diskrétních výnosů mědi 

 
Příloha 46 Histogram rozložení reziduí 

aritmetického modelu diskrétních výnosů olova 

 

Příloha 47 Histogram rozložení reziduí 

aritmetického modelu diskrétních výnosů cínu 

 
Příloha 48 Histogram rozložení reziduí 

aritmetického modelu diskrétních výnosů niklu 

 

Příloha 49 Histogram rozložení reziduí 

aritmetického modelu diskrétních výnosů zinku 

 
 



 

 

Příloha 50 P - P graf aritmetického modelu 

diskrétních výnosů hliníku 

 

Příloha 51 P- P graf aritmetického modelu 

diskrétních výnosů mědi 

 
Příloha 52 P - P graf aritmetického modelu 

diskrétních výnosů olova 

 

Příloha 53 P - P graf aritmetického modelu 

diskrétních výnosů cínu 

 
Příloha 54 P - P graf aritmetického modelu 

diskrétních výnosů niklu 

 

Příloha 55 P - P graf aritmetického modelu 

diskrétních výnosů zinku 

 
 

 

 



 

 

Příloha 56 Q -Q grafy aritmetického modelu diskrétních výnosů vybraných kovů v porovnání s 

teoretickým normálním rozdělením 

Hliník 

  
Měď 

  
Olovo 

  
Cín 

  



 

 

Nikl 

  
Zinek 

  
 



 

 

Příloha 57 Q -Q grafy aritmetického modelu diskrétních výnosů vybraných kovů v porovnání s 

teoretickým studentovým rozdělením 

Hliník 

  
Měď 

  
Olovo 

  
Cín 

  



 

 

Nikl 

  
Zinek 

  
 

 

 

 



 

 

 Tabulka hodnot Grafické zobrazení 

Hliník 
Cross Correlations 

Series Pair:změnalrthliník with zpožděnélrthliník 

Lag Cross Correlation Std. Error
a
 

-7 ,011 ,040 

-6 -,047 ,040 

-5 -,081 ,040 

-4 ,075 ,040 

-3 -,050 ,040 

-2 -,009 ,040 

-1 -,094 ,040 

0 -,631 ,040 

1 ,630 ,040 

2 ,093 ,040 

3 ,007 ,040 

4 ,048 ,040 

5 -,077 ,040 

6 ,080 ,040 

7 ,047 ,040 

a. Based on the assumption that the series are not 

cross correlated and that one of the series is white 

noise. 
 

Příloha 58 Křížová korelace aritmetického 

modelu spojitých výnosů  hliníku 

 

Měď 
Cross Correlations 

Series Pair:změnart with zpožděnélrtměď 

Lag Cross Correlation Std. Error
a
 

-7 -,061 ,040 

-6 -,047 ,040 

-5 ,003 ,040 

-4 -,021 ,040 

-3 ,020 ,040 

-2 -,023 ,040 

-1 -,278 ,040 

0 -,577 ,040 

1 ,576 ,040 

2 ,279 ,040 

3 ,021 ,040 

4 -,021 ,040 

5 ,020 ,040 

6 -,002 ,040 

7 ,047 ,040 

a. Based on the assumption that the series are not 

cross correlated and that one of the series is white 

noise. 
 

Příloha 59 Křížová korelace aritmetického 

modelu spojitých výnosů  mědi 

 



 

 

Olovo 
Cross Correlations 

Series Pair:změnart with zpožděnélrtolovo 

Lag Cross Correlation Std. Error
a
 

-7 -,036 ,040 

-6 ,012 ,040 

-5 -,009 ,040 

-4 ,030 ,040 

-3 ,009 ,040 

-2 -,045 ,040 

-1 -,155 ,040 

0 -,616 ,040 

1 ,616 ,040 

2 ,155 ,040 

3 ,044 ,040 

4 -,009 ,040 

5 -,032 ,040 

6 ,009 ,040 

7 -,012 ,040 

a. Based on the assumption that the series are not 

cross correlated and that one of the series is white 

noise. 
 

Příloha 60 Křížová korelace aritmetického 

modelu spojitých výnosů  olova 

 

Cín 
Cross Correlations 

Series Pair:změnalrtcín with zpožděnélrtcín 

Lag Cross Correlation Std. Error
a
 

-7 -,058 ,040 

-6 ,008 ,040 

-5 -,032 ,040 

-4 -,050 ,040 

-3 -,030 ,040 

-2 -,085 ,040 

-1 -,096 ,040 

0 -,591 ,040 

1 ,586 ,040 

2 ,094 ,040 

3 ,084 ,040 

4 ,027 ,040 

5 ,043 ,040 

6 ,035 ,040 

7 -,014 ,040 

a. Based on the assumption that the series are not 

cross correlated and that one of the series is white 

noise. 
 

Příloha 61  Křížová korelace aritmetického 

modelu spojitých výnosů cínu 

 



 

 

Nikl 
Cross Correlations 

Series Pair:změnart with zpožděnélrtnikl 

Lag Cross Correlation Std. Error
a
 

-7 ,019 ,040 

-6 ,040 ,040 

-5 -,018 ,040 

-4 -,028 ,040 

-3 ,016 ,040 

-2 -,056 ,040 

-1 -,216 ,040 

0 -,580 ,040 

1 ,581 ,040 

2 ,215 ,040 

3 ,055 ,040 

4 -,017 ,040 

5 ,026 ,040 

6 ,019 ,040 

7 -,042 ,040 

a. Based on the assumption that the series are not 

cross correlated and that one of the series is white 

noise. 
 

Příloha 62  Křížová korelace aritmetického 

modelu spojitých výnosů  niklu 

 

Zinek 
Cross Correlations 

Series Pair:změnart with zpožděnélrtzinek 

Lag Cross Correlation Std. Error
a
 

-7 -,023 ,040 

-6 ,000 ,040 

-5 -,066 ,040 

-4 -,025 ,040 

-3 ,041 ,040 

-2 -,018 ,040 

-1 -,182 ,040 

0 -,585 ,040 

1 ,583 ,040 

2 ,183 ,040 

3 ,017 ,040 

4 -,042 ,040 

5 ,024 ,040 

6 ,067 ,040 

7 -,001 ,040 

a. Based on the assumption that the series are not 

cross correlated and that one of the series is white 

noise. 
 

Příloha 63 Křížová korelace aritmetického 

modelu spojitých výnosů  zinku 

 

 



 

 

Histogram rozložení reziduí aritmetický model spojité výnosy 
Příloha 64 Histogram rozložení reziduí 

aritmetického modelu spojitých výnosů  hliníku 

 

Příloha 65 Histogram rozložení reziduí 

aritmetického modelu spojitých výnosů  mědi 

 
Příloha 66 Histogram rozložení reziduí 

aritmetického modelu spojitých výnosů  olova 

 

Příloha 67 Histogram rozložení reziduí 

aritmetického modelu spojitých výnosů  cínu 

 
Příloha 68 Histogram rozložení reziduí 

aritmetického modelu spojitých výnosů  niklu 

 

Příloha 69 Histogram rozložení reziduí 

aritmetického modelu spojitých výnosů  zinku 

 
 



 

 

P-P graf reziduí aritmetický model spojité výnosy 
Příloha 70 P-P graf rozložení reziduí aritmetického 

modelu spojitých výnosů hliníku 

 

Příloha 71 P-P graf rozložení reziduí aritmetického 

modelu spojitých výnosů mědi 

 
Příloha 72  P-P graf rozložení reziduí 

aritmetického modelu spojitých výnosů olova 

 

Příloha 73  P-P graf rozložení reziduí 

aritmetického modelu spojitých výnosů cínu 

 
Příloha 74  P-P graf rozložení reziduí 

aritmetického modelu spojitých výnosů niklu 

 

Příloha 75  P-P graf rozložení reziduí 

aritmetického modelu spojitých výnosů zinku 

 
 



 

 

Příloha 76 Q-Q grafy aritmetických modelů spojitých výnosů vybraných kovů s porovnáním teoretického 

normálního rozdělení 

Hliník 

  
Měď 

  
Olovo 

  
Cín 
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Q-Q 
Příloha 77  Q-Q grafy aritmetických modelů spojitých výnosů vybraných kovů s porovnáním teoretického 

studentova rozdělení 

Hliník 

  
Měď 

  
Olovo 

  
Cín 

  



 

 

Nikl 

  
Zinek 

  
 

 



 

 

 Tabulka hodnot Grafické zobrazení 

Hliník 
Cross Correlations 

Series Pair:změnaPthliník with zpožděnéPthliník 

Lag Cross Correlation Std. Error
a
 

-7 -,100 ,040 

-6 -,110 ,040 

-5 -,116 ,040 

-4 -,107 ,040 

-3 -,112 ,040 

-2 -,097 ,040 

-1 -,088 ,040 

0 -,074 ,040 

1 ,074 ,040 

2 ,090 ,040 

3 ,101 ,040 

4 ,119 ,040 

5 ,115 ,040 

6 ,128 ,040 

7 ,123 ,040 

a. Based on the assumption that the series are not cross 

correlated and that one of the series is white noise. 
 

Příloha 78 Křížová korelace aritmetického 

modelu cen hliníku 

 

Měď 
Cross Correlations 

Series Pair:změnaPtměď with zpožděnéPtMěďII 

Lag Cross Correlation Std. Error
a
 

-7 -,036 ,040 

-6 -,053 ,040 

-5 -,063 ,040 

-4 -,063 ,040 

-3 -,066 ,040 

-2 -,066 ,040 

-1 -,055 ,040 

0 -,011 ,040 

1 ,106 ,040 

2 ,151 ,040 

3 ,158 ,040 

4 ,176 ,040 

5 ,187 ,040 

6 ,200 ,040 

7 ,178 ,040 

a. Based on the assumption that the series are not cross 

correlated and that one of the series is white noise. 
 

Příloha 79 Křížová korelace aritmetického 

modelu cen mědi 

 



 

 

Olovo 
Cross Correlations 

Series Pair:změnaPtolovo with zpožděnéPtolova 

Lag Cross 

Correlation Std. Error
a
 

-7 -,122 ,040 

-6 -,115 ,040 

-5 -,103 ,040 

-4 -,089 ,040 

-3 -,078 ,040 

-2 -,074 ,040 

-1 -,085 ,040 

0 -,046 ,040 

1 ,100 ,040 

2 ,138 ,040 

3 ,126 ,040 

4 ,145 ,040 

5 ,161 ,040 

6 ,187 ,040 

7 ,193 ,040 

a. Based on the assumption that the series are not cross 

correlated and that one of the series is white noise. 
 

Příloha 80 Křížová korelace aritmetického 

modelu cen olova 

 

Cín 
Cross Correlations 

Series Pair:změnaPtcín with zpožděnéPtCín 

Lag Cross 

Correlation Std. Error
a
 

-7 -,079 ,040 

-6 -,094 ,040 

-5 -,093 ,040 

-4 -,101 ,040 

-3 -,095 ,040 

-2 -,082 ,040 

-1 -,052 ,040 

0 -,027 ,040 

1 ,084 ,040 

2 ,122 ,040 

3 ,155 ,040 

4 ,172 ,040 

5 ,189 ,040 

6 ,202 ,040 

7 ,191 ,040 

a. Based on the assumption that the series are not cross 

correlated and that one of the series is white noise. 
 

Příloha 81 Křížová korelace aritmetického 

modelu cen cínu 

 



 

 

Nikl 
Cross Correlations 

Series Pair:změnaPtnikl with zpožděnéPtNikl 

Lag Cross 

Correlation Std. Error
a
 

-7 -,119 ,040 

-6 -,123 ,040 

-5 -,116 ,040 

-4 -,112 ,040 

-3 -,121 ,040 

-2 -,139 ,040 

-1 -,127 ,040 

0 -,066 ,040 

1 ,084 ,040 

2 ,144 ,040 

3 ,159 ,040 

4 ,144 ,040 

5 ,139 ,040 

6 ,147 ,040 

7 ,151 ,040 

a. Based on the assumption that the series are not cross 

correlated and that one of the series is white noise. 
 

Příloha 82 Křížová korelace aritmetického 

modelu cen niklu 

 

Zinek 
Cross Correlations 

Series Pair:změnaPtzinek with zpožděnéPtZinek 

Lag Cross 

Correlation Std. Error
a
 

-7 -,169 ,040 

-6 -,150 ,040 

-5 -,127 ,040 

-4 -,108 ,040 

-3 -,104 ,040 

-2 -,110 ,040 

-1 -,112 ,040 

0 -,065 ,040 

1 ,076 ,040 

2 ,123 ,040 

3 ,119 ,040 

4 ,119 ,040 

5 ,126 ,040 

6 ,150 ,040 

7 ,168 ,040 

a. Based on the assumption that the series are not cross 

correlated and that one of the series is white noise. 
 

Příloha 83 Křížová korelace aritmetického 

modelu cen zinku 

 

 



 

 

Příloha 84 Histogram rozložení reziduí 

aritmetického modelu cen hliníku 

 

Příloha 85 Histogram rozložení reziduí 

aritmetického modelu cen mědi 

 
Příloha 86 Histogram rozložení reziduí 

aritmetického modelu cen olova 

 

Příloha 87 Histogram rozložení reziduí 

aritmetického modelu cen cínu 

 
Příloha 88 Histogram rozložení reziduí 

aritmetického modelu cen niklu 

 

Příloha 89 Histogram rozložení reziduí 

aritmetického modelu cen zinku 

 
 



 

 

Příloha 90 P-P graf rozložení reziduí aritmetického 

modelu cen hliníku 

 

Příloha 91 P-P graf rozložení reziduí aritmetického 

modelu cen mědi 

 
Příloha 92 P-P graf rozložení reziduí aritmetického 

modelu cen olova 

 

Příloha 93 P-P graf rozložení reziduí aritmetického 

modelu cen cínu 

 
Příloha 94 P-P graf rozložení reziduí aritmetického 

modelu cen niklu 

 

Příloha 95 P-P graf rozložení reziduí aritmetického 

modelu cen zinku 

 
 



 

 

Příloha 96 Q-Q grafy aritmetických modelů cen vybraných kovů s porovnáním teoretického normálního 

rozdělení 
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Příloha 97 Q-Q grafy aritmetických modelů vybraných kovů s porovnáním teoretického studentova 

rozdělení 

Hliník 

  
Měď 
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Nikl 
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Příloha 98 Odhad aritmetického modelu změny 

diskrétních výnosů hliníku 
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Příloha 99 Odhad aritmetického modelu změny 

diskrétních výnosů mědi 
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Příloha 100 Odhad aritmetického modelu změny 

diskrétních výnosů olova 
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Příloha 101 Odhad aritmetického modelu změny 

diskrétních výnosů cínu 
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Příloha 102 Odhad aritmetického modelu změny 

diskrétních výnosů niklu 
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Grafické znázornění odchylek

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

1 30 59 88 117 146 175 204 233 262 291 320 349 378 407 436 465 494 523 552 581 610

 
 

 



 

 

Příloha 103 Odhad aritmetického modelu změny 

spojitých výnosů hliníku 
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Příloha 104 Odhad aritmetického modelu změny 

spojitých výnosů mědi 
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Příloha 105 Odhad aritmetického modelu změny 

spojitých výnosů olova 
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Příloha 106 Odhad aritmetického modelu změny 

spojitých výnosů cínu 
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Příloha 107 Odhad aritmetického modelu změny 

spojitých výnosů niklu 
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Příloha 108 Odhad aritmetického modelu změny 

spojitých výnosů zinku 
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Příloha 109 Odhad aritmetického modelu změny 
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Příloha 111 Odhad aritmetického modelu změny 
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Příloha 112 Odhad aritmetického modelu změny 
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Příloha 113 Odhad aritmetického modelu změny 
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Příloha 114 Odhad aritmetického modelu změny 

cen zinku 
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 Tabulka hodnot Grafické zobrazení 

Hliník 
Cross Correlations 

Series Pair:změnartdělenozpožděnért with lnzpožděnért 

Lag Cross Correlation Std. Error
a
 

-7 -,023 ,046 

-6 ,024 ,046 

-5 -,041 ,046 

-4 -,092 ,046 

-3 -,041 ,046 

-2 -,076 ,045 

-1 -,033 ,045 

0 ,000 ,045 

1 -,003 ,045 

2 -,023 ,045 

3 -,024 ,046 

4 -,085 ,046 

5 ,018 ,046 

6 -,087 ,046 

7 -,011 ,046 

a. Based on the assumption that the series 

are not cross correlated and that one of the 

series is white noise. 
 

Příloha 115 Křížová korelace geometrického 

modelu diskrétních výnosů hliníku 

 

Měď 
Cross Correlations 

Series Pair:změnartdělenozpozděnért with lnzpožděnértměď 

Lag Cross Correlation Std. Error
a
 

-7 -,049 ,055 

-6 -,030 ,055 

-5 ,022 ,055 

-4 ,027 ,055 

-3 ,061 ,055 

-2 -,015 ,055 

-1 ,011 ,055 

0 -,167 ,054 

1 ,090 ,055 

2 ,048 ,055 

3 -,045 ,055 

4 ,002 ,055 

5 ,047 ,055 

6 ,032 ,055 

7 ,002 ,055 

a. Based on the assumption that the series 

are not cross correlated and that one of the 

series is white noise. 
 

Příloha 116 Křížová korelace geometrického 

modelu diskrétních výnosů mědi 

 



 

 

Olovo 
Cross Correlations 

Series Pair:změnartdělenozpožděnért with lnzpožděnért 

Lag Cross Correlation Std. Error
a
 

-7 ,007 ,040 

-6 -,044 ,040 

-5 ,080 ,040 

-4 -,041 ,040 

-3 ,040 ,040 

-2 ,030 ,040 

-1 ,007 ,040 

0 ,041 ,040 

1 ,005 ,040 

2 ,013 ,040 

3 ,052 ,040 

4 ,040 ,040 

5 ,058 ,040 

6 ,019 ,040 

7 ,067 ,040 

a. Based on the assumption that the series 

are not cross correlated and that one of the 

series is white noise. 
 

Příloha 117 Křížová korelace geometrického 

modelu diskrétních výnosů olova 

 

Cín 
Cross Correlations 

Series Pair:změnartdělenozpožděnért with lnzpožděnértcín 

Lag Cross Correlation Std. Error
a
 

-7 ,008 ,056 

-6 ,015 ,055 

-5 -,009 ,055 

-4 -,041 ,055 

-3 ,032 ,055 

-2 ,004 ,055 

-1 ,002 ,055 

0 -,322 ,055 

1 ,038 ,055 

2 ,002 ,055 

3 ,055 ,055 

4 -,017 ,055 

5 ,036 ,055 

6 ,007 ,055 

7 ,004 ,056 

a. Based on the assumption that the series 

are not cross correlated and that one of the 

series is white noise. 
 

Příloha 118 Křížová korelace geometrického 

modelu diskrétních výnosů cínu 

 



 

 

Nikl 
Cross Correlations 

Series Pair:změnartdělenozpožděnért with lnzpožděnértnikl 

Lag Cross Correlation Std. Error
a
 

-7 ,053 ,070 

-6 -,090 ,069 

-5 ,035 ,069 

-4 ,004 ,069 

-3 ,114 ,069 

-2 ,015 ,069 

-1 ,040 ,069 

0 ,236 ,068 

1 ,016 ,069 

2 -,014 ,069 

3 ,018 ,069 

4 ,001 ,069 

5 ,016 ,069 

6 ,009 ,069 

7 ,016 ,070 

a. Based on the assumption that the series 

are not cross correlated and that one of the 

series is white noise. 
 

Příloha 119 Křížová korelace geometrického 

modelu diskrétních výnosů niklu 

 

Zinek 
Cross Correlations 

Series Pair:změnartdělenozpožděnért with lnzpožděnértzinek 

Lag Cross Correlation Std. Error
a
 

-7 -,085 ,057 

-6 -,057 ,057 

-5 ,015 ,057 

-4 ,015 ,057 

-3 ,005 ,057 

-2 ,006 ,056 

-1 -,012 ,056 

0 -,104 ,056 

1 ,084 ,056 

2 -,023 ,056 

3 ,055 ,057 

4 ,005 ,057 

5 ,048 ,057 

6 -,021 ,057 

7 -,002 ,057 

a. Based on the assumption that the series 

are not cross correlated and that one of the 

series is white noise. 
 

Příloha 120 Křížová korelace geometrického 

modelu diskrétních výnosů zinku 

 

 



 

 

Příloha 121 Histogram rozložení reziduí 

geometrického modelu diskrétních výnosů hliníku 

 

Příloha 122 Histogram rozložení reziduí 

geometrického modelu diskrétních výnosů mědi 

 
Příloha 123 Histogram rozložení reziduí 

geometrického modelu diskrétních výnosů olova 

 

Příloha 124 Histogram rozložení reziduí 

geometrického modelu diskrétních výnosů cínu 

 
Příloha 125 Histogram rozložení reziduí 

geometrického modelu diskrétních výnosů niklu 

 

Příloha 126 Histogram rozložení reziduí 

geometrického modelu diskrétních výnosů zinku 

 
 



 

 

Příloha 127 P-P graf rozložení reziduí 

geometrického modelu diskrétních výnosů hliníku 

 

Příloha 128 P-P graf rozložení reziduí 

geometrického modelu diskrétních výnosů mědi 

 
Příloha 129 P-P graf rozložení reziduí 

geometrického modelu diskrétních výnosů olova 

 

Příloha 130 P-P graf rozložení reziduí 

geometrického modelu diskrétních výnosů cínu 

 
Příloha 131 P-P graf rozložení reziduí 

geometrického modelu diskrétních výnosů niklu 

 

Příloha 132 P-P graf rozložení reziduí 

geometrického modelu diskrétních výnosů zinku 

 
 

 



 

 

Příloha 133 Q-Q grafy geometrického modelu diskrétních výnosů vybraných kovů v porovnání s 

teoretickým normálním rozdělením 

Hliník 

  
Měď 

  
Olovo 

  
Cín 

  



 

 

Nikl 

  
Zinek 

  
 



 

 

Příloha 134 Q-Q grafy geometrického modelu diskrétních výnosů vybraných kovů v porovnání s 

teoretickým studentovým rozdělením 

Hliník 

  
Měď 

  
Olovo 

  
Cín 

  



 

 

Nikl 

  
Zinek 

  
 



 

 

 Tabulka hodnot Grafické zobrazení 

Hliník 
Cross Correlations 

Series Pair:drdělenozpožděnért with lnzpožděnélrthliník 

Lag Cross Correlation Std. Error
a
 

-7 ,000 ,062 

-6 ,028 ,062 

-5 ,015 ,062 

-4 ,011 ,062 

-3 ,076 ,062 

-2 -,051 ,062 

-1 -,013 ,062 

0 -,335 ,061 

1 ,056 ,062 

2 ,038 ,062 

3 ,036 ,062 

4 -,013 ,062 

5 ,015 ,062 

6 -,001 ,062 

7 ,007 ,062 

a. Based on the assumption that the series 

are not cross correlated and that one of the 

series is white noise. 
 

Příloha 135 Křížová korelace geometrického 

modelu spojitých výnosů hliníku 

 

Měď 
Cross Correlations 

Series Pair:změnartdělenozpožděnért with lnzpožděnélrtměď 

Lag Cross Correlation Std. Error
a
 

-7 -,050 ,055 

-6 -,031 ,055 

-5 ,024 ,055 

-4 ,027 ,055 

-3 ,064 ,055 

-2 -,015 ,055 

-1 ,013 ,055 

0 -,156 ,054 

1 ,087 ,055 

2 ,043 ,055 

3 -,044 ,055 

4 ,002 ,055 

5 ,047 ,055 

6 ,032 ,055 

7 ,003 ,055 

a. Based on the assumption that the series 

are not cross correlated and that one of the 

series is white noise. 
 

Příloha 136 Křížová korelace geometrického 

modelu spojitých výnosů mědi 

 



 

 

Olovo 
Cross Correlations 

Series Pair:změnartdělenozpožděnért with lnzpožděnélrtolovo 

Lag Cross Correlation Std. Error
a
 

-7 ,039 ,056 

-6 ,021 ,056 

-5 -,031 ,055 

-4 ,016 ,055 

-3 ,036 ,055 

-2 ,041 ,055 

-1 ,041 ,055 

0 ,153 ,055 

1 ,124 ,055 

2 ,058 ,055 

3 -,013 ,055 

4 -,008 ,055 

5 -,078 ,055 

6 ,039 ,056 

7 ,005 ,056 

a. Based on the assumption that the series 

are not cross correlated and that one of the 

series is white noise. 
 

Příloha 137 Křížová korelace geometrického 

modelu spojitých výnosů olova 

 

Cín 
Cross Correlations 

Series Pair:změnartdělenozpožděnért with lnzpožděnélrtcín 

Lag Cross Correlation Std. Error
a
 

-7 ,007 ,056 

-6 ,014 ,055 

-5 -,009 ,055 

-4 -,041 ,055 

-3 ,032 ,055 

-2 ,004 ,055 

-1 ,002 ,055 

0 -,322 ,055 

1 ,037 ,055 

2 ,002 ,055 

3 ,054 ,055 

4 -,016 ,055 

5 ,036 ,055 

6 ,007 ,055 

7 ,004 ,056 

a. Based on the assumption that the series are not 

cross correlated and that one of the series is white 

noise. 
 

Příloha 138 Křížová korelace geometrického 

modelu spojitých výnosů cínu 

 



 

 

Nikl 
Cross Correlations 

Series Pair:změnartdělenozpožděnért with lnzpožděnélrtnikl 

Lag Cross Correlation Std. Error
a
 

-7 ,009 ,070 

-6 ,012 ,069 

-5 ,009 ,069 

-4 ,038 ,069 

-3 -,001 ,069 

-2 ,041 ,069 

-1 ,018 ,069 

0 ,286 ,068 

1 ,042 ,069 

2 ,019 ,069 

3 ,027 ,069 

4 ,011 ,069 

5 ,003 ,069 

6 ,035 ,069 

7 -,001 ,070 

a. Based on the assumption that the series 

are not cross correlated and that one of the 

series is white noise. 
 

Příloha 139 Křížová korelace geometrického 

modelu spojitých výnosů niklu 

 

Zinek 
Cross Correlations 

Series Pair:změnartdělenozpožděnért with lnzpožděnélrtzinek 

Lag Cross Correlation Std. Error
a
 

-7 -,085 ,057 

-6 -,057 ,057 

-5 ,015 ,057 

-4 ,017 ,057 

-3 ,006 ,057 

-2 ,005 ,056 

-1 -,012 ,056 

0 -,093 ,056 

1 ,084 ,056 

2 -,022 ,056 

3 ,056 ,057 

4 ,005 ,057 

5 ,048 ,057 

6 -,021 ,057 

7 -,003 ,057 

a. Based on the assumption that the series 

are not cross correlated and that one of the 

series is white noise. 
 

Příloha 140 Křížová korelace geometrického 

modelu spojitých výnosů zinku 

 

 



 

 

Příloha 141 Histogram rozdělení reziduí 

geometrického modelu spojitých výnosů hliníku 

 

Příloha 142 Histogram rozdělení reziduí 

geometrického modelu spojitých výnosů mědi 

 
Příloha 143 Histogram rozdělení reziduí 

geometrického modelu spojitých výnosů olova 

 

Příloha 144 Histogram rozdělení reziduí 

geometrického modelu spojitých výnosů cínu 

 
Příloha 145 Histogram rozdělení reziduí 

geometrického modelu spojitých výnosů niklu 

 

Příloha 146 Histogram rozdělení reziduí 

geometrického modelu spojitých výnosů zinku 

 
 

 



 

 

Příloha 147 P-P graf reziduí geometrického modelu 

spojitých výnosů hliníku 

 

Příloha 148 P-P graf reziduí geometrického modelu 

spojitých výnosů mědi 

 
Příloha 149 P-P graf reziduí geometrického modelu 

spojitých výnosů olova 

 

Příloha 150 P-P graf reziduí geometrického modelu 

spojitých výnosů cínu 

 
Příloha 151 P-P graf reziduí geometrického modelu 

spojitých výnosů niklu 

 

Příloha 152 P-P graf reziduí geometrického modelu 

spojitých výnosů zinku 

 
 

 



 

 

Příloha 153 Q-Q grafy reziduí geometrických modelů spojitých výnosů vybraných kovů v porovnání s 

teoretickým normálním rozdělením 

Hliník 

  
Měď 

  
Olovo 

  
Cín 

  



 

 

Nikl 

  
Zinek 

  
 

 

 



 

 

Příloha 154 Q-Q grafy reziduí geometrických modelů spojitých výnosů vybraných kovů v porovnání s 

teoretickým studentovým rozdělením 

Hliník 

  
Měď 

  
Olovo 

  
Cín 

  



 

 

Nikl 

  
Zinek 

  
 

 

 

 



 

 

 Tabulka hodnot Grafické zobrazení 

Hliník 
Cross Correlations 

Series Pair:změnaPtdělenozpožděnéPt with lnzpožděnéPtHliník 

Lag Cross Correlation Std. Error
a
 

-7 -,083 ,040 

-6 -,087 ,040 

-5 -,085 ,040 

-4 -,074 ,040 

-3 -,072 ,040 

-2 -,064 ,040 

-1 -,055 ,040 

0 -,036 ,040 

1 ,055 ,040 

2 ,075 ,040 

3 ,084 ,040 

4 ,093 ,040 

5 ,096 ,040 

6 ,109 ,040 

7 ,111 ,040 

a. Based on the assumption that the series 

are not cross correlated and that one of the 

series is white noise. 
 

Příloha 155 Křížová korelace geometrického 

modelu cen hliníku 

 

Měď 
Cross Correlations 

Series Pair:změnaPtdělenozpožděnéPt with lnzpoždněnéPtměď 

Lag Cross Correlation Std. Error
a
 

-7 -,061 ,040 

-6 -,065 ,040 

-5 -,066 ,040 

-4 -,066 ,040 

-3 -,062 ,040 

-2 -,065 ,040 

-1 -,061 ,040 

0 -,023 ,040 

1 ,087 ,040 

2 ,125 ,040 

3 ,124 ,040 

4 ,129 ,040 

5 ,135 ,040 

6 ,138 ,040 

7 ,134 ,040 

a. Based on the assumption that the series 

are not cross correlated and that one of the 

series is white noise. 
 

Příloha 156 Křížová korelace geometrického 

modelu cen mědi 

 



 

 

Olovo 
Cross Correlations 

Series Pair:změnaPtdělenozpožděnéPt with lnzpožděnéPtolova 

Lag Cross Correlation Std. Error
a
 

-7 -,063 ,040 

-6 -,057 ,040 

-5 -,052 ,040 

-4 -,045 ,040 

-3 -,044 ,040 

-2 -,044 ,040 

-1 -,040 ,040 

0 -,014 ,040 

1 ,087 ,040 

2 ,111 ,040 

3 ,116 ,040 

4 ,124 ,040 

5 ,127 ,040 

6 ,137 ,040 

7 ,137 ,040 

a. Based on the assumption that the series 

are not cross correlated and that one of the 

series is white noise. 
 

Příloha 157 Křížová korelace geometrického 

modelu cen olova 

 

Cín 
Cross Correlations 

Series Pair:změnaPtdělenozpožděnéPt with lnzpožděnéPtcín 

Lag Cross Correlation Std. Error
a
 

-7 -,076 ,040 

-6 -,076 ,040 

-5 -,080 ,040 

-4 -,080 ,040 

-3 -,074 ,040 

-2 -,066 ,040 

-1 -,050 ,040 

0 -,023 ,040 

1 ,056 ,040 

2 ,087 ,040 

3 ,105 ,040 

4 ,115 ,040 

5 ,124 ,040 

6 ,131 ,040 

7 ,125 ,040 

a. Based on the assumption that the series 

are not cross correlated and that one of the 

series is white noise. 
 

Příloha 158 Křížová korelace geometrického 

modelu cen cínu 

 



 

 

Nikl 
Cross Correlations 

Series Pair:změnaPtdělenozpožděnéPt with lnZpožděnéPtNikl 

Lag Cross Correlation Std. Error
a
 

-7 -,055 ,040 

-6 -,052 ,040 

-5 -,054 ,040 

-4 -,053 ,040 

-3 -,050 ,040 

-2 -,048 ,040 

-1 -,041 ,040 

0 -,013 ,040 

1 ,073 ,040 

2 ,100 ,040 

3 ,109 ,040 

4 ,112 ,040 

5 ,117 ,040 

6 ,120 ,040 

7 ,115 ,040 

a. Based on the assumption that the series 

are not cross correlated and that one of the 

series is white noise. 
 

Příloha 159 Křížová korelace geometrického 

modelu cen niklu 

 

Zinek 
Cross Correlations 

Series Pair:změnaPtdělenozpožděnéPt with lnZpožděnéPtZinek 

Lag Cross Correlation Std. Error
a
 

-7 -,109 ,040 

-6 -,105 ,040 

-5 -,101 ,040 

-4 -,091 ,040 

-3 -,077 ,040 

-2 -,070 ,040 

-1 -,061 ,040 

0 -,030 ,040 

1 ,056 ,040 

2 ,085 ,040 

3 ,092 ,040 

4 ,104 ,040 

5 ,118 ,040 

6 ,130 ,040 

7 ,130 ,040 

a. Based on the assumption that the series 

are not cross correlated and that one of the 

series is white noise. 
 

Příloha 160 Křížová korelace geometrického 

modelu cen zinku 

 

 



 

 

Příloha 161 Histogram rozložení reziduí 

geometrického modelu cen hliníku 

 

Příloha 162 Histogram rozložení reziduí 

geometrického modelu cen mědi 

 
Příloha 163 Histogram rozložení reziduí 

geometrického modelu cen olova 

 

Příloha 164 Histogram rozložení reziduí 

geometrického modelu cen cínu 

 
Příloha 165 Histogram rozložení reziduí 

geometrického modelu cen niklu 

 

Příloha 166 Histogram rozložení reziduí 

geometrického modelu cen zinku 

 
 

 



 

 

Příloha 167 P-P graf rozložení reziduí 

geometrického modelu cen hliníku 

 

Příloha 168 P-P graf rozložení reziduí 

geometrického modelu cen mědi 

 
Příloha 169 P-P graf rozložení reziduí 

geometrického modelu cen olova 

 

Příloha 170 P-P graf rozložení reziduí 

geometrického modelu cen cínu 

 
Příloha 171 P-P graf rozložení reziduí 

geometrického modelu cen niklu 

 

Příloha 172 P-P graf rozložení reziduí 

geometrického modelu cen zinku 

 
 



 

 

Příloha 173 Q-Q grafy reziduí geometrických modelů cen vybraných kovů v porovnání s teoretickým 

normálním rozdělením 

Hliník 

  
Měď 

  
Olovo 

  
Cín 

  



 

 

Nikl 

  
Zinek 

  
 

 



 

 

Příloha 174 Q-Q grafy reziduí geometrických modelů cen vybraných kovů v porovnání s teoretickým 

studentovým rozdělením 

Hliník 

  
Měď 

  
Olovo 

  
Cín 

  



 

 

Nikl 

  
Zinek 

  
 



 

 

 

 

Příloha 175 Odhad geometrického modelu změny 

diskrétních výnosů hliníku 
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Příloha 176 Odhad geometrického modelu změny 

diskrétních výnosů mědi 
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Příloha 177 Odhad geometrického modelu změny 

diskrétních výnosů olova 
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Příloha 178 Odhad geometrického modelu změny 

diskrétních výnosů cínu 
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Příloha 179 Odhad geometrického modelu změny 

diskrétních výnosů niklu 
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Příloha 180 Odhad geometrického modelu změny 

diskrétních výnosů zinku 
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Příloha 181 Odhad geometrického modelu změny 

spojitých výnosů hliníku 
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Příloha 182 Odhad geometrického modelu změny 

spojitých výnosů mědi 
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Příloha 183 Odhad geometrického modelu změny 

spojitých výnosů olova 
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Příloha 184 Odhad geometrického modelu změny 

spojitých výnosů cínu 
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Příloha 185 Odhad geometrického modelu změny 

spojitých výnosů niklu 
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Příloha 186 Odhad geometrického modelu změny 

spojitých výnosů zinku 
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Příloha 187 Odhad geometrického modelu změny 

cen  hliníku 
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Příloha 188 Odhad geometrického modelu změny 

cen  mědi 
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Příloha 189 Odhad geometrického modelu změny 

cen  olova 
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Příloha 190 Odhad geometrického modelu změny 

cen cínu 
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Příloha 191 Odhad geometrického modelu změny 

cen niklu 
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Příloha 192 Odhad geometrického modelu změny 

cen zinku 

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1 35 69 103 137 171 205 239 273 307 341 375 409 443 477 511 545 579 613

dr/rt-1

E(dr/rt-1)

 
 

 

 


