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1 Úvod 

Ropa patří mezi nejvýznamnější komodity na světě. Mezi přívlastky, kterými ji lze 

charakterizovat, patří například nenahraditelnost a vyčerpatelnost. Ropa nebo ropné 

produkty jsou součástí každodenního života, a proto i změny ceny této komodity mají 

dopad na každého z nás. 

Cena ropy souvisí i s dalšímy instrumenty finančních trhů. Finanční trhy jsou tvořeny 

jednotlivými akciovými společnostmi, které ovlivňuje právě cena ropy, ať už ve větším 

nebo menším měřítku. Instrumenty, o které se v tomto případě jedná, jsou akciové indexy, 

které charakterizují finanční trhy a jsou jejich reprezentativním vzorkem. 

Cílem diplomové práce je zkoumání vlivu ceny ropy na vybrané akciové indexy. 

K dosažení cíle práce je použita kombinace regresní a korelační analýzy. Vliv je zkoumán 

v období od roku 2000 do roku 2010. 

První kapitola práce je zaměřena na charakteristiku komoditních trhů, neboť jsou to 

komoditní burzy, kde se s ropou obchoduje. Je zde stručně popsána historie těchto trhů, 

dále jsou zde vysvětleny základní pojmy z této oblasti spolu s nejběžnějšími typy obchodů 

uskutečňovaných na komoditních trzích. V závěru kapitoly se nachází přehled a krátké 

charakteristiky nejvýznamnějších komoditních burz světa. 

Obsahem druhé kapitoly je samotná komodita ropa. V úvodu je zdůvodněn význam 

této komodity s uvedením konkrétních případů a čísel. Následuje přehled jednotlivých 

druhů ropy. Poté je popsán ropný průmysl jako takový - historie těžby, stav zásob ropy a 

charakteristika ropného kartelu OPEC. V závěru kapitoly je nastíněn výhled do 

budoucnosti spojený s touto komoditou. 

Ve třetí kapitole je věnována pozornost druhé straně zkoumaného problému, a to 

akciovým indexům. Tato kapitola obsahuje charakteristiku a vývoj vybraných akciových 

indexů ve sledovaném období. 

Následující kapitola obsahuje samotnou analýzu, kdy je nejprve popsána použitá 

metodologie, regresní a korelační analýza, a poté jsou tyto metody využity pro určení 

úrovně závislosti kurzu ropy a vybraných indexů. Dále je součástí této kapitoly také 

celková charakteristika situace na finančních trzích ve sledovaném období včetně určení 

faktorů, které vývoj jednotlivých indexů ovlivňují. Po aplikaci metod a získání výsledků je 

provedeno shrnutí dosažených poznatků. 
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2 Charakteristika komoditních trhů 

Už v dávných dobách probíhaly obchody mezi zemědělci a spotřebiteli, přičemž 

obchody probíhaly barterovou formou. Časem začala růst poptávka po nejrůznějším zboží 

a obchodovalo se tak s velkým množstvím produktů. Aby došlo ke standardizaci obchodů 

s těmito produkty, vznikly komoditní trhy. 

V první teoretické kapitole je přiblížena problematika komoditních trhů. V první 

části této kapitoly historický pohled na komoditní burzovnictví sledující jeho vývoj a 

vytyčující důležité mezníky. Dále jsou v kapitole charakterizovány základní a důležité 

pojmy z této oblasti. Nakonec tato teoretická část obsahuje výčet a krátkou charakteristiku 

významných komoditních burz, kde se tyto obchody uskutečňují. 

2.1 Historie komoditních trhů  

Jak již úvod napovídá, moderní komoditní burzovnictví mělo své počátky 

v obchodování zemědělských produktů. Vývoj komoditních trhů je tedy spjat s vznikem a 

vývojem tržního obchodu. 

K uskutečnění obchodů bylo třeba tzv. komoditních peněz neboli nějakého produktu, 

který by se dal směnit za jiný vytoužený produkt. V dávných dobách se takto používaly 

například ovce, kozy či prasata. Avšak tyto prostředky nebyly ideální, a tak lidé hledali 

jiné způsoby, aby se tyto obchody staly snadnějšími, neboť mnohdy bylo obtížné 

uskutečnit rychlý pohyb větších objemů zboží. Tento technický problém tak předurčil, že 

nejprve se objevily místní promptní obchody. Znamená to, že se obchodovalo se zbožím, 

které bylo v době uzavření obchodu fyzicky na tomtéž místě. Nabízen byl vždy vzorek 

tohoto zboží a podle něj se nakupovalo. Kupující se tak mohl jít ihned přesvědčit, zda se 

vzorek shoduje s nakoupeným zbožím. Tento typ obchodu se objevuje na obilní burze 

v Amsterodamu založené v roce 1617, která je jednou z prvních komoditních burz. 

V 18. století vznikaly další významné burzy, jako např. Baltic Mercantile and 

Shipping Exchange v Anglii, kde se scházeli za účelem obchodu angličtí obchodníci a 

zástupci ruských přístavů na Baltu. Dále v tomto období vznikají burzy v Berlíně nebo 

Vídni a v roce 1811 významné obchodní středisko London Commercial Sale Rooms 

v Anglii. V druhé polovině 19. století vznikají burzy také v USA. Jsou jimi Chicago Board 

of Trade v roce 1859 a The New York Produce Exchange v roce 1862. 

Koncem 19. století s vývojem dopravních sítí a techniky se naplňuje předpoklad pro 

obchody dodací. V tomto případě se zboží nenachází v místě obchodu, ale ze skladu 
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prodávajícího je kupujícímu dovezeno až v budoucím termínu po uskutečnění obchodu.  

Tento druh obchodu zažívá největší rozmach ve 20. století na velkých mezinárodních 

burzách hlavně v USA a Velké Británii. Právě mezinárodní obchody s termínovaným 

zbožím se staly trendem na komoditních trzích a jejich význam ve 20. a potažmo i 21. 

století daleko přerůstá promptní obchody. 

2.2 Obchodování na komoditních trzích 

Pro pochopení fungování obchodování na komoditních trzích je třeba se seznámit se 

základními pojmy, které se této problematiky týkají. To je předmětem této části první 

kapitoly. 

2.2.1 Komodita 

Jako první je třeba objasnit pojem komodita, jež se nachází ve spojení s trhy. 

Komodita je obecně nějaké zboží, s kterým se na komoditních trzích obchoduje. Nejedná 

se však o libovolné zboží, protože musí být splněna podmínka homogenity, tedy vzájemné 

zastupitelnosti od různých dodavatelů. Znamená to žádné rozdíly v kvalitě daného zboží. 

Takovéto zboží je vyráběno ve velkém množství různými výrobci a prodává se pak za 

jednotnou cenu na komoditních trzích. Tato cena je ovlivňována každodenní nabídkou a 

poptávkou po něm. 

Nejběžnější komodity jsou zemědělské produkty a nerostné suroviny. Komodity se 

člení na tzv. soft komodity, které jsou získávány především pěstováním, jako např. káva, 

bavlna, rýže, pšenice, pomerančová šťáva, a hard komodity, jež se získávají těžbou, a to 

např. vzácné kovy jako zlato, stříbro, platina. Kromě toho se ještě objevuje jeden typ 

komodit, kterými jsou energetické komodity, které zahrnují ropu, zemní plyn, uhlí a 

elektřinu. Elektřina jako komodita má tu zvláštní vlastnost, že je takřka nemožné a 

neekonomické ji skladovat, a tudíž musí být hned po výrobě spotřebována. Hlavními 

derivátovými burzami s energetickými komoditami jsou: New York Mercantile Exchange 

(NYMEX), International Petroleum Exchange (IPE), Singapore International Monetary 

Exchange (SIMEX) (Jílek, 2010). 

Každá komodita má však jednu společnou vlastnost. Tou je standardizace obchodů, 

což znamená, že je prodávána v určitých jednotkách a má minimální prodejní množství. 

Přehled nejobchodovanějších futures a opčních kontraktů je zobrazen v Tab. 2.1, kde 

je vybráno vždy pět nejlepších z třech typů komodit. Kompletní pořadí prvních dvaceti 

z každé oblasti je vyobrazen v Příloze č. 1. 
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Tab. 2.1 Přehled nejobchodovanějších futures a opčních kontraktů v r. 2010 

  TOP 5 futures a opčních kontraktů na kovy celosvětově v r. 2010 počet kontraktů 
1 Steel Rebar Futures, SHFE    225,612,417 
2 Zinc Futures, SHFE 146,589,373 
3 SPDR Gold Shares ETF Options  54,737,222 
4 Copper Futures, SHFE  50,788,568 
5 High Grade Primary Aluminum Futures, LME  46,537,180 
  TOP 5 futures a opčních kontraktů na energetické komodity celosvětově v r. 2010 počet kontraktů 
1 WTI Crude Oil Futures, Nymex  168,652,141 
2 Brent Crude Oil Futures, ICE Futures Europe  100,022,169 
3 Henry Hub Natural Gas Futures, Nymex   64,323,068 
4 WTI Crude Oil Futures, ICE Futures Europe 52,586,415 
5 Gasoil Futures, ICE Futures Europe 52,296,582 
  TOP 5 futures a opčních kontraktů na zemědělské komodity celosvětově v r. 2010 počet kontraktů 
1 White Sugar Futures, ZCE  305,303,131 
2 Rubber Futures, SHFE  167,414,912 
3 Soy Meal Futures, DCE   125,581,888 
4 Soy Oil Futures, DCE 91,406,238 
5 Cotton No. 1 Futures, DCE 86,955,310 

Zdroj: 2010 Annual volume survey, Futures Industry Magazine 

2.2.2 Komoditní burzy 

„Pojem „burza“ se vyvinul historicky jako označení pro zvláštní druh shromáždění 

obchodníků, na nichž se uskutečňovala koupě a prodej zboží, které nebylo na trhu fyzicky 

přítomno, tedy jako označení pro zvláštní druh trhu“, (Dědič, 1992, s. 17). 

Stejně jako historický význam burzy, tak i význam komoditní burzy je ten, že se na 

něm odehrávají obchody se zbožím nazvaným komodity. V dnešní době se však spíše 

obchoduje s komoditními termínovanými kontrakty. Tohle obchodování na komoditních 

burzách probíhá ve vyhrazeném čase, podle pravidel daných na konkrétní burze a pod 

dohledem jejích dozorčích orgánů. Každá burza si určí minimální objemy obchodované 

komodity a s jejími násobky se pak obchoduje. Burzy v různých zemích podléhají 

odlišným regulacím a dozoru příslušných státních úřadů. Na komoditních burzách se 

obchoduje především prostřednictvím zprostředkovatelů, tzv. brokerů. 

2.2.3 Obchody na komoditních trzích 

Na komoditních trzích se postupem objevilo několik druhů burzovních obchodů. 

Následující druhy jsou těmi nejčastěji využívanými. 

Burzovní obchody s efektivním zbožím (fyzické obchody) 

První formou obchodů na komoditních burzách byly tzv. promptní obchody. U 

takovýchto obchodů je kupní smlouva s okamžitou nebo velice krátkou dobou plnění po 

jejich uzavření. Z toho vyplývá, že zboží musí již existovat. Často se tyto obchody 

vypořádávaly hotovostní formou. Od obchodů na běžném trhu se liší tím, že zboží, jež je 
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předmětem burzovního obchodu, není přímo na místě, kde se obchoduje. Neprodává se 

tedy zboží individuálně určené, ale zboží druhové a zastupitelné (Dědič, 1992). 

Základem moderních forem burzovních obchodů na termínových burzách se staly 

dodávkové obchody, které jsou vývojovým stupněm lhůtních obchodů. Od promptních 

obchodů se prakticky liší jen oddáleným termínem dodání zboží. Od termínových obchodů 

pak úmyslem obchod uskutečnit. Standardizace smluvních podmínek je v minimální míře, 

přičemž zabraňuje likvidovat uzavřený obchod uzavřením protiobchodu. Tento typ 

obchodu se zpočátku objevoval na evropských burzách v 18. století. Výhody těchto 

obchodů byly především v časovém rozložení poptávky po sezónních produktech převážně 

rostlinné výroby. Námořní velmoci také mohly díky nim prodávat zboží ještě před jejich 

naloděním. Dodávkové obchody jsou významné v zemědělské výrobě, neboť umožňují 

čelit prudkému kolísání cen produktů na promptních trzích, které ovlivňuje často 

nesourodá nabídka a poptávka. 

Spekulační obchody 

Spekulační obchod je takový, kdy účastník uzavírá kupní smlouvy proto, aby 

realizoval zisk, který vznikne pohybem kurzů zboží, jež je předmětem obchodu. Reálné 

splnění smlouvy je v tomto případě nežádoucí. Na termínových komoditních burzách jsou 

spekulační obchody časté z důvodu větších výkyvů kurzů komodit. 

Při spekulačních obchodech se spekuluje buď na růst ceny, nebo její pokles. Při 

očekávaném růstu ceny se zboží nakupuje, aby se tak později prodalo za vyšší cenu. Při 

těchto obchodech vystupuje spekulant v pozici kupujícího (long pozice) a když dojde 

k očekávanému růstu cen, zboží pak se ziskem prodá. Trh se stoupajícími cenami se 

označuje jako býčí. 

Při očekávaném snížení ceny se zboží prodá, aby se nakoupilo za nižší cenu. Při 

těchto obchodech je spekulant v pozici prodávajícího (short pozice), kdy prodává zboží, 

aniž by ho vlastnil. Čeká na okamžik, kdy cena daného zboží začne klesat, aby jej nakoupil 

levněji, než je následně prodá dle smlouvy. Trh s klesajícími cenami nese název medvědí. 

Přímé termínové obchody 

Přímé termínové obchody vycházejí z dodávkových obchodů, takže se jedná o kupní 

smlouvu s odloženou splatností uzavřenou na burze, která je natolik standardizovaná, že ji 

lze kdykoliv zrušit odpovídajícím protiobchodem. Zpravidla nedochází k realizování 

obchodu, ale není to vyloučeno. V případě termínových obchodů je upuštěno od fyzického 

zboží, neboť se obchoduje především s termínovými kontrakty na zboží. Ty jsou 
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samozřejmě zcela standardizovány. Na rozdíl od dodávkových obchodů umožňuje 

termínový obchod přesun rizika z pohybu kurzů, když existuje možnost zrušit otevřenou 

pozici protiobchodem. 

Hedgingové (krycí) obchody 

Hedgingové obchody patří k nejdůležitějším formám moderních obchodů na 

termínových burzách. Ty slouží k zajištění rizika z nepříznivého vývoje kurzů na 

promptním trhu. Tyto obchody tedy neslouží k realizaci zisku. Riziko je kryto tím, že je 

přeneseno na jinou osobu než obchodníka (hedger), zpravidla na spekulanta (tradera), 

protože spekulanti jsou nejčastějšími obchodními partnery hedgerů na termínových 

burzách (Dědič, 1992). Podstatou hedgingového obchodu je zaujmutí dvou opačných pozic 

na promptním a termínovém trhu. Při realizaci obchodu tak dochází ke kompenzaci ztráty 

na promptním trhu ziskem na trhu termínovém a naopak. 

Opční obchody 

Opční obchody jsou také formou zajištění se proti kurzovému riziku či burzovní 

spekulaci. Formou zajištění je zde možnost volby (opce), zda práva a povinnosti z uzavření 

kupní smlouvy vzniknou nebo nikoliv. Všechny opční obchody mají společnou vlastnost a 

tou je možnost volby jedné smluvní strany, kterou je kupující či majitel opce. Právo opce 

pak poskytuje strana druhá, tedy prodávající nebo poskytovatel opce. Cenou za toto právo 

je tzv. opční prémie. Jestliže možnost opce kupuje kupující strana, jedná se o tzv. call opci. 

V opačném případě, kdy možnost opce kupuje prodávající strana, se to nazývá put opcí. 

Další pojmy, se kterými je možné se setkat, je americká a evropská opce. První jmenovaná 

značí možnost realizace opce dle volby majitele po celé opční období a opce evropská smí 

být realizována pouze v přesně určeném termínu (den splatnosti opce). 

2.3 Nejvýznamnější komoditní burzy současnosti 

První burzy vznikaly v Evropě ve 12. a 13. století v italských městech. Ty komoditní 

mají však svůj počátek až v pozdějších dobách v 17. století. Do konce 18. století po Evropě 

vznikalo hodně komoditních burz a v USA první oficiální komoditní burzy vznikly 

v polovině 19. století. Mnoho z nich bylo tak významných, že fungují dodnes. 

Charakteristika těch nejvýznamnějších komoditních burz je obsahem této části první 

kapitoly. 
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2.3.1 Chicago Board of Trade (CBOT) 

Chicagská komoditní burza, která byla založena v roce 1848, je nejstarší burzou 

opčních a futures kontraktů na světě. Na této burze se původně obchodovalo pouze se 

zemědělskými produkty, jako jsou pšenice, kukuřice nebo sójové boby. V roce 1864 

CBOT zaznamenala první na burze prodané standardizované forwardové kontrakty zvané 

futures. Dnes se kromě komodit na této burze obchoduje právě s opčními nebo futures 

kontrakty. Donedávna se na burze obchodovalo prostřednictvím veřejných licitačních 

obchodů v tzv. pitech, což jsou vyvýšená místa tvaru osmiúhelníku, kde se obchodníci 

scházeli a pokyny k obchodům zadávali překřikováním a ručními signály. Nedávno se však 

začaly futures kontrakty obchodovat elektronicky. 19. října 2005 šly akcie CBOT poprvé 

na trh, přičemž za první den obchodování se jejich kurz na NYSE zvýšil o 49 %. 

V červenci 2007 došlo k fúzi CBOT a CME, a vznikla tak skupina CME. 

2.3.2 Chicago Mercantile Exchange (CME) 

Rovněž chicagská burza finančních a komoditních derivátů byla založena v roce 

1898 jako Chicago Butter and Egg Board a tento název jí zůstal až do roku 1919. CME 

nejprve fungovala jako nezisková organizace, až v prosinci roku 2002 se její akcie také 

začaly prodávat veřejně. CME se jako první finanční burza v USA stala akcionáři 

vlastněnou. Po fúzi v červenci roku 2007 spolu s CBOT, NYMEX a COMEX, tvoří 

skupinu CME. Obchoduje se zde především s futures kontrakty na úrokové sazby, měny, 

akcie, burzovní indexy a malé množství zemědělských komodit. Nabízí se však i 

alternativní možnosti investování jako weather deriváty nebo nemovitostní deriváty. CME 

má nejvíce otevřených pozic opčních a futures kontraktů ze všech futures burz na světě. 

Obchodování se zde odehrává ve dvou formách. První je otevřená licitační forma jako 

v případě pitů CBOT a dále je to elektronické obchodování platformou CME Globex, které 

se objevilo v roce 1992 jako první elektronická forma obchodování futures kontraktů, která 

v říjnu roku 2004 zaznamenala transakci s pořadovým číslem 1 miliarda. 

2.3.3 New York Mercantile Exchange (NYMEX) 

NYMEX je největší burzou komoditních futures na světě. V roce 1872 skupina 

Manhattanských mlékařů vytvořila Butter and Cheese Exchange of New York, kde se 

později začalo obchodovat i s vejci, a tak se název změnil na Butter, Cheese and Egg 

Exchange.  V roce 1882 se název změnil naposled na současný New York Mercantile 

Exchange, když se zde začalo obchodovat i se sušeným ovocem, konzervovaným zbožím a 

drůbeží. Burza je rozdělena do dvou divizí, kterými jsou NYMEX a Commodity 
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Exchange, Inc. (COMEX), jejichž sloučení proběhlo v roce 1994. COMEX divize vznikla 

v roce 1933 spojením menších burz: National Metal Exchange, Rubber Exchange of New 

York, National Raw Silk Exchange a New York Hide Exchange. V NYMEX divizi se 

obchoduje hlavně s energetickými komoditami (ropa, uhlí, zemní plyn), platinou a 

palladiem a v COMEX divizi se obchoduje s kovy jako zlato, stříbro nebo měď. 

Obchodování probíhá formou otevřené licitace v obchodních hodinách a mimo ně se 

obchoduje elektronickou formou. Hlavním sídlem je Manhattan ve městě New York, avšak 

další pobočky má NYMEX i v Bostonu, Washigtonu, D.C., Atlantě, San Franciscu (USA), 

Dubaji (SAE), Londýně (VB) a Tokiu (Jap). V srpnu 2008 převzala NYMEX holding 

skupina CME. 

2.3.4 NYSE Euronext 

Euronext vznikla v roce 2000 spojením burz v Paříži, Amsterodamu a Bruselu. 

V roce 2001 získala skupina London International Financial Futures and Options 

Exhchange (Liffe) a o rok později Portugalskou burzu Bolsa de Valores de Lisboa e Porto 

(BVLP) a stala se tak jednou z největších burz na světě. 4. dubna 2007 proběhla přátelská 

fúze se skupinou NYSE, která vlastní New York Stock Exchange LLC, Archipelago 

Holdings, Inc., NYSE Amex LLC a NYSE Technologies, Inc., čímž vznikla korporace 

NYSE Euronext. Její akcie jsou veřejně obchodovatelné na světových burzách. Od roku 

2008 spravuje NYSE Euronext mnoho burz v šesti zemích, na kterých se obchoduje více 

než 3700 společností z téměř 60 zemí světa, které mají dominantní podíl v klíčových 

akciových indexech: S&P 500 – 80%, DJIA – 90%, Euro Stoxx 50 – 50%. Burzy NYSE 

Euronext obchodují se širokým spektrem finančních instrumentů, jako jsou akcie, 

dluhopisy, finanční deriváty, futures a opční kontrakty, komodity, úrokové sazby, waranty, 

burzovně obchodovatelné fondy a další. 

2.3.5 Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) 

TOCOM byla nezisková japonská organizace, která regulovala obchodování 

s futures a opčními kontrakty na komodity, avšak na konci roku 2008 se také stala 

ziskovou organizací. Vznikla sloučením Tokyo Gold Exchange, Tokyo Rubber Exhchange 

a Tokyo Textile Exchange v roce 1984. Od dubna 1991 započalo nepřetržité obchodování 

na elektronické platformě. Do roku 1999 se zde obchodovalo pouze s gumou, zlatem 

stříbrem, platinou, palladiem a hliníkem. Od roku 1999 započalo obchodování na ropném 

trhu, kdy se v seznamu obchodovaných komodit objevil petrolej a nafta a od roku 2001 i 
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3 Vývoj komodity ropa 

Druhá kapitola je věnována komoditě ropa, která je dnes nejdůležitější komoditou na 

světě. Těžba, obchodování, výzkum a další oblasti související s touto komoditou mají 

značný ekonomický vliv. V této kapitole je zhodnocení významu ropy, charakteristika 

jednotlivých druhů ropy, shrnutí vývoje ropného průmyslu. Na závěr této kapitoly je 

popsána problematika ropného vrcholu a budoucnosti ropy. 

3.1 Význam komodity ropa 

Ropa se nachází v zemi a vnikla pravděpodobně rozkladem zbytků pravěkých 

živočichů a rostlin. Stejně jako uhlí i ona se vytvářela během obrovské časové periody. 

Jedná se o ropu, která se nachází mnohdy až 8 km pod zemským povrchem. Už tyto dva 

údaje napovídají, že se jedná o vyčerpatelný zdroj, který se navíc poměrně obtížně dobývá. 

V dnešní době však tohle nejsou závažné problémy. Ale i přesto situace týkající se této 

komodity hraje důležitou roli v životech každého z nás. 

Černé zlato, jak je ropa někdy nazývána, se většinou vyskytuje spolu se zemním 

plynem, který poskytuje potřebný tlak, aby ropa mohla vytékat. Tímto způsobem, který je 

nazván primární těžba ropy, lze prostřednictvím vrtu v průměru vytěžit asi pětinu ropy 

z naleziště. Sekundární těžba se využívá, když už prvním způsobem není možné vytěžit 

víc. Ropa se těží pomocí pump nebo pomocí udržování podzemního tlaku zpětným 

pumpováním zemního plynu. Takto lze získat až třetinu celkového množství ropy 

v nalezišti. Poslední možností těžby je terciální způsob, ale jen tehdy, pokud je jeho použití 

ekonomické, tedy v závislosti na ceně ropy a poptávky. Pomocí terciální těžby je možné 

vytěžit dalších asi 10 % celkového množství ropy z naleziště. Ovšem tato čísla se liší u 

různých druhů ropy. Např. těžká ropa se těží daleko složitěji než lehká. 

Surová ropa se zpracovává v rafinériích, kde se zahřívá na takovou teplotu, až se 

začne odpařovat. Vzniklá pára se opět ochlazuje a zkapalňuje a postupně takto vznikají 

různé ropné produkty. Těmi jsou topné a zkapalněné uhlovodíkové plyny, LPG, benzín, 

petrolej (využívá se pro výrobu leteckého paliva), motorová nafta, topný olej, těžký olej, 

motorový olej a maziva, asfalt, rozpouštědla a také síra. Podrobnější přehled rafinérských 

produktů z ropy je zobrazen jako schéma v Příloze č. 3. 

Pro současnou civilizaci je ropa především zdrojem energie. Např. v roce 2008 byla 

celosvětová spotřeba energie kryta osmdesáti procenty fosilními palivy, z čehož právě ropa 

zajišťovala celých čtyřicet procent. Hlavním využitím ropy je tedy doprava, která se týká 
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prakticky veškerých jiných oblastí, stejně jako výroba plastů, ke které se ropa rovněž 

využívá. A plasty jsou dnes opravdu všude. Důležitým zpracováním ropy je však také 

petrochemie, pomocí které se získávají např. některé léky, hnojiva a pesticidy, barvy a 

gumy. Využití ropy je prakticky nezbytné u každé masové výroby, přepravy a pěstování 

zemědělské produkce. Moderní zemědělství a produkce potravin, na které jsme dnes 

zvyklí, je nepředstavitelná bez herbicidů, pesticidů a hnojiv z ropy. 

Význam ropy charakterizuje nejlépe pojem nenahraditelnost. Např. 95 % všech 

potravin je pěstováno za přispění ropy, 95 % dopravy funguje za přispění výrobků z ropy, 

ropa je zapotřebí ve výrobním procesu 95 % veškerého vyráběného zboží. A na závěr 

jeden konkrétní příklad – ropa potřebná na výrobu jednoho osobního počítače se rovná 

desetinásobku jeho hmotnosti. 

3.2 Druhy ropy 

V ropném průmyslu se rozlišuje více druhů ropy. Toto dělení je jednak podle 

naleziště ropy, také podle hustoty a obsahu síry. Hustotou ropy se rozumí rozdělení ropy na 

lehkou (light), středně těžkou (intermediate) a těžkou (heavy). Větší množství síry v ropě 

znamená větší náročnost zpracování a dle tohoto kritéria se rozlišuje ropa sladká (sweet) 

s malým množstvím síry a kyselá (sour), která má více než 0,5 % síry. Nejdůležitějším a 

nejvíce používaným rozlišením druhů ropy je její naleziště. Podle toho se ropa dělí na 

základní druhy ropy, kterými jsou ropa Brent, West Texas Intermediate (WTI), koš OPEC 

a Dubai. 

3.2.1 Ropa WTI 

Ropa WTI je považována za standart mezi ropami, proto se její cena bere jako 

srovnávací pro ostatní druhy ropy. Někdy je tento druh ropy nazýván Texas Light Sweet, 

tedy texaská lehká sladká ropa. Z označení vyplývá, že ropa WTI má nízkou hustotu a 

nízký objem síry. V obou dvou kategoriích má ropa WTI nižší hodnoty než ropa Brent. 

Tento druh ropy je podkladovým aktivem pro futures kontrakty na ropu na NYMEXu, což 

je hlavní burza pro tento druh ropy. Cena této ropy se v průběhu svého obchodování drží 

většinou ve stejné výši jako ropa Brent nebo koš OPEC, avšak nastaly i výjimky, a to 

v roce 2007, kdy cena ropy WTI poklesla z důvodu nashromáždění velkých zásob, a v roce 

2011, kdy těžba WTI dosáhla maximální kapacity, což vneslo depresivní náladu na trh a 

cena se pohybovala opět níže než u druhu Brent. Nicméně cenu ropy Brent ovlivnily 

civilní nepokoje v Egyptě a na středním Východě. 
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Hlavní oblastí těžby ropy WTI je středozápad a pobřeží Mexického zálivu USA, 

vyznačeno v Obr. 3.1. 

Obr. 3.1 Oblast těžby ropy WTI 

 
Zdroj: en.wikipedia.org + vlastní úprava 

3.2.2 Ropa Brent 

Těžba ropy Brent je situována do Severního moře (Obr. 3.2). Brent Blend, London 

Brent nebo Brent petroleum jsou další názvy vžité pro Brent Crude, což je anglický název 

pro tento druh ropy, která je standardem pro ostatní druhy ropy v Severním moři, ve 

Středozemí a v západní Africe. Je také standardem pro ropu Dubai, se kterou se obchoduje 

v určitém rozpětí od ceny ropy Brent. Ropa Brent je mixem surové ropy z celkem 

devatenácti různých nalezišť v Severním moři. Zajímavostí je, že svůj název Brent získala 

ropa podle ptáka berneška tmavá (v orig. Brent Goose). Druh Brent je používán pro 

oceňování asi dvou třetin mezinárodně obchodovaných zásob ropy po celém světě. Ač je 

tato ropa teritoriálně Evropská, většina plyne západním směrem, přičemž Evropa je 

zásobována především zeměmi bývalého Sovětského svazu, hlavně Ruskem. 

Původní burzou pro ropu Brent byla International Petroleum Exchange (IPE), od 

roku 2005 se obchoduje elektronicky na Intercontinental Exchange (ICE) a taktéž je 

obchodována na NYMEXu. 

Její cenový vývoj se oproti ostatním určujícím druhům ropy odklonil směrem nahoru 

koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 a důvodů pro tento jev se nabízí hned několik, ať 

už politická situace nebo kurz dolaru. Dalším vysvětlením může být vyčerpání ropných 

nalezišť v Severním moři. 
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Obr. 3.2 Severní moře, kde se těží ropa Brent 

 
Zdroj: en.wikipedia.org + vlastní úprava 

3.2.3 Ropa Dubai 

Tento druh ropy, jak již z názvu vyplývá, je těžen v Dubai. Ropa Dubai, nebo také 

Fateh, je lehká, avšak kyselá s obsahem asi 2 % síry. Patří také mezi určující druhy ropy, 

tento se konkrétně používá k oceňování ropy z Perského zálivu pro vývoz do Asie. Kromě 

vývozu do Asie se také používá ve Spojených arabských emirátech (SAE). 

3.2.4 Koš OPEC 

Koš OPEC, angl. nazývaný také OPEC Reference Basket, je dalším důležitým 

určujícím druhem ropy. Tento druh je váženým průměrem cen směsí ropy produkované 

státy organizace OPEC (blíže v kap. 3.3.2), které jsou mixem těžkých i lehkých druhů, ale 

v konečném složení je Koš OPEC těžší než Brent i WTI. Cena ropy OPECu je organizací 

udržována v jistém ohraničeném rozpětí, čehož dosahuje omezováním či zvyšováním 

produkce tamní ropy. V současnosti jsou v Koši OPEC zahrnuty tyto směsi ropy: 

o Saharan Blend (Alžírsko), 

o Girassol (Angola), 

o Oriente (Ekvádor), 

o Iran Heavy (Írán), 

o Basra Light (Irák), 

o Kuwait Export (Kuvajt), 

o Es Sider (Libye), 

o Bonny Light (Nigérie), 

o Qatar Marine (Katar), 

o Arab Light (Saudská Arábie), 

o Murban (SAE), 

o Merey (Venezuela).



 

Vývoj ceny ropy ve sledovaném období, tedy v

3.3. 

Obr. 3.3 Vývoj ceny ropy v letech 2000

Zdroj: http://strategic-discourse.com/2011/01/oil

rise-in-near-future/ 

3.3 Ropný průmysl 

V další části druhé kapitoly

průmyslu a taktéž je jako dů

3.3.1 Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC)

Organizace OPEC byla založena v

podepsáním dohody pěti zakladatelských zemí. T

Arábie a Venezuela. Pozdě

v roce 1962 Indonésie a Libye, v

Nigérie, v roce 1973 Ekvádor, v

do října 2007 své členství př

Od ledna 2009 přerušila své 

členů. Podle statutu OPEC se rozlišují plnohodnotní 

Plnohodnotní členové jsou ti, jejichž žádost byla p

setkat ještě s přidruženými č

Konferencí za speciálních podmínek. Organizace má své sídlo ve Vídni v

Účelem této organizace je sjednotit právní úpravu t

zajistila správná a stabilní cena t

18 

Vývoj ceny ropy ve sledovaném období, tedy v letech 2000-2010, je zobrazen v

Vývoj ceny ropy v letech 2000-2010 

discourse.com/2011/01/oil-prices-near-key-target-of-100-though-energy

  

ásti druhé kapitoly je charakterizován vývoj a současný stav ropného 

myslu a taktéž je jako důležitá organizace ropného světa představena organizace OPEC.

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) 

Organizace OPEC byla založena v září roku 1960 v Bagdádu, hlavním m

ěti zakladatelských zemí. Těmi byly Írán, Irák, Kuvajt, Saudsk

Arábie a Venezuela. Později se členy organizace staly další země: v

roce 1962 Indonésie a Libye, v roce 1967 SAE, v roce 1969 Alžírsko, v
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idruženými členy, kteří nesplnili podmínky pro přijetí, avšak byli uznáni 

Konferencí za speciálních podmínek. Organizace má své sídlo ve Vídni v

elem této organizace je sjednotit právní úpravu těžby ropy členských zemí, aby se 

zajistila správná a stabilní cena těžařů ropy, účinná, ekonomická a pravidelná dodávka 

2010, je zobrazen v Obr. 
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ropy svým dovozcům a správná návratnost kapitálu investorům do ropného průmyslu. 

Jednalo se tak o snahu přesunout moc a zisky od ropných distribučních společností do 

rukou vlastních těžařů. Konference zástupců členských zemí se schází alespoň dvakrát 

ročně a projednává otázky vztahů zemí OPEC s politickými a ekonomickými partnery a 

pro nadcházející období se určují denní kvóty těžby a cena exportované ropy. 

Organizace OPEC je pro svůj značný vliv na cenu a produkci ropy často kritizována 

a v současnosti vlastní téměř 80 % celkových světových zásob ropy a 44 % světové ropné 

produkce, což jí poskytuje značnou kontrolu nad globálním trhem. Podrobnější čísla o 

zásobách ropy v Obr. 3.4. Další největší producenti ropy, členové OECD a státy bývalého 

Sovětského svazu, produkují asi pouze 23,8 %, respektive 14,8 % celosvětové produkce 

ropy. 

V současnosti jsou přizváni ke vstupu do OPECu státy Bolívie, Súdán a Sýrie. 

Brazílie vzhledem k nově nalezeným zásobám v Atlantiku členství také zvažuje. 

Obr. 3.4 Podíl organizace OPEC na světových zásobách ropy v r. 2010 

 
Zdroj: www.opec.org 

3.3.2 Těžba ropy 

Už v období starověku v Číně za vlády dynastie Chán (206 př. n. l. až 220 n. l.) jsou 

doloženy zprávy o skutečných hlubinných ropných vrtech. Tehdejší bambusový vrtní 

stožár byl opatřen kladkou a rumpálem. Přes kladku bylo vedeno lano, na jehož konci bylo 

upevněno vrtné dláto. Jako zátěžek bylo používáno kamenů.  
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Také ve středověku lidé ropu nacházeli, sbírali a také systematicky využívali. 

Praktická spotřeba přírodních uhlovodíků byla podobná jako ve starověku. Ropa byla 

využívána v bitvách hlavně Araby a Číňany. Kromě vojenství se však ropa uplatnila i 

v jiných oblastech. V severním Alsasku ve Francii v okolí obce Pechelbronn byl 

odnepaměti znám přírodní vývěr ropy známý „Beachel Brunn“, který byl využíván ke 

koupelím pro léčbu kůže, dny, bolesti zubů a hnisavých ran a jako ochrana proti hmyzu. 

Kromě toho se ropa využívala jako mazadlo kol a ke svícení.  

V novodobé historii se zjistilo, že klíčová je rafinace (destilování) ropy. A právě 

destilace se začala průmyslově využívat až v polovině 19. století. Světová těžba ropy je 

registrována od 2. poloviny 19. stol. (od r. 1857), kdy bylo v Rumunsku vytěženo asi 270 

tun této suroviny. Habsburská monarchie, do jejíhož rámce tehdy patřily i naše země, měla 

v té době své vlastní vydatné ropné zdroje v Haliči, kterou Rakousko spravovalo od r. 

1772. Od roku 1853 se stala „tmavá“ ropa oficiálním vývozním zbožím Rakouska a byla 

uvedena v jeho celním tarifu. V polovině 19. století farmáři v USA v Pensylvánii často při 

vrtání studny na vodu naráželi na ropu. V té době pozemky odkoupila těžařská společnost, 

která na tom velmi zbohatla. Ropě se začalo říkat černé zlato. V roce 1885 to začalo s 

ropou v Texasu podobně jako o téměř 30 let dříve v Pennsylvánii. V roce 1901 se zde 

našlo tak obrovské ložisko ropy, že v prvních letech vyprodukovalo přes 3 milióny tun 

ropy, což bylo více než kde jinde a zapříčinilo to vznik asi 500 naftařských společností 

během osmi měsíců. 

Ropný průmysl zaznamenal značný růst v 50. a 60. letech 20. století. Tehdejší 

relativně levná ropa povzbudila poválečné oživení. V roce 1957 americká vláda uvalila 

embargo na dovoz ropy, čímž nebylo možné do USA dovážet cizí ropu. Americké ropné 

společnosti byly donuceny prodávat ropu těženou na středním východě, v severní Africe a 

na jiných místech mimo území USA. Embargo bylo zrušeno v roce 1971. Během tohoto 

období ropný průmysl ovládalo několik ropných společností, které vlastnili jak těžbu, tak 

rafinérie. 

Počátkem 60. let se cena ropy pohybovala okolo 1,8 USD za barel. Zisk ropných 

společností vzrůstal zvyšováním produkce ropy. Obávali se pouze vyčerpání ropných 

ložisek. O dvanáct let později se ceny ropy zvýšily až patnáctkrát. Bylo to způsobeno 

americkým embargem na cizí ropu a také tím, že se americká ložiska začala tenčit. Pozice 

USA se změnila z vývozce na dovozce ropy. 

Do 70. let byly energetické trhy jedny z nejstabilnějších a nejpředvídatelnějšími 

z komoditních trhů s poměrně stabilními cenami. To se však změnilo a přispěly k tomu 
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hlavně vlády zemí OPEC, které v letech 1973-1974 ovládly tvorbu cen ropy. Tím skončilo 

období růstu produkce ropy. 

V 90. letech se začaly objevovat mezinárodní ropné společnosti jako reakce na 

několik deflací cen ropy. Začaly se spojovat velké ropné společnosti, aby získaly úspory 

z rozsahu, zajistili se proti cenové volatilitě a zredukovali velké hotovostní rezervy skrze 

reinvestování. Těmito společnostmi jsou BP p.l.c. (VB), Chevron Corp. (USA), 

ConocoPhillips Co. (USA), ExxonMobil Corp. (USA), Royal Dutch Shell plc 

(Nizozemsko a VB) a Total S.A. (Francie). Tyto společnosti patří mezi největší a 

nejúspěšnější na světě, ale i přesto je skoro 90 % celosvětových zásob v držení národních 

ropných společností, především na Středním východě. 

3.3.3 Ropné šoky 

Ropným šokem se obecně nazývá situace, kdy poptávka po ropě převýší její nabídku. 

V historickém vývoji cen ropy bylo takovýchto případů hned několik. Důvody vzniku 

těchto šoků však bývají různé. Může se jednat o problémy v logistice, technologii, 

přírodních katastrof, ale i politické. Naproti tomu se objevují i tzv. opačné šoky s příčinami 

v přezásobení nebo recesi. Do roku 1971, kdy přetrvával zlatý standard, jsou ceny ropy 

poměrně stabilní. Od té doby byl vývoj ceny ropy ovlivněn mnoha takovými šoky, jak je 

možné pozorovat v Obr. 3.5. 

Obr. 3.5 Ropné šoky a cena ropy WTI 

 
Zdroj: http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch5en/appl5en/thirdoilshock.html 
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První ropný šok (říjen 1973 - březen 1974) 

První ropný šok, který začal na podzim roku 1973, zapříčinilo záměrné snížení těžby 

zemí OPEC o asi 5 %, čímž chtěly ovlivňovat cenu ve svůj prospěch. Navíc vyhlásily 

embargo na vývoz ropy do zemí, které během Jomkipurské války podporovaly Izrael, tedy 

hlavně USA a Nizozemí. Kromě toho ještě předtím v USA byla ekonomická stagnace 

zapříčiněná odpoutáním se od zlatého standardu, která také souvisela s tím, že tamní 

produkce ropy dosáhla svého vrcholu a od té doby už jen klesá. Výsadní postavení kartelu 

OPEC dlouho nevydrželo, protože se začalo těžit v nových nalezištích (Severní moře) a 

také protože si organizace neudržela jednotné názory na stav produkce. Během prvního 

ropného šoku vystřelila cena ropy o 134,5 %. 

Druhý ropný šok (duben 1979 – červenec 1980) 

Příčinou druhého ropného šoku byla Íránská revoluce, kdy se nový islámský režim 

zasadil o nižší vývoz ropy. I když naproti tomu organizace OPEC těžbu zvýšila, celkový 

pokles produkce byl ve výši asi 4 %. Tohle číslo by nebylo až tak závažné, ale vinou 

rozsáhlé paniky cena vzrostla neúměrně dané situaci. Růst byl o 149,2 %. 

První ropná recese (listopad 1985 – červenec 1986) 

Po šesti letech od druhého ropného šoku nastala situace přezásobení ropou, což mělo 

za následek opuštění šestileté, poměrně stabilní ceny ropy (v Obr. 3.5 „A“). S tím souvisela 

nízká poptávka, a tak cena ropy spadla o 62,4 % dolů. 

Válka v Zálivu (červenec 1990 – listopad 1990) 

Invaze Iráku do Kuvajtu a následná válka v Zálivu měla za následek krátkodobé 

zvýšení ceny ropy (v Obr. 3.5 „1“), na základě obav o tamější produkci ropy. V listopadu 

využila Saudská Arábie svých zásob k dorovnání produkce ropy. Cena ropy se vrátila na 

úroveň z první poloviny 80. let, když vzrostla o 73,4 %. 

Asijská finanční krize (leden 1997 – prosinec 1998) 

Další ropnou recesi (v Obr. 3.5 „B“) způsobila asijská finanční krize, když se svět 

probral z iluze tohoto regionu. Rovněž v jejím důsledku byl zaznamenán pokles poptávky 

po ropě a devalvace neamerických měn. Výsledné snížení ceny ropy bylo 55,1 %. 

Nákaza asijskou poptávkou (leden 1999 – září 2000) 

Další vzestupný trend ceny ropy (v Obr. 3.5 „2“) měl za příčinu asijskou krizi a s ní 

spojený pokles poptávky, na který producenti reagovali snížením těžby. Jednalo se o 

poptávkový šok. Ukázalo se však, že asijská krize nebyla až tak vážná, jak se myslelo, a 
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s tím opět vzrostla i poptávka po ropě, čímž vytlačila cenu ropy opět vzhůru dokonce o 

200,3 %. 

Efekt 11. září (srpen 2001 – prosinec 2001) 

V důsledku událostí z 11. září 2001 došlo k přezásobení ropou a americké recesi, 

výsledkem čehož byl další pád ceny ropy (v Obr. 3.5 „C“), tentokrát jen o 26,9 %. 

Třetí ropný šok (prosinec 2003 – červen 2008) 

Největší růst ceny ropy, jak je patrné z Obr. 3.5, zapříčinilo několik věcí. Jednak to 

byla neustálá vzrůstající poptávka, hlavně asijských zemí, dále nedostatečná kapacita 

rafinérií v USA, přidaly se i některé přírodní katastrofy (hurikán Katrina, 2005), ale i úsvit 

ropného vrcholu (blíže v kap. 3.4). Spolu s ním se objevují i konspirační teorie o invazi 

Američanů na Blízkém Východě. Kromě poptávky tedy také spekulace a nejrůznější teorie 

o ropném vrcholu měly za následek zvýšení ceny ropy v tomto období o 316,6 %. 

Finanční krize (červenec 2008 – únor 2009) 

Opačný výsledek než u předchozího období měla globální finanční krize v letech 

2008 a 2009, kdy po prasknutí tzv. bublin na finančních trzích, došlo k drastickému 

poklesu poptávky po ropě po globální recesi. Pokles ceny ropy po této události dosáhl výše 

70,7 %. 

3.3.4 Celosvětové zásoby ropy 

Ropa se získává z ropných ložisek. Ta jsou samozřejmě omezená množstvím ropy, 

které se zde nachází. Malá ložiska obsahují jen kolem milionu tun ropy. V krajinách 

bohatých na ropu, jsou ložiska často tak blízko u sebe, až splývají a vytvářejí celá ropná 

pole. Některá taková pole skrývají opravdu velké zásoby této tekutiny. Například v Iráku 

se nacházejí desítky ropných polí různých velikostí. Každé z těch menších má zásoby přes 

500 milionů tun ropy. Mnohem větší bohatství je uloženo v sedmi nejvydatnějších 

iráckých ropných polích – každé z nich má ověřené zásoby 1 až 3 miliardy tun ropy. 

Zásobami ropy se rozumí ropa v ložisku, která je objevená, je možno ji vytěžit 

současnými prostředky a možnostmi a stále zbývá. Všechna ropa se totiž z ložiska vytěžit 

nedá, alespoň zatím ne. Zásoby ropy se pak ještě dělí na ověřené, které lze s nejméně 90 % 

jistotou vytěžit existující technologií za současných ekonomických (a politických) 

podmínek, a neověřené zásoby - geologicky zjištěné zásoby, jejichž těžba je z 

technologických, smluvních nebo jiných vnějších důvodů nejistá. 
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Obr. 3.6 Zásoby ropy podle regionů 

 
Zdroj: http://www.enotes.com/topic/Oil_reserves 

V Tab. 3.1 je výčet zemí s největšími zásobami ropy. V čele jsou země jako Saudská 

Arábie, Irák, Kanada, nebo Írán. Česká republika je v tomto pořadí na 83. místě s ověřenou 

zásobou něco přes 2 miliony tun ropy. Kromě zásob je zde možné vidět i produkci ropy za 

den a v závislosti na těchto datech je kalkulována životnost zásob dané země. Je patrné, že 

většina zásob ropy světa leží v oblasti Blízkého východu, jak je patrné z Obr. 3.6. 

Tab. 3.1 Země s největšími prokázanými zásobami ropy k r. 2010 

Země Rezervy Produkce Životnost rezerv 

mld. barelů mld. m
3
 mil. barelů/den tis. m

3
/den roky 

Saudská Arábie 230 37 9,7 1 540 66 

Irák 180 29 3,5 560 142 

Kanada 179 28,5 2,1 330 188 

Írán 138 21,9 4 640 95 

Kuvajt 104 16,5 2,6 410 110 

Venezuela 99 15,7 2,7 430 100 

SAE 98 15,6 2,9 460 93 

Rusko 60 9,5 9,9 1 570 17 

Kazachstán 47 7,5 1,4 220 93 

Libye 41 6,5 1,7 270 66 

Nigérie 36 5,7 2,4 380 41 

USA 21 3,3 7,5 1 190 8 

Čína 16 2,5 3,9 620 11 

Katar 15 2,4 0,9 140 46 

Alžírsko 12 1,9 2,2 350 15 

Brazílie 12 1,9 2,3 370 14 

Mexiko 12 1,9 3,5 560 9 

Součet 17 největších rezerv 1 243 197,6 63,5 10 100 54 

Zdroj: http://www.enotes.com/topic/Oil_reserves 
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Do statistik ověřených zásob se nezapočítávají tzv. strategické rezervy, které si 

mnohé státy udržují z bezpečnostních i ekonomických důvodů. Tyto rezervy se nepočítají 

do světových rezerv ropy v nalezištích. Podle kvalifikovaných odhadů je v těchto 

strategických rezervách dohromady uskladněno přes 550 milionů tun ropy. Spojené státy 

mají ve strategických rezervách přibližně 4,1 mld. barelů ropy. 

3.4 Budoucnost ropy 

To, že se těžba ropy přehoupla přes svůj vrchol, tzv. peak oil, je fakt. Se vzrůstající 

cenou výrazně ovlivněnou rostoucí poptávkou se hledají zásoby ropy ve stále složitějších 

oblastech (ať již hloubkou, přístupností nebo vydatností ložisek) a také se hledají způsoby, 

jak těžbu z existujících ložisek prodloužit a optimalizovat. Do deseti let zaznamená 

dramatický pokles těžba v oblasti Severního moře a Evropa bude ještě závislejší na dovozu 

ropy. Hlavně ložiska USA, Ruska a Blízkého východu zůstanou ještě několik desítek let na 

poměrně stejné úrovni zásob jako dnes (Obr. 3.7). 

Obr. 3.7 Prognóza produkce ropy podle regionů 

 
Zdroj: http://www.petroleum.cz/ropa/vyskyt-ropy-budoucnost.aspx 

Tuto prognózu potvrzuje hned několik faktů o objevech ropných polí ve světě. 

Největší ropná pole byla objevena před více než před půl stoletím, v období kolem druhé 

světové války. Ropné objevy kulminovaly v roce 1965. V 70. letech pak bylo objeveno 

několik málo dalších velkých ropných polí, ale od té doby žádné. Před více než čtvrt 

stoletím byl poslední rok, v kterém bylo objeveno více ropy, než kolik jí bylo 

spotřebováno. Od té doby už dochází pouze k všeobecnému poklesu ropných objevů. 

Ropný geolog Marion King Hubbert byl průkopníkem teorie o ropném vrcholu pro 

USA v roce 1956. Předpověděl, že tamní ropný vrchol nastane kolem roku 1970. V tomto 
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případě se trefil na rok přesně. Tato teorie předpokládá, že zdroje ropy nejsou obnovitelné 

a že její těžba v okamžiku, kdy bude vytěžena přibližně polovina světových zásob, musí z 

geologických důvodů nevyhnutelně dosáhnout svého vrcholu, a pak začne klesat. 

Hubbertova křivka má zvonovitý tvar, přičemž jeho vrchol je podle Hubberta ropný vrchol. 

Hubbert tvrdil, že po dosáhnutí vrcholu se bude těžba ropy zmenšovat a ropa bude čím dál 

dražší. 

Pro celosvětové měřítko Hubbert předpověděl ropný vrchol kolem roku 2000. Avšak 

od 70. let se udály některé ropné šoky a recese, což mělo za následek snížení poptávky po 

ropě, a tudíž oddálení tohoto okamžiku. Názory jsou takové, že za předpokladu dnešní 

těžby by zásoby vydržely asi přes 50 let. Jenže je zde ten předpoklad stálé těžby a také 

věrohodnost údajů o zásobách ropy. Hubertova křivka je symetrická, tedy uvažuje, že po 

dosáhnutí zlomu bude těžba klesat. Realita je však spíše opačná, a to, že těžba bude 

neustále vzrůstat. 

IEA (Mezinárodní agentura pro energii) očekává vrchol těžby konvenční ropy v 

zemích mimo organizaci OPEC krátce po roce 2010, což bude mít za následek zvýšenou 

závislost na zemích Blízkého východu. Podle některých zdrojů vyplývá z oficiálních 

statistik kartelu OPEC, že tzv. lehká sladká ropa se už nyní nachází za vrcholem těžby a 

její produkce klesá. Tento typ ropy je nejžádanější, protože se nejsnáze zpracovává, a 

zřejmě bude také nejdříve vyčerpán. Současný nedostatek rafinérských kapacit je podle 

těchto názorů dán právě tím, že rafinérie nejsou připraveny na zpracovávání většího 

množství těžší ropy s větším obsahem síry, např. z Blízkého východu. 

Na otázku, zda je možné nějakým způsobem ropný vrchol odvrátit, existují možné 

odpovědi. Jednak pomocí nových ropných nalezišť, které se mohou nacházet v dosud 

dobře nezmapovaných oblastech Sibiře a dokonce obou pólů. Také těžba nekonvenční ropy 

(těžba netradičními způsoby) má ještě svůj potenciál podle mnoha kritiků Hubbertovi 

teorie. Její těžba je sice zatím velmi nákladná, ale do budoucna se investice do této oblasti 

zřejmě vyplatí. Dalším způsobem by bylo zlepšení výtěžnosti ložisek. Při dnešní 

technologii je nemožné vytěžit všechnu ropu, ba ani většinu. Asi dvě třetiny ropy zůstanou 

pod zemí. Další těžba je zatím neekonomická. Možná až se vzrůstající cenou ropy se začne 

finančně náročnější těžba vyplácet. 

Podle Václava Smila trvají energetické transformace přibližně 40 let a předpokládají 

nové zdroje energie o stejném či vyšším energetickém potenciálu. Největší budoucnost 

čeká zemní plyn a často zmiňované nekonvenční zdroje ropy (ropné břidlice a písky), ale 

ty provázejí potíže. Dojde patrně i na inovace znatelně snižující spotřebu, zatím neefektivní 
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elektromobily a na syntetickou ropu získávanou z uhlí. Biopaliva budoucnost nemají, 

neboť jejich energetická návratnost je záporná. Ovšem nejedná se jen o oblasti, které 

s ropou přímo souvisí. Nejvíce ropy spotřebuje doprava (skoro 75 %), a ta dnes souvisí 

opravdu se vším, byť i nepřímo. Následuje ji energetika (přes 18 %), která má v dnešní 

době rovněž nezanedbatelnou roli. Po celém světě existuje spousta zemí, kde je levná ropa 

hlavní hybnou silou ekonomiky. 
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4 Akciové indexy 

Akciové indexy jsou základním statistickým indikátorem měřícím vývoj trhu a pro 

investory slouží jako ukazatel vývoje trhu, zda je v rostoucí či klesající fázi. Sledovat 

akciové indexy je mnohem pohodlnější, než zjišťovat jednotlivé kurzy všech akcií. 

Všechny burzy světa, ale i další instituce mají takovýto vlastní index. Ten pak vypovídá o 

jejich výkonnosti nebo úspěšnosti. 

Je mnoho způsobů, jak lze indexy dělit. Prvním z nich je rozdělení podle původu 

titulů: mezinárodní (světové) indexy, ve kterých figurují tradičně velké společnosti, bez 

ohledu na jejím domicilu nebo burze, na které jsou obchodovány, např. Dow Jones Global 

Titans 50 Index; dále národní indexy vyjadřující výkonnost domácího trhu, které obsahují 

tituly velkých společností obchodovaných na největších národních burzách, např. S&P 

500; specializovanější sektorové indexy jsou pak zaměřeny na tituly z určitého segmentu 

trhu, např. index Hang Seng Composite Information Technology pro technologické 

odvětví. 

Další možností členění indexů je podle toho, zda jsou výběrové, tedy zahrnují jen 

vybrané tituly, tzv. vzorek akcí, obchodované na daném trhu, jako např. Dow Jones 

Industrial Average, nebo souhrnné, které obsahují veškeré akcie na daném trhu 

obchodované, jako je např. NASDAQ Composite. 

Další vlastnost, kterou se indexy od sebe liší, je způsob jejich výpočtu. Cenově 

vážené indexy jsou ty, jejichž hodnota je ovlivňována pouze cenou akcií v nich 

obsažených. Nebere se zde ohled na objem obchodovaných akcií. Příklady cenově 

vážených indexů jsou Dow Jones Industrial Average nebo NIKKEI 225. Indexy vážené 

podle tržní kapitalizace, jak už název napovídá, zohledňují kromě ceny akcií také jejich 

obchodovaný objem, tzv. tržní kapitalizaci. Znamená to, že největší vliv na hodnotu indexu 

mají takové tituly, jejichž obchodovaný objem je největší. Tento způsob výpočtu je 

používanější a využívají ho např. S&P 500, DAX nebo také český index PX 50. 

Ve třetí kapitole je přehled vybraných světových akciových indexů, jejich 

charakteristika a vývoj. 

4.1 BOVESPA Index 

Index BOVESPA, je brazilským indexem zahrnujícím 68 akciových titulů 

obchodovaných na São Paulo Stock, Mercantile & Futures Exchange. Většinu titulů tvoří 



 

společnosti z komoditního sektoru. 

burzy v Sao Paulu: Bolsa de 

Index BOVESPA je souhrnný index, který vyjad

které má počátek 2. ledna 1968 s

čtvrtletně a zahrnuje takové tituly, které se zasloužily o 80 % celkového zobchodovaného 

objemu za posledních dvanáct m

obchodních dnů. Celkově tohle portfolio odpovídá asi 70 % hodnoty obchod

burze. 

4.1.1 Skladba indexu 

Společnost s největším zastoupením v

společnost operující ve více zemích Petróleo Brasiliero s

Druhou nejvýznamnější je spole

necelých 10 %. Těžařskému a ropnému sektoru pat

Další informace o složení indexu jsou v

Vývoj hodnoty indexu B

Obr. 4.1 Vývoj indexu BOVESPA

Zdroj: http://finance.yahoo.com/ 

4.2 CAC 40 

CAC 40 je francouzský srovnávací akciový index, který pomocí tržní kapitalizace 

reprezentuje 40 nejvýznamně

Euronext Paris. Skupina Euronext ovládá n

jedním z hlavních národních index

kontinuálně asistovaná kotace a 40 titul
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komoditního sektoru. Zkratka BOVESPA je složená z poč

lsa de Valores do Estado de São Paulo. 

je souhrnný index, který vyjadřuje současnou hodnotu portfolia, 

átek 2. ledna 1968 s hodnotou 100. Toto portfolio je revidováno vždy 

a zahrnuje takové tituly, které se zasloužily o 80 % celkového zobchodovaného 

dvanáct měsíců a zároveň byly obchodovány po alespo

ě tohle portfolio odpovídá asi 70 % hodnoty obchod

ětším zastoupením v indexu BOVESPA je brazilská energetická 

ící ve více zemích Petróleo Brasiliero s relativním podílem 

ější je společnost těžařská společnost Vale, která má podíl v

ě řskému a ropnému sektoru patří v indexu nejvě

ce o složení indexu jsou v Příloze č. 6. 

Vývoj hodnoty indexu BOVESPA od roku 2000 je zachycen v Obr. 4.1.

 v období 2000-2010 

francouzský srovnávací akciový index, který pomocí tržní kapitalizace 

reprezentuje 40 nejvýznamnějších akciových titulů obchodovaných na Pa

Euronext Paris. Skupina Euronext ovládá několik burz v celé Evropě

odních indexů, který spravuje. Název CAC 40 je odvozen z

 asistovaná kotace a 40 titulů, které obsahuje. 

počátečních písmen 

časnou hodnotu portfolia, 

hodnotou 100. Toto portfolio je revidováno vždy 

a zahrnuje takové tituly, které se zasloužily o 80 % celkového zobchodovaného 

 byly obchodovány po alespoň 80 % 

 tohle portfolio odpovídá asi 70 % hodnoty obchodů na této 

je brazilská energetická 

relativním podílem okolo 10 %. 

nost Vale, která má podíl v indexu 

indexu největší relativní podíl. 

Obr. 4.1. 

 

francouzský srovnávací akciový index, který pomocí tržní kapitalizace 

 obchodovaných na Pařížské burze 

celé Evropě, ale CAC 40 je 

Název CAC 40 je odvozen z franc. 



 

Počátek indexu CAC 40 se datuje na 31. prosinec 1987, kdy byla jeho hodnota 

stanovena na 1000. Jeho složení se 

hodnoty volně obchodovaného po

Paris hodnotí podle hodnoty free float a zisku akcií za posledních dvanáct m

nejlepších titulů se pak vybere 

4.2.1 Skladba indexu 

Zvláštností tohoto indexu je, že a

společností, skoro polovinu z

nebo Japonsko). Vypovídá to tak o tom, že sp

mezinárodní a fungují z vě

největší zastoupení (14,13 %) je francouzská Total S. A., jedna ze šesti nejv

společností na světě. Druhou nejvýznamn

ve farmaceutickém průmyslu. Další informace o skladb

Vývoj hodnoty indexu CAC 40 je zachycen v

Obr. 4.2 Vývoj indexu CAC 40 v období 2000

Zdroj: http://finance.yahoo.com/ 

4.3 DAX 

Frankfurtská akciová burza má index nesoucí název DAX (

Tento index zahrnuje 30 blue chip akcií nejv

na této burze v elektronickém systému Xetra, který po

DAX je počítán také metodou tržní kapitalizace. Významný podíl v

technologické společnosti (asi 30 %) a finan

Zvláštností je, že energeticky orientované spole

Index se začal kalkulovat 30. prosince 1987 s

každé čtvrtletí. Jako jeden z
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átek indexu CAC 40 se datuje na 31. prosinec 1987, kdy byla jeho hodnota 

stanovena na 1000. Jeho složení se čtvrtletně prověřuje na základě free float value (tržní 

 obchodovaného počtu akcií). Vždy se společnosti kótované na Euronext 

hodnoty free float a zisku akcií za posledních dvanáct m

 se pak vybere čtyřicítka tak, aby vhodně charakterizovala trh.

Zvláštností tohoto indexu je, že ačkoliv téměř výhradně sestaven z

ností, skoro polovinu z nich vlastní zahraniční investoři (hlavně USA, VB, N

nebo Japonsko). Vypovídá to tak o tom, že společnosti zahrnuté v

větší části také mimo Francii. Společností, která má v

%) je francouzská Total S. A., jedna ze šesti nejv

Druhou nejvýznamnější společností v indexu je Sanofi, která p

ůmyslu. Další informace o skladbě indexu jsou v Př

Vývoj hodnoty indexu CAC 40 je zachycen v Obr. 4.2. 

C 40 v období 2000-2010 

Frankfurtská akciová burza má index nesoucí název DAX (Deutsche 

Tento index zahrnuje 30 blue chip akcií největších německých společností obchodovaných 

elektronickém systému Xetra, který počítá hodnotu indexu každou sekundu

ítán také metodou tržní kapitalizace. Významný podíl v

čnosti (asi 30 %) a finanční sektor je zastoupen dvaceti procenty. 

e energeticky orientované společnosti v indexu zcela chybí.

čal kalkulovat 30. prosince 1987 s počáteční hodnotou 100

tvrtletí. Jako jeden z hlavních světových akciových indexů slouží jako podkladové 

átek indexu CAC 40 se datuje na 31. prosinec 1987, kdy byla jeho hodnota 

ě free float value (tržní 

kótované na Euronext 

hodnoty free float a zisku akcií za posledních dvanáct měsíců. Ze sta 

 charakterizovala trh. 

ě sestaven z domácích 

ě USA, VB, Německo 

nosti zahrnuté v indexu jsou více 

čností, která má v indexu 

%) je francouzská Total S. A., jedna ze šesti největších ropných 

indexu je Sanofi, která působí 

Příloze č. 7. 

 

eutsche Aktien Index). 

čností obchodovaných 

ítá hodnotu indexu každou sekundu. 

ítán také metodou tržní kapitalizace. Významný podíl v indexu mají 

ní sektor je zastoupen dvaceti procenty. 

indexu zcela chybí. 

ní hodnotou 1000 a reviduje se 

ů slouží jako podkladové 



 

aktivum pro více než 40 tis. finan

deriváty. Index DAX spravuje Detsche Börse AG.

4.3.1 Skladba indexu 

Podílově nejvýznamně

BASF, Daimler a Bayer. Všechny tituly mají relat

8). Nejvýznamněji zastoupené sektory v

technologický průmysl. 

Vývoj hodnoty indexu DAX je zachycen v Obr. 4.3.

Obr. 4.3 Vývoj indexu DAX v období 2000

Zdroj: http://finance.yahoo.com/ 

4.4 Dow Jones Industrial Average

Index DJIA je druhým nejstarším americkým akciovým indexem (za Dow Jones 

Transportations Average) založeným Charlesem Dowem a Edwardem Jonesem, zakladateli 

Dow Jones & Company, která založila více index

skupinou CME. Přestože v

titulů tvořících tento index mají s

Historie tohoto akciového indexu sahá p

kdy byl tvořen pouhými dvanácti tituly

na současných třicet titulů

DJIA nezměnil a stále se používá cenov

kurzy jednotlivých akcií, které jsou podle tržní kapitalizace spíše menší, výrazn

ovlivňovat. Změny se v tomto indexu objevují vzácn

Index DJIA se obchoduje na burzách dvou velkých konglomerátních spole

NASDAQ OMX a NYSE Euronext.
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tis. finančních produktů a je třetí největší podkladové aktivum pro 

deriváty. Index DAX spravuje Detsche Börse AG. 

 nejvýznamnější jsou v indexu DAX velké německé spole

Všechny tituly mají relativní podíl větší než 7 % (viz P

ěji zastoupené sektory v indexu jsou automobilový, chemický a 

Vývoj hodnoty indexu DAX je zachycen v Obr. 4.3. 

exu DAX v období 2000-2010 

Dow Jones Industrial Average 

Index DJIA je druhým nejstarším americkým akciovým indexem (za Dow Jones 

Transportations Average) založeným Charlesem Dowem a Edwardem Jonesem, zakladateli 

Company, která založila více indexů. Ty jsou nyní vě

tože v názvu figuruje slovo industriální (průmyslový)

ících tento index mají s tradičním těžkým průmyslem pramálo spole

Historie tohoto akciového indexu sahá přes století nazpátek k datu 26. kv

pouhými dvanácti tituly. V roce 1916 byl rozšířen na dvacet a v

icet titulů. Za dlouhé fungování indexu se však poč

nil a stále se používá cenově vážená metoda. Tímto způsobem mohou vysoké 

vých akcií, které jsou podle tržní kapitalizace spíše menší, výrazn

tomto indexu objevují vzácně. 

Index DJIA se obchoduje na burzách dvou velkých konglomerátních spole

NASDAQ OMX a NYSE Euronext. 

ětší podkladové aktivum pro 

mecké společnosti Siemens, 

ětší než 7 % (viz Příloha č. 

indexu jsou automobilový, chemický a 

 

Index DJIA je druhým nejstarším americkým akciovým indexem (za Dow Jones 

Transportations Average) založeným Charlesem Dowem a Edwardem Jonesem, zakladateli 

. Ty jsou nyní většinově vlastněny 

ůmyslový), dnešních třicet 

myslem pramálo společného. 

datu 26. května 1896, 

řen na dvacet a v roce 1928 

Za dlouhé fungování indexu se však počítací mechanismus 

ůsobem mohou vysoké 

vých akcií, které jsou podle tržní kapitalizace spíše menší, výrazně 

Index DJIA se obchoduje na burzách dvou velkých konglomerátních společnostech 



 

DJIA je stále častěji ovliv

ale také domácí a zahranič

také často kritizován nejen pro svou metodu výpo

společností nemůže dostateč

obchodovaných společností. P

sledovanějším akciovým indexem na sv

4.4.1 Skladba indexu 

Nejvýznamnějším titulem indexu je po

podíl 11,59 %, téměř dvojnásobek podílu druhého významného titulu z

těžařských zařízení, společ

zastoupené sektory patří také ropný pr

ExxonMobil. 

Vývoj hodnoty indexu Dow Jones Industrial Average je zachycen v

Obr. 4.4 Vývoj indexu DJIA v období 2000

 Zdroj: http://finance.yahoo.com/ 

4.5 Euro Stoxx 50 

Na rozdíl od předchozích index

Ten zahrnuje 50 blue chip akcií s

poskytnout reprezentativní vzorek evropských gigant

společností Stoxx Ltd., kterou vlastní 

vlastníkem indexu DAX. Euro Stoxx 50 se celosv

pro mnoho investičních produkt

kontrakty a strukturované produkty.
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č ěji ovlivňován nejenom zprávami s ekonomické a sektorové oblasti, 

ale také domácí a zahraniční politikou, terorismem a živelnými katastrofami. DJIA bývá 

izován nejen pro svou metodu výpočtu, ale také kvůli tomu, že pouze 30 

ůže dostatečně charakterizovat celý trh, který čítá na tisíc ve

čností. Přesto je však nejcitovanějším a investory nejvíce 

jším akciovým indexem na světě. 

ějším titulem indexu je počítačová společnost IBM, kter

ěř dvojnásobek podílu druhého významného titulu z oblasti stavebních a 

ízení, společnosti Caterpillar (viz Příloha č. 9). Mezi podílov

ří také ropný průmysl, součástí kterého jsou společ

Vývoj hodnoty indexu Dow Jones Industrial Average je zachycen v

Vývoj indexu DJIA v období 2000-2010 

ředchozích indexů se zde jedná o nadnárodní, evropský akciový index. 

Ten zahrnuje 50 blue chip akcií s největší tržní kapitalizací z Eurozóny, a snaží se tak 

poskytnout reprezentativní vzorek evropských gigantů. Euro Stoxx 50 byl navržen 

ností Stoxx Ltd., kterou vlastní SIX Group a také Deutsche Börse

vlastníkem indexu DAX. Euro Stoxx 50 se celosvětově využívá jako podkladové aktivum 

čních produktů, jako např. burzovně obchodované fondy, futures a op

ontrakty a strukturované produkty. 

ekonomické a sektorové oblasti, 

ní politikou, terorismem a živelnými katastrofami. DJIA bývá 

ůli tomu, že pouze 30 

čítá na tisíc veřejně 

ějším a investory nejvíce 

nost IBM, která má relativní 

oblasti stavebních a 

. 9). Mezi podílově nejvíce 

u společnosti Chevron a 

Vývoj hodnoty indexu Dow Jones Industrial Average je zachycen v Obr. 4.4. 

 

 se zde jedná o nadnárodní, evropský akciový index. 

Eurozóny, a snaží se tak 

. Euro Stoxx 50 byl navržen 

také Deutsche Börse, která je rovněž 

 využívá jako podkladové aktivum 

 obchodované fondy, futures a opční 



 

Počátky indexu Euro Stoxx 50 se datují až od roku 1998, kdy spole

uvedla na trh své první indexy v

indexu prověřovány, kvůli složení a váze. Rozhoduj

float value. Zastoupení v

energetickými výrobci a distributory s

společnostmi s 20 %. Nejvě

společnost, která dominuje v

4.5.1 Skladba indexu 

Index Euro Stoxx 50 zahrnuje akciové tituly z

Francie, Itále, Lucembursko, N

varianty indexu Euro Stoxx 50, a to ES 50 Subindex France, ES 50 Subindex Italy a ES 50 

Subindex Spain, které charakterizují prost

indexu danou zemi. 

Podílově nejvýznamně

jednotlivými tituly to pak jsou Total S.A. z

z chemického odvětví. Seznam dalších titul

Vývoj hodnoty indexu Euro Stoxx 50 je zachycen v

Obr. 4.5 Vývoj indexu Euro Stoxx 50 v období 2000

Zdroj: http://www.stoxx.com/ 

4.6 FTSE 100 Index

Tento akciový index Londýnské burzy, neformáln

společností s největší tržní kapitalizací Spojeného krá

stanovena podle free float value. Spole
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átky indexu Euro Stoxx 50 se datují až od roku 1998, kdy společ

uvedla na trh své první indexy včetně tohoto. Každé čtvrtletí jsou jednotlivé komponenty 

ůli složení a váze. Rozhodujícím výběrovým kritériem je op

float value. Zastoupení v indexu figuruje s 30 % finanční sektor, následovaný 

energetickými výrobci a distributory s 25 % a technologickými a telekomunika

20 %. Největší váhu v indexu má francouzská společnost Total S. A., stejná 

nost, která dominuje v indexu CAC 40. 

Index Euro Stoxx 50 zahrnuje akciové tituly z osmi zemí Eurozóny: Belgie, Finsko, 

Lucembursko, Německo, Nizozemí a Španělsko. Mimo to existují také 

varianty indexu Euro Stoxx 50, a to ES 50 Subindex France, ES 50 Subindex Italy a ES 50 

Subindex Spain, které charakterizují prostřednictvím komponentů svého nad

 nejvýznamnější je v indexu sektor bankovnictví a ropný pr

jednotlivými tituly to pak jsou Total S.A. z druhé jmenované oblasti, BASF a Sanofi 

ětví. Seznam dalších titulů indexu je v Příloze č. 10. 

Vývoj hodnoty indexu Euro Stoxx 50 je zachycen v Obr. 4.5. 

Vývoj indexu Euro Stoxx 50 v období 2000-2010 

FTSE 100 Index 

akciový index Londýnské burzy, neformálně nazývaný „fútsí“, je složením sta 

ětší tržní kapitalizací Spojeného království. Váha jednotlivých titul

stanovena podle free float value. Společnost FTSE, kterou vlastní spole

átky indexu Euro Stoxx 50 se datují až od roku 1998, kdy společnost Stoxx Ltd. 

tvrtletí jsou jednotlivé komponenty 

ěrovým kritériem je opět free 

ční sektor, následovaný 

25 % a technologickými a telekomunikačními 

čnost Total S. A., stejná 

zemí Eurozóny: Belgie, Finsko, 

lsko. Mimo to existují také 

varianty indexu Euro Stoxx 50, a to ES 50 Subindex France, ES 50 Subindex Italy a ES 50 

ů svého nadřazeného 

indexu sektor bankovnictví a ropný průmysl. Mezi 

druhé jmenované oblasti, BASF a Sanofi 

 

 nazývaný „fútsí“, je složením sta 

lovství. Váha jednotlivých titulů je 

nost FTSE, kterou vlastní společně Financial 



 

Times a Stock Exchange of London, vlastní více index

nejvíce uváděným indexem, který m

3. ledna 1984 je uvádě

1000. Index je počítán v reálném 

reprezentuje přes 80 % tržní kapitalizace celé londýnské bur

proveden metodou free float value.

4.6.1 Skladba indexu 

Složení indexu FTSE 100 velmi dob

Británie, neboť podíly společ

ropný průmysl a finanční odv

Nejvýznamnější podíl mezi spole

Billiton, těžařská společnost, Royal Dutch Shell, 

ropného průmyslu, finanční spole

další gigant ropného průmyslu BP

obdobné (viz Příloha č. 11).

Vývoj hodnoty indexu FTSE

Obr. 4.6 Vývoj indexu FTSE 100 v období 2000

Zdroj: http://finance.yahoo.com/ 

4.7 Hang Seng Index

Hongkongský Hang Seng index je dalším zástupcem akciových index

dle tržní kapitalizace. Pro výpo

hongkongských společností na zdejší burze reprezentují 60 % tržní kapitalizace Hong 

Kong Stock Market. HSI je hlavním indikátorem celkové tržní výkonnosti.

Vznik HSI se datuje na 24. listopadu 1969 s

Hang Seng Indexes Company Ltd., kterou vlastní banka Hang Seng, která je, co se tý

34 

Times a Stock Exchange of London, vlastní více indexů, ale FTSE je nejvýznamn

ným indexem, který měří prosperitu byznysu ostrovního království.

3. ledna 1984 je uváděn jako počátek počítání tohoto indexu na své bazické hodnot

reálném čase a uváděn každých patnáct sekund. Stovka fútsí 

es 80 % tržní kapitalizace celé londýnské burzy. Výpoč

proveden metodou free float value. 

Složení indexu FTSE 100 velmi dobře reprezentuje hospodářskou st

podíly společností jsou napříč různými sektory. Významně

ční odvětví, které představují téměř dvě pětiny celého indexu. 

ezi společnostmi s největší tržní kapitalizací se ř

čnost, Royal Dutch Shell, opět jeden ze šesti sv

ční společnost HSBC, telekomunikační společ

další gigant ropného průmyslu BP. Podle relativního zastoupení v

č. 11). 

Vývoj hodnoty indexu FTSE 100 je zachycen v Obr. 4.6. 

Vývoj indexu FTSE 100 v období 2000-2010 

Index 

Hongkongský Hang Seng index je dalším zástupcem akciových index

le tržní kapitalizace. Pro výpočet se používá metoda free float value. V

čností na zdejší burze reprezentují 60 % tržní kapitalizace Hong 

HSI je hlavním indikátorem celkové tržní výkonnosti.

datuje na 24. listopadu 1969 s hodnotou 100 a je spravován spole

Hang Seng Indexes Company Ltd., kterou vlastní banka Hang Seng, která je, co se tý

, ale FTSE je nejvýznamnější a 

znysu ostrovního království. 

ítání tohoto indexu na své bazické hodnotě 

n každých patnáct sekund. Stovka fútsí 

zy. Výpočet indexu je opět 

řskou strukturu Velké 

Významně zastoupeny jsou 

ě ětiny celého indexu. 

tší tržní kapitalizací se řadí postupně BHP 

t jeden ze šesti světových gigantů 

ční společnost Vodafone a 

Podle relativního zastoupení v indexu je pořadí 

 

Hongkongský Hang Seng index je dalším zástupcem akciových indexů počítaných 

et se používá metoda free float value. V současnosti 48 

ností na zdejší burze reprezentují 60 % tržní kapitalizace Hong 

HSI je hlavním indikátorem celkové tržní výkonnosti. 

hodnotou 100 a je spravován společností 

Hang Seng Indexes Company Ltd., kterou vlastní banka Hang Seng, která je, co se týče 



 

tržní kapitalizace, jednou z

tento index je charakteristický systém výb

takže společnost musí mít patř

a důležitou roli také hraje odvě

4.7.1 Skladba indexu 

Hang Seng má zvláštní systém sektorové klasifikace, který má svá pravidla a který 

reflektuje výkonnost v jednotlivých sektorech Hongkongu.

obchodní a průmyslový, realitní a sektor služeb. Nejvíce titul

obchodu, který zahrnuje 25 titul

společností obsažených v indexu je v

Vývoj hodnoty Hang Seng Indexu je zachycen v

Obr. 4.7 Vývoj indexu Hang Seng v období 2000

Zdroj: http://finance.yahoo.com/ 

4.8 NASDAQ 100 

NASDAQ-100 je dalším akciovým indexem Spojených stát

akciových titulů z nefinanč

mezi indexy počítané na základ

aby jedna společnost měla př

nejsou zahrnuty finanční instituce, je odlišnost od S

neamerické společnosti, jej zase odlišuje od DJIA.

i akcie ze zemí jako Čína, Indie, Kanada, VB, Kajmanské ostrovy, Singapur a další. 

Celkem jich je patnáct. 

NASDAQ 100 se zač

NASDAQ společně s doplň

indexu byla 250, ale v roce 1993 byla resetována na 125. Zastoupené tituly podléhají 
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tržní kapitalizace, jednou z největších bank obchodovaných na hongkongské burze. Pro 

charakteristický systém výběru svých komponentů. Ten je vícestup

musí mít patřičnou tržní kapitalizaci, vysoké objemy burzovních obchod

odvětvová reprezentativnost. 

má zvláštní systém sektorové klasifikace, který má svá pravidla a který 

jednotlivých sektorech Hongkongu. Index se dělí na sektor finan

myslový, realitní a sektor služeb. Nejvíce titulů obsahuje sektor pr

bchodu, který zahrnuje 25 titulů, což je více než polovina titulů

indexu je v Příloze č. 12. 

Vývoj hodnoty Hang Seng Indexu je zachycen v Obr. 4.7. 

xu Hang Seng v období 2000-2010 

100 je dalším akciovým indexem Spojených států, který zahrnuje 100 

nefinančních společností kótovaných na burzách NASDAQ. Pat

é na základě tržní kapitalizace za přítomnosti pravidel zabra

ěla příliš velký vliv na hodnotu indexu. Tím, že v

ční instituce, je odlišnost od S&P 500, a že jsou zde obsaženy i 

čnosti, jej zase odlišuje od DJIA. V indexu NASDAQ 

Čína, Indie, Kanada, VB, Kajmanské ostrovy, Singapur a další. 

100 se začal kalkulovat 31. ledna 1985, když ho založila spole

doplňujícím indexem NASDAQ financial 100. Po

roce 1993 byla resetována na 125. Zastoupené tituly podléhají 

tších bank obchodovaných na hongkongské burze. Pro 

ů. Ten je vícestupňový, 

vysoké objemy burzovních obchodů 

má zvláštní systém sektorové klasifikace, který má svá pravidla a který 

ělí na sektor finanční, 

ů obsahuje sektor průmyslu a 

, což je více než polovina titulů indexu. Seznam 

 

, který zahrnuje 100 

ností kótovaných na burzách NASDAQ. Patří opět 

ítomnosti pravidel zabraňujícími, 

íliš velký vliv na hodnotu indexu. Tím, že v NASDAQ 100 

500, a že jsou zde obsaženy i 

ASDAQ 100 jsou obsaženy 

ína, Indie, Kanada, VB, Kajmanské ostrovy, Singapur a další. 

, když ho založila společnost 

100. Počáteční hodnota 

roce 1993 byla resetována na 125. Zastoupené tituly podléhají 



 

čtvrtletním revizím, kde je podmínkou nap

alespoň 200 tis. akcií. 

Velmi často je NASDAQ 

Composite, který je souhrnným indexem 

populárnějším pro média. Avšak N

zamezí vlivu velkých společ

4.8.1 Skladba indexu 

Společnosti figurující v

obchodu, telekomunikace, biotechnologie, zdravotní pé

největší a nejznámější společ

Apple, která má relativní podíl p

společnosti zahrnuté v indexu a jejich relativní podíl je

Vývoj hodnoty indexu N

Obr. 4.8 Vývoj indexu NASDAQ 100 v období 2000

Zdroj: http://finance.yahoo.com/ 

4.9 NIKKEI 225 

Japonský index NIKEII

dlouho fungujícím indexem DJIA má spole

zastaralý, kterým je cenově

nikoliv jejich váha. NIKKEI

září 1950, přičemž je revidován jednou ro

každých patnáct sekund. 
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tvrtletním revizím, kde je podmínkou např. dosáhnout denního zobchodovaného objemu 

ASDAQ 100 konfrontován s podobným indexem N

Composite, který je souhrnným indexem čítajícím přes tři tis. spole

jším pro média. Avšak NASDAQ 100 má vylepšenou metodu po

zamezí vlivu velkých společností a umožní se tak větší diverzifikace. 

nosti figurující v indexu NASDAQ 100 jsou z oblastí průmyslu, technologie, 

obchodu, telekomunikace, biotechnologie, zdravotní péče, dopravy, médií a služeb. Mezi 

ější společnosti, které jsou v tomto indexu, patří především spole

Apple, která má relativní podíl přes 20 %, dále giganti jako Microsoft, Google

indexu a jejich relativní podíl je v Příloze č. 13. 

Vývoj hodnoty indexu NASDAQ 100 je zachycen v Obr. 4.8. 

100 v období 2000-2010 

IKEII 225 patří k akciovým indexům s nejdelší historií. S

dlouho fungujícím indexem DJIA má společný i další jev, a to způsob výpo

zastaralý, kterým je cenově vážená metoda. Zohledňují se tedy pouze jednotlivé kurzy, 

IKKEI 225 je indexem Tokio Stock Exchange a je publikován od 7. 

emž je revidován jednou ročně. Od roku 2010 je jeho hodnota aktualizována 

ut denního zobchodovaného objemu 

podobným indexem NASDAQ 

ři tis. společností a je 

metodu počítání, čímž se 

oblastí průmyslu, technologie, 

médií a služeb. Mezi 

především společnost 

giganti jako Microsoft, Google. Další 

 

nejdelší historií. S dalším 

ůsob výpočtu, který je 

ují se tedy pouze jednotlivé kurzy, 

dexem Tokio Stock Exchange a je publikován od 7. 

. Od roku 2010 je jeho hodnota aktualizována 



 

4.9.1 Skladba indexu 

Index NIKKEI 225 je navržen tak, aby odrážel celkový trh, nejsou zde proto 

vymezeny žádné specifické váhy jednotlivých sektor

podobných pravidel jako u DJIA má za následek, že postavení spole

NIKKEI 225 nemusí odpovídat sou

společností má index NIKKEI

jak moderní společnosti, pů

zahrnuto 35 různých oblastí japonské ekonomiky, z

řadí elektronika, strojírenství a automobilový pr

Vývoj hodnoty indexu N

Obr. 4.9 Vývoj indexu NIKKEI 225 v období 2000

Zdroj: http://finance.yahoo.com/ 

4.10 S&P 500 

Index S&P 500 je dalším tradi

nejvýznamnějších společností obchodovaných na obou nejv

tedy NYSE a NASDAQ. Nejvýznamn

největší tržní kapitalizaci, nebo

Přestože je S&P 500 zaměř

mimo Spojené státy. 

Počátek počítání tohoto indexu se datuje na 4. b

objevu počítačové technologie mohl po

index považován za hlavní index amerického trhu a bývá ozna

americké ekonomiky. Mnoho finan

a do takovýchto nástrojů už bylo proinvestovány stovky miliard dolar
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225 je navržen tak, aby odrážel celkový trh, nejsou zde proto 

zeny žádné specifické váhy jednotlivých sektorů. Zastaralá metoda výpo

podobných pravidel jako u DJIA má za následek, že postavení spole

225 nemusí odpovídat současné situaci firmy na trhu. Nicmén

IKKEI opravdu široký záběr spektrem japonského trhu a obsahuje 

čnosti, působící mezinárodně, tak i starší tradiční společ

zných oblastí japonské ekonomiky, z toho mezi nejvýznamn

elektronika, strojírenství a automobilový průmysl (viz Příloha č. 14).

Vývoj hodnoty indexu NIKKEI 225 je zachycen v Obr. 4.9. 

225 v období 2000-2010 

P 500 je dalším tradičním indikátorem amerického trhu. Obsahuje 500 

čností obchodovaných na obou největších amerických burzách, 

tedy NYSE a NASDAQ. Nejvýznamnější společnosti v tomto případě

tší tržní kapitalizaci, neboť i tento index se počítá metodou 

500 zaměřen výhradně na americký trh, najdou se výjimky se sídlem 

čítání tohoto indexu se datuje na 4. března 1957 a už v

ové technologie mohl počítat v reálném čase. Stejně jako DJIA je tento 

index považován za hlavní index amerického trhu a bývá označován za jakýsi barometr 

americké ekonomiky. Mnoho finančních instrumentů se zakládá právě na vývoji S

ů už bylo proinvestovány stovky miliard dolarů. 

225 je navržen tak, aby odrážel celkový trh, nejsou zde proto 

Zastaralá metoda výpočtu s absencí 

podobných pravidel jako u DJIA má za následek, že postavení společností v indexu 

asné situaci firmy na trhu. Nicméně počtem 225 

r spektrem japonského trhu a obsahuje 

ční společnosti. Celkem je 

toho mezi nejvýznamnější odvětví se 

č. 14). 

 

ním indikátorem amerického trhu. Obsahuje 500 

ětších amerických burzách, 

řípadě znamená, že mají 

ítá metodou tržní kapitalizace. 

 na americký trh, najdou se výjimky se sídlem 

na 1957 a už v této době se díky 

ě jako DJIA je tento 

čován za jakýsi barometr 

ě na vývoji S&P 500 

 



 

Akciové tituly jsou do indexu vybírány komisí a ne danými pravidly, jako je zvykem 

u většiny indexů. Komise vybírá takové spole

jsou dostatečně reprezentativní ve svém sektoru. Ty, které se ve

prostřednictvím různých fond

nedostanou. Případem mohou být spole

4.10.1 Skladba indexu 

Mezi top společnosti tohoto indexu se 

energetický průmysl (ropa, zemní plyn), Microsoft jako zástupce informa

síť velkoobchodů Wal-Mart, další po

finanční oblast nebo společnost Google.

Vývoj hodnoty indexu 

Obr. 4.10 Vývoj indexu S&P 500 v období 2000

Zdroj: http://finance.yahoo.com/ 
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Akciové tituly jsou do indexu vybírány komisí a ne danými pravidly, jako je zvykem 

. Komise vybírá takové společnosti, které jsou veřejně

 reprezentativní ve svém sektoru. Ty, které se veřejně neobchodují, nap

ůzných fondů, nebo nemají dostatečnou likviditu, se do indexu 

ípadem mohou být společnosti s velmi vysokou cenou akcie.

čnosti tohoto indexu se řadí např. Exxon Mobil zastupující 

mysl (ropa, zemní plyn), Microsoft jako zástupce informač

Mart, další počítačový gigant Apple, Berkshire Hathaway

ní oblast nebo společnost Google. 

Vývoj hodnoty indexu S&P 500 je zachycen v Obr. 4.10. 

Vývoj indexu S&P 500 v období 2000-2010 

 

Akciové tituly jsou do indexu vybírány komisí a ne danými pravidly, jako je zvykem 

řejně obchodovatelné a 

ř ě neobchodují, např. 

nou likviditu, se do indexu 

velmi vysokou cenou akcie. 

. Exxon Mobil zastupující 

mysl (ropa, zemní plyn), Microsoft jako zástupce informačních technologií, 

ový gigant Apple, Berkshire Hathaway za 
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5 Analýza vlivu ceny ropy na vybrané akciové indexy 

Následující část diplomové práce je zaměřena na posouzení vlivu ceny ropy na 

nejvýznamnější akciové indexy. Nejprve je popsána metodika, jakým způsobem se tento 

vliv určí, a poté je tento postup využit ke zkoumání vlivu ceny ropy na akciové indexy 

v období 2000-2010. Na závěr kapitoly jsou zjištěné výsledky shrnuty do závěrečného 

zhodnocení. 

5.1 Metodika pro analýzu vlivu ceny ropy na akciové indexy 

V praktické části diplomové práce je pro stanovení vlivu ceny ropy na akciové 

indexy použita regresní a korelační analýza. Korelační analýza se zabývá vzájemnou – 

většinou lineární – závislostí mezi dvěma veličinami, kdy se klade důraz hlavně na 

intenzitu vzájemného vztahu. Korelace je pak míra stupně závislosti těchto veličin. Jestliže 

je korelace významná, lze říci, že spolu tyto dvě veličiny souvisejí. 

Ke stanovení vzájemné korelace dvou proměnných se používá Pearsonův korelační 

koeficient (5.1). Ten se vypočítá jako podíl kovariance (5.2) dvou veličin a součinu jejich 

směrodatných odchylek (5.3): 

= ∙ ,          (5.1) 

kde ρij je korelace mezi i-tým a j-tým ukazatelem, 

 σij je kovariance mezi i-tým a j-tým ukazatelem, 

 σi je směrodatná odchylka i-tého ukazatele, 

σj je směrodatná odchylka j-tého ukazatele. 

Pearsonův korelační koeficient nabývá hodnot v intervalu 1,1− . Pokud je korelační 

koeficient mezi dvěma veličinami 1 či -1, znamená to jejich úplnou lineární závislost, 

přičemž -1 vyjadřuje nepřímou lineární závislost, a tento vztah lze vyjádřit přímkou. 

Nekorelované veličiny mají korelační koeficient roven 0. Z toho tedy vyplývá, že dvě 

veličiny jsou tím více korelované, čím více se blíží hraničním hodnotám (tedy 1 a -1) a čím 

jsou blíž 0, tím je jejich korelace nižší, a tedy i vzájemná závislost. 

Kovariance také dává informaci o intenzitě vztahu dvou veličin, avšak tento ukazatel 

je absolutní veličinou, zatímco korelace je veličinou relativní. Kovariance nabývá hodnot 
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z intervalu ∞∞− ,  a vypočte se jako střední hodnota součinu odchylek dvou náhodných 

veličin od jejich středních hodnot: 

= ∑ , ∙ ,
,       (5.2) 

kde Xi,t je hodnota i-tého ukazatele v čase t, 

 Xj,t je hodnota j-tého ukazatele v čase t, 

 E(Xi) je střední hodnota i-tého ukazatele, 

 E(Xj) je střední hodnota j-tého ukazatele. 

Směrodatná odchylka je v statistice užívaná míra statistické disperze a nejužívanější 

míra variability. Tento ukazatel říká, jak se jednotlivé znaky souboru čísel od sebe liší. 

Tedy je-li směrodatná odchylka souboru velká, jsou mezi jednotlivými znaky značné 

rozdíly. Naopak, pokud je směrodatná odchylka souboru malá, tak jednotlivé znaky 

souboru nabývají podobných hodnot. Směrodatná odchylka se vypočítá jako odmocnina 

z rozptylu souboru náhodné veličiny: 

= = ∑ , ,       (5.3) 

kde σi
2 je rozptyl i-tého ukazatele. 

Přestože vysoká korelace sice znamená silnou závislost mezi dvěma proměnnými, 

není možné z toho usoudit, která veličina je příčinou a která následkem. K určení jedné 

veličiny pomocí té druhé je používána regresní analýza. Závislou proměnnou je v tomto 

případě vysvětlovaná proměnná (y) a nezávislou proměnnou je vysvětlující (x). Jinými 

slovy je možné pomocí matematické formulace vyjádřit jednu veličinu na základě hodnot 

druhé veličiny. 

Nejjednodušším a nejpoužívanějším vztahem je lineární regrese. Tento vztah tedy 

vyjádří lineární závislost vysvětlované proměnné na vysvětlující proměnné. Obecně to 

vypadá tak, že dvojice bodů z těchto veličin tvoří bodový graf, který už sám může 

napovědět, zda jsou sledované veličiny nějak závislé. Vyznačenými body se vede regresní 

přímka, a to tak, že body kolem ní kolísají. Přímka rovněž vyjadřuje lineární vztah: 

= + ∙ + ,        (5.4) 
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kde yi  je závislá proměnná, 

 xi je nezávislá proměnná, 

 α, β jsou hledané regresní koeficienty lineárního vztahu, 

 εi  je reziduální odchylka (náhodná složka). 

Parametry regresního modelu α a β určují nejvhodnější přímku proloženou danými 

body. Pro jejich odhad se nejčastěji používá metoda nejmenších čtverců. Ta spočívá 

v nalezení takových parametrů, aby součet čtverců odchylek byl co nejmenší: 

= ∑ − = ∑ − − ∙ → ,   (5.5) 

kde Se je součet čtverců odchylek, 

 yi je skutečně pozorovaná hodnota, 

  je hodnota na přímce. 

Pro zjištění (odhadnutí) parametrů je potřeba použít několik dalších vztahů, které se 

jmenují výběrové. Nejprve je nutné vyjádřit si výběrové průměry (5.6) a (5.7), výběrový 

rozptyl (5.8) a výběrovou kovarianci (5.9): 

̅ = ∑ ,         (5.6) 

= ∑ ,         (5.7) 

kde ̅ ,  jsou výběrové průměry jednotlivých veličin, 

 n je počet prvků veličiny, 

= ∑ − ̅ ,        (5.8) 

kde sx
2
 je výběrový rozptyl, 

 = ∑ − ̅ − ,       (5.9) 

kde sxy je výběrová kovariance. 

Nyní, když jsou známy jednotlivé výběrové parametry, je možné vyjádřit pomocí 

nich hledané regresní parametry α a β. Oba se dají vyjádřit obdobným způsobem, avšak 
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pro zjednodušení je vhodné nejprve si vyjádřit koeficient β jako podíl výběrové kovariance 

a výběrového rozptylu x (5.10) a poté za jeho použití vyjádřit koeficient α jako rozdíl 

výběrového průměru y a výběrového průměru x vynásobeného koeficientem β (5.11): 

= ,          (5.10) 

= − ∙ ̅.         (5.11) 

Oba tyto koeficienty stejně jako ostatní charakteristiky regresní analýzy je možné 

získat pomocí různých statistických programů, ale i pomocí analytické funkce regrese 

v programu Microsoft Excel. 

Jelikož je možné odhadnout lineární vztah i pro veličiny, které spolu nijak 

nesouvisejí je nutné dále tento vztah podrobit testům neboli verifikovat jej. Již zmiňovaná 

funkce regrese programu MS Excel zobrazí mimo jiné i t Stat, což je číslo, které se používá 

pro ověřování hypotéz v tzv. T testu. Tohle číslo je použito pro získání intervalu 

spolehlivosti směrnice (5.12), přičemž je použita směrodatná chyba směrnice (5.13), kterou 

také vypočítá funkce v MS Excel: 

± ∙ ,         (5.12) 

kde  je hodnota studentova rozdělení na hladině významnosti α, 

 (df) je počet stupňů volnosti, který je pro regresní přímku roven n-2, 

 sβ je směrodatná chyba směrnice, 

= √ .          (5.13) 

Když je znám interval spolehlivosti, je možné formulovat hypotézy a začít je 

testovat. Dokazovaná hypotéza o lineární závislosti dvou veličin, jejímž modelem je 

regresní přímka, stojí proti nulové hypotéze, která říká, že mezi sledovanými veličinami 

neexistuje žádný vztah a jejich uspořádání lze vysvětlit pouhou náhodou. Formálně se tedy 

ptáme na nulovou hypotézu, a to zda je směrnice β rovna nule. Nulová hypotéza tedy tvrdí, 

že β je rovno nule a alternativní hypotéza pak tvrdí, že β je různé od nuly. Jestliže platí 

nulová hypotéza, pak má t statistika (5.14) Studentovo t rozdělení o n-2 stupních volnosti, 
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tzn. že leží v intervalu (-t;t). Pokud však vypočtená hodnota t leží mimo tento interval, 

znamená to silný důkaz proti nulové hypotéze a je přijata hypotéza alternativní. 

5.2 Porovnání vývoje ceny ropy a akciových indexů 

V této části páté kapitoly je v průběhu sledovaného období (2000-2010) popsána 

situace na akciových trzích, jsou charakterizovány hlavní faktory, které na vývoj ropy a 

vybraných indexů v té době měly vliv. Pro jednotlivé indexy a ropu jsou zde také uvedeny 

základní charakteristiky jejich vývoje v daném období a je provedena korelační a regresní 

analýza ropy a vybraných indexů. Celkem je tedy sledováno 11 let, přičemž je analyzován 

vývoj 10-ti světových indexů a komodity ropa. 

5.2.1 Situace na akciových trzích v letech 2000-2010 

2000 

Rok 2000 se stal zlomem, kdy na akciových trzích byla spousta společností někdy až 

neúnosně nadhodnocena a nedávný pohádkový vývoj vystřídaly poklesy akciových kurzů. 

Jednalo se především o akcie internetových a telekomunikačních společnosti, které byly 

vesměs mladé a ztrátové. Investoři tak přicházeli o hodně svých zisků. Neméně 

významným faktorem v tomto roce byly i rekordně vysoké ceny ropy, které se promítly do 

nákladů a negativně tedy do zisků společností. 

V roce 2000 vývoj ropy na komoditních trzích zastínil ostatní pohyby, když nárůst 

její ceny z ročního minima 18,94 USD za barel na 33,15 USD za barel v listopadu předčil 

veškerá očekávání. Hlavní vliv na vývoj ropy měla organizace OPEC, která i přes tlak 

okolního světa udržela omezení těžby ropy, což její cenu tlačilo vzhůru. Radikální pokles 

ke konci roku způsobilo vyjednání zvýšení těžební kvóty OPECu spolu s prohlášením USA 

ohledně dostačujících rezerv ropy.  

Technologické akcie tvořící index NASDAQ 100 byly v počátku roku 2000 ve stejné 

formě, jakou měly v roce předchozím, a index se dostal na maximum přes 5000 bodů. 

Následné negativní zprávy ohledně společností jako je Yahoo, Microsoft či Dell 

znamenaly obrovský propad o více než 2000 bodů. Naproti tomu DJIA, který je sestaven 

z akcií 30-ti největších amerických společností se počátkem roku ubíral směrem dolů právě 

kvůli příznivému vývoji NASDAQ 100, který přitahoval většinu investorů. Poté se trend 

obrátil a investoři hledali bezpečí právě v něm. Následně hodnota indexu kolísala a nahoru 

ho nepustila vzrůstající cena ropy, na kterou doplatily dopravní společnosti, ale i finanční 

domy a další společnosti. Ke konci roku byla hodnota indexu menší než na začátku roku. 
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Index S&P 500 dosáhl svého maxima 24. března, kdy kulminovala IT bublina. Od té doby 

index svou hodnotu jen ztrácel. 

Situace v Evropě tradičně kopírovala vývoj amerických indexů, takže tyto indexy se 

potácely většinu roku ve ztrátách. U britského indexu FTSE 100 bylo v počátku roku 

značné oslabení vlivem fúze mobilních společností a následně se tento propad vyrovnal 

díky několika spekulacím o možných akvizicích. Následný vývoj poté negativně ovlivnila 

situace na Wall Street a na konci roku se i tento index ocitnul ve ztrátě. Německý DAX ze 

zmíněné fúze telefonních operátorů vytěžil úplný opak než FTSE 100, neboť se jednalo o 

britskou a německou společnost, a při tomto obchodu byla ta německá údajně značně 

přeplacená. Ovšem od března se zde projevila negativní nálada ohledně technologických a 

telekomunikačních společností, která pro DAX znamenala sestupný kolísavý vývoj do 

konce roku. Stejně jako jinde se ani ve Francii CAC 40 nevyhnul IT bublině, která 

ukončila jeho růst v září. Euro Stoxx 50 také neměl odlišný vývoj od světa, když přes 

pozitivní vývoj do poloviny roku nabral rovněž sestupný směr. 

Velký vliv americké ekonomiky se promítnul i na ostatních světových trzích. 

NIKKEI 225 po krátkém růstu v počátku roku obrátil a do konce roku jen padal. HSI nijak 

nepřekvapil a jeho vývoj, přestože značně kolísal, skončil pod začáteční hodnotou roku. 

Stejně tak BOVESPA neměl výraznější výchylky ve svém průběhu a provázely ho jak 

růsty, tak sestupy. 

2001 

Světové hospodářství se v roce 2001 ubíralo sestupným směrem. Oslabení 

ekonomického růstu zapříčinily Spojené státy, jež ovlivnily většinu částí světa, avšak 

nerovnoměrně. Teroristické útoky v září a následná válka situaci nijak nezlepšovaly. Díky 

domácí situaci v USA poklesla poptávka po zahraničním zboží, což mělo vliv na většinu 

dodavatelů, zejména Japonsko. 

Vývoj ropy v tomto roce nedostál očekávání, přestože na začátku roku po zásahu 

představitelů kartelu OPEC a jejich regulací cenu ropy dostali na požadovaných 25 USD 

za barel. Vlivem americké recese totiž poptávka po ropě nebyla nijak velká a spíš se 

pohybovala kolem této hodnoty až do zářijového atentátu, kdy sestup byl nevyhnutelný. 

Šířila se špatná nálada a k tomu propukla krize leteckého průmyslu jako významného 

odběratele ropy. Ke konci roku tak ropa ztratila třetinu své hodnoty. 

U akciových indexů nebyla situace o nic příznivější, protože přetrvával trend z konce 

minulého roku a přetrvávající recese a doznívající prasknutí IT bubliny směrovaly většinu 

indexů sestupným směrem. Investoři tudíž věřili technologickým titulům, a tak index 



45 
 

NASDAQ 100 vzrostl až na hodnotu 2860, nicméně v souvislosti s událostmi během roku 

ani on nezůstal na vrcholu a propadl se až na 1400, přesto po uklidnění se na konci roku 

dostal na hodnotu 1900 bodů. DJIA nedosahoval tak velkých odchylek, avšak průběhem se 

podobal indexu NASDAQ 100 a z hodnoty 10600 zakončil svůj vývoj na 9750. Index S&P 

500 se ze svých maxim z roku 2000 téměř neustále propadal vlivem ekonomické situace 

panující ve Státech. 

V Evropě byl vývoj indexů značně podobný tomu indexů amerických. Na vývoj 

německého DAXu negativně zapůsobilo propadnutí hodnoty telekomunikační společnosti 

Deutsche Telekom a později i letecké společnosti Lufthansy. FTSE 100 nabral krátce po 

začátku roku sestupný směr a až ke konci roku přišlo oživení a začal stoupat vzhůru. Na 

Japonském trhu se velmi výrazně promítla americká recese a zapříčinila tak vlastní krizi na 

zdejších trzích. Index NIKKEI 225 během roku ztratil až čtvrtinu své hodnoty a dostal se 

tak na 17leté minimum 9382,95 bodu. Na konci roku se však díky pozitivnějším zprávám a 

výhledům situace trochu zlepšila, takže index zakončil na hodnotě 10650 bodu. 

2002 

Rok 2002 byl ve znamení politického konfliktu Spojených státu a Iráku. Irák jako 

významný producent ropy byl ze strany USA napadán kvůli údajnému výskytu jaderných 

zbraní a tato hrozba války vyhnala cenu ropy vzhůru až k ceně 28 USD za barel. OPEC dle 

svých deklarací na takovéto hodnotě uvažuje o zvýšení produkce a tím snížení ceny ropy. 

Nicméně rozhodnutí nemusela udělat, protože Irák povolil kontrolu, čímž se napjatá 

situace zklidnila a cena ropy tak klesla k 23 USD. 

V tomto roce pokračoval nepříznivý vývoj na všech akciových trzích. V Americe se 

do vývoje promítly i skandály spojené s podvodným vedením účetnictví a jiných firemních 

afér. Tamní indexy po většinu roku klesaly, když na podzim dosáhly svých minim. 

Koncem roku, možná i vlivem uklidnění Americko-Iráckého sporu, se trend obrátil a 

indexy chvíli rostly. 

Situace v Evropě nebyla odlišná. U indexu Euro Stoxx 50, který byl ještě v lednu na 

úrovni kolem 3600 bodu, se propadl během roku o 30 %. Stejný propad zaznamenal i 

francouzský CAC 40, FTSE 100 se propadl „pouze“ o 20 % a německý DAX zaznamenal 

pokles dokonce o třetinu své hodnoty. V Japonsku se index NIKKEI 225 dostal během 

března a června na maximum téměř 12000 bodu, ale vlivem spekulací o možném 

zestátnění některých bank a propadu jejich akcií se index dostal dokonce na své 19leté 

minimum. 
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2003 

V roce 2003 pokračoval pokles většiny sledovaných indexů, ropa naproti tomu zažila 

ropný šok (viz podkap. 3.3.3), a tak její cena zamířila prudce vzhůru. V následujícím roce 

2004 se od ropy očekávalo, že zlevní, avšak ukázal se opak. Cena ropy se tak během roku 

zvýšila o více než třetinu. Na podzim její cena byla dokonce 55 USD za barel. Jedním 

z vlivů tohoto vývoje byla stále rostoucí poptávka hlavních odběratelů, tedy Číny a USA. 

Na vývoj světových burz měl pozitivní vliv růst světové ekonomiky a vysoké zisky 

firem. Ačkoliv se potýkaly s rekordními cenami ropy, nepříznivou situací na Blízkém 

východě a slabým kurzem dolaru, získaly si postupně odolnost proti takovým vlivům. 

Celkově se dařilo energetickým firmám, kvůli vysoké ceně ropy, dále také technologickým 

společnostem a velké zisky si připsaly akcie zejména Jihoamerických a Středoevropských 

zemí. V Americe se jako nejsilnější index ukázal S&P 500, který posílil o 9 %. Další 

americké indexy však také rostly. Evropa se připojila, když zisky zdejších indexů se blížily 

k 10-ti %. Nejinak tomu bylo také v Japonsku. 

2004-2005 

Vývoj ropy v dalším roce zaznamenal opět růst vlivem několika skutečností. Jednak 

to byly geopolitické události, velká spotřeba, ale i přírodní katastrofy. Ropa dosáhla v roce 

2005 dokonce na cenu 70 USD za barel. Nijak výrazná byla situace na amerických 

akciových trzích. Zde byl sice celkově zaznamenán růst, avšak velmi malý. S&P 500 a 

NASDAQ 100 rostly o 3 respektive 1,4 %, naproti tomu index DJIA ztratil 0,6 % hodnoty. 

Dařilo se převážně malým a středním podnikům a také zde byla obava o zvýšení úrokové 

sazby. Přestože hospodářství v Eurozóně většinou nepředčí to americké, situace na 

akciových trzích byla opačná. Evropským firmám se dařilo dosahovat zisků, a ty se 

promítly v akciích a následně v indexech, a tak DAX přidal 27 %, CAC 40 23% a FTSE 

100 16 %. Výrazně se projevily i nízké úrokové sazby. Taktéž měli vliv na situaci v Asii, 

protože japonskému NIKKEI 225 se nebývale dařilo a rostl o více než 40 %. Kromě 

nízkých úrokových sazeb blížících se nule se dobře projevila restrukturalizace zdejších 

podniků. 

2006 

V roce 2006 cena ropy začala klesat, a to i přes obavy expertů, že by mohla 

dosáhnout hranice 100 USD za barel. Nakonec vystoupala jen k 80 USD. Poptávka 

ochabla hlavně díky vysoké ceně ropy, a také se neobjevily žádné významnější události, 

které by cenu ropy hnaly výš. Jelikož byly udrženy nízké úrokové sazby, tak se dařilo 

akciím po celém světě a mnohé akciové indexy tak dosahovaly i na dvojciferné zisky. 
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V Americe se nebývale dařilo a konečně se tak obrátil vývoj zdejších indexů. Nejlépe na 

tom byl DJIA, který rostl o 16 % a poprvé se tak dostal přes hranici 12000 bodu, hlavně 

díky ziskům energetického gigantu Exxon Mobil. I další tamní index S&P přidal 13 %, 

NASDAQ 100 pak 10%. Všechny indexy přidávaly hlavně v druhé půlce roku, kdy začla 

klesat cena ropy. V Evropě se dařilo už několikátý rok za sebou indexům jako DAX, který 

se dostal nejvýš od r. 2000 a připsal si 22 %. Euro Stoxx  a také FTSE 100 rovněž rostly. 

V Japonsku byl růst jen mírný, protože panovala obava o další zvýšení úrokových sazeb 

v USA, a tím pádem menším vývozu této země do Spojených států. 

2007-2010 

V letech 2007 až 2010 se nálada na trzích odvíjela od ekonomické krize, která začala 

v roce 2007 hypoteční krizi v USA. Na nárůst ceny ropy měly vliv spekulativní obchody, 

slabý dolar nebo velká poptávka Číny před olympiádou. Vysoká cena ropy pak zvedla 

spotřebitelské ceny a vedla k poklesu reálného HDP. Když se krize naplno projevila 

koncem roku 2008, znamenalo to nekompromisní pád jak ropy, tak akciových indexů. 

Ropa se z tehdejšího maxima v červenci 2008 147 USD za barel propadla až k ceně 40 

USD. Americký index NASDAQ 100, přestože záběr jeho komponentů je široký, podlehl 

krizi a sestoupil do medvědího trhu, kdy se dostal až k 1000 bodům. I když se DJIA během 

roku 2007 dostal až k 14000 díky možným budoucím fúzím a převzetím podniků, 

výborným výsledkům společností nebo nízké inflaci, následující roky se projevily účinky 

krize v mnoha společnostech, např. v bance Lehman Brothers, a index se propadal 

postupně až k svému 12letému minimu 9. března 2009 na úrovni 6547,05 bodu. Na 13leté 

minimum se dostal i další americký index S&P 500, který se propadl na hodnotu 673,53 

bodu ve stejný den. Všechny tyto indexy nabraly zpětný směr do konce roku 2010. HSI 

v roce 2007 dosáhl na své maximum skoro 32000 bodu. Od té doby do 9. března 2009 

ztratil asi 30 % a nadále klesal. Během roku 2008 se dostal téměř na 10600 bodu, takže 

zaznamenal více než poloviční propad. Britský FTSE 100 se propadl během krize pod 

3500 bodu, přičemž nejvyšší dosud zaznamenaná hodnota se blížila 7000. 

Patrný zlom v březnu roku 2009 znamenal obrat a pomalé uzdravování z finanční 

krize. Kromě ceny ropy se pomalu zvedala hodnota i akciovým indexům. Tato událost 

rozhodně ovlivnila vývoj všech těchto finančních instrumentů. 

5.2.2 Vstupní data 

Začátkem celého zkoumání vlivu a závislostí je získat vstupní data. Těmi jsou 

v tomto případě měsíční ceny komodity ropa a bodové hodnoty vybraných burzovních 
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indexů v období od ledna 2000 po prosinec 2010, takže je zkoumáno období celého 

prvního desetiletí 21. století. Pro zopakování to jsou (řazeno abecedně) indexy BOVESPA, 

CAC 40, DAX, Euro Stoxx 50, Dow Jones Industrial Average, FTSE 100, Hang Seng, 

NASDAQ 100, NIKKEI 225 a S&P 500. Hodnoty sledovaných veličin jsou zobrazeny 

v Příloze č. 4. V dalších následujících kapitolách jsou používána tato data k výpočtům. 

5.2.3 Regresní analýza 

Jak je patrné ze vstupních dat, bylo provedeno celkem 132 pozorování, což odpovídá 

délce 11-ti let, neboli 132 měsíců. Tento údaj je klíčový pro dohledání t-statistiky, 

konkrétně se pomocí počtu pozorování zjistí počet stupňů volnosti, což je počet pozorování 

mínus 2: 

= − 2 = 132 − 2 = 130. 

Je tedy znám počet stupňů volnosti, číslo 130, a další potřebný údaj pro zjištění 

hodnoty t je hladina významnosti. Ta je zvolena nejběžnější používaná, tedy 0,05. Pro 

hladinu významnosti se hledá odpovídající kvantil následujícím způsobem: 

= 1 − = 1 − , = 1 − 0,025 = 0,975. 

S pomocí těchto dvou hodnot, kvantilu 0,975 a stupni volnosti 130 je konečně možné 

najít odpovídající hodnotu, kterou je podle Přílohy č. 5, 1,98 (jelikož se v tabulce 

nenachází přímo hodnota pro stupně volnosti 130, je počítáno s nejbližší možnou hodnotou 

pro 120 stupňů volnosti, což je hodnota 1,98). 

Nyní už je možné pustit se do samotné regresní analýzy jednotlivých položek. Je 

tedy zkoumáno, zda existuje mezi jednotlivými dvojicemi nějaká lineární závislost. Pro 

regresní analýzu byla použita analýza dat programu Microsoft Excel, konkrétně funkce 

Regrese – tato funkce zobrazí základní charakteristiky regresní analýzy prostřednictvím 

několika tabulek, které mimo jiné obsahují pro tento případ klíčové údaje, jako je 

vypočtená t statistika, interval spolehlivosti, parametry lineární regrese nebo také 

koeficient korelace. 

Dále je proveden rozbor regrese mezi každým z deseti indexů a ropou a je zjištěno, 

zda je možné vyjádřit vývoj indexu na základě vývoje ropy. Podmínka lineárního vztahu je 

založena na platnosti jedné ze dvou hypotéz – nulové a alternativní. Nulová hypotéza tvrdí, 

že směrnice regresní přímky je nulová a tudíž je přímka rovnoběžná s osou x, jinými slovy 

mezi vysvětlovanou a vysvětlující proměnnou neexistuje lineární vztah. Alternativní 
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hypotéza tvrdí, že směrnice regresní přímky je různá od nuly, tudíž mezi vysvětlovanou a 

vysvětlující proměnnou existuje lineární vztah. 

: = 0 

: ≠ 0 

Dow Jones Industrial Average a ropa 

Prvním indexem, který je podroben regresní analýze, je americký DJIA, jakožto 

jeden z hlavních světových ukazatelů. V následující tabulce jsou zobrazeny výsledky 

regresní analýzy programu MS Excel. 

Tab. 5.1 Regresní analýza pro ropu a DJIA 

  Koeficienty Chyba stř. hodnoty t Stat Hodnota P Dolní 95% Horní 95% 

Hranice 9033,044841 233,68925 38,6540878 3,783E-73 8570,719 9495,371 

Soubor X 1 27,84875218 4,0327412 6,90566304 1,994E-10 19,87046 35,82705 

Zvýrazněné hodnoty jsou klíčové pro stanovení lineární závislosti ropy a indexu. 

Aby platila nulová hypotéza, muselo by se vypočítané t nacházet v intervalu (-t;t), což 

podle výše uvedeného postupu je interval (-1,98;1,98). Tento interval je stejný pro všechny 

následující indexy. V Tab. 5.1 je ve sloupci t Stat ve druhém řádku vypočtené t, které je 

hodně nad horní hranicí intervalu a znamená to tedy, že alternativní hypotéza je zamítnuta 

ve prospěch alternativní hypotézy. Dále je v posledních dvou sloupcích druhého řádku 

interval spolehlivosti (19,87046;35,82705). Tento interval neobsahuje nulu a odpovídá tak 

závěru t-testu, a to že vývoj hodnoty indexu DJIA závisí na vývoji ceny ropy. Nyní je tedy 

možné formulovat lineární vztah, který obsahuje koeficienty z prvního sloupce tabulky: 

= 9033,045 + 27,849 ∙ . 

Síla této lineární závislosti je rozebrána v další části korelační analýzou. 

NASDAQ 100 a ropa 

Regresní analýzu dalšího významného amerického indexu NASDAQ 100 a ropy 

zobrazuje Tab. 5.2. 

Tab. 5.2 Regresní analýza pro ropu a NASDAQ 100 

  Koeficienty Chyba stř. hodnoty t Stat Hodnota P Dolní 95% Horní 95% 

Hranice 1730,953358 130,44131 13,2699788 6,133E-26 1472,891 1989,016 

Soubor X 1 0,60289853 2,2510065 0,26783508 0,7892508 -3,85045 5,056246 
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Stejně jako v předchozím případě se zkoumá poloha vypočteného t a interval 

spolehlivosti. První ze zmíněných hodnot je 0,268 a nachází se tedy s 95 % 

pravděpodobností v intervalu (-1,98;1,98), což znamená, že je potvrzena nulová hypotéza o 

nulové směrnici regresní přímky a neexistenci lineární závislosti těchto dvou veličin. 

Interval spolehlivosti (-3,850;5,056) pak tuto hypotézu potvrzuje, protože jeho součástí je 

nula. 

S&P 500 a ropa 

Třetím hlavním americkým indexem je S&P 500. Regresní analýza tohoto indexu a 

ropy je v Tab. 5.3. 

Tab. 5.3 Regresní analýza pro S&P 500 a ropu 

  Koeficienty Chyba stř. hodnoty t Stat Hodnota P Dolní 95% Horní 95% 

Hranice 1068,538989 35,503324 30,0968717 1,93E-60 998,2999 1138,778 

Soubor X 1 2,17256245 0,6126757 3,54602368 0,0005444 0,960457 3,384668 

V této analýze se vypočtené t nachází opět nad horní hranicí intervalu pro 

Studentovo rozdělení, a tudíž existuje lineární závislost mezi indexem a ropou. Jako 

potvrzení opět slouží interval spolehlivosti, jehož spodní hranice je 0,960, takže 

neobsahuje nulu. Lineární vztah indexu S&P 500 a ropy vypadá následovně, přičemž bude 

dále zkoumána síla této závislosti: 

&  500 = 1068,539 + 2,173 ∙ . 

BOVESPA a ropa 

Další, tentokrát jihoamerický index s názvem BOVESPA, je podroben regresní 

analýze spolu s ropou a ta je zobrazena v Tab. 5.4. 

Tab. 5.4 Regresní analýza pro BOVESPA a ropu 

  Koeficienty Chyba stř. hodnoty t Stat Hodnota P Dolní 95% Horní 95% 

Hranice -2319,519 1719,375 -1,34904773 0,17966671 -5721,0961 1082,059 

Soubor X 1 702,24904 29,671 23,66785892 5,79381E-49 643,54851 760,9495 

Tentokrát byl interval překročen hodně nad horní hranici a i interval spolehlivosti je 

velice daleko od nuly. Hodnota P neboli dosažená hladina významnosti je téměř nula, což 

může značit velmi silnou lineární závislost mezi těmito sledovanými znaky. Lineární vztah 

indexu a ropy vypadá následovně: 

= −2319,519 + 702,249 ∙ . 
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DAX a ropa 

Regresní analýzu německého indexu DAX a ropy zobrazuje Tab. 5.5. 

Tab. 5.5 Regresní analýza pro DAX a ropu 

  Koeficienty Chyba stř. hodnoty t Stat Hodnota P Dolní 95% Horní 95% 

Hranice 4071,311362 241,40772 16,8648763 1,573E-34 3593,715 4548,908 

Soubor X 1 25,84989721 4,1659378 6,20506084 6,777E-09 17,60809 34,09171 

Index DAX je dalším, u kterého se projevila lineární závislost na vývoji ceny ropy, 

protože vypočtené t je opět nad horní hranici daného intervalu, stejně jako interval 

spolehlivosti neobsahuje nulu. Je možné tedy formulovat lineární vztah: 

= 4071,311 + 25,850 ∙ . 

FTSE 100 a ropa 

Dalším zkoumaným evropským indexem je britský FTSE 100. V Tab. 5.6 je 

vyobrazena regresní analýza mezi ním a ropou. 

Tab. 5.6 Regresní analýza pro FTSE 100 a ropu 

  Koeficienty Chyba stř. hodnoty t Stat Hodnota P Dolní 95% Horní 95% 

Hranice 4711,807317 153,54748 30,6863209 2,112E-61 4408,032 5015,583 

Soubor X 1 10,64624293 2,6497465 4,01783457 9,884E-05 5,404037 15,88845 

I index FTSE 100 se ukázal jako lineárně závislý na ropě. Je tomu tak proto, že i 

interval spolehlivosti a vypočtená statistika shodně vyvrátili nulovou hypotézu o 

neexistenci lineární závislosti. Lze tedy odvodit vztah pro tuto závislost: 

 100 = 4711,807 + 10,646 ∙ . 

Euro Stoxx 50 a ropa 

Jiný evropský zástupce akciových indexů je Euro Stoxx 50. Tab. 5.7 obsahuje 

regresní analýzu pro tento index s ropou. 

Tab. 5.7 Regresní analýza pro Euro Stoxx 50 a ropu 

  Koeficienty Chyba stř. hodnoty t Stat Hodnota P Dolní 95% Horní 95% 

Hranice 3462,4986 166,0515 20,851960 2,70962E-43 3133,98559 3791,01151 

Soubor X 1 -1,346546 2,865526 -0,4699124 0,63920487 -7,0156465 4,32255386 

Vypočtená t statistika je v tomto případě v intervalu Studentova rozdělení pro daný 

kvantil a stupně volnosti. Znamená to tedy potvrzení nulové hypotézy stejně jako interval 

spolehlivosti (-7,016;4,323), neboť ten obsahuje nulu. Index Euro Stoxx 50 je tedy druhým 

indexem, u něhož se neprojevila lineární závislost na vývoji ceny ropy. 
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CAC 40 a ropa 

Posledním evropským zástupcem akciových indexů je francouzský index CAC 40. 

V následující tabulce je provedena regresní analýza spolu s ropou. 

Tab. 5.8 Regresní analýza pro CAC 40 a ropu 

  Koeficienty Chyba stř. hodnoty t Stat Hodnota P Dolní 95% Horní 95% 

Hranice 4289,0379 205,1913 20,90263186 2,12384E-43 3883,0914 4694,9842 

Soubor X 1 2,1516881 3,540956 0,607657411 0,544474747 -4,8536696 9,1570459 

Ukázalo se, že i další evropský zástupce akciových indexů neprojevuje lineární 

závislost na ropě. Opět je možné pozorovat, že vypočtená t statistika je uvnitř daného 

intervalu a interval spolehlivosti i nyní obsahuje nulu. Znamená to tudíž platnost nulové 

hypotézy. 

NIKKEI 225 a ropa 

Z Evropy se přesuneme do Asie, jakožto poslední lokace zkoumaných indexů. 

Prvním indexem z této lokality je japonský index NIKKEI 225. Regresní analýza tohoto 

indexu a ropy je vyobrazena v následující tabulce. 

Tab. 5.9 Regresní analýza pro NIKKEI 225 a ropu 

  Koeficienty Chyba stř. hodnoty t Stat Hodnota P Dolní 95% Horní 95% 

Hranice 11459,94222 604,38258 18,9614039 3,022E-39 10264,24 12655,64 

Soubor X 1 18,75299243 10,429742 1,79803036 0,074493 -1,881 39,38699 

I když se vypočtené hodnoty skoro dostaly k hranicím pro vyvrácení nulové 

hypotézy, ta však byla potvrzena, neboť oba testované intervaly se vyjádřily ve prospěch 

této hypotézy. Znamená to, že ani mezi japonským NIKKEI 225 a ropou není lineární 

závislost. 

Hang Seng a ropa 

Posledním akciovým indexem, který je podroben regresní analýze je HANG SENG. 

Tab. 5.10 obsahuje regresní analýzu pro tento index a ropu. 

Tab. 5.10 Regresní analýza pro Hang Seng a ropu 

  Koeficienty Chyba stř. hodnoty t Stat Hodnota P Dolní 95% Horní 95% 

Hranice 8095,941 537,0437 15,075013 2,53017E-30 7033,4642 9158,41776 

Soubor X 1 154,64082 9,267685 16,686025 4,07322E-34 136,305818 172,9758298 

Poslední sledovaný index prokázal lineární závislost s ropou, když oba jeho intervaly 

nulovou hypotézu vyvrátili. Vypočtená t statistika je opět daleko nad horní hranicí daného 
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intervalu a interval spolehlivosti opět neobsahuje nulu. Je tedy možné formulovat lineární 

vztah indexu s ropou: 

 = 8095,841 + 154,641 ∙ . 

5.2.4 Korelační analýza 

Za použití korelační analýzy je porovnán vývoj každého indexu s vývojem ropy a 

zjišťuje se výsledná korelace mezi těmito ukazateli. Nejprve je provedena korelační 

analýza pro hodnoty indexů a cenu ropy. Dále se ještě počítá korelace reziduí. To proto, 

aby se vyvrátila možnost zdánlivé korelace. Provede se to tak, že se odstraní z vývoje 

trendová složka a zůstanou jen odchylky v každém měsíci sledovaného období. Odchylka 

se tedy obecně spočítá jako rozdíl skutečně naměřené hodnoty daného znaku a 

vyrovnaných hodnot, které se nacházejí na regresní přímce daného znaku. Regresní přímka 

je přímka, která je vedena bodovým grafem tak, aby součet čtverců odchylek byl 

minimální (MNČ). 

V následující tabulce jsou zobrazeny vypočítané hodnoty korelací mezi jednotlivými 

indexy a ropou. Dále je vypočtena i korelace reziduí, jako potvrzení první korelace. 

Korelace je míra závislosti dvou měřených znaků. Tato hodnota je především důležitá u 

těch indexů, kde se v předchozí kapitole projevila lineární závislost mezi ropou a indexem. 

Takové indexy jsou v tabulce zvýrazněny tučně. 

Tab. 5.11 Korelační koeficienty akciových indexů a ropy 

Akciový index Korelační koeficient pro skutečné hodnoty korelace reziduí 

DJIA 0,51806 0,61036 

NASDAQ100 0,02348 0,39530 

S&P 500 0,29698 0,62571 

BOVESPA 0,90091 0,66271 

DAX 0,47802 0,54848 

FTSE100 0,33236 0,56792 

Euro Stoxx 50 -0,04118 0,56622 

CAC 40 0,05322 0,55531 

NIKKEI225 0,15577 0,53521 

Hang Seng 0,82565 0,64923 

Korelační koeficient charakterizuje míru závislosti dvou znaků, jak je blíže popsáno 

v podkapitole 5.1. Indexy, u kterých se v předchozí kapitole potvrdila neexistence lineární 

závislosti, jsou v tabulce zvýrazněny kurzívou. U těchto znaků je vypočítán korelační 

koeficient většinou blízký nule, i když NIKKEI 225 má tuto hodnotu 0,15577, stále je to 



54 
 

velice nízký koeficient. Potvrzuje to tedy předešlé závěry, že mezi těmito indexy a ropou 

není lineární ani téměř žádná jiná závislost.  

Naopak u indexů, u kterých se projevila lineární závislost, jsou korelační koeficienty 

výrazně větší. Ovšem i tady jsou rozdíly. Indexy S&P 500, DAX a FTSE 100 mají 

korelační koeficient menší než 0,5. To znamená slabou závislost. Je patrné, že skutečnost, 

že mezi sledovanými indexy a ropou existuje lineární závislost, ještě neznamená, že je tato 

závislost silná, jak se ukázalo v tomto případě. Lze tudíž konstatovat, že tyto lineární 

závislosti nejsou příliš významné. 

Index DJIA má korelační koeficient mírně vyšší než hranice 0,5, tudíž se řadí mezi 

významně závislé indexy, avšak ani tato závislost není jednoznačná. Je tedy pořád velká 

šance, že odhadnuté hodnoty se mohou od skutečných často lišit. 

Konečně jako silně závislé indexy na ropě lze označit indexy BOVESPA a Hang 

Seng, kdy první jmenovaný dosáhl dokonce korelačního koeficientu vyššího než 0,9, a to 

už je velmi vysoká závislost. HSI pak má korelační koeficient 0,82565 a taky může být 

označen jako značně závislý na vývoji ceny ropy. 

Dále byla provedena korelace reziduí z výše uvedených důvodů. Je opět patrné, že 

nejvyšších hodnot dosáhly poslední jmenované indexy a tyto hodnoty se pohybovaly 

kolem 0,65, což není moc, ale stále je to v horní hranici a znamená to tedy silnou závislost. 

V obou případech se tedy nejedná o zdánlivou korelaci, která by byla způsobena 

podobným trendem zkoumaných řad. 

5.3 Shrnutí 

Celkem deset světových akciových indexů spolu s ropou bylo podrobeno postupně 

regresní a poté korelační analýze. Regresní analýza zkoumala, zda je mezi vybraným 

indexem a ropou lineární vztah, jestli je možné pomocí vývoje ropy vyjádřit vývoj hodnoty 

indexu. Korelační analýza poté zkoumala, jak silná je tato závislost. 

Pomocí regresní analýzy bylo zjištěno, že mezi indexy NASDAQ 100, Euro Stoxx 

50, CAC 40 a NIKKEI 225 a ropou neexistuje lineární závislost. Tyto čtyři indexy se tedy 

vyvíjejí nezávisle na vývoji ceny ropy. Další čtyři indexy DJIA, FTSE 100, DAX a S&P 

500 se sice jako lineárně závislé na ropě projevily, avšak korelační koeficienty v těchto 

případech byly průměrné až nízké, tedy že deklarovaná závislost není příliš významná a 

značný podíl může mít i náhoda. 

Zbývající dva indexy, hongkongský Hang Seng a brazilský BOVESPA, se ukázaly 

být jednak lineárně závislé na vývoji ceny ropy, a taktéž byla tato teorie potvrzena 
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korelační analýzou, kdy pro oba byla vypočtena vysoká míra závislosti. Aby byla 

vyloučena zdánlivá korelace, byly ještě dále zkoumány korelace reziduí, které jsou 

očištěny od trendu regresní přímky. I tento test potvrdil vysokou míru lineární závislosti 

mezi indexy a ropou.  

Hang Seng index je barometrem hongkongské ekonomiky, která je také velmi 

propojená s čínskou, a proto může naznačovat vývoj trhu i zde. Složení indexu Hang Seng 

je poměrně různorodé, obsahuje tituly jak hongkongských tak i čínských společností a 

energetické společnosti zde nemají hlavní podíl, jako je tomu např. u brazilského indexu. 

Významné sektory indexu jsou průmyslový a finanční, které mají relativní podíl více než 

50 %. Čínská ekonomika je druhou největší ekonomikou na světě. Od roku 2000 do 2010 

tato země zvýšila dvojnásobně svůj celosvětový podíl ve spotřebě ropy a stala se tak 

druhým největším spotřebitelem po Spojených státech. I tento fakt podporuje vliv ceny 

ropy na hongkongský index. 

Index BOVESPA je tvořen především z titulů právě komoditního sektoru a díky 

struktuře indexu závislé na tržní kapitalizaci v něm má podstatné zastoupení energetická 

společnost Petrobras, která funguje v nadnárodním měřítku a další společnost z tohoto 

sektoru, Vale. Index BOVESPA patří k nejvýznamnějším indexům proto, že reprezentuje 

brazilský trh, který je jedním z nejrychleji se rozvíjejících trhů. Brazílie má šestou největší 

ekonomiku světa. Této ekonomice dominuje těžký průmysl a zpracovatelská odvětví, které 

jsou závislé právě na ropě. Zemědělství je zde také velmi významné, a to i v celosvětovém 

měřítku. A i v tomto sektoru je ropa nenahraditelná, jak již bylo zmíněno. 

Oba indexy, které byly analýzami vyhodnoceny jako závislé, charakterizují jedny 

z největších ekonomik světa, které ve sledovaném období byly přímo i nepřímo 

ovlivňovány ropou. Prvním možným náznakem obou závislostí přitom byly i grafy vývoje 

ropy (Obr. 3.3), indexu BOVESPA (Obr. 4.1) a indexu Hang Seng (Obr. 4.7). 
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6 Závěr 

V dnešní době je pro svět charakteristická globalizace a ekonomiky jednotlivých 

zemí jsou tak velice provázané. Situace v jedné zemi může ovlivnit řadu dalších zemí, i 

když nepřímo. A pokud se jedná o velkou ekonomiku, jakou mají například Spojené státy 

americké, mohou být dopady celosvětové. Podobně je to i s propojeností ceny ropy a 

akciových trhů, potažmo burzovních indexů. Vývoj ceny ropy může být především 

ovlivňován politikou, což se v historii několikrát projevilo, třeba jako ropné šoky. I tyto 

události měly značný vliv na vývoj akciových trhů. 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat vliv ceny ropy na světové akciové indexy. 

V práci bylo použito regresní a korelační analýzy, které zkoumaly jak závislost indexů na 

ceně ropy, tak míru této závislosti v období od 2000 do 2010. 

Bylo vybráno deset akciových indexů tak, aby byly dost významné a zároveň aby 

pocházely z různých velkých burz po celém světě. Tři indexy jsou americké, jeden 

jihoamerický, čtyři evropské a dva asijské. U ropy i indexů byl zkoumán vývoj jejich ceny 

respektive bodové hodnoty a vzájemně porovnán. Jednotlivé dvojice byly podrobeny 

oběma analýzám, aby byla vyjádřena jejich vzájemná závislost. 

U indexů NASDAQ 100, Euro Stoxx 50, NIKKEI 225 a CAC 40 se neprojevila 

závislost s ropou. Je zřejmé, že tyto čtyři indexy mají svůj vývoj závislý na jiných 

faktorech a cena ropy není zásadní. Další čtyři indexy Dow Jones Industrial Average, S&P 

500, FTSE 100 a DAX se naopak ukázaly být pod vlivem ceny ropy. Korelační analýza 

potom ale nepotvrdila sílu této závislosti, takže i když se cena ropy částečně do vývoje 

indexů promítá, existuje i řada jiných faktorů, které je ovlivňují. 

Poslední dvojice indexů, brazilský BOVESPA a hongkongský Hang Seng, byly 

stejně jako předchozí podrobeny oběma analýzám, a ty prokázaly, že tyto dva indexy jsou 

velmi silně závislé na vývoji ceny ropy.  

Ukázalo se, že indexy jednotlivých burz jsou různé stejně jako tamní obchodované 

tituly. Při zkoumání vlivu ceny ropy na akciový index není jeho skladba vždy tím 

nejdůležitějším faktorem, přestože v něm má největší zastoupení právě ropný průmysl. 

Dalšími faktory jsou i geopolitické či ekonomické vlivy. Nicméně, jak bylo zjištěno, 

existují i takové indexy, kde právě vývoj ceny ropy je pro tento index zcela zásadní. 
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Seznam zkratek 

BASF něm. Badische Anilin- & Soda-Fabrik 

bn miliarda (angl. billion) 

BOVESPA portug. Bolsa de Valores do Estado de São Paulo 

BP gigant ropného průmyslu (z angl. British Petroleum) 

BVLP Bolsa de Valores de Lisboa e Porto  

CAC franc. Cotation Assistée en Continu 

CBOT Chicago Board of Trade 

CME Chicago Mercantile Exchange 

COMEX Commodity Exchange, Inc. 

DAX Německý akciový index (něm. Deutscher Aktien IndeX) 

DCE Dalian Commodity Exchange 

DJIA Dow Jones Industrial Average 

ETF burzovně obchodované fondy (angl. Exchange-traded fund) 

FTSE Financial Times Stock Exchange 

HDP hrubý domácí produkt 

HSBC Britská mezinárodní banka a finanční společnost 

HSI Hang Seng Index 

ICE IntercontinentalExchange 

IEA Mezinárodní agentura pro energii (angl. International Energy Agency) 

IPE International Petroleum Exchange 

IT informační technologie 

Jap. Japonsko 

Liffe London International Financial Futures and Options Exchange 

LLDPE lineární nízkohustotní polyethylen (angl. Linear low-density polyethylene) 

LME London Metal Exchange 

LPG zkapalněný ropný plyn (angl. Liquefied Petroleum Gas) 

MNČ metoda nejmenších čtverců 

MS Microsoft 

NASDAQ National Associaton of Securities Dealers Automated Quotations 

NYMEX New York Mercantile Exchange 

NYSE New York Stock Exchange 
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OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. Organisation for 

Economic Co-operation and Development) 

OPEC Organizace zemí vyvážejících ropu (angl. Organization of the Petroleum 

Exporting Countries) 

PX Pražský akciový index 

S&P Standard & Poor's 

SAE Spojené Arabské Emiráty 

SHFE Shanghai Futures Exchange 

SIMEX Singapore International Monetary Exchange 

SPDR Standard & Poor's Depositary Receipts 

TOCOM Tokyo Commodity Exchange 

USA Spojené státy americké (angl. United States of America) 

USD americký dolar (angl. United States Dollar) 

VB Velká Británie 

WTI West Texas Intermediate (druh ropy) 

ZCE Zhengzhou Commodity Exchange 
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