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Úvod 

Po dopadech finanční krize, která vypukla v roce 2007, bylo zřejmé, že dosavadní 

metody pro měření finančních trhů vykazují slabiny. Celá řada odborníků viděla příčinu pro 

tak masivní selhání trhů hlavně v metodách měření rizika, zejména v metodě Value at Risk. 

Tento ukazatel je přitom základním kamenem pro regulaci bankovnictví podle dohody Basel 

II, nebo pro regulaci pojišťovnictví. 

Měření rizika je také velice důležité pro nejrůznější investory. Investování, jak známo, 

s sebou přináší mimo jiné také riziko, tzn. nejistotu budoucího výnosu, který má investor 

v plánu v budoucnosti dosahovat a s tím spojená hrozba, že hodnota vložené investice může 

být na konci období nižší, než byla původní investice. 

Podstatou řízení rizik je snaha o udržení rizika v předem stanovené výši za pomocí 

vhodně zvolených metod a nástrojů při snaze o maximalizaci zisku při stanovené míře rizika. 

Vývoj na finančních trzích nelze dopředu odhadnout, proto je s aktivitami na 

finančních trzích spojeno finanční riziko. Důležité je se proti tomuto riziku zabezpečit a 

vyhnout se tak případným velkým ztrátám, respektive proti riziku, které je nutné 

kvantifikovat. Běžným nástrojem, který se k tomuto využívá je již výše zmíněná metoda 

Value at Risk. 

Cílem diplomové práce je stanovení hodnoty Value at Risk vybraného akciového 

portfolia pomocí simulace Monte Carlo, přičemž kovarianční matice je stanovena dle modelu 

EWMA. 

Tato diplomová práce je rozdělena do tří částí, kromě úvodu a závěru. První část bude 

věnována charakteristice investování na finančních trzích. 

Druhá část se bude věnovat popisu metod stanovení Value at Risk, kde bude uvedena 

charakteristika a základní informace o metodologii VaR, stručný náhled do historie a 

podmínek vzniku VaR, základní metody výpočtu, jako jsou parametrické metody, historická 

simulace a simulace MonteCarlo. V této kapitole bude taktéž místo i pro kritiku VaR. 

Poslední, tj. třetí kapitola obsahuje aplikaci Value at Risk na skutečných tržních datech 

pomocí simulace Monte Carlo. Kovarianční matice je stanovena za pomocí modelu EWMA. 

Dále je stanoveno expected short fall. Bude kvantifikována velikost rizika vybraného 

akciového portfolia, které na trhu nabízí Komerční Banka, lépe řečeno části tohoto portfolia, 

které je zastoupeno deseti nejvýznamnějšími akciemi fondu. 
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1 Charakteristika investování na finančních trzích 

Tato kapitola je věnována finančním trhům. Finanční trhy budou nejprve 

charakterizovány a bude provedeno jejich dělení. Dále jsou vymezeny druhy investorů a 

investic na těchto trzích. Také jsou v této kapitole zmíněny faktory, které mohou ovlivňovat 

investory a jejich rozhodování. Také kapitola je také věnována investičním strategiím. Tato 

kapitola vychází zejména z publikací Budík (2011), Polách (2008), Polách, Drábek, Merková, 

Polách jr. (2012), Blake (1995), Jílek (1997), Rejnuš (2008) a Musílek (1996). 

1.1 Finanční trhy 

Finanční trh je místo, kde dochází k převádění volných finančních zdrojů od subjektů, 

které jich mají nadbytečné množství k subjektům, které dané volné finanční zdroje poptávají, 

protože jich mají nedostatek a dokáží je využít efektivně. Základní funkcí finančních trhů je 

zprostředkování toku těchto finančních prostředků mezi jednotlivými aktéry, kteří se na těchto 

trzích nacházejí, za pomocí obchodování a vytváření tzv. finančních instrumentů.  

Na finančních trzích se nacházejí zejména dvě velké skupiny aktérů, mezi kterými 

dochází k přelévání volných finančních zdrojů. První velkou skupinou jsou tzv. přebytkové 

subjekty, které mají finančních zdrojů nadbytek. Těmito subjekty se rozumí například 

spořitelny, banky, domácnosti, investiční a podílové fondy, pojišťovny apod. Druhou velkou 

skupinou jsou subjekty, které mají zdrojů nedostatek, tzv. schodkové (deficitní) subjekty. 

Mezi tyto subjekty lze zařadit například veřejný sektor, podnikatelskou sféru aj. Avšak ne 

všechny subjekty finančních trhů lze zařadit mezi čistě přebytkové či deficitní subjekty. 

Některé subjekty jsou jedním nebo druhým typem subjektu podle situace, ve které se nachází, 

např. banky, domácnosti, podniky apod. Dle Musílek (1996, s.11) by bez existence finančních 

trhů přebytkové jednotky měly pravděpodobně menší motiv pro tvorbu úspor a naopak 

deficitní jednotky, by mohly ztrácet motivy pro vypůjčování si finančních prostředků. Motivy 

pro tvorbu úspor domácností a firem je možné spatřovat především v oblasti finančních 

životních cyklů. 

1.1.1 Dělení finančních trhů 

Rozmanitost finančních trhů je veliká. Rozlišuje se proto několik typů finančních trhů. 

V odborné literatuře neexistuje žádná úplná a uznávaná klasifikace těchto trhů. Jak uvádí 

Polách (1999), lze trhy rozdělit dle: 
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- věcného hlediska, 

- hlediska účastníků, 

- hlediska nástrojů. 

Z věcného hlediska lze trhy rozdělit na: 

- peněžní trhy, 

- kapitálové trhy, 

- komoditní trhy, 

- a devizové trhy. 

Na peněžních trzích jsou nabízeny a půjčovány finanční prostředky se splatností vyšší 

než jeden rok. Těmto prostředkům se také říká nástroje peněžního trhu. Tyto nástroje zajišťují 

likviditu ekonomických subjektů. Jsou taktéž vhodné pro krátkodobé spekulace. Jsou 

charakteristické nízkým rizikem a výnosem, ale vysokou likviditou. Mezi nástroje peněžního 

trhu patří bankovní akcepty, depozitní certifikáty, pokladniční poukázky. Peněžního trhu se 

účastní zejména velcí investoři, jako jsou například stát, centrální banka, komerční banky, 

pojišťovny apod. 

Na kapitálových trzích jsou obchodovány finanční nástroje se splatností delší než 

jeden rok, nebo nemají dobu splatnosti stanovenu vůbec. Těmito finančními nástroji jsou 

majetkové a dluhové cenné papíry. Do majetkových cenných papírů patří akcie. Mezi dluhové 

cenné papíry se řadí dluhopisy, směnky aj. Finanční nástroje kapitálových trhů slouží 

převážně k financování dlouhodobých investic. Tato diplomová práce se zabývá touto částí 

finančních trhů, jelikož bude aplikována metodologie Value at Risk na akciové portfolio. 

Kapitálové trhy se dále člení na primární a sekundární trh, v závislosti s jakými 

cennými papíry se obchoduje. Na primárním trhu se provádějí specifické obchody s cennými 

papíry, tzv. emisní obchody. Zde se nové emise cenných papírů poprvé dostávají na trh. 

Primární trh je charakteristický tím, že je na něm nabízeno něco, co ještě neexistuje a co 

vznikne za předpokladu, že vydávaný cenný papír najde svého kupce tzv. prvonabyvatele. Na 

sekundárním trhu se obchoduje již s vydanými (emitovanými) cennými papíry. Zde se ztrácí 

vazba investora na dlužníka. Peněžní prostředky při obchodování se přesouvají pouze mezi 

investory. Sekundární trh poskytuje věřitelům likviditu. 

Komoditní trhy jsou takové trhy, kde se obchoduje se zemědělskými produkty, 

cennými kovy a dalšími komoditami. 
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Devizové trhy zprostředkovávají směnu a obchodování zahraničních měn mezi sebou. 

Z hlediska účastníků lze trhy rozdělit na: 

- bankovní trhy – na těchto trzích vystupují pouze banky, 

- mezipodnikové trhy – trhy jiných ekonomických subjektů než jsou banky, 

- burzovní trhy – zde jsou organizovány obchody pomocí burzy, 

- mimoburzovní trhy – obchody jsou realizovány jinak než pomocí burzy. 

Z nástrojového hlediska lze trhy rozčlenit na: 

- úvěrové trhy – trhy s úvěry a půjčkami, 

- trhy cenných papírů – trhy s cennými papíry jako jsou akcie, dluhopisy aj. 

- devizové trhy. 

1.1.2 Finanční zprostředkovatelé 

Na finančních trzích se nacházejí také specializované instituce. Těmto institucím se 

říká finanční zprostředkovatelé. Jsou to subjekty, které vstupují mezi majitele finančních 

prostředků a zájemce o tyto prostředky a vytvářejí pro obě skupiny výhodnější podmínky, než 

jaké by si byly schopny vytvořit sami. Tito zprostředkovatelé shromažďují úspory, jimiž 

uspokojují požadavky subjektů, které žádají o úvěr, které by majitelé úspor nebyli schopni 

uspokojit. 

Při činnosti finančních zprostředkovatelů dochází k transformaci rizika, to znamená, 

že finanční zprostředkovatel usnadňuje zapůjčování a vypůjčování peněžních prostředků což 

vede k úsporám nákladů a ke snížení rizika pro majitele úspor. Finanční zprostředkovatele se 

dělí na: 

- bankovní zprostředkovatele, 

- nebankovní zprostředkovatele. 

Bankovními zprostředkovateli jsou takové instituce, které mají bankovní licenci. Ty 

pak přijímají peněžní prostředky od subjektů, které jich mají přebytek. Tyto subjekty tyto 

prostředky poskytují za určitý úrok na nějakou dobu zprostředkovateli a ten je pak poskytuje 
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za poplatek zájemcům o peněžní prostředky. Bankovními zprostředkovateli jsou banky, 

finanční a úvěrové ústavy. 

Nebankovními zprostředkovateli jsou instituce bez bankovní licence, které nabízejí 

investorům ochranu před rizikem. Mezi tyto zprostředkovatele patří pojišťovny, finanční 

společnosti, investiční fondy a společnosti, obchodníci s cennými papíry a další. 

1.2 Investování 

Investování představuje činnost, při které je obětována dnešní hodnota peněz v zájmu 

získání budoucí hodnoty. Při investování by se mělo hospodařit s peněžními prostředky tak, 

aby jejich množství v následujícím období rostlo, a aby tyto peněžní prostředky přinášely 

užitek i do budoucna. Subjektu, který nespotřebovává peněžní prostředky okamžitě, ale 

odkládá tuto spotřebu do budoucna, tzn., obětuje dnešní požitek ve prospěch budoucího, se 

říká investor. 

1.2.1 Druhy investorů 

Na finančních trzích se lze setkat s různými druhy investorů. Tito investoři mají 

k investování různé postoje a také sledují rozličné cíle. Nejčastější dělení investorů je dle 

postoje investora k riziku. Podle tohoto dělení existují tyto druhy investorů: 

- konzervativní investoři, 

- umírnění investoři, 

- agresivní investoři. 

Konzervativní investoři mají averzi k riziku. Z tohoto důvodu diverzifikují riziko. Tito 

investoři vyhledávají málo rizikové investiční instrumenty. Často investují do pokladničních 

poukázek, státních dluhopisů apod. 

Umírnění investoři jsou ochotni přijmout větší míru rizika než konzervativní investoři. 

I přes to investují rozvážně. Nejčastěji své investice směřují do podnikových dluhopisů a 

podílových listů. 

Agresivní investoři vyhledávají rizikové investice a snaží se o co největší možné 

zhodnocení své investice. Takovíto investoři mohou dosahovat jak enormních zisků, tak i 

ztrát. Tito investoři se často zaměřují na rizikové akcie a deriváty. 
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Na finančních trzích však nelze žádného investora zařadit jednoznačně do jedné 

z těchto kolonek. Chování investorů se odvíjí od nalezených investičních příležitostí a situací, 

ve kterých se jednotliví investoři nacházejí. 

1.2.2 Druhy investic 

Investice jsou ta část příjmu, která není vynaložena na spotřebu, ale je umístěna do 

různých typů kapitálu, které přinášejí v budoucnosti užitek. Investice lze rozdělit na: 

- Investice reálné, 

- investice finanční. 

Reálné investice jsou investice do hmotných i nehmotných souborů věcí. 

V nerozvinutých ekonomikách představuje většina investic právě tyto reálné investice. Čím 

více je rozvinutá ekonomika, tím více se rozsah reálných investic snižuje. Reálnou investicí se 

rozumí např.: 

- pozemek, 

- budova, stavba, 

- drahé kovy, 

- umělecké díla, 

- software, know-how, patenty, licence, apod. 

Finanční investice představují majetkové transakce. Nejsou navázány na žádný 

konkrétní hmotný předmět. Patří zde: 

- akcie a dluhopisy, 

- peněžní vklady, 

- životní, důchodové, penzijní pojištění, 

- podílové listy, 

- deriváty cenných papírů, 

- finanční spoluúčasti na podnikání jiných subjektů. 

Jednotlivé cenné papíry se od sebe odlišují převoditelností, rizikovostí, výnosností a 

obchodovatelností. 
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1.2.3 Faktory ovlivňující investiční rozhodování 

Existuje mnoho faktorů, které mají vliv na rozhodování investorů. Avšak mezi 

nejvýznamnější patří: 

- výnosnost investice, 

- investiční riziko, 

- likvidita investice. 

Nejlepších hodnot všech faktorů nelze dosáhnout současně, proto je investování 

hlavně otázkou nacházení kompromisů mezi těmito faktory. Vztah mezi těmito třemi faktory 

zobrazuje tzv. investiční trojúhelník, který je zobrazen na následujícím obrázku. 

Obr. 1.1: Investiční trojúhelník 

 

 Zdroj: www.ntx.cz 

Každý investor si formu konkrétní investice vybírá na základě těchto tří faktorů. 

Z Obr. 1.1 vyplývá, že pokud investor hledá investiční jistotu, nemůže očekávat vysoký 

výnos, ale za to bude disponovat prostředky s vysokou likviditou. Za to, když je investor 

ochotný podstupovat riziko, může očekávat vyšší výnos investic, která je však spojena 

s nízkou likviditou investovaných prostředků. 

Při investování je také velice důležitý faktor času, tzn. doba, na kterou je investice 

plánovaná, tzv. investiční horizont. Čím je investice rizikovější, tím bývá zpravidla investiční 

horizont delší.  

Výnosnost investice je rozdíl mezi výnosem, který nám investice přinese, a 

investovanými prostředky. Výnosnost je zpravidla základním motivem pro zahájení 

investičního procesu. Očekávané výnosy z investice se mohou velmi rychle měnit, často 

každou minutu, či sekundu. Podle toho jak se vyvíjí situace na trhu. Investor by měl proto 

pravidelně sledovat a vyhodnocovat ukazatele, které stanovují vnitřní hodnotu akcie a ty 

porovnávat s tržní cenou daného instrumentu. 
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Pokud je investice podhodnocená, tzn., že tržní cena je nižší než odhadovaná vnitřní 

hodnota, měl by si investor danou investici pořídit. Pokud je však nadhodnocená, její tržní 

cena je vyšší než vnitřní hodnota, tak by investor měl zvážit prodej dané investice. 

Riziko vyjadřuje stupeň nejistoty, který je spojený s očekávaným výnosem. Výnosnost 

a riziko jsou spolu těsně provázány. Obecně lze říci, že čím vyšší riziko, tím vyšší je i 

výnosnost dané investice a naopak.  

Při investování existuje celá řada rizik, které mohou ovlivnit výsledek investice, 

respektive výnosnost popřípadě ztrátovost. Čím vyšší výnosnost investor očekává, tím vyšší 

riziko hrozí. Platí také zásada, že minulé kladné výnosy nemusejí být zárukou výnosů 

budoucích. S investicí jsou taktéž spojena jak všeobecná rizika, tak i specifické rizika, která 

vyplývají z povahy investice. 

Existuje několik rizik, které mají vliv na investování. Těmito riziky jsou např. riziko 

úrokové, měnové, likvidity, volatility, právní, politické apod. 

Likvidita je schopnost investice přeměnit se na hotové peněžní prostředky v co 

nejkratším čase s co nejmenšími možnými transakčními náklady. Investor proto musí neustále 

posuzovat, jak dlouho si může dovolit vázat finanční aktiva v investičních instrumentech. 

Investice je tím výhodnější, čím vyšší je likvidita. 

Likvidita jednotlivých aktiv může být stanovena smluvně, například dobou uložení 

prostředků na termínovaný účet, stavební spoření a podobně. Z větší části je však likvidita 

stanovena nabídkou a poptávkou po daném aktivu. Pokud se jedná o aktivum, o které nikdo 

nejeví zájem, tak je jeho likvidita nulová. 

Všeobecně platí, že by investor měl ve svém investičním portfoliu držet aktiva 

s rozdílnou likviditou, měl by tzv. diverzifikovat své portfolio a část prostředků by si měl 

ponechat jako finanční rezervu. 

Kompromis mezi maximalizací výnosu a minimalizací rizika, při zachování co 

největší likvidity investice představuje investiční strategii. 

Optimální investiční strategie může pro různé investory mít trochu rozdílný význam. 

Obecně lze však říci, že úspěšná investiční strategie se zakládá na vhodné diverzifikaci 

portfolia, tzn. rozložení tohoto portfolia mezi různé typy aktiv s různou výnosností a různou 

mírou rizika. 

Optimální portfolio není pro všechny investory stejné. Odvíjí se od samotného 

investora, od jeho postoje k riziku a osobních preferencí. Není vhodné všechny své dostupné 

prostředky investovat do jednoho typu aktiv. 
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1.2.4 Investiční strategie 

Investiční strategie hrají důležitou roli při investování. Je to jedna z prvních věcí, 

kterou by si měl investor ujasnit, před tím, než někam umístí své peněžní prostředky. 

Na strategii investování má zásadní vliv faktor času, výnos, který investor očekává a 

vztah investora k riziku. 

Jedná se v podstatě o způsob zhodnocení majetku. Je to soubor metod, procesů, 

pravidel a vzorců chování, které vedou k efektivnímu výběru investičních nástrojů. 

Jakkoliv dobře se mohla jakákoliv strategie v minulosti dobře uplatnit, tak žádná 

z nich není zárukou toho, že investice bude v budoucnosti úspěšná. Avšak dosahování zisků 

bez aplikace strategie investování je ještě horší variantou. 

Jak již bylo výše zmíněno, tak při investování platí, že čím vyšší je předpokládaný 

výnos z investice, tím vyššímu riziku se investor vystavuje. 

Rozlišuje se několik základních typů investičních strategií, a to v závislosti vztahu 

investora k riziku a očekávaného výnosu investice. Těmito strategiemi jsou: 

- strategie konzervativní, 

- ochranná strategie, 

- vyvážená strategie, 

- dynamická strategie 

- agresivní strategie. 

Při konzervativní strategii investor očekává konstantní, plynulé výnosy. Počítá také 

pouze s mírným zhodnocením své investice a to nad úroveň inflace. Investor vyznávající tuto 

strategii je konzervativní, s averzí k riziku. Důležité pro tohoto investora je zachovávání 

hodnoty majetku. Tato strategie je také vhodná pro investory, kteří sledují hledisko likvidity 

své investice, nebo investují v krátkých časových horizontech. V portfoliích sestavených 

podle konzervativní strategie převažují zejména dluhopisové fondy. 

Ochrannou strategii preferují zejména investoři, kteří jsou velice opatrní a velice 

neradi riskují. Podstatou strategie je ochránit majetek před inflací, tudíž je požadovaný výnos 

stanoven pouze na úroveň inflace. Pro investora je ze všeho nejdůležitější jistota 

investovaných prostředků. Portfolio často obsahuje fondy peněžního trhu a částečně 

dluhopisy. 

U vyvážené strategie se počítá s vyššími výnosy, ale také i s rizikem, že celková 

hodnota investice může přechodně klesat. Investor se snaží realizovat vyšší zisk, než tomu 
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bylo u předcházejících dvou strategií, ale jen za cenu přiměřeného rizika. Portfolio je tvořeno 

především smíšenými konzervativními fondy a fondy fondů. 

Při dynamické strategii chce investor dosahovat nadprůměrných výnosů. Při aplikaci 

této strategie počítá i s možností propadu kapitálových trhů. V portfoliu se nejčastěji vyskytují 

akciové fondy a v menší míře také smíšené fondy a fondy fondů. 

Agresivní strategie je vhodná zejména pro agresivní investory. Tito investoři jsou totiž 

schopni podstupovat vysoká investiční rizika. Odměnou za podstoupení tohoto rizika mohou 

být nadprůměrné výnosy. Větší část portfolia je tvořena akciovými fondy. Tato strategie se 

nejlépe uplatňuje v delším časovém období. 

Kromě těchto investičních strategií lze také dále ještě rozlišit investiční strategii: 

- růstovou, při které investor sleduje celkový růst hodnoty investice, 

- růstovo-výnosovou, jejímž cílem je jak růst hodnoty investice tak také 

pravidelný příjem z investice, 

- a výnosovou strategii, pomocí níž se investor snaží získávat pravidelný příjem 

z investice. 

Dále záleží na investorovi, zda investuje jednorázově, nebo se bude snažit zhodnotit 

svůj majetek pravidelnými vklady. 

1.3 Tržní data 

Diplomová práce se zabývá aplikací metodologie Value at Risk na vybrané akciové 

portfolio. Toto akciové portfolio je nabízeno v rámci akciového fondu nabízeného v České 

republice skrze Komerční banku v rámci balíku zahraničních investičních fondů nazvaných 

Amundi. Z tohoto důvodu bude tato podkapitola věnována datům vztahujícím se 

k investičním fondům a jejím zprostředkovatelům. Tato podkapitola vychází z informací 

zveřejněných Asociací pro kapitálový trh. 

Celkový objem majetku, investovaný do investičních nástrojů v rámci České republiky 

byl k 31. 12. 2013 více než 975 060 miliard Kč. Během roku 2013 vzrostl majetek v 

podílových fondech o 34,56 miliardy Kč, tj. o 14,69%, na celkových 248,57 mld. Kč.  

Z toho během roku 2013 hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 20,53 

miliard Kč a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 14,04 miliard korun. Nárůst majetku 

zaznamenala aktiva akciových fondů, dluhopisových fondů, smíšených fondů, fondů fondů a 

nemovitostních. Pokles se projevil u aktiv zajištěných fondů a fondů peněžního trhu. 

http://www.kurzy.cz/podilove-fondy/
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/
http://www.kurzy.cz/podilove-fondy/
http://www.kurzy.cz/podilove-fondy/
http://www.kurzy.cz/podilove-fondy/
http://www.kurzy.cz/podilove-fondy/
http://www.kurzy.cz/podilove-fondy/
http://www.kurzy.cz/podilove-fondy/
http://www.kurzy.cz/podilove-fondy/
http://www.kurzy.cz/podilove-fondy/
http://www.kurzy.cz/podilove-fondy/
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Obr 1.2: Velikost investic do domácích a zahraničních podílových fondů k 31. 12. 2013 

 

Zdroj: výroční zpráva Asociace pro kapitálový trh 

Následující Obr. 1.2 ilustruje vývoj majetku v podílových fondech v České republice 

mezi roky 2002 – 2013. Je z něj patrné, že mezi roky 2002 – 2007 zaznamenal majetek 

v těchto fondech značný nárůst. Vzrostl za pět let o zhruba o 130 mld. Kč. Po roce 2007 se 

majetek fondů snížil o cca 70 mld. Kč a od té doby je velikost majetku přibližně stejná. 

Majetek domácích fondů je v podobné výši jako majetek zahraničních fondů. 

Obr 1.3: Vývoj majetku v podílových fondech v ČR mezi roky 2002-2013 

 

Zdroj: výroční zpráva Asociace pro kapitálový trh 

Mezi pět největších zprostředkovatelů podílových fondů v České republice k 31. 12. 

2013 patřila skupina České spořitelny (69,43mld. Kč), skupina Komerční banky (32,24 mld. 

Kč) skupina ČSOB (76,11mld. Kč), skupina UniCredit Bank (19,61 mld. Kč) a ČP Invest 

(18,09 mld. Kč). 

http://www.kurzy.cz/podilove-fondy/
http://akcie-cz.kurzy.cz/akcie/ceska-sporitelna-170/
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/
http://akcie-cz.kurzy.cz/akcie/komercni-banka-590/
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/
http://www.kurzy.cz/akcie-eu/unicredit-7085/
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/
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2 Popis metod stanovení Value at Risk 

V této kapitole diplomové práce bude teoreticky vymezena metodologie Value at Risk, 

metody jejího výpočtu a budou vymezeny další parametry, se kterými se bude v dalších 

kapitolách pracovat. Tato kapitola je zpracována zejména s využitím publikací Jorion (2001), 

Zmeškal (2013), Guo (2012), Holton (2003), Alexander (2008). 

2.1 Value at Risk 

Value at Risk (zkráceně VaR), někdy do češtiny převáděno jako ohrožená hodnota 

nebo též jako hodnota v riziku, paří mezi velmi rozpracované a v praxi hojně využívané 

metody, které slouží k minimalizaci případných velkých ztrát. Tato metoda převádí veškerá 

rizika na společného jmenovatele, což je její hlavní a nespornou výhodou, a to na změnu 

hodnoty portfolia finančních aktiv. Poskytuje jediné číslo, které shrnuje celkové riziko 

portfolia. Průkopníkem této metodologie byla americká banka J.P. Morgan. Metoda Value at 

Risk je hojně využívána díky jednoduché interpretaci, které lze snadno porozumět. 

Value at Risk je vyjadřována jako potenciální ztráta na určité hladině 

pravděpodobnosti, stanovené na základě jistého historického období, které může daný 

investor u svého portfolia dosáhnout při nepříznivých změnách trhu. 

Matematicky je Value at Risk definován jako kvantil, který je jednostranný, z 

rozložení zisků a ztrát z portfolia, jenž je určitou dobu drženo, stanovený na základě časového 

období (např. 48 měsíců jako v případě této diplomové práce). Value at Risk můžeme 

definovat jako   procentní jistotu, že nedojde k větší ztrátě než VaR peněžních jednotek 

během následujících   dnů. VaR je dvouparametrická funkce. Těmito parametry jsou: hladina 

spolehlivosti (  procent) a časový horizont (  dnů). Jedná se o úroveň ztráty, která s   

procentní pravděpodobností nebude překročena. VaR lze definovat také jako ztrátu, která 

odpovídá        tému percentilu z rozdělení pravděpodobnosti, kterou má změna hodnoty 

portfolia během následujících   dnů. Tato definice představuje absolutní VaR. Kromě této 

definice je ještě používána např. marginální VaR. Marginální VaR vyjadřuje, o kolik se zvýší 

absolutní Value at Risk portfolia při dodání nebo odebrání instrumentu. Tohoto lze využít při 

analýze nástrojů, tzn. pro identifikaci nástroje, nejvíce přispívajícímu k celkovému riziku 

portfolia. 

Obr. 2.1 zobrazuje VaR, kdy má změna hodnoty portfolia přibližně normované 

normální rozdělení.  
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Obr 2.1: VaR z rozdělení pravděpodobnosti změny hodnoty portfolia na hladině spolehlivosti x % 

 

 Zdroj: www.chicagofed.org 

VaR je vhodné stanovovat pro více období držení finančních instrumentů. Používání 

krátkých časových úseků je celkem užitečné pro dennodenní řízení rizik, poněvadž pro 

používání kratších časových úseků se předpokládá vždy dostatečně likvidní trh, takže lze 

pozice uzavřít při minimálních ztrátách. Avšak prozíraví manažeři stanovují také VaR pro 

delší časové úseky, protože pokud dojde na trhu ke krizové situaci a dochází ke zhoršení 

přístupu investora na trh, pak nemusí být vůbec možné zajištění nebo uzavření pozic kromě 

extrémně nepříznivých cen. V tom případě je pak nutné pozice držet déle, než bylo původně v 

plánu. Toto neočekávané prodloužení doby držení by způsobilo zvýšení rizikovosti oproti 

původním odhadům. Pravděpodobnost, že se ceny budou v čase měnit, roste s rostoucí dobou 

držení, a rizikovost některých nástrojů (např. opcí) je velice ovlivněna snižováním doby, která 

ještě zbývá do splatnosti instrumentu. 

Instituce finančního trhu (např. banky) využívají jednodenní dobu držení a to proto, že 

jejich portfolia jsou velice dynamická a proto by delší doba držení nebyla vhodná. Oproti 

tomu investiční manažeři většinou využívají měsíční dobu držení a podniky i čtvrtletní nebo 

dokonce až období jednoho roku. 

Je potřeba zmínit, že Value at Risk nepředstavuje maximální ztrátu, která může nastat 

a ani nic nevypovídá o velikosti ztráty, která může nastat s nižší pravděpodobností, než která 

je zvolena Z tohoto důvodu je dobré také sledovat VaR na více hladinách pravděpodobnosti a 

vypočítat možné ztráty na těchto pravděpodobnostních hladinách. 
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2.2 Obecné odvození Value at Risk 

Value at Risk vychází z předpokladu, aby stanovená hladina významnosti byla rovna 

pravděpodobnosti, že portfolio aktiv dosáhne menšího zisku než je předem stanovená hladina 

zisku. Vztah mezi hladinou spolehlivosti   a hladinou významnosti   lze vyjádřit jako 

     . 

VaR představuje tedy ztrátu. Do této metody lze zavést předpoklad, že zisk lze zapsat 

jako zápornou ztrátu. Po zavedení tohoto předpokladu lze tuto formulaci vyjádřit jako 

            , (2.1) 

kde   je pravděpodobnost dosažení nižšího zisku než stanovené hladiny zisku,    je 

dosažený zisk a      je předem stanovená hladina zisku. 

Jelikož je úroveň rizika u Value at Risk vyjádřena pomocí ztráty, proto VaR 

představuje velikost této ztráty. Když zisk tedy vyjádříme jako zápornou ztrátu, lze rovnici 

(2.1) změnit na 

            , (2.2) 

což je výchozí rovnice pro výpočet hodnoty Value at Risk. Důležité pro výpočet této metody 

je také určení sdruženého pravděpodobnostního rozdělení přírůstků hodnoty portfolia, ze 

kterého se pak odvodí hodnota VaR pro danou hladinu významnosti. 

Při dalších výpočtech hodnoty VaR je vycházeno z předpokladů, že náhodné výnosy 

aktiv mají normálního rozložení. Dalším předpokladem je stanovení hodnoty VaR pro 

portfolio aktiv a přírůstky hodnot tohoto portfolia jsou vyjádřeny pomocí výnosů, 

               ∑       , (2.3) 

kde    je předpovídaná hodnota portfolia,    je výchozí hodnota portfolia,    je náhodný 

výnos portfolia,    je množství peněz vložených do  -tého aktiva v absolutním vyjádření a    

je náhodný výnos i-tého portfolia. 

Analyticky lze odvodit vzorce pro vyjádření hodnoty VaR ze základního vzorce (2.2), 

do kterého je zavedena substituce 

 ̃    ̃     . (2.4) 

Po dosazení do tohoto vzorce získáme rovnici, kdy 

 (
 ̃    ̃ 

   ̃ 
 

     ̃ 

   ̃ 
)   . (2.5) 

Pro distribuční funkci normovaného normálního rozložení (Φ) platí, že 

   ̃        (2.6) 

což se dá zapsat jako 
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      , (2.7) 

 a upravit na 

          (2.8) 

Pokud v této rovnici pak za   dosadíme výraz ze vzorce (2.5), získáme 

     ̃ 

   ̃ 
         (2.9) 

Na závěr po zpětné substituci  ̃ z rovnice (2.4) do (2.9) získáme obecný analytický 

vzorec pro výpočet hodnoty Value at Risk, 

             (  ̃)      ̃ . (2.10) 

Při aplikování některých metod Value at Risk je předpokládána nulová střední hodnota 

výnosů aktiv (tudíž i portfolia). Ze zkušeností investorů byla tato fakta ověřena především u 

krátkodobých výnosů, tzn. denních, týdenních a měsíčních. Vzorec (2.10) pro výpočet je pak 

pozměněn na 

             (  ̃) (2.11) 

Tuto rovnici (2.11) je možno aplikovat při asymetrickém rozdělení pravděpodobnosti. 

Pokud však rozdělení pravděpodobnosti asymetrické není, jak tomu je u normálního 

rozdělení, pak díky tomu, že                  , lze pozměnit předchozí obecné 

rovnice na 

              (  ̃)   (  ̃)  (2.12) 

nebo na 

              (  ̃)  (2.13) 

přičemž poslední uvedený výraz je nejčastěji uváděný výraz pro stanovení hodnoty VaR. 

2.3 Metody výpočtu Value at Risk 

Způsobů a metod jak vyčíslit VaR je několik. Rozdíl mezi těmito metodami spočívá: 

- v metodách transformace změn rizikových faktorů na změnu hodnoty portfolia, 

- v metodách simulace změn rizikových faktorů, 

U většiny metod výpočtu VaR je předpokládáno statické portfolio. Metoda variancí a 

kovariancí, metoda simulace Monte Carlo a metoda historické simulace jsou tři hlavní metody 

pro stanovení Value at Risk. 
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2.3.1 Metoda historické simulace 

 Je v praxi zřejmě nejpoužívanější metodou pro stanovení Value at Risk i přes to, že 

základní podmínky pro tuto metodu mohou být splněny, ale také nemusí. 

Metoda historické simulace je metodou neparametrickou, která neupřesňuje, jakým 

způsobem jsou rozděleny rizikové faktory. Tato metoda vypočítává potenciální ztráty, které 

mohou v budoucnosti nastat, na základě údajů o minulých ztrátách, které mohly dané 

portfolio potkat. Historická simulace je považována za nejjednodušší metodu stanovení VaR, 

jednoduchou pro pochopení a časově nenáročnou. 

Jedním z důležitých předpokladů pro tuto metodu je tvrzení, že změny, které mohou 

nastat v rozdělení rizikových faktorů jsou stejně velké, jako změny, jenž proběhly u těchto 

faktorů v minulosti. 

Dalším důležitým předpokladem této metody je fakt, že výnosy portfolia si 

zachovávají rozdělení pravděpodobnosti celou dobu sledování a predikce. 

Důležité také je dodržet další předpoklad a to, aby analyzované údaje byly nezávislé a 

měly stejné rozdělení pravděpodobnosti. Tento předpoklad existuje hlavně z důvodů 

nepříznivých statistických vlastností daného souboru, jenž jsou charakteristické pro finanční 

časové řady jako je například volatilita. 

Před aplikací této metody je však důležité rozhodnout jaká data budou pro výpočet 

využita. Musíme vybrat taková historická data, která jsou poměrně nejaktuálnější a 

vyhovovaly by pro určení výše rizika za požadovaný časový úsek. 

Výpočet samotné metody historické simulace je rozdělen do několika kroků: 

1. identifikace tržních faktorů (např. měnový kurz, úroková sazby, atp.), které 

mají vliv na hodnotu portfolia a vytvoření vztahů vyjadřující hodnotu portfolia 

jako funkci těchto faktorů, 

2. určení výnosů daného aktiva z minulého období na základě historických dat, na 

základě nichž můžeme vytvořit empirickou distribuční funkci, z které se 

následně odhadne kvantil           , 

3. určení hodnoty Value at Risk, jako příslušný kvantil z rozdělení 

předpokládaných zisků a ztrát portfolia. 

Tato metoda je do jisté míry intuitivní a vyžaduje velké množství dat. Důležitou již 

zmíněnou vlastnosti modelu je snadná interpretace odborníkem například vedení společnosti, 

akcionářům, kteří mohou výsledky snadno pochopit. Pomocí historické simulace je také 
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docela snadné určit hodnotu Value at Risk i také pro náročná aktiva jako jsou deriváty. Není 

nutné zvažovat normalitu dat, data jsou snadno dostupná od různých institucí a informačních 

portálů jako např. Reuters, Bloomberg apod. Metoda také odráží vícerozměrné rozdělení 

výnosů, obsahuje také informace o extrémních výnosech. Nepředpokládá mezi rizikovými 

faktory ani žádné stabilní korelace. 

Jako mnoho jiných metod i tato metoda nemá pouze výhody, ale také má své 

nevýhody. Velkou nevýhodou je jeden z předpokladů této metody, podle něhož musíme 

přijmout fakt o stabilitě změn v rozdělení rizikových faktorů, Přičemž realita bývá často 

odlišná. Dalším negativem je také fakt, že při extrémních výsledcích, mnohdy stačí pouze 

jeden extrémní výsledek, který může zkreslit všechny ostatní odhady, pokud nejsou 

z časových řad odfiltrovány. 

Metoda má také mnoho odpůrců, jenž ji povařují za nespolehlivou. Protože není 

dostatečně přesná, bylo vyvinuto několik obměn. 

2.3.2 Metoda Monte Carlo 

Jak již z názvu metody vyplývá, tak je pojmenována podle monackého města Monte 

Carlo, proslulého svými kasiny. Hry v kasinech jsou taktéž založeny na náhodě. 

Monte Carlo je také ve financích hojně využívaná metoda. Zejména se vyžívá tam, 

kde analytické řešení neexistuje, nebo tam, kde další metody výpočtu VaR selhávají. 

Simulace Monte Carlo je využívána k odhadu VaR z velkého počtu simulací vývoje 

hodnoty portfolia, který je určen velkým počtem náhodně vygenerovaných rizikových 

faktorů, které mají známá rozdělení. Identifikace rozdělení rizikových faktorů, které mají vliv 

na výnosy, je velice důležité. 

Pomoci metody simulace Monte Carlo lze vygenerovat velmi pravděpodobné odhady 

VaR. Ve scénářích mohou být obsaženy nejnovější informace. Historická data jsou využívány 

jako vstupní parametry pro simulace. Tato simulace je však velice náročná na vstupní údaje a 

čas. Je však díky tomu schopna poskytnout dynamický pohled na změny rizikových faktorů. 

Metodou Monte Carlo je testována jednodenní změna hodnoty portfolia na bázi 

velkého počtu náhodných kombinací nejrůznějších stavů rizikových faktorů. 

Pravděpodobnosti těchto rizikových faktorů jsou založeny na empirických datech. Zejména u 

nástrojů, jako jsou například opce, tudíž nástrojů s nelineárním průběhem hodnot je tato 

metoda užitečná a flexibilní. Metoda Monte Carlo modeluje procesy bez úplných informací či 

procesy zahrnující lidskou volbu, tedy stochastické procesy. Pomocí generováním náhodných 

čísel jsou tyto procesy simulovány. Mezi metodou historické simulace a metodou Monte 
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Carlo lze nelézt podobu, jelikož obě metody přeceňují nástroje na základě hodnot rizikových 

faktorů. Rozdíl je pouze ve způsobu generování rizikových faktorů. Pomocí simulace Monte 

Carlo jsou generovány náhodné scénáře, kdežto historická simulace využívá historických 

scénářů. Obě metody jsou vhodné také pro aplikaci na nelineární opční portfolia. 

Rozptyl a kovarianční matice portfolia 

Prvním krokem při aplikaci simulace Monte Carlo je určení kovariance, volatility a 

korelační matice mezi jednotlivými rizikovými faktory. Zejména volatilita výnosů je velice 

důležitá pro vymodelování tržních cen aktiv. Volatilitu výnosů lze vypočíst pomocí různých 

metod, např. historickým přístupem, adaptačními metodami GARCH a EWMA apod. Často 

bývají používány právě dvě posledně jmenované metody a to z důvodu, že je často nesplněn 

předpoklad homoskedasticity, která negativně ovlivňuje výsledky historického přístupu. 

V této podkapitole bude charakterizována pouze jedna metoda, která bude použita v aplikační 

části této práce. Touto metodou je metoda EWMA. Metoda GARCH bývá sice lepší pro 

krátkodobé předpovědi než EWMA, ale u dlouhodobějších předpovědí není rozdíl mezi 

těmito metodami tak znatelný. Jelikož bude rozptyl neboli volatilita portfolia zjišťována za 

delší časový úsek (tři roky) je v podstatě jedno jakou metodu zvolíme. 

Model EWMA je v podstatě zvláštním případem modelu GARCH. Model GARCH je 

určen rovnicí 

      
        

          
 , (2.14) 

kde   
  a       

  jsou skutečný a predikovaný rozptyl a       jsou odhadované 

parametry. Pro odhad těchto parametrů se používá metoda maximální věrohodnosti. V tomto 

modelu musejí být ovšem zachovány podmínky, že         a zároveň      . 

Model EWMA má pouze jeden parametr a v podstatě se vypočte obdobně jako 

GARCH model u kterého však platí podmínky kdy    ,      ,     a tudíž     

 . Po náležitých úpravách model EWMA lze vypočíst jako 

      
      

          
 , (2.15) 

kde parametr λ bývá nazýván jako tlumící faktor,      je odhad volatility v čase     a   
  je 

aktuální rozptyl v čase  . 

Rovnice (2.14) může být rozšířena na vícerozměrný model EWMA s vymezením 

kovarianční matice (Σt). Budoucí kovariance portfolia proměnných Σt může být odhadována 

pomocí dnešní změny výnosů    a kovariancí portfolia proměnných v čase    , Σt-1. Tím 

pádem lze vícerozměrný model EWMA vyjádřit jako 
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 (2.16) 

kde   je fixní konstanta, která může nabývat hodnot od 0 do 1. Vyšší hodnota   nám říká, že 

volatilita je konstantnější a naopak. 

Tlumící faktor lze odhadnout za pomocí metody maximální věrohodnosti ne za 

pomocí minimalizace kritéria Root Mean Square Error (RMSE neboli střední kvadratická 

chyba) jako optimalizační úloha funkce Řešitel v programu Excel. RMSE lze vypočíst jako 

     
 

 
√∑  

  

 

   

 (2.17) 

kde  

     
        

 . (2.18) 

Generování cen 

Dále se volí hladina významnosti   pro kterou je vypočtena hodnota VaR. Dalším 

krokem je vygenerování cen s normálním rozdělením, vypočtou se hodnoty a vektory 

z kovarianční matice a vygenerují se korelované ceny. Jedná se v podstatě o simulaci vývoje 

rizikových faktorů od současnosti   do doby    . Následně je vygenerována  -tice tzv. 

pseudonáhodných čísel pro rozdělení odpovídajícímu chování rizikových faktorů. 

Pseudonáhodná čísla jsou generována pomocí algoritmu s dopředu určenými pravidly. 

Kdyby byla počáteční hodnota při zahájení generování shodná pro více opakování, vycházely 

by stejná čísla. 

Počet vygenerovaných  -tic je obvykle vysoké číslo  , obvykle tisíce. Různé hodnoty 

portfolia v čase     se vypočte pomocí simulovaných  -tic hodnot rizikových faktorů. 

Dále je pak zapotřebí vygenerovat změny portfolia a uspořádat tyto změny. Nasimulují 

se tedy výnosy, respektive ztráty, tzn. rozdíly mezi nasimulovanými budoucími hodnotami 

portfolia a nynějšími hodnotami portfolia. Je však opomenuta část   nejhorších změn a 

minimum ze zbývajících změn je hodnota Value at Risk v čase  . 

Pro generování pseudonáhodných čísel je velice užitečný nástroj v programu MS 

Excel Generátor pseudonáhodných čísel, nebo lze využít model nezávislého Brownova 

pohybu, který se řadí mezi stochastické modely cen akcií.  

Vývoj cen akcií lze obecně vyjádřit jako geometrický Brownův pohyb 

s logaritmickými cenami dle vzorce 

           [(  
  

 
 

  

 
)       ̃  √  ], (2.19) 
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kde   je náhodná proměnná z normovaného normálního rozdělení       ,   
  

 
 je střední 

hodnota spojitých výnosů a   je rozptyl výnosů. V případě této práce, kdy je uvažováno 

s časovým úsekem jednoho dne, platí že     . Lze tedy předchozí rovnici (2.18) přepsat do 

tvaru 

           [  
  

 
 

  

 
    ̃]. 

(2.20) 

Řešením této stochastické diferenciální rovnice je vztah pro změny výnosů ve tvaru: 

             √    ̃, (2.21) 

kde    je náhodný výnos jednotlivých změn,    je střední hodnota výnosů,    je změna času, 

 ̃, je náhodná veličina z normovaného normálního rozdělení. 

Pokud předpokládáme nulovou střední hodnotu výnosů, tak je základem pro výpočet 

simulace Monte Carlo vzorec 

       √      (2.22) 

K co nejpřesnějšímu vymodelování vývoje portfolia je zapotřebí značné množství 

scénářů vývoje rizikových faktorů, jimiž je portfolio ovlivňováno. 

Generování náhodných veličin 

Při simulování portfolia aktiv je podstatné, aby při generování náhodných veličin byly 

vzaty v úvahu korelace mezi náhodnými faktory. Existuje několik možností jak tyto faktory 

zohlednit. Jednou z možností je například Choleskeho algoritmus. Pokud chceme generovat 

proměnné v počtu   s normálním rozložením, s rozptylem rovným jedné a korelované dle 

matice   je základem vygenerování právě   nezávislých proměnných  , které jsou pak 

převedeny na proměnné   s požadovanou korelací. Pokud uvažujeme dvě proměnné, tak 

      (2.23) 

a 

       √      , (2.24) 

kde   je korelační koeficient mezi   veličinami. Je vidět, že u    je jednotkový rozptyl. Pokud 

   a    jsou nezávislé proměnné, pak rozptyl    lze stanovit jako 

                   (√    )
 
                    . (2.25) 
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Choleskeho algoritmus spočívá v dekompozici čtvercové matice   na součin horní a 

dolní trojúhelníkové matice, kdy jedna tato trojúhelníková matice je transponovaná druhá 

trojúhelníková matice, tzn.      , kde   je dolní trojúhelníková matice, jenž má nuly nad 

hlavní diagonálou. Aby bylo tuto metodu možno použít, tak je nutno dodržet předpoklad, že 

matice  , která bude rozložena, byla pozitivně definitní. 

Simulaci veličin z vícerozměrného normálního rozdělení s maticí   lze provést 

v těchto základních krocích: 

 

1. rozložení kovariační matice   na součin horní a dolní trojúhelníkové matice, 

2. vygenerování vektoru náhodných veličin z normálního rozdělení, které nejsou 

korelovány 

3. výpočet vektoru  , který má vícerozměrné normální rozdělení s maticí  . 

Na hlavní diagonále matice   lze prvky vypočíst jako 

    √    ∑   
 

   

   

 (2.26) 

a pod touto hlavní diagonálou jako 

    
(    ∑       

   
   )

   
 (2.27) 

2.3.3 Metoda variancí a kovariancí 

Tato metoda se také někdy nazývá parametrická metoda. U této metody je využíváno 

historických statistik o korelacích mezi těmito hodnotami a o volatilitách hodnot k odhadu 

možných ztrát portfolia. Metoda je velice informačně závislá. Metoda variancí a kovariancí je 

založena na určitém rozdělení pravděpodobnosti rizikových faktorů a předpokládaných 

korelacích mezi nimi. Tato parametrická metoda využívá základního předpokladu a to, že 

rozdělení výnosů v budoucnosti leží v určité parametrické skupině. Parametrická metoda 

v nejjednodušším tvaru předpokládá normální rozdělení u změn rizikových faktorů a stabilní 

korelace mezi změnami těchto faktorů.  

Díky tomu, že jsou pro výpočet používány pouze historická data tak jsou eliminována 

důležité dostupné informace, které by mohly být při výpočtu použity, které by bylo možno 
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vzít v úvahu díky náhodným korekcím koeficientů nebo využitím náhodných vah při 

odhadování těchto koeficientů.  

Velké změny ve volatilitě a korelacích souboru je možné snížit, nebo úplně eliminovat 

tím, že historickým údajům jsou přiřazeny totožné váhy, anebo čerstvějším údajům jsou 

přiřazeny vyšší váhy. U nestejných vah je využíváno dvou skupin metod. Jednou z této 

skupiny je skupina modelů EWMA a druhou skupinou je skupina modelů GARCH. 

2.3.4 Metoda historické simulace 

Jak již název této metody napovídá, tak tato metoda vychází z historických údajů. 

Metoda vyčísluje možné budoucí ztráty na základě minulých hodnot. Fakticky se jedná o 

hodnoty minulých ztrát, kterými dané portfolio prošlo v minulosti.  

Výhoda historické simulace tkví v tom, že nepředpokládá žádné rozdělení 

pravděpodobnosti rizikových faktorů ani žádné stabilní korelace mezi těmito faktory. 

Nevýhoda bohužel je, že pro výpočet této metody je zapotřebí vysoký počet historických 

simulací. Při aplikaci této metody jsou vypočteny změny hodnoty portfolia na základě 

reálných historických dat o rizikových faktorech. Výsledkem pak je časová řada. Tato řada 

zobrazuje zisky a ztráty, kterými by dané portfolio prošlo, pokud by bylo drženo po jistou 

dobu v minulosti.  

Na rozdíl od předchozích metod, není nutné u metody historické simulace určovat 

variance a kovariance všech rizikových faktorů. Další výhodou je lepší pokrytí konců 

rozdělení pravděpodobnosti. Nevýhoda je v neúplném využití dostupných informací, navíc 

konečný výsledek se poměrně hodně odvíjí od výskytu řídkých událostí. 

2.4 Rozdělení pravděpodobnosti 

Tato podkapitola je věnována rozdělením pravděpodobnosti a metodám jak tyto 

rozdělení testovat, protože při aplikaci metodologie Value at Risk je důležité určit, jaké 

pravděpodobnostní rozdělení mají náhodné veličiny. V případě této diplomové práce, jaké 

rozdělení pravděpodobnosti mají výnosy aktiv v portfoliu. Konkrétně zde bude uvedeno 

Normální rozdělení, Studentovo rozdělení, rozdělení Chí-kvadrát a Laplaceovo rozdělení. 

2.4.1 Normální rozdělení pravděpodobnosti 

Toto rozdělení pravděpodobnosti je jedno z nejznámějších. Někdy se mu také říká 

Gaussovo rozdělení pravděpodobnosti. U tohoto rozložení se dá konstatovat, že je to stěžejní 

rozložení pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny. Význam Gaussova rozložení spočívá 
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hlavně v tom, že je vhodné pro aproximaci dalších rozdělení pravděpodobnosti (ať už 

diskrétních či spojitých), pokud jsou splněny určité podmínky. Toto rozložení se obecně značí 

jako         a hodnoty jeho parametrů jsou: 

- střední hodnota         , 

- rozptyl          , 

- šikmost     , 

- špičatost     . 

Jedná se tedy o rozložení pravděpodobnosti charakterizované nulovou střední 

hodnotou, rozptylem rovným jedné, nulovou šikmosti a špičatostí o velikosti 3. 

Obr. 2.2: Hustota normálního rozdělení pravděpodobnosti 

 

 Zdroj: http://www. introcs.cs.princeton.edu/ 

Následující obrázek 2.3 ilustruje průběh distribuční funkce normálního rozdělení 

pravděpodobnosti. 

Obr. 2.3: Distribuční funkce normálního rozdělení pravděpodobnosti 

 

 Zdroj: http://www. homen.vsb.cz/ 

Ne vždy však mají reálná data toto rozdělení pravděpodobnosti. Proto je potřeba mít 

přehled, alespoň o dalších základních rozděleních pravděpodobnosti. 
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2.4.2 Studentovo rozdělení pravděpodobnosti 

Studentovo rozdělení, někdy také nazýváno jako t-rozdělení je rozdělení 

pravděpodobnosti s kontinuálním průběhem. Pomocí tohoto rozdělení lze vyjádřit střední 

hodnotu a normální distribuci populace. Rozdělení lze použít, pokud je malý rozsah údajů. 

Tím lze vyjádřit hlavní princip t-testů pro jistou statistickou významnost. Tím je také dán 

rozdíl mezi dvěma středními hodnotami daného výběru nebo konfidenční intervaly pro 

odlišnost mezi středními hodnotami celé populace. Studentovo rozdělení pravděpodobnosti je 

velice specifický případ generalizovaného hyperbolického rozdělení. 

Funkci hustoty pravděpodobnosti Studentova rozdělení lze vyjádřit jako 

     
 (

   
 )

√   (
 
 )

(  
  

 
)

 
   
 

 (2.28) 

kde   je počet stupňů volnosti a   je tzv. funkce gama. Funkce hustoty pravděpodobnosti 

Studentova rozložen má velice podobný tvar jako normální rozdělení, kdy střední hodnota se 

rovná nule a rozptyl se rovná jedné. 

Parametry tohoto rozložení jsou: 

- střední hodnota  , kde    , 

- rozptyl        , 

- šikmost     , 

- špičatost     . 

Hustota Studentova rozdělení pravděpodobnosti pro několik stupňů volnosti je 

zobrazena v obr. 2.4. 
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Obr. 2.4: Hustota Studentova rozdělení pravděpodobnosti pro několik stupňů volnosti 

 

 Zdroj: http://www. galton.uchicago.edu 

Následující obrázek 2.5 ilustruje průběh distribuční funkce t-rozdělení 

pravděpodobnosti. 

Obr. 2.5: Distribuční funkce t-rozdělení pravděpodobnosti pro 1 a 20 stupňů volnosti 

 

 Zdroj: http://www. roguewave.com 

Jak je z obou obrázku patrné, tak průběh jak hustoty rozdělení, tak distribuční funkce 

mají podobný charakter jako normální rozdělení.  
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2.4.3 Chí-kvadrát rozdělení pravděpodobnosti 

Toto rozdělení pravděpodobnosti má využití zejména ve statistice. Je to významné a 

vysoce uplatňované spojité rozdělení. Při odvození tohoto rozložení se vycházelo ze součtu 

náhodných veličin s normovaným normálním rozdělením. Toto rozložení se dá vyjádřit jako 

  ∑  
 

 

   

 (2.29) 

kde    představuje   vzájemně nezávislých náhodných veličin s rozdělením N (0;1). 

Rozdělení    má   stupňů volnosti, čili       , kde            . Parametry tohoto 

rozložení jsou: 

- střední hodnota       , kdy    , kde   je počet stupňů volnosti, 

- rozptyl         , 

- šikmost    √
 

 
, 

- špičatost    
  

 
. 

S rostoucími stupni volnosti se toto rozložení blíží k normálnímu rozdělení se střední 

hodnotou   a rozptylem   . 

Následující obrázek 2.6 ilustruje průběh distribuční funkce    rozdělení 

pravděpodobnosti. 

Obr. 2.6: Hustota   
 rozdělení pravděpodobnosti pro sedm stupňů volnosti 

¨ 

 Zdroj: http://www.onlinecourses.science.psu.edu 
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Následující obrázek 2.7 ilustruje průběh distribuční funkce    rozdělení 

pravděpodobnosti. 

Obr. 2.7: Distribuční funkce   
 rozdělení pravděpodobnosti pro několik stupňů volnosti 

 

 Zdroj: http://www.answers.com 

 

2.4.4 Laplaceovo rozdělení pravděpodobnosti 

Laplaceovo rozdělení, někdy v odborné literatuře nazýváno jako dvojité exponenciální 

rozdělení pravděpodobnosti, protože vypadá jako dvě navzájem k sobě navzájem inverzní 

exponenciální rozdělení (s dodatečným parametrem umístění). To ovšem může vyvolávat 

zmatek, protože jako dvojité exponenciální rozdělení se nazývá také Gumbelovo rozdělení 

pravděpodobnosti. Toto rozložení se dá vyjádřit jako 

     
 

  
 ( 

|   |

 
) (2.30) 

kde   je parametr umístění a   je parametr měřítka, kdy    . 

Parametry tohoto rozložení jsou: 

- střední hodnota       ,  

- rozptyl         , 

- šikmost     , 

- špičatost     . 
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Laplaceovo rozdělení se vyskytuje v případech, kdy jsou náhodné veličiny měřeny za 

podmínek kolísání rozptylu kolem určité střední hodnoty. Hustota pravděpodobnosti spojité 

náhodné veličiny   ležící v intervalu         . 

Následující obrázek zobrazuje průběh distribuční funkce Laplaceova rozdělení 

pravděpodobnosti. 

Obr. 2.8: Hustota Laplaceova rozdělení pravděpodobnosti s porovnáním s normálním rozdělením 

 

 Zdroj: http://www.vosesoftware.com 

Z tohoto obrázku je vidět, že Laplaceovo rozložení pravděpodobnosti je podobné 

normálnímu rozložení, s tím rozdílem, že Laplaceovo rozložení má vyšší špičku a těžší konce 

než normální rozložení. 

Následující obrázek zobrazuje průběh distribuční funkce Laplaceova rozdělení 

pravděpodobnosti. 

Obr. 2.9: Distribuční funkce Laplaceova rozdělení pravděpodobnosti 

 

 Zdroj: http://en.wikipedi.org 
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Existují samozřejmě i další rozložení pravděpodobnosti, ale protože rozložení 

pravděpodobnosti není hlavní náplní této práce, tak jich více nebude charakterizováno. 

2.5 Testování rozložení pravděpodobnosti 

Jak lze vidět v předchozí podkapitole, tak ne všechny rozdělení pravděpodobnosti se 

chovají stejně a také nemají stejné hustoty rozdělení pravděpodobnosti ani distribuční funkce, 

i když se k sobě mohou navzájem velice blížit. Proto je vhodné zjistit, jaké rozložení 

pravděpodobnosti mají náhodné veličiny v daném souboru pro zpřesnění výsledků výpočtu. 

Statistické testy rozložení pravděpodobnosti lze rozdělit do dvou větších skupin a to 

analytické testy a grafické testy. 

Při takovém to statistickém šetření se sledují hlavně základní statistické veličiny, jako 

jsou:  

- charakteristika polohy, kam patří výběrový průměr, kvantily a modus, 

- charakteristika variability, kde najdeme mimo jiné rozptyl a směrodatnou 

odchylku 

- šikmost a špičatost. 

Výběrový průměr je maximálně věrohodným odhadem střední hodnoty  . Nevýhodou 

tohoto ukazatele je, že je velmi citlivý na odlehlé hodnoty. Lze vyjádřit jako: 

 ̅  
 

 
∑  

 

   

 (2.31) 

kde   je náhodná veličina a   je počet prvků v souboru. 

Kvantily jsou přirozenou mírou polohy. Daný výběr se nejdříve seřadí od nejmenší 

hodnoty po největší a poté je určen pro daný p% kvantil pořadové číslo jednotky   , pro 

kterou platí: 

 
 

   
     

 

   
  . (2.32) 

Mezi kvantily patří medián a kvartily. Medián   ̃    je padesátiprocentní kvantil, který 

charakterizuje z hlediska velikosti prostřední hodnotu souboru. Ve statistickém souboru 

odděluje polovinu hodnot menších od poloviny hodnot větších. Kvartily   ̃     ̃    jsou 

ve statistice  hodnoty, která dělí soubor seřazených hodnot na několik zhruba stejně velkých 

částí. Speciálním kvartilem je i medíán. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Statistika
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Modus je hodnota, která se v daném statistickém souboru vyskytuje nejčastěji, tzn. je 

to hodnota znaku s největší relativní četností. Představuje jakousi typickou hodnotu 

sledovaného souboru. 

Rozptyl je jednou z charakteristik variability rozdělení pravděpodobnosti náhodné 

veličiny, která vyjadřuje variabilitu rozdělení souboru náhodných hodnot kolem její střední 

hodnoty. Je definován jako aritmetický průměr ze čtverců odchylek jednotlivých hodnot od 

průměru. Lze vyjádřit jako 

   
 

 
∑          
 

   

 (2.33) 

Směrodatná odchylka, podobně jako rozptyl, určuje, jak moc jsou hodnoty rozptýleny 

či odchýleny od průměru hodnot. Směrodatná odchylka se rovná odmocnině z rozptylu. 

Šikmost slouží k zjištění míry symetrie (souměrnosti) rozdělení. Jednoduchou 

charakteristikou šikmosti je Pearsonův koeficient  . K hodnocení stupně šikmosti využívá 

vztah mezi velikostí aritmetického průměru a mediánu. Pearsonův koeficient je dán vztahem 

  
 ̅      

  
 (2.34) 

Špičatost je charakteristika rozdělení náhodné veličiny, která porovnává dané 

rozdělení s normálním rozdělením pravděpodobnosti. Tento koeficient lze vyjádřit vztahem 

  
 

 
∑(

    ̅

  
)
 

    

 

   

 (2.35) 

Po vymezení základních statistických veličin je vhodné nyní přistoupit k testům 

rozdělení pravděpodobnosti. Mezi analytické testy rozložení pravděpodobnosti patří tzv. test 

dobré shody. 

Test dobé shody 

Test dobré shody neboli Pearsonův chí-kvadrát test je jednou z metod matematické 

statistiky. Tento test umožňuje ověření, zda náhodná veličina má určité předem dané 

rozdělení pravděpodobnosti. Takové rozdělení může být dáno včetně parametrů, nebo s 

neznámými parametry. Tento Pearsonův chí-kvadrát test vychází z předpokladu, že náhodnou 

veličinu s multinomickým rozdělením je možno převést na veličinu, která má zhruba 

rozdělení chí kvadrát. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Statistick%C3%BD_soubor
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Charakteristika_n%C3%A1hodn%C3%A9_veli%C4%8Diny&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozd%C4%9Blen%C3%AD_pravd%C4%9Bpodobnosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Statistick%C3%BD_soubor
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_hodnota
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_hodnota
http://www.matematika.cz/odmocniny
http://www.matematika.cz/rozptyl
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Charakteristika_n%C3%A1hodn%C3%A9_veli%C4%8Diny&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1hodn%C3%A1_veli%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozd%C4%9Blen%C3%AD_pravd%C4%9Bpodobnosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Norm%C3%A1ln%C3%AD_rozd%C4%9Blen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Matematick%C3%A1_statistika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Matematick%C3%A1_statistika
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1hodn%C3%A1_veli%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozd%C4%9Blen%C3%AD_pravd%C4%9Bpodobnosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Multinomick%C3%A9_rozd%C4%9Blen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AD_kvadr%C3%A1t
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Obecně je test dobré shody využíván k testování shody četností, ale lze také být využit 

i k testování shody rozdělení četnosti u kvantitativních znaků a to metodou porovnávání 

distribuční funkce dané náhodné veličiny s distribuční funkcí normovaného normálního 

rozdělení. 

Pearsonův   test posuzuje rozdíly mezi empirickými četnosti výskytu hodnot 

v určitém výběru a očekávanými četnostmi, kterým odpovídá předpokládané Gaussovo 

normální rozdělení. Tento test nám říká, jestli je rozdíl mezi empirickými a teoretickými 

četnosti zapříčiněn pouze náhodně a soubor pochází z populace s normálním rozdělením, 

nebo je rozdíl tak velký, že soubor nepochází z populace s normálním rozdělením, ale z jiného 

neznámého rozdělení. 

Pokud platí nulová hypotéza, a to, že náhodná veličina má normální rozložení, pak se 

testovací statistika vypočte jako 

   ∑
         

 

   

 

   

 (2.36) 

kde   je počet tříd v souboru,     jsou pozorované četnosti a     jsou teoretické četnosti 

odvozené výpočtem za pomocí tabulek distribučních funkcí normálního rozdělení. 

Histogram 

Histogram patří mezi tzv. grafické metody testování rozdělení pravděpodobnosti. 

Zobrazuje distribuci dat pomocí sloupcového grafu, který na ose x zachycuje šířku intervalů 

(tříd). Výška sloupců představuje četnost veličiny, která je sledována, v daném intervalu a to 

buď v relativním, nebo absolutním vyjádření. Je nezbytné zvolit správnou šířku intervalu, 

protože nesprávná šířka intervalu může snížit informační hodnotu histogramu. Histogram se 

používá především tehdy, když jsou data roztříděna do intervalů. 

Při třídním rozdělení do intervalů je dobrá brát v potaz počet tříd a délku intervalu. 

Počet tříd se obvykle volí dle Sturgesova pravidla pokud je soubor symetrický a to 

             (2.37) 

kde   je počet tříd a   je počet prvků pozorování. Při nesymetrické souboru se počet tříd volí 

jako 

  √   (2.38) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Distribuce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sloupcov%C3%BD_graf
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cetnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Veli%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hodnota
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nebo 

   √ . (2.39) 

Délka třídy se pak stanoví jako 

  
     

 
  (2.40) 

Tyto výpočty však v dnešní době již zvládne výpočetní technika. Tím pádem lze 

snadno histogram vytvořit ať již za pomocí programu MS Excel, SPSS nebo jiného 

statistického či matematického softwaru. 

Q-Q test 

Q-Q test, nazývaný také Q-Q plot slouží ke grafickému posouzení dat, zda tyto data 

pocházejí z nějakého známého rozdělení. Například program SPSS nabízí hned několik 

takových to rozdělení, jako jsou např. Laplaceovo, Logistické,   , normální a další. 

Teoreticky je Q-Q graf konstruován tak, že na svislou osu jsou zaznamenávány hodnoty 

          , Tyto hodnoty představuj naměřené hodnoty uspořádané vzestupně podle 

velikosti. Na vodorovnou osu jsou nanášeny kvantily    
, kde    

      

      
. Veličiny      a 

     představují korigující faktory ≤ 0,5. Pokud jsou některé hodnoty               

hodné, pak za   dosazujeme průměrné pořadí odpovídající této skupině. Body (   
      ) 

pomocí metody nejmenších čtverců prokládáme přímku. Tato přímka představuje teoretické 

kvantily předpokládaného rozložení. Čím méně se body (kvantily reálně naměřených 

pozorování) odchylují od této přímky, tím je lepší soulad mezi empirickým a předpokládaným 

rozdělením. 

Pomocí programu SPSS lze tento Q-Q graf relativně snadno a bez problémů vytvořit.  

 



40 

 

3 Kvantifikace hodnoty Value at Risk akciového portfolia 

V této kapitole bude vypočtena hodnota Value at Risk na akciové portfolia s časovým 

horizontem jeden den na různých hladinách pravděpodobnosti. První podkapitola je věnována 

charakteristice daného akciového portfolia. Dále pak bude pro výpočet hodnoty VaR 

aplikována simulace Monte Carlo za předpokladu normálního rozdělení pravděpodobnosti 

výnosů finančních aktiv. Pro simulaci náhodných veličin je využito 12 000 scénářů. Dále 

bude využit Choleského algoritmus. Kovarianční matice bude vypočtena pomocí modelu 

EWMA. 

3.1 Charakteristika portfolia 

Metodologie Value at Risk bude aplikována na akciové portfolio, které je nabízeno 

v rámci akciového fondu nabízeného v České republice skrze Komerční banku v rámci balíku 

zahraničních fondů nazvaných Amundi. Tento konkrétní fond se nazývá Amundi Funds Index 

Equity North America. A je registrován v Rakousku, Belgii, Kypru, České republice, Finsku, 

Francii, Německu, Řecku, Irsku, Itálii, Lucembursku, Nizozemsku, Norsku, Portuglasku, 

Slovinsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a Velké Británii. 

Veškeré tituly obsažené v portfoliu tohoto fondu jsou akcie amerických a kanadských 

firem a jsou obchodovány na burzách v těchto dvou zemích. Ceny všech akciových titulů jsou 

denominovány v dolarech. 

Ceny akcií byly zjišťovány za období od 14. dubna 2010 do 11. března 2014. Za toto 

období je k dispozici 984 denních závěrečných kurzů pro každou akcii. Ceny akci byly 

zjišťovány z databáze portálu www.reuters.com. Vývoj cen akcií za sledované období lze 

nalézt v Příloze č.1.  

V této diplomové práci nebude pro výpočet hodnoty Value at Risk počítáno se všemi 

akciemi, které jsou v tomto akciovém fondu obsaženy, ale budou pouze použity informace o 

denních závěrečných výnosech deseti nejvýznamnějších titulů. Od ostatních titulů bude 

abstrahováno. 

V následující tabulce je 3.1. je zachyceno složení portfolia k 11. březnu 2014. Tato 

tabulka obsahuje názvy akciových společností, které emitovaly výše zmíněných deset 

nejvýznamnějších titulů fondu s údaji o procentní velikosti podílů, které v portfoliu tyto akcie 

zaujímají. Dále je také v tabulce obsaženy přepočteny váhy, také v procentech. Tyto váhy jsou 

přepočteny poměrem tak, aby celková hodnota těchto vah byla sto procent. Tento přepočet je 
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proveden z toho důvodu, že je při dalších výpočtech hodnoty Value at Risk nejsou použity 

data od všech akcií, které jsou v tomto fondu zastoupeny. 

Tab. 3.1: složení portfolia k 11. 3. 2014 

 
 Zdroj: http://www.amundi-funds.com 

Jelikož je toto portfolio pro účely této práce složeno z deseti titulů, znamená to, že je 

také vystaveno deseti rizikovým faktorům, které jsou představovány cenami jednotlivých 

akcií. Navíc je také český investor, který může do tohoto portfolia investovat, vystaven 

měnovému riziku v podobě kurzu amerického dolaru. Dohromady tudíž na dané portfolio 

působí jedenáct tržních negativních faktorů, které jsou mezi sebou určitým způsobem závislé. 

3.2 Výpočet výnosů 

Po zjištění potřebných informací o daném investičním portfoliu a sestavení časových 

řad vývoje cen jednotlivých akcií byly vypočteny další data, potřebné pro další výpočet 

hodnoty Value at Risk. Těmito daty byly denní výnosy těchto akcií. 

Tyto denní výnosy byly vypočteny spojitě. Ze 984 denních kurzů bylo vypočteno 983 

denních spojitých výnosů dle vztahu 

    
  

    
. (3.1) 

Výnosy daných akcií byly počítány v amerických dolarech, nikoliv v českých 

korunách z důvodu možných zkreslení v rámci zaokrouhlování při převodu dolaru na koruny. 

3.3 Testování rozdělení pravděpodobnosti 

Při aplikaci metodologie Value at Risk je často předpokládáno normální rozdělení 

výnosů finančních aktiv. Realita se však velmi často liší, tzn. rozdělení výnosů, kterých daný 

instrument dosáhl, nabývá těžších konců, než jakých se můžeme dočkat u normálního 

rozdělení. Z toho vyplývá, že jsou reálná rizika podceněna. 

podíl v % váha v %

A1 Apple Inc 12,30% 15,96%

A2 Exxon Mobil Corp 10,95% 14,21%

A3 Google Inc. 8,65% 11,23%

A4 Microsoft Corp 8,00% 10,38%

A5 General Electric Co 6,85% 8,89%

A6 Johnson & Johnson 6,85% 8,89%

A7 Wells Fargo & Co 6,10% 7,92%

A8 Chevron Corp 5,90% 7,66%

A9 Procter & Gamble CO/THE 5,75% 7,46%

A10 JPMorgan Chase & Co 5,70% 7,40%

77,05% 100,00%

aktiva

Σ



42 

 

Z tohoto důvodu je nejdříve otestováno rozdělení pravděpodobnosti výnosů akcií 

v portfoliu. 

Pro rozdělení pravděpodobnosti výnosů jednotlivých akcií, byl využit program SPSS, 

který nám dokáže graficky znázornit rozložení pravděpodobnosti v podobě histogramu a také 

dokáže toto zjištěné statistické rozložení porovnat s normálním rozložením. U akciového 

portfolia, se kterým je v této práce pracováno, byly zjištěny statistické veličiny ilustrovány 

v tab. 3.2. 

Tab. 3.2: Data pro testování rozdělení pravděpodobnosti 

 

 Zdroj: vlastní výpočty 

Jak je z tabulky patrné, tak střední hodnota a rozptyl výnosů všech akcií obsažených 

v portfoliu se blíží k nule. Také je vidět, že špičatost výnosů akcií je vyšší, než je u 

normálního rozložení. Lepší ilustraci rozdělení pravděpodobnosti ilustrují následující 

histogramy, které porovnávají skutečné rozložení s normálním rozdělením. Podle údajů 

z tabulky 3.2. lze usuzovat, že rozdělení pravděpodobnosti výnosů bude u všech akcií velice 

podobné. 

Jak je z histogramu vidět, tak výnosy akcií společnosti Apple, nemají normální 

rozdělení. Od normálního rozdělení se liší tím, že mají vyšší špičku a jsou mírně negativně 

sešikmené. Také je z tohoto grafu vidět, že výnosy akcií společnosti Apple mají mírně těžší 

levý konec rozdělení pravděpodobnosti. 

Stř. hodnota
Směrodatná 

odchylka
Špičatost Šikmost

A1 0,000794 0,017561 5,143514 -0,365994

A2 0,000320 0,011853 2,844759 -0,215270

A3 0,000724 0,016280 11,835168 0,496595

A4 0,000214 0,015863 4,963884 -0,263580

A5 0,000316 0,018433 1,733331 0,013207

A6 0,000362 0,009024 2,635384 0,205376

A7 0,000369 0,018542 3,193718 -0,231210

A8 0,000357 0,013043 2,938762 -0,379322

A9 0,000227 0,009370 4,575000 -0,280052

A10 0,000202 0,019152 2,781437 -0,104938
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Graf. 3.1: Histogram rozdělení pravděpodobnosti výnosů společnosti Apple 

 

 Zdroj: SPSS 

V následujícím histogramu je opět vidět že výnosy akcií společnosti Exxon také 

nemají normální rozdělení. Výnosy společnosti Exxon jsou opět charakteristické vyšší 

špičkou a mírným negativním zešikmením. Nejsou viditelné žádné výrazné těžké konce. 

Graf. 3.2: Histogram rozdělení pravděpodobnosti výnosů společnosti Exxon Mobil 

 

 Zdroj: SPSS 
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Graf. 3.3: Histogram rozdělení pravděpodobnosti výnosů společnosti Google Inc. 

 

 Zdroj: SPSS 

U výnosů akcií Google Inc. je situace obdobná jak je možno ilustrovat na grafu 3.3. 

Opět rozdělení pravděpodobnosti není normální. Opět je vidět vyšší špička oproti normálnímu 

rozdělení. Hodnoty výnosů se pohybují okolo střední hodnoty a nejsou vidět ani žádné 

výraznější těžké konce pravděpodobnostního rozdělení. Tentokrát však mají výnosy pozitivní 

zešikmení.  

Graf. 3.4: Histogram rozdělení pravděpodobnosti výnosů společnosti Microsoft. 

 

 Zdroj: SPSS 
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U výnosů akcií Microsoft je vidět že ani tyto výnosy nemají normální rozdělení 

pravděpodobnosti. Opět je vidět vyšší špička oproti normálnímu rozdělení. Hodnoty výnosů 

se pohybují okolo střední hodnoty a nejsou vidět ani žádné výraznější těžké konce 

pravděpodobnostního rozdělení. Tentokrát však mají výnosy negativní zešikmení.  

Graf. 3.5: Histogram rozdělení pravděpodobnosti výnosů společnosti General Electric. 

 

 Zdroj: SPSS 

Jak je z histogramu vidět, tak výnosy akcií společnosti General Electric, nemají 

normální rozdělení. Od normálního rozdělení se liší tím, že mají vyšší špičku a jsou mírně 

pozitivně sešikmené. Také je z tohoto grafu vidět, že výnosy akcií této společnosti mají mírně 

těžší konce rozdělení pravděpodobnosti. 

Graf. 3.6: Histogram rozdělení pravděpodobnosti výnosů společnosti Johnson & Johnson. 

 

 Zdroj: SPSS 



46 

 

 

Podobné histogramy rozdělení pravděpodobnosti lze pozorovat i u výnosů akcií 

zbylých společností, viz příloha. 

Při dalším testování bylo využito Q-Q testu s Q-Q grafem. Grafy a výpočty byly opět 

provedeny pomocí programu SPSS. Bylo zjištěno, že rozdělení pravděpodobnosti výnosu 

akcií u všech titulů má Laplaceovo rozložení pravděpodobnosti, jež ilustrují následující grafy. 

Ve všech grafech představuje sešikmená přímka teoretické kvantily Laplaceova 

rozdělení. Vůči této přímce jsou porovnávány skutečně naměřené kvantily. Jak je z grafu 

patrné tak skutečně naměřené hodnoty leží téměř přesně na přímce, tudíž lze říci, že výnosy 

akcií společnosti Apple mají Laplaceovo rozdělení. Lze také vidět dvě odlehlé hodnoty. 

 

Graf. 3.7: Q-Q graf rozdělení pravděpodobnosti výnosů společnosti Apple Inc. 

 

 Zdroj: SPSS 

I u výnosů akcií společnosti Exxon Mobil je graf obdobný. Je vidět, že reálné 

pozorování leží také téměř přesně na přímce, tudíž mají výnosy těchto akcií Laplaceovo 

rozdělení. 
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Graf. 3.8: Q-Q graf rozdělení pravděpodobnosti výnosů společnosti Exxon Mobil Corp. 

 

 Zdroj: SPSS 

Graf. 3.9: Q-Q graf rozdělení pravděpodobnosti výnosů společnosti Google Inc. 

 

 Zdroj: SPSS 

Ze všech testovaných výnosů akcií se výnosy akcií společnosti Google nejméně blíží 

přímce teoretického rozdělení pravděpodobnosti. Přesto většina pozorování leží na této 

přímce, tudíž lze říci, že rozdělení je Laplaceovo. U těchto výnosů bylo také zjištěno nejvíce 

odlehlých hodnot, tzn., mají ze všech testovaných výnosů nejtěžší konce. 
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Graf. 3.10: Q-Q graf rozdělení pravděpodobnosti výnosů společnosti Microsoft Corp. 

 

 Zdroj: SPSS 

I z grafu 3.7 lze vyčíst, že výnosy akcií společnosti Microsoft mají Laplaceovo 

rozdělení, protože většina reálných pozorování leží na teoretické přímce Laplaceova 

rozložení. 

Graf. 3.11: Q-Q graf rozdělení pravděpodobnosti výnosů společnosti General Electric Co. 

 

 Zdroj: SPSS 

Dalším v řadě testování byly výnosy společnosti General Electric. Je také zřejmé, že 

výnosy mají Laplaceovo pravděpodobnostní rozdělení, protože opět téměř všechna reálná 

pozorování leží na přímce teoretického rozdělení. 
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Graf. 3.12: Q-Q graf rozdělení pravděpodobnosti výnosů společnosti Johnson & Johnson 

 

 Zdroj: SPSS 

I výnosy akcií společnosti Johnson & Johnson vykazují dobrou shodu s teoretickou 

přímkou Laplaceova rozdělení pravděpodobnosti. Lze konstatovat, že tyto výnosy mají 

Laplaceovo rozdělení. 

Graf. 3.13: Q-Q graf rozdělení pravděpodobnosti výnosů společnosti Wells Fargo & Co. 

 

 Zdroj: SPSS 

I v Q-Q grafu 3.10 má rozdělení pravděpodobnosti výnosů společnosti Wells Fargo 

Laplaceovo rozdělení. Lze v grafu také vidět těžké konce na levé straně tohoto grafu ve formě 

odlehlých hodnot. 
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Graf. 3.14: Q-Q graf rozdělení pravděpodobnosti výnosů společnosti Chevron Corp. 

 

 Zdroj: SPSS 

 

Graf. 3.15: Q-Q graf rozdělení pravděpodobnosti výnosů společnosti Procter & Gamble 

 

 Zdroj: SPSS 

U společnosti Chevron i společnosti Procter & Gamble také vidíme, že v Q-Q grafu 

reálná pozorování také leží na přímce teoretického Laplaceova rozložení. U společnosti 

Chevron jsou v grafu vidět těžší konce jak na levé tak i pravé stran grafu. 



51 

 

Graf. 3.16: Q-Q graf rozdělení pravděpodobnosti výnosů společnosti JPMorgan Chase & Co 

 

 Zdroj: SPSS 

Polední z testovaných výnosů jsou výnosy akcií společnosti JPMorgan Chase. I těchto 

výnosu leží reálná pozorování na přímce teoretického pravděpodobnostního rozdělení. Tím 

pádem mají i výnosy akcií společnosti JPMorgan Laplaceovo rozdělení pravděpodobnosti. 

V dalších částech diplomové práce bude však v rámci zjednodušení počítáno s normálním 

rozdělením pravděpodobnosti a to z několika důvodů. Jedním z důvodů je, že charakteristika 

Laplaceova rozložení je velice podobné normálnímu, s rozdílem, že má těžší konce. Druhým 

důvodem jsou problémy se sdruženým Laplaceovým rozdělením pravděpodobnosti. 

3.4 Vyčíslení VaR pomocí simulace Monte Carlo 

V této podkapitole bude určena hodnoty VaR za pomocí simulace Monte Carlo. Je 

předpokládáno normální rozdělení výnosů a vývoj cen akcií dle geometrického Brownova 

pohybu. Hodnota Value at Risk bude vypočtena pro časový úsek jednoho dne a pro několik 

úrovní spolehlivosti. 

Výpočet kovarianční matice 

Velice důležitou roli při modelování tržních cen finančních aktiv hraje volatilita jejich 

výnosů. Aby bylo možno vypočíst hodnotu Value at Risk, tak je nutné odhadnout volatilitu 

výnosů aktiv pro 12. 3. 2014. 
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Volatilita výnosů byla odhadnuta pomocí EWMA adaptační metody, která je blíže 

specifikovaná v kapitole 2.3.2, kde je nastíněn i postup pro výpočet této metody. Tato metoda 

by měla poskytnout přesnější odhad než historická metoda. Volatilitu odhadujeme dle vzorce 

(2.14). 

Tab. 3.2 zobrazuje hodnoty tlumícího faktoru   i odhad rozptylu výnosů aktiv, u 

kterých je splněna podmínka minimalizace kritéria     . 

Tab. 3.3: Tlumící faktor a odhad volatility finančních aktiv 

 

 Zdroj: vlastní výpočty 

Hodnota λ se pohybuje v intervalu <0;1>. Pokud se tlumící faktor rovná jedné, 

znamená to, že se jedná o homoskedasticitu, tzn. konstantní rozptyl. Jak je z tabulky patrné, 

tak se tlumící faktor pěti aktiv rovná jedné, tudíž jejich volatilita je konstantní. Hodnota   se u 

dalších tří hodně blíží k jedné, což znamená, že jejich volatilita není tak konstantní, ale není 

také nijak markantní. Nejmenší hodnota tlumícího faktoru je u akcií společnosti AT&T. 

Odhadnuté rozptyly jsou velice nízké, což znamená, že riziko těchto akcií není příliš 

vysoké. K čemuž může přisívat skutečnost, že vývoj cen těchto akcií je docela stabilní a není 

ovlivňován velkými výkyvy cen na trhu. Sice byly vyčísleny tlumící faktory výnosů aktiv 

portfolia dle vzorce (2.14), ale jelikož je žádoucí volatilitu odhadnout dle vzorce (2.15) tak 

bude dále v této práci počítáno s konstantou       , která je v souladu s volbou 

Riskmetrics
TM

.  

Vygenerování cen akcií 

K co možná nejpřesnějšímu vymodelování vývoje portfolia je zapotřebí mnoho 

scénářů o tom jak se rizikové faktory, které portfolio ovlivňují, vyvíjí. K tomuto účelu byla 

využita metoda popsána v kapitole 2.3.2. Konkrétně ceny byly vygenerovány dle vzorce 

(2.21). Bylo vygenerováno dvanáct tisíc scénářů pro deset rizikových faktorů, jimiž jsou ceny 

Tlumící faktor λ směrodatná odchylka σt+1,t

A1 Apple Inc 1,000 0,000870

A2 Exxon Mobil Corp 0,884 0,000324

A3 General Electric Co 1,000 0,000718

A4 Chevron Corp 0,938 0,000401

A5 IBM-INTL Busin Machines Corp 1,000 0,000314

A6 Procter & Gamble CO/THE 1,000 0,000172

A7 Microsoft Corp 1,000 0,000457

A8 Johnson & Johnson 0,915 0,000181

A9 Pfizer INC 0,929 0,000557

A10 AT&T Inc 0,739 0,000512

aktiva
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jednotlivých akciových titulů. Tzn., že je nutné vygenerovat dvanáct tisíc scénářů   

z normálního rozdělení pro každou akcii. 

Ke generování bylo využito funkce Generátor pseudonáhodných čísel v programu 

Excel. 

 Vygenerování závislých proměnných 

Než budou všechny proměnné dosazeny do vzorce pro geometrický Brownův pohyb, 

je třeba vzít v úvahu to, že existuje jistá závislost mezi rizikovými faktory, jenž by se při 

generování cen měla brát v potaz. Proto je vhodné zjistit skutečnou korelaci (respektive 

kovarianci) náhodných hodnot   jednotlivých aktiv. Aby to bylo možné provést, je nutné tyto 

hodnoty vyjádřit z časových řad cen aktiv. Tyto náhodné veličiny lze vyjádřit jako: 

   
  

  

    
   

  

 

 
 

(3.1) 

Dále se pro takto vyjádřené náhodné veličiny vyjádří jejich vzájemné kovariance, 

která má podobu kovarianční matice EWMA. 

Generované náhodné veličiny nejsou korelovány. Avšak pro simulování vývoje 

hodnoty akciového portfolia je důležité, aby korelace mezi prvky byla z historických údajů 

empiricky zjištěna. Pro to je využita Choleskoho trojúhelníková matice   , jež jsme získali 

pomocí Choleskeho algoritmu z kovarianční matice. 

Pro převod nekorelovaných prvků na prvky korelované se využívá vzorce: 

      , (3.2) 

kde   jsou korelované náhodné veličiny a   jsou nekorelované náhodné veličiny. 

K dosažení žádané kovariance mezi vygenerovanými náhodnými veličinami je využito 

Choleskeho algoritmus neboli Choleskeho dekompozice. Teoreticky byl tento algoritmus 

zpracován v kapitole 2.3.2. 

Výpočet Choleskeho matice, která by čítala 10 řádků a 10 sloupců, protože je počítáno 

s 10 rizikovými faktory, by byl velice obtížný a lehce by v něm mohlo dojít k výpočetní 

chybě. Z tohoto důvodu byl použit software MATRIX, jenž je volně ke stažení na 

internetových stránkách http://digilander.libero.it/foxes. Tento software přidal k funkcím 

programu MS Excel nové funkce pro počítání s maticemi. Mezi těmito funkcemi je i funkce 

MCholesky, která zvládne vypočíst Choleskeho matici. 
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Po použití této funkce jsme získali dolní trojúhelníkovou matici, která je zachycena 

v obr. 3.1. Protože generované náhodné prvky pro každý faktor jsou zadány ve sloupcích, je 

nutné tuto Choleskeho matici transponovat na horní trojúhelníkovou matici. 

Tab. 3.4: Dolní trojúhelníková Choleskeho matice. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf. 3.14 ilustruje rozdělení pravděpodobnosti vygenerovaných náhodných prvků. Je 

vidět, že mají normální rozdělení. 

Graf. 3.17: Rozdělení pravděpodobnosti vygenerovaných veličin 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Do funkčního předpisu geometrického Brownova procesu lze dosadit takto získané 

hodnoty náhodných proměnných. Tím získáme dvanáct tisíc simulovaných cen každého 

aktiva. Například cena akcie společnosti Apple byla vypočtena dle vzorce (3.17) jako 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

A1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A2 0,34659 0,93802 0 0 0 0 0 0 0 0

A3 0,29348 0,45276 0,84195 0 0 0 0 0 0 0

A4 0,39054 0,73369 0,12807 0,54109 0 0 0 0 0 0

A5 0,38458 0,47070 0,10675 0,08315 0,78245 0 0 0 0 0

A6 0,22285 0,43930 0,09512 0,06797 0,08877 0,85779 0 0 0 0

A7 0,28598 0,37021 0,08173 0,06118 0,16857 0,11738 0,85355 0 0 0

A8 0,24980 0,51820 0,13929 0,10106 0,09767 0,29897 0,09554 0,72897 0 0

A9 0,24437 0,40301 0,10456 0,12213 0,04262 0,11127 -0,01825 0,11054 0,85163 0

A10 0,22782 0,40235 0,07595 0,07481 0,10535 0,16727 0,01374 -0,01429 0,14829 0,84462
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              (         
       

 
                      )            

3.4.1 Stanovení hodnoty Value at Risk 

Hodnota VaR je uváděna jako hodnota ztráty na určité předem stanovené hladině 

pravděpodobnosti. Z toho důvodu je vypočtena pro každou simulovanou hodnotu a každý 

scénář akciového portfolia změna hodnoty portfolia (ať už zisk nebo ztrátu) ve srovnání 

s počátečním stavem, tedy 12. 4. 2014. 

Value at Risk na hladině významnosti   lze získat tím způsobem, že změny v hodnotě 

portfolia jsou seřazeny od nejhorších a Value at Risk se pak rovná  -té nejhorší hodnotě. Tato 

hodnota má však opačné znaménko, protože Value at Risk reprezentuje ztrátu neboli záporný 

zisk. Pořadí  -té nejhorší hodnoty je určeno jako      , kde   představuje počet scénářů. 

Je-li vypočítávána hodnota VaR pro hladinu významnosti 5% pro 12 000 scénářů, pak 

                . Nejhorší změnou hodnoty portfolia s opačným znaménkem je tudíž 

600. hodnota. 

Přesnější výsledek hodnoty Value at Risk získáme, když tuto hodnotu vypočteme jako 

pátý percentil z pravděpodobnostního rozdělení změny hodnoty portfolia. Získali jsme 

výsledek -161 895$, jenž vyjadřuje velikost zisku. Jak už bylo několikrát uvedeno, je VaR 

definován jako ztráta. Z tohoto důvodu využijeme opačnou hodnotu čísla, které jsme získali. 

Nyní lze konstatovat, že hodnota Value at Risk portfolia s jednodenním časovým horizontem 

na hladině významnosti 95% je 161 895$. Interpretace tohoto čísla je taková, že ztráta daného 

portfolia s pravděpodobností 95% nebude větší než 161 895$. 

Grafické zobrazení výsledku lze vidět v grafu 3.15. Obecná definice distribuční funkce 

je 

           , (3.4) 

což znamenám, že je to funkce, jež každému reálnému   přiřazuje pravděpodobnost, že 

náhodná proměnná   nabývá menších hodnot než  . 

Dle této obecné definice, lze pro situaci tohoto portfolia říci, že pravděpodobnost 

menšího zisku než je hodnota –    , je 0,05. 
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Graf. 3.18: Grafické zjištění VaR z distribuční funkce zisku portfolia 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu 3.15 lze vyčíst odvození hodnoty Value at Risk (respektive její záporné 

hodnoty) z distribuční funkce zisku. Vlevo na záporné části osy x je vynesena ztráta a na 

pravé, kladné části osy x je vynesen zisk. Abychom dostali na kladné části osy x ztrátu a na 

záporné části osy zisk, můžeme tuto funkci obrátit. Z této převrácené funkce pak bude možné 

vyčíst přímo hodnotu Value at Risk, jak můžeme vidět v grafu 3.16: 

Graf. 3.19: Grafické zjištění VaR z distribuční funkce ztráty portfolia 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Lze také konstatovat, že pravděpodobnost menší ztráty daného portfolia než je Value 

at Risk je     . Nebo můžeme říci, že ztráta bude větší než hodnota Value at Risk 

s pravděpodobnosti      

-VaR 

0,05 

 

0,95 

 

VaR 
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Velikost ukazatele Value at Risk byl vyčíslen též pro jiné úrovně významnosti. 

Výsledky jsou zachyceny v Tab. 3.3. Jak můžeme v tabulce pozorovat, tak se dalo očekávat, 

že s rostoucí hladinou významnosti roste i hodnota Value at Risk. 

Tab. 3.5: VaR pro různé hladiny spolehlivosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.4.2 Vyčíslení expected shortfall 

Nevýhoda vypočteného Value at Risk spočívá v tom, že nevypovídá o velikosti 

případných ztrát za daným kvantilem pravděpodobnosti. Tzn. v případě, že ztráta je větší než 

Value at Risk. Na hladině významnosti 95% se očekává, že taková situace nastane v pěti ze 

sta případů. Proto se vyčísluje doplňkový ukazatel expected shortfall , neboli zkráceně ESS. 

Tento ukazatel vyjadřuje střední hodnotu ztráty, pokud je překročena hodnota VaR. 

Matematicky lze expected shortfall vyjádřit jako 

        [             ], (3.4) 

kde náhodná veličina   je zisk. 

ES na hladině významnosti 95% lze tedy spočíst jako průměr opačných hodnot 

nasimulovaných změn hodnoty portfolia. Týká se to těch změn, jenž přesáhly hodnotu 

            na téže hladině významnosti. U tohoto portfolia vyšla hodnota    ve výši 

        . Je vidět, že tato hodnota je větší než vypočtený VaR, což vyplývá již z podstaty 

samotné definice   . 

Úplně stejně byly vypočteny hodnoty    i pro další hladiny významnosti. Tyto 

hodnoty jsou zaznamenány v Tab. 3.4. 

Tab. 3.6: Hodnoty expected shortfall pro různé hladiny spolehlivosti v $ 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Je vidět i zde, že stejně jako Value at Risk, tak i expected shortfall roste s rostoucí 

hladinou významnosti. 

Pravděpodobnost vybraných ztrát 

Pokud je známo rozdělení pravděpodobnosti změn hodnot portfolia, lze též určit 

pravděpodobnostní rozdělení výnosů portfolia. Z tohoto rozdělení lze určit např., s jakou 

hladina spolehlivosti 95% 96% 97,5 99% 99,50% 99,90%

VaR 161 895 172 316 178 345 229 001 253 568 304 221

hladina spolehlivosti 95% 96% 97,5 99% 99,50% 99,90%

ES 207 225 211 948 214 014 263 351 286 531 316 390
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pravděpodobností dané portfolio utrpí ztrátu vyšší než 4%. Tato pravděpodobnost je možno 

vyčíslit jako hodnotu distribuční funkce pravděpodobnostního rozdělení zisků, jichž dosahuje 

dané portfolio, pro proměnnou -0,04. Výsledek se rovná 0,00038. To znamená, že velikost 

pravděpodobnosti, že ztráta daného portfolia bude větší, než 4% je 0,00038. V Tab. 3.5 je 

uveden přehled pravděpodobností pro několik hodnot ztrát. 

Tab. 3.7: Hodnoty expected shortfall pro různé hladiny spolehlivosti 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

3.4.3 Shrnutí výsledků 

V této podkapitole je provedeno srovnání získaných výsledku hodnot Value at Risk a 

expected shortfall (někdy také nazývaném jako Conditional Value at Risk). Na rozdíl od 

Value at Risk má expected shortfall vlastnost subaditivity, kterou Value at Risk postrádá. 

Výhodou expected shortfall je citlivost na velikosti škod, které převyšují VaR. 

Dosažené výsledky VaR a expected shortfall na různých hladinách spolehlivosti 

ilustruje Tab. 3.8. 

Tab. 3.8 Porovnání hodnoty VaR a expected shortfall pro různé hladiny spolehlivosti v $ 

 

Jak je vidět tak hodnoty expected shortfall jsou vyšší než hodnoty Value at Risk. Jak 

již bylo zmíněno, je to z důvodu, že ES vyjadřuje střední hodnotu ztráty, pokud je překročena 

hodnota VaR. 

Je vidět že při hladině spolehlivosti 5% je hodnota VaR 161 895$ a hodnota expected 

shortfall při téže hladině spolehlivosti 207 225$, což je o zhruba 45 000$ více. Lze 

konstatovat, že ztráta bude větší než hodnota 161 895$ s pravděpodobnosti     a střední 

hodnota ztráty, pokud je překročena hodnota VaR, v tomto případě hodnota 161 895$, bude 

207 225$ 

Dále je vidět že při změně hladiny spolehlivosti na pouhých 0,1% se výsledný VaR a 

ES razantně zvýší: Value at Risk se zvýší o 142 326$ a ES se zvýší o 109 165$. Pří této 

hladině spolehlivosti lze říci, že ztráta bude větší než hodnota 304 221 s pravděpodobnosti     

a střední hodnotu ztráty, pokud je překročena hodnota VaR bude 316 390$. 

ztráta větší než 1% 2% 3% 4%

pravděpodobnost 0,21643 0,05321 0,00429 0,00038

hladina spolehlivosti 95% 96% 97,5 99% 99,50% 99,90%

VaR 161 895 172 316 178 345 229 001 253 568 304 221

ES 207 225 211 948 214 014 263 351 286 531 316 390
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Závěr 

Důležitým měřítkem rizika je hodnota Value at Risk. I v dnešní době je důležité 

správně identifikovat a řídit riziko, protože nikdy není jisté, že se finanční krize z roku 2008 

nebude opakovat. I mimo jiné z tohoto důvodu bylo cílem této práce správně vyčíslit hodnotu 

Value at Risk akciového portfolia, tedy takového portfolia, které se skládá z několika 

akciových titulů, jež jsou reálně obchodovány na burzách cenných papírů. Základem pro 

výpočet hodnoty Value at Risk byla simulace Monte Carlo. 

Praktické aplikaci simulace Monte Carlo však předcházely dvě teoretické kapitoly. 

V první kapitole byly charakterizovány finanční trhy a účastníci na těchto trzích. Dále je 

popsán proces investování na finančních trzích, druhy investorů a investic, investiční strategie 

a faktory, které ovlivňují finanční investování. 

V druhá kapitole je popsána metod stanovení Value at Risk v teoretické rovině. V této 

kapitole je uvedena charakteristika a základní informace o metodologii VaR, stručný náhled 

do historie a podmínek vzniku Value at Risk, základní metody výpočtu, jako jsou 

parametrické metody, historická simulace a simulace Monte Carlo. V této kapitole se nachází 

nejen popis této metody, ale i její kritika. 

Poslední, tj. třetí kapitola obsahuje aplikaci metody Value at Risk na skutečných 

tržních datech. Pro aplikaci této metodologie bylo vybráno skutečné akciové portfolio, které 

na trhu nabízí Komerční Banka, v rámci balíku investičních akciových fondů nazvaném 

Amundi. Respektive aplikace metodologie byla povedena na část tohoto portfolia, které je 

zastoupeno deseti nejvýznamnějšími akciemi fondu. Kvantifikace hodnoty Value at Risk byla 

provedena pomocí simulace Monte Carlo. U této simulace byly ceny akcií generovány dle 

geometrického Brownova pohybu. Pro odhad volatility portfolia byla využita metoda EWMA. 

Korelace mezi náhodnými veličinami byla zajištěna pomocí Choleského algoritmu. Hodnota 

Value at Risk byla stanovena jako opačná hodnota percentilů pravděpodobnostního rozdělení 

ze změny hodnoty portfolia. Tato hodnota byla stanovena pro několik hladin významnosti. 

Také byly stanoveny hodnoty expected short fall. 

Dle dosažených výsledků lze říci, že akciový fond nabízený Komerční bankou 

dosáhne při 5% pravděpodobnosti ztráty, která se rovná, nebo bude větší 161 895$. Podobné 

soudy lze vynést i u dalších hladin významnosti. 

U ukazatele expected shortfall bylo zjištěno, že jeho výše na hladině spolehlivosti 5% 

je 207 225$. 
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VaR je velice používaná a důležitá metoda a existuje ještě vélká šála možností a úhlů, 

z kterých by bylo možno tuto metodu zkoumat. Z jednou možností je aplikace metodologie 

Value at Risk při jiném rozdělení pravděpodobnosti než je normální, jako je například 

Laplaceovo, Studentovo apod. Další možnosti modifikace této metodologie je při výpočtu 

kovarianční matice. Tuto matici by bylo možno vypočíst pomocí jiných modelů jako je např 

GARCH, EGARCH atd. 

Metodologii Value at Risk by bylo možné zkoumat i z opačného pohledu jako 

například nedostatky této metody a hledání možností jak tyto nedostatky odstranit. 
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Seznam zkratek a symbolů 

Zkratky: 

ES  expected shotfall (očekávaná extrémní ztráta) 

EWMA  exponentially weighted moving average (exponenciálně vážený 

klouzavý průměr) 

GARCH generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (zobecněný 

model podmíněného rozptylu) 

RMSE root mean square error (střední kvadratická chyba) 

VaR Value at Risk 

Symboly: 

A Choleského matice 

  hladina významnosti 

cov kovariance 

  Eulerovo číslo 

    střední hodnota veličiny 

  náhodná hodnota z        

  nekorelované náhodné prvky z        

   skutečné četnosti 

    očekávané četnosti 

       distribuční funkce normálního rozdělení pro hodnotu   

  gama funkce 

   přirozený logaritmus 

  tlumící faktor (decay factor) 

  střední hodnota 

  počet pozorování 

        normální rozdělení se střední hodnotou   a rozptylem    

  počet stupňů volnosti Studentova rozdělení, celkový počet pozorování 

  cena aktiva 

  zisk 

  výnos 

   bezriziková sazba 
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   výnos tržního portfolia 

  korelace 

  směrodatná odchylka 

   rozptyl 

  suma 

    rozptyl 

  náhodná proměnná 

  změna 
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