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1. Úvod 

Většina informací napříč finančními trhy je prezentována pomocí finančních časových řad. 

Analýza finančních časových je považována za relativně novou disciplínu, jež je vyučována 

na významných světových univerzitách. S globalizací finančních trhů dochází zároveň 

k efektivnějšímu a rychlejšímu pohybu kapitálu a tlak na vývoj nových metod a modelů, které 

podávají stabilní predikce o budoucím vývoji finančních dat, roste. Předložená diplomová 

práce aplikuje nástroje modelování volatility ve strategii obchodování s futures kontrakty. 

„Wall Street is the only place that people ride to in a Rolls Royce to get advice from those 

who take the subway.“ (Buffet, 1991). 

Hlavním cílem této práce je optimalizace strategie obchodování futures pomocí nástrojů 

modelování volatility. Optimalizace jsou zaměřeny na řízení normalizovaného risku a počtu 

kontraktů za neměnných ostatních parametrů strategie. Pro účely této práce jsou užity časové 

řady akciového indexu amerického e-mini trhu. V práci jsou analyzovány denní výnosy 

vybrané časové řady a intradenní data časové řady v závislosti na nástroji modelování 

volatility. Hlavní cíl je vystavěn z cílů dílčích: 

 odhad a posouzení vhodnosti užití lineárního a nelineárního modelu volatility, 

 nastavení parametrů a analýza obchodní strategie,  

 nastavení parametrů užití odhadů volatility pro aplikaci v optimalizačních strategiích, 

 posouzení stability výsledky a komparace užitých nástrojů modelování volatility.  

Předkládaná diplomová práce je systematicky členěna do šesti kapitol včetně úvodu a závěru. 

Teoreticko-metodologická část je obsahem kapitoly druhé a třetí. Čtvrtá a pátá kapitola poté 

aplikuje postupy kapitoly druhé a třetí.  

Druhá kapitola charakterizuje finanční deriváty, jež jsou předmětem obchodování části 

aplikační. Po historickém exkurzu je definováno členění a funkce finančních derivátů. Další 

část kapitoly je již úzce zaměřena na futures kontrakty v kontextu se základními principy 

spekulativního obchodování. Na závěr kapitoly jsou charakterizovány vlastnosti a 

předpoklady vysokofrekvenčních dat na finančních trzích.  

V třetí kapitole jsou popsány metody modelování volatility včetně predikčních postupů. 

Nejprve je definován pojem volatilita a jsou popsány vybrané lineární a nelineární modely 

podmíněné heteroskedasticity od nejméně přesného lineárního modelu ARCH po nelineární 
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model TGARCH. Dále je popsán běžně užívaný indikátor volatility při obchodování 

s finančními deriváty. Následně je specifikována predikce na základě modelů volatility včetně 

popisu diagnostických testů a kritérií pro jejich volbu. Závěr kapitoly definuje vztahy pro 

odhad parametrů modelů.  

Ve čtvrté kapitole je naplněn jeden z dílčích cílů práce. Kapitola aplikuje teoreticko-

metodologické metody popsané v předcházející kapitole. Pro sledovanou časovou řadu jsou 

provedeny odhady vybraných lineárních a nelineárních modelů. Testy jsou realizovány ve 

statisticko-ekonometrickém programu EViews8. V úvodu je testována stacionarita časové 

řady. Po úpravě dat pomocí diference logaritmů je proveden odhad lineárních a nelinárních 

modelů volatility. Standardizovaná rezidua modelů s nejlepšími odhady jsou podrobeny 

diagnostickými testy normality, stacionarity a heteroskedasticity. Závěrem je vývoj 

podmíněného rozptylu pro nejlepší lineární a nelineární model graficky srovnán s reálnou 

volatilitou.  

V páté kapitole je naplněn hlavní cíl práce. Nejprve jsou nastaveny parametry strategie 

obchodování futures. S ohledem na eliminaci subjektivních rozhodovacích kritérií je vybrán 

trh, specifikována délka držení pozice, časový rámec zobrazení trhu a závěrem jsou jasně 

definovány dílčí parametry pro vstup a výstup z trhu. Jasně definovaná strategie je podrobena 

backtestingu na vybrané časové řadě. Výsledky strategie jsou představeny a dále 

optimalizovány pomocí vybraných nástrojů modelování volatility předcházejících kapitol. 

Optimalizace je zaměřena na řízení normalizovaného risku a počtu pozic při zachování 

neměnných ostatních parametrů definované strategie a to především s cílem, jednotlivé 

optimalizace zachovat konzistentní pro vzájemné komparace výsledků. Před každou 

optimalizaci jsou navrhnuty úvodní aplikační parametry a výsledky po optimalizaci jsou dále 

analyzovány a jsou prováděny dílčí komparace a následné modifikace. Závěrem kapitola 

shrnuje výsledky a provádí komparaci nejúspěšnějších optimalizačních strategií jednotlivých 

nástrojů modelování volatility.  

Závěrem této diplomové práce je provedeno shrnutí veškerých dílčích postupů a celkových 

dosažených výsledků.  
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2. Finanční deriváty 

Kapitola je zaměřena na obecnou klasifikaci finančních derivátů. Nejprve jsou finanční 

deriváty charakterizovány obecně včetně historického exkurzu, poté je popsáno jejich členění 

a funkce. Další část kapitoly se již věnují podrobně futures kontraktům, které jsou předmětem 

testování části aplikační. Závěrem se kapitola zabývá specifickými vlastnosti a tvarovými 

odlišnostmi vysokofrekvenčních dat na finančních trzích, jež jsou předmětem testování části 

aplikační.  

2.1 Základní charakteristika finančních derivátů 

Finanční deriváty jsou produkty finančních a kapitálových trhů, jejichž cena závisí na vývoji 

cen podkladových aktiv, na které se derivát uzavírá. Trh s finančními deriváty vznikl 

primárně za účelem snížit či eliminovat riziko (Jílek, 2010). Spekulativní obchodování, jehož 

účelem je dosažení spekulativního zisku při správném odhadu vývoje cen podkladového 

aktiva se dostává do popředí až s globalizací finančních trhů a vývojem informačních 

technologií.  

Smluvní konstrukce obdobné současným kontraktům s deriváty jsou známy již ze Starého 

Říma či dokonce Bible. Derivátové smlouvy se historicky neodlišovaly od běžných smluv a 

čistý forward si lze jednoduše představit jako obyčejnou kupní smlouvu s plněním obou stran 

v budoucnu. Stěžejní milník ve vývoji finančních derivátů je ale až okamžik, kdy se staly 

derivátové smlouvy předmětem obchodování na finančních trzích. Jako první umožnila v 17. 

století forwardové obchodování londýnská Royal Exchange. Ze stejného období z japonského 

rýžového trhu Yodoya pak pocházejí první zdokumentované standardizované deriváty, které 

jsou velmi obdobné dnešním futures kontraktům. I přesto bývá vznik derivátů spojován až se 

založením derivátové burzy Chicago Board of Trade v roce 1848 (Chance, 1998). 

Předmětem obchodování na prvních derivátových trzích byly základní zemědělské suroviny, 

jako je rýže, kukuřice či obilí. Sezónnost těchto surovin způsobovala pravidelné výkyvy na 

straně nabídky a tedy i variabilitu cen těchto surovin, což se promítalo do cen konečných 

produktů jako je chléb a další základní potraviny. Účastníci trhu si tak cenovou stabilitu 

zajišťovali pomocí smluv s fixací ceny teď s dodáním v budoucnu. V roce 1865 byly smlouvy 

Chicagské burzy standardizovány, tedy měly pevně stanovenu kvalitu, množství, termín, 

místo dodání a proměnnými zůstaly pouze účastníci obchodu a cena určená burzovním 

parketem. Smlouvy se tak staly obchodovatelné. Ve stejném roce vznikla povinnost účastníků 
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trhu zajistit povinnost splnění závazků složením záloh, tzv. margin (viz kapitola 2.4). Těmito 

kroky se zvýšila bezpečnost a likvidita na trzích, čímž došlo také ke zvýšení objemů obchodů. 

Mezi další významný zlom ve vývoji lze uvést zřízení tzv. clearingového centra v roce 1952 

(Jílek, 2002). 

První deriváty, které neměly hmotný podklad, byly měnové futures. Zrodily se v 70. letech 

20. století v období rozkvětu finančního inženýrství jako reakce na uvolnění mezinárodních 

měnových kurzů. Po zavedení měnových futures následoval vznik futures na akciové indexy, 

poté futures na úrokovou míru, o několik let později vznikly swapy (Chance, 1998). Swapy 

zaznamenaly ze všech nově vzniklých derivátů nejdynamičtější nárůst. Explozivní revoluci na 

derivátových trzích vyvolal ve stejném období také slavný Black-Scholesův model, který 

vychází z myšlenky, že je opce oceňována obchodováním s podkladovou akcií a jehož autoři 

byli v roce 1997 oceněni Nobelovu cenu za ekonomii.  

V 80. letech se staly deriváty běžným nástrojem k zajišťování a v některých případech i 

spekulaci (viz kapitola 2.3). Poptávka po nových produktech v návaznosti na nová 

identifikovaná rizika rostla a vznikaly další nástroje. Na konci 20. století se již mohly 

subjekty zajišťovat proti úvěrovému riziku pomocí swapů úvěrového rizika, jež představila 

banka JPMorgan v roce 1997, která dodnes drží primát na trhu s těmito deriváty (Cont, 2010). 

Úvěrové riziko se stalo nejobchodovanějším rizikem přelomu 20. století a následujících 

několika let. Obchodníci preferovali vyšší riziko s vyšším potencionálním výnosem před 

dlouhodobými investicemi. Tržní optimismus odrážel silný makroekonomický růst spojený 

s nízkou inflací, nízkými úrokovými sazbami a přebytkem peněz v oběhu. Poptávka po riziku 

byla velká a odměna pro ty, kteří na sebe riziko přebírali, příliš nízká. Nezkušenost 

obchodníků v kombinaci s neschopností sofistikovaných finančních institucí, ratingových 

agentur a také orgánů státního dozoru správně riziko ocenit zapříčinili vznik finanční bubliny, 

která v roce 2007 ve Spojených státech praskla.  

Dle zprávy skupiny na vysoké úrovni pro finanční dohled v EU (2009), byly pomocí 

úvěrových derivátů ztráty z hypoték odvedeny od původních poskytovatelů půjček na 

investory a finanční instituce po celém světě. Když držitelé těchto tzv. toxických aktiv zjistili, 

že podstupují větší riziko, než předpokládali, začali se jich zbavovat, čímž ale poklesla jejich 

cena a také se zhoršil rating jednotlivých aktiv. V tento okamžik přestaly finanční instituce 

držící tato aktiva splňovat regulační požadavky minimální kapitalizace včetně maržových 

požadavků a vznikla u nich potřeba dodatečného kapitálu. Nedostatek likvidních aktiv na 
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trzích zapříčinil start finanční krize a ekonomické recese. Finanční krize tak odstartovala 

volání po efektivnější regulaci a dohledu nad finančními trhy.  

2.2 Členění finančních derivátů 

Odborná literatura klasifikuje základní členění finančních derivátů dle typu obchodu, místa 

obchodu, závislosti na ceně podkladového aktiva a způsobu vypořádání (Polák et al., 2008).  

Oficiální stránky NYSE EURONEXT (2014) uvádí členění dle typu obchodu na termínové 

obchody a opce. Termínové obchody jsou charakteristické časovým rozdílem mezi reálným 

časem uzavření kontraktu a okamžikem plnění. Dnes je kalkulována cena obchodu, který 

proběhne v budoucnu a transakce musí proběhnout. Opce pak představují právo, ale ne 

povinnost, koupit či prodat v budoucnu podkladové aktivum. Transakce tak proběhnout 

nemusí.  

Finanční deriváty se obchodují na standardizovaných burzovních trzích a tzv. OTC (over the 

counter) tzv. „přes přepážku“. Burzovní trhy mají přesně stanovená pravidla kótování, 

obchodování a vypořádání. Za vypořádání obchodů ručí clearingový dům. Jasně definovaná 

pravidla zajišťují vzájemnou zaměnitelnost kontraktu, vyšší likviditu a absenci kreditního 

rizika. Oproti tomu pravidla kontraktu jako například individuálně stanovený objem nebo 

splatnost sjednána na OTC trzích závisí na dohodě obou stran.  

Podle závislosti na ceně podkladového aktiva jsou finanční deriváty členěny na lineární a 

nelineární. U lineárních derivátů je hodnota lineárně závislá na ceně podkladového aktiva 

(např. forward, swapy). Hodnota u nelineárních derivátů je nezávislá na ceně podkladového 

aktiva (např. opce).  

Dle typu instrumentu mohou být finanční deriváty vypořádány dvěma způsoby a to „s“ a 

„bez“ fyzického dodání podkladového aktiva. V prvním případě je podkladové aktivum 

dodáno protistraně fyzicky v předem sjednané době za předem danou cenu. Pokud je 

podkladovým aktivem např. burzovní index, jedná se o vypořádání bez fyzického dodání. V 

době splatnosti se pouze vyrovnávají rozdíly aktuální ceny a realizační ceny podkladového 

instrumentu.  

Jílek (2010) klasické deriváty člení na pevné termínové operace a opce (tj. opční termínové 

operace). Mezi pevné termínové operace se řadí forwardy, swapy a futures. Podle druhů 
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tržního a úvěrového rizika a dále jednotlivých kategorií tržního rizika se rozlišují úrokové, 

akciové, komoditní, úvěrové a ostatní deriváty (Obr. 2.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Jílek, 2010, s. 18, vlastní modifikace 

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

Vypořádání nastává u forwardu později, než je obvyklé na spotovém trhu. Swapy jsou také 

OTC deriváty, ale s vypořádáním podkladových nástrojů ve více okamžicích v budoucnosti, 

tj. několik forwardů s postupnou výměnou podkladových aktiv. Vypořádání u obou OTC 

derivátů může být dle Jílka (2010) čisté, například po započtení úrokových plateb i jistin, 

poločisté, například po započtení úrokových plateb bez započtení jistin a hrubé, tedy bez 

započtení úrokových plateb i jistin.  

Jílek (2010, s. 241) charakterizuje futures jako „…standardizovaný forward obchodovaný na 

derivátové burze“. Na základě futures kontraktu se smluvní strany zavazují koupit (prodat) 

standardizované množství podkladového aktiva či finančního instrumentu v předem 

specifikované kvalitě, za danou cenu, k určitému budoucímu datu. Obsáhlá standardizace 

zajišťuje vysokou likviditu futures a jeho předurčení pro spekulace. Futures kontrakty a jejich 

užitím v praxi se zabývá podrobně kapitola  2.4.  

FORWARD FUTURES SWAP 

KLASICKÉ DERIVÁTY 

pevné termínové operace 

OPCE 

úrokový derivát 

m 

 
měnový derivát 

m 

 
akciový derivát 

m 

 
komoditní derivát 

m 

 
úvěrový derivát 

m 

 
ostatní deriváty 

m 

 

Obr. č  2.1 Rozdělení derivátů podle druhů a kategorií 
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S opčními kontrakty se lze setkat na burzovních i OTC trzích. Kupující opce získává právo na 

vypořádání podkladových aktiv v jednom okamžiku v budoucnosti (tzv. evropská opce) nebo 

během určitého období v budoucnosti (tzv. americká opce). 

2.3 Funkce finančních derivátů 

Podkapitola vymezuje základní principy funkcí finančních derivátů. Pomocí finančních 

derivátů lze například snižovat riziko z potenciální ztráty, efektivně řídit a diverzifikovat 

portfolia aktiv a pasiv, zvýšit výnosnost aktiv a synteticky tvořit likvidní cenné papíry. 

Ambrož (2001) vymezuje užití finančních derivátů za účelem hedgingu (zajištění), spekulace 

a arbitráže.   

Princip hedgingu spočívá v zajištění otevřené pozice daného aktiva nákupem (či prodejem) 

finančního derivátu umožňujícího prodej (či nákup) aktiva za předem danou cenu nebo 

sjednání obchodu na termínovém trhu, jehož hodnota se bude vyvíjet opačným směrem. 

Dlouhé pozice jsou kompenzovány krátkými a naopak.  

Oproti zajištění je spekulace aplikována za účelem zisku. Jedná se o investici do finančních 

derivátů s cílem využit pákového efektu. Se složenou zálohou lze po určitou dobu kontrolovat 

kontrakt s několikanásobně vyšší hodnotou podkladového aktiva. Spekulace žene vzhůru 

likviditu trhu a vývoj predikčních modelů finančních časových řad. Správná predikce 

budoucího vývoje finančních časových řad přináší vyšší zisk a účastníci trhu jsou motivováni 

neustále zlepšovat metody směřující k dosažení přesnějších odhadů budoucích hodnot.  

Arbitráž je prováděna stejně jako spekulace za účelem zisku. Zisk je zde vytvářen na 

rozdílech mezitržních cen. Cenové rozdíly vznikají buďto z teritoriálního hlediska, tedy různé 

ceny stejných kontraktů/instrumentů na různých trzích nebo z časového hlediska, tedy ceny 

termínového trhu nejsou shodné s cenami odvozených z cen podkladových aktiv trhu 

promptního.  

2.4 Futures kontrakty jako předmět spekulativních obchodů 

Tato podkapitola je zaměřena na užití futures kontraktů při spekulativním obchodování. 

Nejprve jsou charakterizovány akciové futures z důvodu užití časových řad futures na akciové 

indexy v části aplikační. Závěrem jsou definovány základní pojmy, které se váží ke 

spekulativním obchodům: long position, short position, initial margin, maintenance margin, 

expiration, lot (RSJ, a.s., 2014). 
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Existují futures na jednotlivé akciové tituly a futures na akciové indexy. Akciové indexy se 

člení na souhrnné, které zahrnují veškeré akcie obchodované na daném trhu a výběrové, které 

zahrnují vybrané akcie určitého trhu. Typickým souhrnným akciovým indexem je Nasdaq 

Composite (IXIC) zahrnující všechny obchodované akice na The Nasdaq Stock Market. Mezi 

nejznámější výběrové indexy patří například Dow Jones Industrial Average (DJIA) 

obchodovaný na New York Stock Exchange, který měří výkonnost třiceti amerických 

průmyslových, mediálních, finančních a technologických blue chips. Futures na akciové 

indexy a zejména tzv. e-mini trhy těchto derivátů patří mezi nejlikvidnější trhy na světě. E-

mini kontrakty na akciové indexy obsahují menší množství finančního instrumentu. Snižuje se 

riziko i náklady na samotné obchodování. E-mini trhy lze obchodovat s výrazně nižším 

kapitálem než trhy standardní.   

Koupí futures (long position) se kupující zavazuje odebrat standardizované množství 

podkladového aktiva či finančního instrumentu, který nemusí reálně existovat ani jej 

prodávající nemusí vlastnit, za předem danou cenu. Prodejem futures (short position) se 

prodejce zavazuje dodat standardizované množství podkladového aktiva či finančního 

instrumentu. K fyzickému dodání však většinou nedochází a převážná většina futures 

obchodu je likvidována před dobou expirace (expiration). Nejmenší množství podkladového 

aktiva či finančního instrumentu se nazývá lot a je nedělitelný.  

Otevřením pozice na burzovním trhu je nutné složit na burzovní účet počáteční margin tzv. 

initial margin. Lze si jej představit jako vrátnou zálohu, která umožňuje ovládat futures 

kontrakt. Po uzavření pozice je margin vrácen navýšen o zisky nebo naopak snížen o ztráty. 

Obvykle je počáteční margin stanoven na 5-10% z hodnoty kontraktu a určují jej burzy a 

v některých případech brokeři. U každého kontraktu je dále stanoven udržovací margin tzv. 

maintenance margin, jež je minimální disponibilní zůstatek na burzovním účtu obchodníka. 

V případě, že se účet obchodníka sníží pod minimální požadovanou hodnotu, je obchodník 

burzou vyzván o navýšení účtu, tzv. margin call. 

2.5 Vysokofrekvenční data na finančních trzích 

Podkapitola je zaměřena na charakteristiky finančních časových řad, které výrazným 

způsobem ovlivňují výběr modelů volatility části aplikační. Ceny jsou na finančních trzích 

sledovány v určité časové frekvenci a tvoří finanční časové řady. Finanční časové řady 

vycházejí z cen nebo charakterizují ceny a jejich vývoj. Mají specifické vlastnosti a tvarové 

odlišnosti, které jsou především dány mikrostrukturou finančních trhů. Mezi typické 
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vlastnosti, které přesněji popisuje následující text, patří leptokurtické rozdělení, shlukování 

volatility a pákový efekt.  

2.5.1 Charakteristika finančních časových řad 

Vysoká časová frekvence zaznamenávání hodnot je základním rysem finančních časových 

řad. Podle Artla a Artlové (2003) tato skutečnost znamená, že vedle systematických faktorů 

ovlivňují dynamiku časových řad také faktory nesystematického charakteru. Následkem je 

relativně vysoká a proměnlivá variabilita finančních časových řad. Ze složek způsobených 

faktory systematickými lze zmínit složku trendovou a cyklickou, nelze však vyloučit 

přítomnost složky sezónní, která není tak zřetelná.  

Leptokurtické rozdělení 

Leptokurticita znamená, že špičatost dosahuje u leptokurtického rozdělení vyšší hodnoty než 

špičatost normální rozdělení. Zde poté dochází k častějšímu výskytu hodnot výnosů, které 

odpovídají střední hodnotě, než u rozdělení normálního a stejný jev lze pozorovat u hodnot 

extrémních. Křivka hustoty pravděpodobnosti je špičatější a má tlustší konce tzv. fat tails, než 

má křivka rozdělení normálního se stejnou střední hodnotou a rozptylem. Je zde větší 

pravděpodobnost výskytu neočekávaných šoků. Investor je tak vystaven většímu riziku velké 

ztráty, ale také možnosti inkasovat vyšší zisk. Graf 2.1 zobrazuje růžovou linkou 

leptokurtické rozdělení v komparaci s rozdělením normálním a platykurtickým.  

 

Graf č.  2.1 Ilustrační zobrazení leptokurtického rozdělení 

 

Zdroj: Word, vlastní modifikace 
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Shlukování volatility 

Shlukování volatility tzv. volatility clustering je tendence volatility tvořit u finančních 

časových řad shluky. Příčinou je fakt, že výnosy vysokofrekvenčních dat jsou sice 

nekorelované, ale nejsou nezávislé. Existují období nízké volatility a období volatility vysoké. 

Změna volatility zapříčiněna šokem přetrvá určitou dobu, tedy velké změny cen aktiv jsou 

následovány velkými změnami cen aktiv a analogicky je tomu v případě malých změn, 

přičemž směr ceny následujícího výnosu má náhodný charakter.  

Pákový efekt 

Pákový efekt tzv. leverage effect patří mezi nejvýznamnější asymetrický efekt finančních 

časových řad. Black (1976) popisuje odlišnost působení negativních a pozitivních šoků ve 

stejné absolutní výši na velikost volatility a to tak, že negativní šoky působí více. Pákový 

efekt se neobjevuje všude na finančních trzích a typickým trhem, kde není evidován výskyt, je 

trh s měnami. Graf 2.2 je rozdělen vertikální osou, kde se na levé straně promítají reakce na 

negativní zprávy a na levé zprávy pozitivní. Růžová osa je symetrická dle vertikální osy a 

ilustruje modely, jež neumí asymetrický efekt finančních časových řad zachytit. Zelená osa 

poté ilustruje modely, které asymetrický efekt zachytit umí a na příkladu je zřejmé, že má 

negativní zpráva na volatilitu větší vliv než zpráva pozitivní.  

Graf č.  2.2 Ilustrační znázornění pákového efektu 

 

Zdroj: Word, vlastní modifikace 
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2.5.2 Předpoklady finančních časových řad 

Základními předpoklady pro práci s finančními časovými řadami, se zabývají ve svých 

publikacích např. Arlt a Arltová (2003), Malkiel (1992), Fama (1970) a jsou jimi: 

 předpoklad normality, 

 předpoklad linearity časových řad,  

 stacionarity, 

 vliv mikrostruktury trhu. 

Předpoklad normality časových řad 

Předpoklad normality vychází ze skutečnosti, že logaritmy výnosů mají normální rozdělení 

s konstantní střední hodnotou μ a konstantním rozptylem 
2

r  tedy 
2( , )t rr N   , kde 𝑟𝑡 

představují hodnoty časové řady výnosů. Logaritmickou míru zisku lze interpretovat jako 

absolutní změnu logaritmických cen z času 1t   do času t , kde logaritmická cena v čase t  je 

lnt tp P . Toto rozdělení je symetrické, jeho šikmost rSK definována vztahem: 

 
3

3
,

t

r

r

r
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( 2.1) 

je rovna nule.  

 

Špičatost rK  jež je definována vztahem: 
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( 2.2) 

je rovna 3.  

U finančních časových řad je odhad špičatosti, ověřeno mnoha empirickými studiemi, číslo 

větší než 3 a tedy nízké či vysoké hodnoty jsou naměřeny častěji než o rozdělení normálního.  

Předpoklad linearity 

Klasické analýzy časových řad předpokládají nekorelované výnosy logaritmů, zde jde o 

proces bílého šumu nebo nezávislé stejně rozdělené veličiny s nulovou střední hodnotou a 
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konstantním rozptylem, zde jde o proces striktního bílého šumu. Podmínka nulové střední 

hodnoty však není mnohdy v reálných podmínkách splněna, což ještě není z hlediska 

modelování problém zásadní. Ten nastává při nesplnění podmínky nekolerovaných logaritmů 

výnosů. Pokud jsou logaritmy výnosů na sobě lineárně závislé, je nutné využít modely 

vycházející z lineárního procesu, který tvoří lineární kombinace nekolerovaných stejně 

rozdělených náhodných veličin. Mezi tyto modely jsou řazeny stacionární modely typu 

ARMA. Časová proměnlivost střední hodnoty při neměnných ostatních charakteristik o 

poloze a variabilitě je dle Arlta a Arltové (2003) typickou vlastností modelů ARMA.  

Lineární modely tedy předpokládají pouze závislost korelační. Nelineární modely uvažují i 

nad jinými typy závislosti a představují tak obecnější formu závislosti, než je závislost 

korelační. 

Předpoklad stacionarity 

Existují dva typy stacionarity tzv. striktní a slabá. Časová řada je striktně stacionární tehdy, 

jestliže je její rozdělení pravděpodobnosti v čase neměnné. Slabá stacionarita je 

charakteristická konstantním průměrem a rozptylem, ale kovariance jakýchkoli dvou 

pozorování časové řady jsou závislé pouze na délce zpoždění. Slabá stacionarita méně 

omezuje než stacionarita striktní a stačí zde, aby byl proces invariantní vůči posunům v čase 

v rámci momentů druhého řádu. Předpoklad stacionarity je základním předpokladem a nutnou 

podmínkou pro aplikaci regresní analýzy. Ověřování přítomnosti stacionarity lze provádět na 

základě mnoha testů, jedním z nich je například Dickey-Fullerův test (podrobněji podkapitola 

3.5). 

Vliv mikrostruktury finančního trhu 

Nezanedbatelný podíl na vlastnostech finančních časových řad má tzv. mikrostruktura 

finančního trhu, která odráží aspekty organizačního a technického charakteru. Vliv 

mikrostruktury roste se snižujícím se počtem hodnot časové řady.  

Mezi základní faktor mající vliv na vlastnosti finanční časové řady je nesynchronní 

obchodování. Ve dnech, kdy nedochází k obchodování, jsou hodnoty akcií generovány 

v časových intervalech o stejné délce. Při neobchodních dnech, dochází k zadržování 

informací. Pokud tato informace není brána v úvahu, může docházet ke zdánlivé autokorelaci 

u časové řady logaritmů denních výnosů.  
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Velikost likvidity finančního trhu je dána množstvím nákupů a prodejů. Likvidní trh lze 

jednoduše definovat jako trh, ve kterém se čile obchoduje a dané aktivum lze jak rychle 

koupit, tak rychle prodat. Likviditu trhů zajišťují tvůrci trhu tzv. market makers, kteří 

současně nabízí nákup i prodej aktiva. RSJ, a.s. působící na burzách v Londýně, Chicagu a 

Frankfurtu nad Mohanem, přirovnávají svojí činnost k běžné směnárně, díky nim lze snáze 

najít protistranu obchodu za příznivější cenu. Aby RSJ, a.s. mělo s kým obchodovat, je 

nuceno při vysoké konkurenci na derivátových trzích nabídnout přijatelné ceny, stejně jako 

směnárny a obchodníci na všech dalších trzích. Vzhledem k vysoké konkurenci je vedlejším 

efektem pro ostatní účastníky trhu snižování nákladů obchodování, klesají ceny nákupní a ty 

prodejní naopak rostou, odborně se jedná o zužování tzv. spreadu, tedy rozdílů mezi nákupní 

a prodejní cenou. Odměna tvůrců trhu za udržování likvidity finančního trhu představuje 

rozdíl mezi nákupní a cenou poptávkovou. Tento rozdíl představuje komplikaci spolu 

s transakční cenou, která může být odlišná od ceny nákupu či prodeje. Pohyb mezi těmito 

cenami může opět způsobovat zdánlivou autokorelaci či variabilitu v časové řadě. Opět zde 

také roste vliv faktoru u krátkých časových řad.  
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3. Modelování a predikce volatility 

Modelování a predikce rizika jsou v současné době hlavním předmětem zájmu finančních 

výzkumů. Poptávka po nových a přesnějších modelech predikování rizika roste. K měření 

rizika je využívaná volatilita. Výsledky modelování volatility jsou využívány zejména v Risk 

managementu, při oceňování opcí a při tvorbě investičních portfolií. Následující podkapitoly 

popisují nejprve základní charakteristiky volatility a dále popisují vybrané přístupy 

modelování volatility, z nichž budou některé použity v části aplikační.  

3.1 Volatilita 

Volatilita udává míru variability sledované veličiny, tedy míru kolísání hodnoty aktiva za 

dané časové období. Je důležité vnímat, že volatilita a riziko nejsou stejné. Riziko je spojeno 

s realizací nežádoucího vývoje, zatímco volatilita udává míru variability a může odrážet 

žádoucí i nežádoucí vývoj. Na trzích vykazujících vysokou volatilitu, lze vydělat více za 

kratší časový okamžik, analogicky ale také prodělat.  

Charakteristické vlastnosti volatility finančních dat významným způsobem ovlivňují její 

modelování (Štěrba, 2007). Předešlé kapitoly popisují některé z vlastností konkrétně: 

leptokurtické rozdělení, shlukování volatility, stacionaritu. Dále je třeba zmínit, že současná 

volatilita je ovlivněna šokem ze vzdálenější minulosti a existují tak vysoké hodnoty 

autokorelace čtverců finančních výnosů. Jak již bylo také zmíněno, negativní šok vede k větší 

volatilitě než pozitivní šok stejné velikosti.  

Volatilita je užívána ve třech významných oblastech: 

 risk management, 

 oceňování opcí, 

 alokace aktiv. 

Pro účely této práce není potřebné k těmto oblastem přiřazovat konkrétní matematicko-

statistické vztahy. 

V risk managementu jsou často využívány modely pro určování potencionální ztráty 

z drženého portfolia aktiv Value at Risk (VAR) a Expected Shortfall (ES). Pro určení této 

potencionální ztráty je nutné znát předpověď budoucí volatility. Zejména banky jsou povinny 
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řídit svá tržní, úvěrová a operační rizika a právě pro tržní rizika jsou modely VAR a ES 

určeny.  

Oceňování opcí je další významnou oblastí, kde jsou modely volatility užívány. Obvyklé 

přístupy k oceňování opcí vychází z Black-Scholesova modelu (1973). Na nedostatky tohoto 

modelu upozorňuje ve své práci např. Duan (1995). Model podceňuje tzv. out-of-the money 

opce (opce nese pro danou chvíli ztrátu), dále opce, jejichž podkladovým aktivem jsou 

dluhopisy s nízkou volatilitou a opce blízké své splatnosti. Duan (1995) navrhl model pro 

oceňování opcí vycházející z modelu GARCH (viz podkapitola 3.4), který je v podstatě 

Black-Scholesův model rozšířený o vliv špičatosti a šikmosti rozdělení finančních výnosů. 

Práci rozšířil Duan za pomoci Guathiera a Simonata (1999) o výpočet aproximativního řešení 

a Heston s Nandim (2000) nalezli analytické řešení. Tyto metody počítají také delty opcí a 

investoři je tak užívají na delta hedging. Modely volatility hrají také podstatnou roli při tvorbě 

investičních portfolií.  

3.2 Modely volatility 

Modely volatility vychází z reálného předpokladu proměnlivosti podmíněných rozptylů 

v čase. Matematicky lze vztah vyjádřit takto: 

1 1t t tX X   ,      ( 3.1) 

kde 1t   a podmíněný heteroskedastický proces je  t  s podmíněnou střední hodnotou 

1( ) 0t tE     a podmíněným rozptylem 2

1 1( ) ( )t t t t tD E h      , kde  1t  vyjadřuje 

relevantní minulou informaci do času  1t  . Požadavky jsou splněny v modelu procesu  t v 

následujícím tvaru: 

1/2

t t te h  ,      ( 3.2) 

kde jsou veličiny procesu  t nezávislé s nulovou střední hodnotou a jednotkovým 

rozptylem. Za předpokladu normovaného normálního rozdělení 1(0,1)t te N   náhodné 

veličiny te  za podmínky informace v čase 1t   je rozdělení náhodné veličiny tX  za 

podmínky informace v čase 1t   normální s podmíněným rozptylem, který se mění 

v závislosti na čase 1(0, )t t tX N h . Lze také tvrdit (Artl a kol., 2007), že špičatost 
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nepodmíněného rozdělení t  je rovna nebo větší špičatosti normovaného normálního 

rozdělení. Vznik modelů lineárního a nelineárního charakteru je zapříčiněn různou formulací 

vývoje podmíněného rozptylu th  v čase. 

3.3 Lineární modely podmíněné volatility  

Základním přístupem k modelování volatility finančních časových řad jsou lineární modely, 

které jsou charakteristické tím, že je podmíněný rozptyl lineární funkcí veličin 

2 2 2

1 2, ,...,t t t q     . Poprvé byly lineární modely volatility popsány Robertem F. Englem v první 

polovině 80. let minulého století. Podrobně tato podkapitola popisuje základní modely ARCH 

a GARCH. 

Model ARCH 

Tzv. Autoregressive conditional heteroscedasticity model je považován za průlomový v 

oblasti modelování volatility. Když jej Engle (1982) vytvořil za účelem modelování 

persistence volatility inflace, téměř ihned se začal používat ve financích a vzniklo mnoho jeho 

modifikací. Model vychází z myšlenky modelovat podmíněný rozptyl pomocí druhých 

mocnin předchozích členů inovací. Modely ARCH i jejich zobecnění GARCH vychází z 

předpokladu heteroskedasticity, tedy že volatilita náhodných složek není konstantní v čase. 

Druhým předpokladem je vyjádření volatility jako jednoduchou kvadratickou funkci tvořenou 

chybami minulých předpovědí. 

Jak již bylo uvedeno, ve finančních časových řadách dochází ke shlukování volatility a tak lze 

považovat volatility za autokorelované a lze je tak modelovat pomocí autoregresního modelu. 

Obecný tvar modelu ARCH( q ) zachycuje podmíněný rozptyl ve tvaru: 

2 2 2

1 1 2 2 ...t t t q t qh              ,    ( 3.3) 

za podmínek 0   a 0   je zaručena kladná hodnota rozptylu pro 1,2,...,i q . Podmíněný 

rozptyl je v čase konstantní za podmínky 1 0   a proces  t je označován za podmíněně 

homoskedastický.  
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Model lze vyjádřit také v autoregresním tvaru a to pričtením 
2

t  k oběma stranám rovnice 

(3.6) a odečtením th : 

2 2 2 2

1 1 2 2 ...t t t q t q t                ,    ( 3.4) 

kde  2 2 1t t t th h       a kde proces  t není autokorelovaný, tedy má nulovou 

podmíněnou a nepodmíněnou střední hodnotu. Nepodmíněný rozptyl procesu  t má tvar: 

 
11 ...

t

q

D



 


  

,    ( 3.5) 

což vyjadřuje jeho konstantnost v čase, dále nepodmíněnou homoskedasticitu procesu  t a 

ve zpoždění k je autokorelační funkce rovna 1

k . Současně při splnění podmínky 1 1   lze o 

modelu ARCH říci, že je stacionární v kovariancích.  

Prostřednictvím modelu ARCH je možné zachytit shluky volatility v časové řadě výnosů. 

V případě vysokých absolutních hodnot 1t  , je-li vycházeno ze vztahu 3.4, lze očekávat 

taktéž vysokou absolutní hodnotu t . Zjednodušeně řečeno, po vysokých (nízkých) 

hodnotách časových řad budou následovat vysoké (nízké) hodnoty. Pomocí tohoto modelu je 

možné také zachytit vyšší špičatost pravděpodobnostního rozdělení výnosů. 

Model GARCH 

Tzv. Generalized ARCH, jehož autorem je Bollerslev (1986), odstraňuje nedostatky modelu 

ARCH. V případě, že je q  vysoké číslo vzniká u modelu ARCH problém s odhadováním 

velkého množství parametrů. Omezující podmínky problém dále umocňují. Model ARCH byl 

na základě těchto faktů rozšířen o zpožděný podmíněný rozptyl. V tomto modelu volatilita 

závisí jak na předchozím šoku, tak na předchozích hodnotách volatility, prostřednictvím které 

mají na současnost vliv i ostatní šoky z minulosti. Model lze relativně snadno odhadnout a 

díky své jednoduché stavbě zachycuje lépe setrvačnost volatility než předchozí model.  
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Podmíněný rozptyl pro obecný model GARCH ( , )p q má tvar: 

2

1 1

q p

t í t i i t i

i i

h h    

 

    ,     ( 3.6) 

kde je opět podmínkami  >0, 0i  , pro 1,2,...,i q  a 0j   pro 1,2,...,pi   zajištěn 

kladný rozptyl.  

Zapsat můžeme model GARCH ( , )p q také ve tvaru: 

2 2

1 1

( )
pm

t í i t i i t i t

i i

       

 

      ,    ( 3.7) 

kde 
2

t t th    a  max ,m p q . Stacionární v kovariancích je model za předpokladu, že 

leží kořeny polynomiální rovnice 1 ( ) ( ) 0B B     vně jednotkového kruhu. Tvar 

nepodmíněného rozptylu procesu  t je v případě GARCH ( , )p q : 

 
   1 1 1

tD



 


 

.     ( 3.8) 

I v případě modelu GARCH je možné dokázat vyšší špičatost rozdělení náhodné veličiny t

než u rozdělení normálního. Obecně obsahuje časová řada simulovaná na základě procesu 

GARCH(1,1) více extremních hodnot než vykazuje proces ARCH(1). Tvar nepodmíněného 

rozdělení má také špičatější a delší konce než u modelu ARCH(1).  

Model využívá ARMA rovnici pro čtverce inovací, což umožňuje studovat vlastnosti 

v distribuci a dále usnadňuje ekonometrické výpočty jako například odhad parametrů, testy 

homoskedasticity. Model je relativně dobře fungující za stabilních tržních podmínek. Jeho 

schopnost modelovat vysoce nepravidelné jevy jako tržní fluktuace typu krachů na burzách je 

ale značně omezena.  

3.4 Nelineární modely volatility 

Základní myšlenka nelineárních modelů je zohlednění faktu, že se kladné i záporné šoky 

nepromítají symetricky do podmíněného rozptylu, jak bylo předpokládáno modely lineárními, 

kde závisí podmíněný rozptyl pouze na čtverci šoků. Nelineární modely tak zahrnují pákový 

efekt (Artl, Artlová, 2003), který odráží nestejnoměrný projev kladných i záporných šoků do 
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podmíněného rozptylu. Vzhledem k množství a podobnosti nelineárních modelů byla v 90. 

letech autory Paganem, Schwertem, Englem a Ng rozpracována metoda založena na funkci 

NIC, tzv. News Impact Curve, která modely komparuje. Funkce popisuje vztah mezi šokem  

t  a podmíněným rozptylem 1th   za předpokladu konstantních minulých i přítomných 

informací.  

Na příkladu modelu GARCH(1,1) je NIC dána tvarem: 

  2

1 1 .t t c t cNIC h h h            ( 3.9) 

 Se středem v bodě 0t  je NIC tedy kvadratickou funkcí a th se v praxi volí rovno 

nepodmíněnému rozptylu procesu  t neboli 
2

  . 

Model EGARCH 

Tzv. Exponential GARCH použil poprvé Nelson (1991) v návaznosti na nedostatky modelu 

GARCH. Poukazoval zejména na neschopnost modelu GARCH pracovat s asymetrickým 

rozdělením finančních výnosů. EGARCH modeluje asymetrické chování pomocí asymetrické 

nelineární specifikace podmíněného rozptylu a symetrické rozdělení pro podmíněné inovace. 

V modelu je použit podmíněný rozptyl v logaritmické podobě a tím je také zajištěn kladný 

rozptyl za všech okolností a není nutné zavádět podmínky nezápornosti, které mohou 

narušovat dynamiku procesu. Obecný tvar EGARCH ( , )p q je dán vztahem: 

      1 1 1ln ln( ),t t th g e h          ( 3.10) 

kde     1 1 1 1 1 1t t t tg e e e E e       . Na parametry 1 1 1, ,    není nutné klást jakékoli 

podmínky zajišťující nezápornost podmíněného rozptylu, protože model popisuje vztah mezi 

logaritmem podmíněného rozptylu a minulými šoky. Proces  ( )tg e  má nulovou střední 

hodnotu a není autokorelovaný.  

Zápis funkce ( )tg e odráží schopnost modelu zachytit asymetrii vztahu: 

           1 1 1 10 0 ,t t t t t tg e e I e e I e E e              ( 3.11) 
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kde funkce ( )I A  nabývá hodnoty 1 v případě, že jev A nastane a 0 v případě, že jev A 

nenastane. Součet parametrů  1   prezentuje vliv kladných šoků na logaritmus 

podmíněného rozptylu a vliv záporných šoků jé poté dán vztahem  1  .  

Funkce NIC má pro model EGARCH(1,1) tvar: 

 2

t tNIC h        

1 1

1 1

exp , 0,

exp , 0,

t t

t t

A

A





 
 



 
 



 
  
 

 
  
 

    ( 3.12) 

kde  12

1exp 2 /A 

      . NIC modelu EGARCH(1,1) pro parametrizaci 1 0  , 

10 1   a 1 1 1    je nesymetrická a do budoucího podmíněného rozptylu se záporné šoky 

promítají oproti šokům kladným výrazněji. Nyní je nutné vyjádřit obecný model EGARCH

( , )p q za použití operátoru zpoždění: 

         11 ln 1t tB h B g e       ,    ( 3.13) 

kde  

        1 1 1 1 1 1

1 1

, , .
p p

i i

i i t t t t

i i

B B B B g e e e E e        

 

       ( 3.14) 

Model GJR-GARCH 

Jiný způsob řešení problému asymetrického vlivu záporných a kladných výnosů na 

podmíněný rozptyl představili Glosten, Jagannathan a Runkle (1993). Model GJR-GARCH 

získali přímo z modelů GARCH, kdy lze například model GARCH(1,1) upravit do tvaru: 

    2 2

1 1 1 1 1 1 1 11 0 0 .t t t t t th I I h                     ( 3.15) 

 který představuje model GJR-GARCH(1,1). Nezápornost hodnot podmíněného rozptylu 

zajišťují podmínky 0  ,  1 1 / 2 0    a 1 0   a stacionaritu v kovariancích za splnění 

podmínek  1 1 1/ 2 1     .  



23 

 

Funkce NIC je pro tento model kvadratickou funkcí se středem v bodě 0t   a asymetričnost 

závisí na hodnotách parametrů 1  a 1 : 

 2

t tNIC h     

2

1

2

1

, 0,

, 0,

t t

t t

A

A

  

  

 

 
   ( 3.16) 

kde 
2

1A     . Model stacionární v kovariancích má nepodmíněný rozptyl ve tvaru: 

  2

1 1 1/ 1 / 2        .     ( 3.17) 

Model GJR-GARCH je oproti EGARCH flexibilnější, jelikož se může poměr dopadu 

pozitivního a negativního šoku v čase měnit. Výhodou modelu EGARCH je, že není třeba 

zavádět podmínky nezápornosti, což usnadňuje odhad. 

Model TGARCH 

Tzv. Treshold GARCH je další model zachycující asymetrické vlivy na podmíněný rozptyl 

představil Zakoinan (1994) ve své práci. Základní myšlenkou je rozdělení distribucí inovací 

do disjunktních intervalů a poté lineární funkci po částech aproximovat. Model TGARCH má 

tvar: 

2 2 2 2

1 1 1

,
p q p

t i t i j t j i t i t i

i j i

S          

  

          ( 3.18) 

kde 

t-i

t-i

1 , 0
     

0 , 0.
t iS







 


     ( 3.19) 

Tedy v případě, že t-i 0  , pak ve sledované časové řadě není evidován výskyt pákového 

efektu. Pokud je t-i 0  , pak budou mít záporné šoky silnější vliv na volatilitu než šoky 

kladné. GJR GARCH je rekurzivní rovnicí pro podmíněný rozptyl, zatímco TGARCH je 

rekurzivní rovnicí pro podmíněný rozptyl. Mezi nevýhodu obou modelů je složitý odhad 

pomocí metody maximální věrohodnosti, vzhledem ke ztrátě diferencovatelnosti, která vytváří 

prahy.  
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3.5 Predikce volatility na základě modelů volatility 

Využití modelů volatility za účelem predikce volatility je stěžejním cílem konstrukce 

lineárních i nelineárních modelů. Na základě těchto modelů jsou predikce užívány v mnoha 

finančních aplikacích a dále také při konstrukci intervalových predikcí, které vycházejí 

z lineárních a nelineárních úrovňových modelů.   

Predikcí modelů lineární a nelineární regrese je chápan odhad hodnoty vysvětlované 

proměnné pro dané hodnoty vysvětlujících proměnných. Výpočet volatility je prováděn na 

základě dvou přístupů: 

 ex-post na základě historických dat, 

 ex-ante pomocí očekávané volatility trhem implikované volatility tzv. implied 

volatility. 

U predikce ex ante nejsou známy regresory a jsou nalézány pomocí predikcí v dalších 

modelech, kde figurují jako vysvětlované. Metoda ex post pracuje s vypozorovanými nebo 

zřejmými regresory. Predikce volatility je možné dělit také na: 

 bodovou predikci, 

 intervalovou predikci. 

 

Bodová predikce je bodovým odhadem vysvětlované proměnné a intervalová predikce pak 

intervalovým odhadem hodnoty vysvětlované proměnné. Problematikou konstrukce bodových 

a intervalových predikcí se zabývali Baillie a Bollerslev (1992).  Pokud je základem bodové 

predikce autoregresní model, pak jsou takto konstruované bodové predikce v případě 

podmíněné homoskedasticity a podmíněné heteroskedasticity identické. Artl a Artlová (2003) 

však poukazují, že podmíněnou střední čtvercovou chybu je možné použít pouze u konstrukcí 

intervalových predikcí, které se odlišují u podmíněné heteroskedasticitě a podmíněné 

homoskedasticitě. Obtížnost konstrukce vzhledem k faktu, že je podmíněné 

pravděpodobnostní rozdělení predikčních chyb ,Te h  není normální, vedla Baillieho a 

Bollersleva (1992) k návrhu postupu založeném na Edgeworthově rozvoji a Cornishovy-

Fisherovy aproximace kvantilů rozdělení predikčních chyb ,Te h .  
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Výpočet predikce podmíněného rozptylu na základě lineárních modelů volatility a to 

konkrétně pro GARCH ( , )p q  má tvar: 

2 2

1 1 1 1... ... ,t t q t q t p t ph h h                    ( 3.20) 

kde pro t T h   je tvar následující: 

 
2 2

1 1 1 1... ... .T h T h q T h q T h p T h ph h h                       ( 3.21) 

Predikce pro minimální střední čtvercovou chybu pro hodnotu T sh   je možné zapsat ve tvaru: 

         2 2

1 11 ... 1 ... .T T q T T p Th h h h q h h h h p                  ( 3.22) 

U predikce modelu GARCH(1,1) pro t T h   by měl podmíněný rozptyl tvar: 

2

1 1 1 1.T h T h T hh h               ( 3.23) 

Predikce podmíněného rozptylu je poté vyjádřena: 

     
2

1

1 1 1 1 1

0

h
j h

T T

j

h h h    








    .    ( 3.24) 

V případě stacionarity v kovariancích modelu GARCH(1,1) platí 1 1 1    a 

 
12

1 11   


    a model má tvar: 

     
12 2

1 1 1 ,
h

T Th h h    


       ( 3.25) 

tedy s rostoucím predikčním horizontem h  predikce podmíněného rozptylu jednotvárně 

konverguje k nepodmíněnému rozptylu procesu  t a ztrácí se tak významnost současné 

informace.  

Výpočet podmíněného rozptylu na základě nelineárních modelů volatility je dle prací 

Francesa a van Dijka (2000) snadnější oproti konstrukci predikce úrovňových nelineárních 

modelů. Pokud je vycházeno ze zápisu (3.14) modelu GJR-GARCH(1,1) a předpokládáno se 

symetrickým rozdělením veličiny te  okolo 0, pak je predikce podmíněného rozptylu 

s horizontem h  v čase T  ve tvaru: 
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       2 2

1 1 1 1 1 1 1 11 0 0T T h T h T h T h T h Th h E I I h                         

 1 1
1 1 .

2
Th h

 
 


        ( 3.26) 

Při samotné výstavbě modelů je analyzována u časových řad stacionarita, dále jsou prováděny 

testy podmíněné heteroskedasticity, normality a je testována hypotéza podmíněné 

heteroskedasticity nelineárního typu. Poté, co jsou odhadnuty parametry zvoleného modelu 

podmíněné heteroskedasticity je ověřována vhodnost diagnostickými testy autokorelace, 

heteroskedasticity a normality. Artl a Artlová (2003) popisují doporučený proces výstavby 

lineárních a nelineárních modelů volatility a to v následujících krocích: 

 určení vhodného lineárního či nelineárního úrovňového modelu pro časovou řadu, 

 testování nulové hypotézy podmíněné homoskedasticity proti alternativní hypotéze 

podmíněné heteroskedasticity lineárního nebo nelineárního typu, 

 odhad parametrů zvoleného lineárního modelu nebo nelineárního modelu podmíněné 

heteroskedasticity, 

 ověření vhodnosti modelu diagnostickými testy, 

 v případě potřeby model modifikovat,  

 užít model pro popisné nebo predikční účely.  

3.6 Testování stacionarity časových řad 

Stacionarita časové řady je diagnostikována pomocí grafických nástrojů výběrové 

autokorelační funkce ACF, výběrové parciální autokorelační funkce PACF nebo pomocí testů 

Dickeye a Fullera. První dvě zmíněné metody jsou subjektivní metody identifikace 

stacionarity časových řad. Stejně tak lze snadno vysledovat trend v grafu časové řady, pokud 

je trend evidentní, pak je předpokladem nestacionarita sledované časové řady.  

U ACF je sledován její průběh a to zda klesá přibližně lineárním tempem, což odráží 

nestacionaritu časové řady. U PACF je dále možno sledovat korelaci dvou vybraných 

náhodných veličin, která je očištěná od vlivu ostatních veličin.  
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Pro analýzu stacionarity časové řady je uvažován základní tvar: 

1 1t t tX X   ,      ( 3.27) 

kde 1 je koeficient autokorelace 1. řádu. V případě, že platí 1p  , je proces nestacionární. 

Pro testování nulové hypotézy se používá např. test Dickeye a Fullera nebo jejich rozšířené 

verze (Hušek, 2007). 

Pro stacionarizaci časové řady lze použít diferenci logaritmů, která je dána vztahem: 

t t 1ln ln(x ) ln(x )
t

xr   ,    ( 3.28) 

 kde x jsou standardně závěrečné ceny sledovaného trhu v čase t a t 1 . 

3.7 Diagnostické testy 

Ověření vhodnosti modelu je prováděno pomocí diagnostických testů přítomnosti 

autokorelace, normality a heteroskedasticity.  

Testy přítomnosti autokorelace 

Přítomnost autokorelace v modelu způsobuje ztrátu vydatnosti a běžné testovací postupy 

včetně výpočtů nelze brát za spolehlivé. Přítomnost autokorelace náhodné (nesystematické) 

složky je možné využít Portmanteau test, kde je testována hypotéza 0 1 2: ... 0H      proti 

hypotéze 1 0:H nonH  kde kp  jsou autokorelace nesystematické složky pro 1,2,...,k K  pro 

zpoždění k . Kritérium testu je dáno vztahem: 

2

1

ˆ
K

k

k

Q T 


  .       ( 3.29) 

Pro vysoké hodnoty T  a K  je přibližné rozdělení 2  s ( )K p q   stupni volnosti. Hypotéza 

o neexistenci autokorelace náhodné složky lze testovat komparací testového kritéria dle 

vztahu 3.29 s kvantily rozdělení 
2( )K p q   . 

Testy normality 

Testování rozdělení náhodné složky je nutné ke komplexní analýze modelu. Normalita 

nesystematické složky je potřebná zejména k testování parametrů modelu, testování 
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autokorelací nebo pro konstrukci intervalových předpovědí. Vhodným testem je Jarqueův-

Berův test normality, který je založen na myšlence testování šikmosti a špičatosti současně.  

Pokud je předpokladem, že je šikmost normálního rozdělní 0 a špičatost normálního rozdělení 

3, pak je testové kritérium vyjádřeno tvarem: 

2 2JB SK KU  ,     ( 3.30) 

kde SK vyjadřuje testové kritérium pro testování šikmosti rozdělení a KU  je testové 

kritérium pro testování špičatosti rozdělení. Statistiky SK  a KU  mají v případě platnosti 

nulové hypotézy, která v tomto případě zastupuje normalitu nesystematické složky modelu, 

asymptoticky normované normální rozdělení  0,1N  a statistika JB  rozdělení  2 2 . Pro 

zamítnutí nulové hypotézy může vést také situace, kdy veličiny nesystematické složky nemají 

konstantní rozptyl.  

Testy podmíněné heteroskedasticity lineárního typu 

K identifikaci podmíněné heteroskedasticity lineárního typu je užíván ARCH test neboli test 

autokorelace čtverce nesystematické složky. Opět je jev heteroskedasticity testován z důvodu 

možných negativních dopadů na model, například odhady regresních koeficientů mohou 

ztrácet některé optimální vlastnosti jako vydatnosti a statistické testy mohou signalizovat 

falešné informace.  

Model ARCH( q ) má konstantní podmíněný rozptyl th  v případě, že jsou parametry 

2 2

1,...,t t q    rovny nule. Jako nulová hypotéza je stanovena hypotéza podmíněné 

homoskedasticity 0 1 2: ... 0qH        a alternativní hypotézou 1 0:H nonH  je případ 

alespoň jednoho parametru různého od nuly. Artl a Artlová (2003) standardizují testování na 

dílčí kroky: 

 Odhad parametrů lineárního nebo nelineárního úrovňového modelu pro získání reziduí 

t̂ a reziduálního součtu čtverců 0ESS .Konstrukce regresního modelu 

2 2 2 2

1 1 2 2
ˆ ˆ ˆ ˆ...t t t q t q tu               , z něhož je získán reziduální součet čtverců 

1ESS  a index determinace 2R . 
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 Kritérium testu 2LM T R   má v případě přijetí nulové hypotézy asymptotické 

rozdělení  2 q . 

 F -verze testového kritéria LM  pro malé výběry je dána vztahem 

 

 
0 1

1

/

/ 1
LM

ESS ESS q
F

ESS T q




 
 a v případě platnosti nulové hypotézy je možné její rozdělení 

aproximovat  , 1F q T q  . 

Testy podmíněné heteroskedasticity nelineárního typu 

V případě testování podmíněné heteroskedasticity nelineárního typu existují dvě užívané 

strategie. V případě první strategie je nejprve zvolen lineární model volatility, u kterého jsou 

odhadnuty jeho parametry. Následně je analyzována vhodnost aplikace na základě vlivu 

datových asymetrií. Zde se jedná spíše o metodu diagnostické kontroly modelu. Druhá 

strategie je pak analogií ověřování podmíněné heteroskedasticity lineárního typu a testuje se 

přímo hypotéza podmíněné homoskedasticity proti hypotéze podmíněné heteroskedasticity 

nelineárního typu.  

K testování podmíněné heteroskedasticity nelineárního typu jsou užívány SB, NSB a PSB 

testy. Pro zjištění, zda mají kladné a záporné šoky bez ohledu na jejich výši jiný vliv na 

podmíněnou heteroskedasticitu, se užívá SB test. Pomocí NSB a PSB testů je dále ověřováno, 

zda vliv záporných a kladných výnosů na podmíněný rozptyl závisí na jejich výši (Hušek, 

2007).  

V případě vztahů pro testování je nutné zavést umělou proměnnou 1tD


  , jež může nabýt 

hodnoty 1  v případě, že je 1t̂   záporné nebo hodnoty  0  v jiných případech. 1 11t tD D 

    je 

další pomocnou proměnnou. Model, z něhož SB test vychází, má tvar: 

2

0 1 1
ˆ ˆ
t t tw u    ,      ( 3.31) 

2

t̂ je čtverec rezidua lineárního či nelineárního úrovňového modelu a 1 1
ˆ
t tw D

   je zavedená 

umělá proměnná. Hypotéza 0 1: 0H    je testovanou hypotézou a alternativní je 1 1: 0H   . 

Kritériem je pak statistika t , která má ve všech zmíněných testech rozdělení asymptoticky 

normované normální. Pokud platí v modelu 3.27 1 1 1
ˆˆ

t t tw D 

    , pak se jedná o NSB test. 
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Pokud platí ve stejném modelu 1 1 1
ˆˆ

t t tw D 

   , pak se jedná o PSB test. Uvedené testy lze 

nakonec sjednotit, přehledný postup je uveden v publikaci autorů Artl, Artlová (2003, s. 188). 

3.8 Odhad parametrů 

Základní model výnosů finančních časových řad je složen ze dvou částí. První část 

reprezentuje lineární či nelineární model úrovně časové řady a druhá lineární či nelineární 

model volatility časové řad. Model má tvar: 

 ,t t tX G X    ,     ( 3.32) 

 11, ,...,t t t pX X X 


 a kde je skeleton lineárního nebo nelineárního autoregresního modelu 

daného parametry  vyjádřen  ,tG X  , jež je minimálně dvakrát spojitě derivovatelnou 

funkcí k parametrům. Pro proces s nulovou podmíněnou střední hodnotou t a podmíněným 

rozptylem th  typu lineárního či nelineárního modelu GARCH s parametry   je vektor 

parametrů  ,     . 

Maximalizací logaritmu věrohodnostní funkce je získán maximálně věrohodný odhad ̂ , 

který je vyřešen rovnicí: 

   
1

T

t

t

L l 


 ,     ( 3.33) 

 kde 

  
2

1 1
ln 2 lnh

2 2 2

t
t t

t

l
h


    .    ( 3.34) 

Vzhledem k faktu, že je podmínka nelineární v parametrech, je k získání maximálně 

věrohodného odhadu použita iterativní optimalizační metoda (Artl et al., 2007). Po užití jsou 

odhady parametrů konzistentní a asymptoticky normální za předpokladu, že je správně 

zvoleno podmíněné pravděpodobnostní rozdělení. 

Problémem zůstává předpoklad podmíněné normality procesu  t u finančních časových řad, 

protože se bere standardně v úvahu Studentovo rozdělení veličiny te . Odhad parametrů může 
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být proveden metodou maximalizace logaritmu věrohodnostní funkce, které odpovídá právě 

Studentovu rozdělení. V praxi se ale na rozdělení ohled nebere a vychází se z předpokladu 

normality rozdělení. Tato metoda je označována jako quasi metoda maximální věrohodnosti 

(Hušek, 2007). Jsou-li obě části základního modelu výnosů finančních časových řad správně 

určeny, odhady stále vykazují konzistentnost a asymptotickou normálnost.  

3.9 Indikátory volatility 

Oproti sofistikovaným metodám učebnicových modelů volatility stojí běžně užívané 

indikátory volatility v obchodních platformách spekulantů na finančních trzích. Indikátory 

volatility standardně sledují rychlost změny ceny v porovnání s historickými hodnotami. 

Jedná se v podstatě o standardizovanou odchylku historických cen. Pokud se cena změny děje 

rychleji, než tomu bylo průměrně v historii nebo se dostane mimo průměrný interval, 

indikátory vysílají signál o překoupenosti či přeprodanosti daného trhu. Čím rychleji se cena 

mění, tím je volatilita trhu vyšší.  

Indikátor ATR  

Tzv. Average True Range představil v knize New Concepts in Technical Trading Systems 

autor Wilder (1978). Indikátor pracuje s rozpětím mezi nejvyšší (dále jen high) a nejnižší 

(dále jen low) cenou zvoleného časového rámce. ATR je exponenciálním váženým průměrem 

TR . Ve standardním nastavení jsou vstupními daty hodnoty 14 pozorování zpět, z nichž je 

počítán exponenciální vážený klouzavý průměr. Hodnota TR  je nejvyšší hodnotou ze tří 

vztahů: 

  1 1TR max , ,t t t t t tH L H C C L     ,   ( 3.35) 

kde tH  představuje high a tL  low zvoleného časového rámce v čase t a 1tC   uzavírací cenu 

(dle jen close) v čase 1t  . Hlavní výhodou ATR oproti učebnicovým modelům volatility je 

snadná aplikace na tržních datech, jelikož je součástí všech dostupných obchodních platforem. 

Vývoj indikátoru lze vyobrazit přímo v cenovém grafu a ihned jej použít jako nástroj 

obchodní strategie. Většina platforem také disponuje programovacími skripty, kde lze 

nadefinovat vlastní indikátor. Funkce skriptů jsou však omezeny a nejsou určeny pro 

programování sofistikovaných metod modelování. Indikátor ATR bude aplikován při 

optimalizaci strategie části aplikační.  
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Graf č.  3.1 Zobrazení vývoje indikátoru ATR v grafu 

 

Zdroj: NinjaTrader7 

Zelená linie v grafu 3.1 představuje vyobrazení indikátoru ATR na trhu YM v obchodní 

platformě NinjaTrader7 pod grafem analyzovaného trhu. Pomocí indikátoru ATR bude 

realizována jedna z optimalizací obchodní strategie v kapitole č. 5.  Další optimalizace budou 

prováděny na základě aplikace odhadnutého lineárního a nelineárního modelu volatility. 

Odhad lineárních a nelineárních modelů volatility je součástí následující kapitoly.   
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4. Odhad vybraných predikčních modelů volatility 

Odhad nejvhodnějšího lineárního a nelineárního modelu volatility je realizován na základě 

teoretických znalostí kapitoly 3. na historické časové řadě referující o závěrečné ceně trhu 

YM od 25. 9. 2013 do 12. 12. 2014. Vysokofrekvenční řady trhu YM byly vybrány za účelem 

testování části aplikační. Kritéria pro výběr dat vhodných k naplnění cíle práce jsou popsány v 

kapitole 5. části 5.1. Jednotlivé odhady jsou provedeny v programu EViews8, jež je určen pro 

statistické a ekonometrické analýzy. Nejprve je testována stacionarita časové řady, poté je 

odhadnut lineární a nelineární model volatility a následně je provedena analýza reziduí pro 

odhadnuté modely za použití testů normality, autokorelace a heteroskedasticity.  

4.1 Stacionarita časové řady  

Finanční časové řady jsou ve většině případů nestacionární a mají tendenci vracet se k určité 

hodnotě či opisovat trend. Graf č. 4.1 potvrzuje ve vývoji vybraného trhu trend, který 

signalizuje nestacionaritu. Stacionarita bude dále testována pomocí rozšířeného Dickey-

Fullerova testu. Pro účely další analýzy dat je nutné provést transformaci časové řady na 

stacionární například pomocí logaritmování (viz vzorec 3.28). 

Graf č.  4.1 Vývoj časové řady trhu YM od 25. 9. 2013 – 12 . 12. 2014 

 

Zdroj: Excel, vlastní modifikace 
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V programu EViews8 byl proveden test Dickey-Fullera, kde je nulová hypotéza definována 

jednotkovosti kořene. Z tabulky č. 4.1 je zřejmé, že je výsledná hodnota ADF statisticky 

významná a je menší než kritické hodnoty na hladině významnosti 1%, 5% a 10%. Nulová 

hypotéza o nestacionaritě je tedy zamítnuta a časová řada vybraného trhu je stacionární. 

Komplexní výstup z programu EViews8 je součástí přílohy č. 1.  

Tab. č.  4.1 Rozšířený Dickey-Fullerův test 

ADF test statistic Probability 
Critical values on certain significance level 

1% 5% 10% 

-17.30224 0.000000 -2.57249 -1.941857 -1.616011 

Zdroj: EViews8, vlastní modifikace 

4.2 Odhad lineárního a nelineárního modelu volatility 

Na základě teoretických znalostí z kapitoly 3. je v EViews8 proveden odhad lineárních a 

nelineárních modelů volatility a následně je vybrán nejvhodnější model na základě kritérií. 

Mezi kritéria výběru patří významnost jednotlivých parametrů včetně Akaikeho a 

Schwartzovo kritéria. Nejprve je odhadnuta regresní rovnice, kde je závislou proměnnou 

vybraná časová řada a nezávislou proměnnou konstanta, případně zpožděná časová řada o 

jedno období. Za situace, kdy je zjištěna statistická nevýznamnost jedné z nezávislých 

proměnných, je z modelu nezávislá proměnná vyloučena.  

Tab. č.  4.2 Odhad lineárního modelu volatility GARCH(1,2) 

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1) + C(5)*GARCH(-2) 
     
     variable coefficient std. Error z-Statistic prob.   
     
     C 0.000739 0.000301 2.457666 0.0140 
     
      Variance Equation   
     
     C 1.91E-06 5.12E-07 3.727098 0.0002 

RESID(-1)^2 0.106784 0.033447 3.192622 0.0014 
GARCH(-1) 1.504182 0.110156 13.65503 0.0000 
GARCH(-2) -0.643613 0.088775 -7.249969 0.0000 

     
     R-squared 0.002906     Mean dependent var 0.000392 

Adjusted R-squared 0.002906     S.D. dependent var 0.006444 
S.E. of regression 0.006454     Akaike info criterion -7.373631 
Sum squared resid 0.012828     Schwarz criterion -7.313221 
Log likelihood 1144.226     Hannan-Quinn criter. -7.349479 
Durbin-Watson stat 1.972912    

     
     

Zdroj: EViews8 
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Tab. č.  4.3 Odhad nelineárního modelu volatility EGARCH(1.1) 

LOG(GARCH) = C(1) + C(2)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(3) 

        *RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1)) + C(4)*LOG(GARCH(-1)) 
     
     Variable coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
      Variance Equation   
     
     C(1) -0.967510 0.173022 -5.591817 0.0000 

C(2) 0.127997 0.064240 1.992496 0.0463 

C(3) -0.305235 0.032734 -9.324783 0.0000 

C(4) 0.913559 0.014975 61.00501 0.0000 
     
     R-squared 0.003718     Mean dependent var 0.000392 

Adjusted R-squared 0.000470     S.D. dependent var 0.006444 

S.E. of regression 0.006446     Akaike info criterion -7.488865 

Sum squared resid 0.012838     Schwarz criterion -7.440537 

Log likelihood 1161.030     Hannan-Quinn criter. -7.469544 

Durbin-Watson stat 1.971316    
     
     

Zdroj: EViews8 

Provedené odhady lineárních a nelineárních modelů volatility pro časovou řadu trhu YM 

stanovili jako nejlepší lineární model GARCH(1,2) a nelineární EGARCH(1,1) a to na 

základě požadovaných informačních kritérií, významnosti koeficientů rozptylu a u 

nelineárního modelu dále významnosti asymetričnosti informací. Tabulka 4.2 a 4.3 zobrazuje 

výstupy vybraných modelů v programu EViews. Nyní je nutné standardizovaná rezidua 

modelů podrobit diagnostickými testy z kapitoly 3.7. 

4.3 Analýza reziduí modelu GARCH(1,2) a EGARCH(1,1) 

Odhady lineárního modelu GARCH(1,2) a nelineárního EGARCH(1,1) jsou testovány na 

přítomnost normality, autokorelace a heteroskedasticity. Standardizovaná rezidua by měla být 

v případě vhodnosti užití modelu homoskedastická a neautokorelovaná. Diagnostickými testy 

jsou tyto kladené podmínky ověřovány.  

Test normality 

Normalita reziduí bude analyzována s užitím Jarque-Bera testu. Pomocí histogramu rozdělení 

četností zahrnující deskriptivní statistiku jsou jednotlivé modely dále analyzovány. V grafu 

4.2 je nejprve zobrazen výstup z programu EViews8 na základě modelu GARCH(1,2) a graf 

4.3 zobrazuje výstup z programu na základě nelineárního modelu EGARCH(1,1). 
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Graf č.  4.2 Test normality reziduí lineárního modelu GARCH(1,2) 

 

Zdroj: EViews8 

Z grafu 4.2 je patrné mírné pravostranné zešikmení, které je potvrzeno záporným znaménkem 

hodnoty šikmosti. Záporná střední hodnota indikuje převahu záporných výnosů nad kladnými 

a lze konstatovat, že se záporné výnosy objevují častěji, než výnosy kladné. Odhad špičatosti 

je číslo větší než 3 a rozdělení logaritmů výnosů je tedy špičatější než rozdělení normální. 

Hodnota pravděpodobnosti Jarque-Bera je nižší než 5% a není tak splněn předpoklad 

normality. Nulová hypotéza o normálním rozdělení pravděpodobnosti reziduí je dle 

nastavených kritérií zamítnuta.  

Graf č.  4.3 Test normality reziduí nelineárního modelu EGARCH(1,1) 

 

Zdroj: EViews8 
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U testování normality reziduí nelineárního modelu EGARCH(1,1) je v grafu 4.3 opět patrné 

mírné pravostranné zešikmení. Převahu záporných výnosů nad kladnými indikuje stejně jako 

u modelu lineárního záporná střední hodnota. Odhad špičatosti je také vyšší než 3, ale pouze o 

0,226401 a blíží se tak více požadované hodnotě špičatosti normálního rozdělení. 

Rozhodujícím kritériem je hodnota pravděpodobnosti Jarque-Bera testu, která je v případě 

modelu EGARCH(1,1) vyšší než 5% a to konkrétně 5,9%. Nulová hypotéza o normálním 

rozdělení pravděpodobnosti není zamítnuta. 

Test autokorelace 

Sériová závislost časové řady reziduí na časové řadě zpožděných reziduí je zjišťována pomocí 

korelogramů pro oba vybrané modely. Zpoždění je v testu stanoveno na 10 období 

Autokorelace reziduální složky je jev nežádoucí. Nulová hypotéza indikuje neexistenci 

sériové autokorelace.  

Tab. č.  4.4 Korelogram reziduí lineárního modelu GARCH (1,2) 

lag AC   PAC  Q-Stat  prob. 

1 0.008 0.008 0.0179 0.983 

2 -0.022 -0.022 0.1637 0.921 

3 -0.015 -0.014 0.2304 0.973 

4 -0.009 -0.009 0.2567 0.992 

5 -0.073 -0.074 1.9637 0.854 

6 0.017 0.018 2.0559 0.914 

7 -0.018 -0.022 2.1571 0.951 

8 0.064 0.064 3.4628 0.902 

9 -0.016 -0.016 3.5444 0.939 

10 -0.013 -0.013 3.6025 0.964 

Zdroj: EViews8 

Tabulka 4.4 zobrazuje korelogram reziduí lineárního modelu GARCH(1,2) z něhož není 

patrný výskyt autokorelace a časové řady reziduí nevykazují závislost na zpožděných 

časových řadách. Nulová hypotéza o neexistenci sériové autokorelace reziduí není zamítnuta. 

Žádoucí jsou také hodnoty korelogramu reziduí nelineárního modelu EGARCH(1,1) v grafu 

4.5, kde není opět zamítnuta nulová hypotéza o neexistenci sériové autokorelace reziduí.  
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Tab. č.  4.5 Korelogram reziduí nelineárního modelu EGARCH(1,1) 

lag AC   PAC  Q-Stat  Prob. 

1 0.034 0.034 0.3563 0.551 

2    -0.023    -0.024 0.5255 0.769 

3 0.019 0.020 0.6364 0.888 

4 0.090 0.088 3.1759 0.529 

5    -0.022    -0.028 3.3309 0.649 

6    -0.002 0.004 3.3317 0.766 

7    -0.009    -0.013 3.3562 0.850 

8 0.011 0.005 3.3970 0.907 

9    -0.008    -0.005 3.4175 0.945 

10 0.002 0.003 3.4194 0.970 

Zdroj: EViews 

Testy přítomnosti autokorelace u obou vybraných modelů nepotvrdily přítomnost 

autokorelace a časové řady reziduí nejsou závislé na reziduích zpožděných časových řad.  

Test heteroskedasticity 

Přítomnost heteroskedasticity obou sledovaných modelů je testována za pomocí ARCH-LM 

testu programu EViews8. Samotným odhadem modelu se předpokládá odstranění 

heteroskedasticity a přijetí nulové hypotézy o homoskedasticitě na hladině významnosti 5%. 

Tab. č.  4.6 ARCH-LM test reziduí lineárního modelu GARCH(1,2) 

lag  RESID^2  Prob. 

1 0.0122 0.8376 

2 -0.0253 0.65735 

3 -0.0178 0.7717 

4 -0.0061 0.9203 

5 -0.0869 0.1581 

6 0.0242 0.6934 

7 -0.0304 0.3209 

8 0.0709 0.2488 

9 -0.0227 0.7119 

10 -0.0135 0.8248 

Zdroj: EViews8 

Zpožděné čtverce reziduí nejsou u modelu GARCH(1,2) statisticky významné (Tab. č. 4.6) a 

je zde přijata nulová hypotéza o homoskedasticitě. Tabulka 4.7 poté testuje rezidua 
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nelineárního modelu EGARCH(1,1), kde je opět potvrzen jev žádoucí a je přijata nulová 

hypotéza o homoskedasticitě. Rozptyl standardizovaných reziduí lze i v tomto případě označit 

jako konstantní.  

Tab. č.  4.7 ARCH-LM test reziduí nelineárního modelu EGARCH(1,1) 

lag  RESID^2  Prob. 

1 0.6522 0.5148 

2             -0.3409 0.7334 

3 0.2424 0.8087 

4 1.6009 0.1105 

5             -0.5471 0.5748 

6 0.2312 0.8173 

7             -0.3152 0.7528 

8 0.1674 0.8672 

9             -0.1292 0.8973 

10 0.0086 0.9295 

Zdroj: EViews8 

Shrnutí výsledků 

Závěrem kapitoly je volatilita vyjádřena graficky pomocí podmíněného rozptylu pro vybraný 

lineární i nelineární model a je srovnána s reálnou volatilitou (čtverec výnosů).  

Graf č.  4.4 Grafické srovnání reálné volatility s odhadnutým modelem GARCH(1,2)  

 

Zdroj: EViews8 
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Graf č.  4.5 Grafické srovnání reálné volatility s odhadnutým modelem EGARCH(1,1) 

 

Zdroj: EViews8 

Černá linka s větší váhou zobrazuje vývoj pomocí vybraného lineárního a nelineárního 

modelu a šedá linka s nižší váhou poté reálnou volatilitu. Z grafické analýzy je patrné, že 

odhadnuté modely kopírují věrohodně vývoj reálné volatility vyjádřené pomocí čtverce 

výnosu.  Provedenými diagnostickými testy jsou potvrzeny požadované kritéria pro nejlepší 

odhady lineárního a nelineárního modelu. Pouze při testování normality nebyla u nejlepšího 

lineárního modelu GARCH(1,2) potvrzena žádoucí normalita, nicméně výstupy Jarque-Bera 

testu se blíží normálnímu rozdělení a vzhledem k žádoucím výsledkům testů autokorelace a 

heteroskedasticity lze říci, že model GARCH(1,2) i EGARCH(1,1) jsou vhodné k aplikaci na 

testované časové řadě trhu YM a budou užity při testování strategie obchodování futures 

v optimalizačních strategiích kapitoly č. 5. Odhady volatility pomocí vybraných modelů jsou 

součástí přílohy 2 na CD nosiči.  
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5. Backtesting obchodní strategie 

Kapitola dává do praxe vybrané modely a indikátory části teoretické. Jak bylo předesláno 

úvodem, bude definována strategie obchodování vybraného trhu s futures. Přesné podmínky 

vstupu a výstupu (dále jen entry a exit) jsou základem pro konzistentnost optimalizace 

strategie. Na základě výsledků testování strategie na historických datech vybraného trhu 

budou navrhnuty tři optimalizace této strategie. Optimalizace vycházejí z úvodní myšlenky 

řízení počtu kontraktů dle očekávané volatility trhu prostřednictvím normalizovaného risku. 

Závěrem kapitoly budou výsledky před a po optimalizaci mezi sebou komparovány.  

5.1 Definování obchodní strategie 

Přesné a jasné definování obchodní strategie značně omezuje vstup subjektivního emočního 

rozhodování, které staví obchodování na finančních trzích na úroveň hazardu. Tento 

nežádoucí jev brání systematicky analyzovat a optimalizovat strategii. Strategií budou 

specifikovány a popsány následující dílčí části: 

 trh, 

 box držení pozice, 

 časový rámec zobrazení vývoje trhu tzv. timeframe, 

 formace tzv. patterns, 

 indikátory, 

 normalizovaný risk tzv. stop loss, 

 zisk tzv. profit target, 

 počet kontraktů na obchod tzv. position sizing.  

 

Entry a exit jednotlivých obchodů je řízen striktně dle těchto jednotlivých dílčích částí. 

Strategií obchodování na finančních trzích je nespočet a nespočet z nich je také volně 

dostupných včetně výsledků testování. V případě přejímání strategií je rizikem neznalost 

testovacích kritérií autora a také fakt, že strategie může být testována na stejném typu 

derivátu, ale na jiných trzích. Strategie se poté může chovat na vlastním vybraném trhu 

odlišně a výsledky se mohou značně lišit.  Z tohoto důvodu byla pro účely této práce 

navrhnuta vlastní strategie, která bude před zavedením optimalizací nejprve otestována.  
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Výběr trhu 

Při výběru trhu patří mezi základní kritéria volby právě volatilita trhu spolu s likviditou a 

požadavky na margin (viz kapitola 2.4) v závislosti na výši počátečního kapitálu obchodníka, 

který musí složit při otevření účtu u brokerské společnosti a který se liší právě v závislosti na 

zvoleném trhu a typu obchodovaného instrumentu. Je-li vycházeno z vize, využít v budoucnu 

výsledky této práce k reálnému obchodování, pak se subjektivně kritéria výběru trhu s futures 

zúží na trhy levnější a obecně doporučené pro start reálného obchodování. Praktickým 

kritériem je poté zvolení trhu dle dostupnosti historických časových řad vybraného trhu u 

poskytovatele dat  obchodní platformy. 

Výběr vhodného trhu pro start obchodování s futures kontrakty je podrobně charakterizován 

v mé bakalářské práci na téma Strategie obchodování futures z pohledu drobného investora 

(2012). Dostatečnou likviditou a přiměřenou volatilitou disponují trhy s americkými e-mini 

indexy. Počáteční kapitál pro otevření účtu u brokerské společnosti se u těchto trhů pohybuje 

od 5000USD do 10000USD. Počáteční margin od 100USD do 500USD a poplatek za 

obchodní příkaz od 5USD do 10USD. Cenová politika se u jednotlivých brokerských 

společností liší a ve strategii bude vycházeno z horní hranice rozpětí cen.  

Pro účely testování této práce bude zvolen trh e-mini Dow Jones značený symbolem YM 

odvozený z akciového indexu DJIA tzv. Dow Jones Industrial Average, jež je obchodován na 

CBOT tzv. Chicago Board of Trade, která je po fúzi v roce 2007 součástí CME group tzv. 

Chicago Mercantile Exchange (CME group, 2015). Trh YM splňuje všechna definována 

kritéria. Pro účely testování je zvolena časová řada od 25. 9. 2013 do 12. 12. 2014. Jedná se o 

309 obchodních dní pěti kontraktních měsíců, tedy časová řada je očištěna o víkendy a svátky. 

Následující tabulka (5.1) shrnuje parametry vybraného trhu včetně nastavených hodnot cen 

počátečního kapitálu, marginu a poplatku za obchodní příkaz, které jsou součástí testování. 

Tab. č.  5.1 Shrnutí parametrů trhu YM 

symbol YM 

contract months 3,6,9,12 

tick sizeUSD 5.0 

marginUSD 500.00 

initial accountUSD 10000.00 

fee brokerUSD 10.00 

Zdroj: Vlastní modifikace, CME, 2014 
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Box držení pozice 

Maximální časový horizont držení pozice velkou měrou ovlivňuje volbu nástrojů strategie. 

Zaboxování pozic v určeném časovém horizontu transformuje cenový vývoj na jev s historií, 

počátkem a koncem. Pokud je časový horizont držení pozic striktně stanoven, jsou informace 

z počátku a konce jednotlivých obchodů vzájemně komparovatelné. Při dostatečném počtu dat 

je poté možné tyto informace zahrnout do optimalizačních procesů.  

Nesnídal s Podhajským (2004) dělí obchodníky na poziční a intradenní. Poziční obchodníci 

drží své pozice otevřené dny, týdny či měsíce zatímco intradenní obchodníci své pozice 

otevírají a uzavírají v jeden den. Pro pozičního obchodníka má větší význam zahrnout do své 

strategie fundamentální analýzu, zatímco intradenní obchodník bude pravděpodobněji 

vycházet převážně z technické analýzy trhu. Williams (2007) pak poukazuje na 

psychologický význam volby časového horizontu v kontextu s většími potencionálními 

profity u obchodování pozičního, které jsou kompenzovány nutností podstupovat větší 

potencionální riziko. Poziční obchodníci nejsou ani v noci out-of-work a jsou tak vystaveni 

většímu tlaku. Vybraný trh YM je z tohoto důvodu testován na intradenní bází a příkazy jsou 

zadávány v hlavních obchodních hodinách SEČ od 15:30h-22:30h s hodinovým posunem 

v době nesouladu změn letního a zimního času. Se zvoleným boxem úzce souvisí timeframe 

zobrazení trhu.  

Timeframe 

Timeframe je interval zobrazení vývoje ceny v obchodní platformě. V případě analýzy vývoje 

ceny z grafu timeframe určuje interval vykreslení cenové úsečky. Cenové úsečky budou 

vyobrazeny ve formátu zvaném candlestick a podávají informaci o otevírací ceně (dále jen 

open), nejvyšší dosažené ceně (dále jen high), nejnižší dosažené ceně (dále jen low) a 

uzavírací ceně (dále jen close) za období odpovídající zvolenému timeframe. Zatímco denní, 

týdenní a měsíční historická data jsou běžně dostupná skrz celým internetem, intradenní data 

jsou dostupná zdarma v obchodních platformách pouze v některých demo verzích a to jen 

některých poskytovatelů dat. Kvalitní aktuální i historické časové řady jsou vázány měsíčním 

placeným tarifem. Vývoj zaboxovaného intradenního trhu lze zobrazit v intervalech 

standardně 1, 2, 3, 5, 15, 30, 60 minut. Obecně platí, že čím nižší timeframe, tím více vzniká 

signálů pro entry/exit, tím také roste jejich četnost. Někteří obchodníci zadávají příkazy na 

vyšším timeframe, ale exit provádí na základě vývoje na nižším timeframe. Grafy (5.1 a 5.2) 

vykreslují denní vývoj trhu YM dne 8. 5. 2014 v zobrazení timeframe 5 minut a 15 minut.  
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Graf č.  5.1 YM, 8. 5. 2014, timeframe 5 min 

 

Zdroj: NinjaTrader 7 

Graf č.  5.2 YM, 8. 5. 2014, timeframe 15 min 

 

Zdroj: NinjaTrader 7 

Vzhledem k cílení na jednoduchost a přehlednost strategie budou signály k příkazu 

vyhledávány i realizovány na jednom timeframe  a to 15 minut. Větší timeframe v kontextu 
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intradenního obchodování je použit s ohledem na další parametry strategie. V případě příkazu 

„správným“ směrem je cílem získat z cenového rozpětí boxu maximum. Změna ceny, kterou 

trh YM standardně zaznamenává do 5 minut je zanedbatelná a nevzniká tak potřeba aplikace 

nižších timeframe.  

Pattern 

Pattern je společně s indikátory nástrojem pro obchodování z cenového grafu neboli 

obchodování pomocí tzv. price action. Patterny lze dělit na trendové a proti trendu, v prvním 

případě předesílají možné setrvání stávajícího trendu a v druhém předesílají možnou změnu 

stávajícího trendu. Ve strategii je použit pattern proti trendu. Jsou vyhledávány situace, kdy je 

vytvořená z jednotlivých candlestick cenová propast konkávního tvaru a to v případě možné 

změny stávajícího trendu na trend býčí a konvexního tvaru v případě možné změny 

stávajícího trendu na trend medvědí. Požadovaná hloubka propasti je určena ve výši alespoň 

15tick pro trh YM. Pokud se cena dostane nad nebo pod cenu levé krajní úrovni propast, tedy 

dojde k proražení této propasti, pak je pattern akceptován jako dílčí nástroj strategie.   

Graf č.  5.3 Pattern indikující změnu trendu 

 

Zdroj: NinjaTrader 7, vlastní modifikace 

Graf 5.3 znázorňuje vykreslení pattern, které je dostačující pro užití ve strategii. V 14:45 SEČ 

došlo k proražení cenové propasti o hloubce 49tick a trh se vydal očekávaným býčím 

trendem. Proti trendový pattern je jediný subjektivně posuzovaný parametr strategie. Pattern 
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bude použit jako dílčí část strategie pro otevření pozice společně s indikátorem momentum, 

jež je charakterizován níže.  

Indikátory 

Ve strategii před optimalizací bude použit pouze indikátor s názvem momentum, který poprvé 

představil Wilder (1978). Indikátor se stal téměř okamžitě po jeho představení oblíbeným 

nástrojem technické analýzy trhu. Indikátor měří sílu trendu, rychlost trendu a udává směr 

trendu. Hodnota indikátoru vyjadřuje rozdíl mezi aktuální uzavírací cenou a uzavírací cenou 

n  úseček zpět. Sílící momentum indikuje trend nabírající na síle a na trhu převládající 

optimismus o budoucím růstu či poklesu trhu. Pokud momentum slábne, pak se vytrácí 

optimismus ohledně setrvání daného trendu. V obchodních platformách je indikátor běžně 

dostupným nástrojem a standardně je zobrazován jako pomocný liniový graf pod grafem 

obchodovaného trhu. Existuje několik způsobů aplikace indikátoru v obchodní strategii. Graf 

5.4 znázorňuje nejelementárnější způsob užití ve strategii.  

Graf č.  5.4 Indikátor momentum 

 

Zdroj: NinjaTrader7, vlastní modifikace 

Základní způsob užití indikátoru ve strategii pracuje s protnutím nulové linky linií momentum 

jako signálem indikujícím změnu trendu. Zeleně jsou značeny protnutí linky nad nulovou 

linku a fialově pod linku.  

Stop loss 

Existuje-li nástroj, který nedělá z tradingu a hazardu synonyma, pak je to právě stop loss. 

S užitím tohoto nástroje lze limitovat velikost ztráty na obchod pomocí příkazu stop a tak 

efektivně řídit rizika strategie. Velikost řízené ztráty je standardně určena jako % 

z počátečního stavu účtu. Konzervativní hodnota doporučené řízené ztráty na 1 obchod činí 

2,5% počátečního kapitálu. Řízení, optimalizace a způsob užití stop loss je součástí 

optimalizačních strategií v dalších podkapitolách. Úvodní strategie pracuje s konzervativním 

nastavením výše riskované částky ve výši 250USD na obchod, což představuje na trhu YM 

pohyb ve výši 50tick pod entry hodnotu otevřené pozice. 
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Profit target 

Stejně jako řídit ztráty je žádoucí nastavit hodnotu řízeného zisku. Obecně platí, že riskována 

částka na obchod by měla být nižší než potencionální zisk z obchodu. Aplikace tohoto 

jednoduchého vztahu zajišťuje ziskovost strategie i v případě, kdy je úspěšnost realizovaných 

obchodů nízká. Poměr risku a zisku je obchodníky často určován v kontextu s úspěšností 

strategie. V případě úspěšnosti strategie 25% a nastavení poměru risku zisku 1:4, tedy 

zjednodušeně u jednoho ze čtyř obchodů je dosaženo zisku 400USD a u zbývajících třech 

neúspěšných je realizována ztráta ve výši 100USD na obchod, je stále strategie zisková. 

Úvodní strategie pracuje s hodnotou profit target ve výši 400USD, což představuje na trhu 

YM pohyb ve výši 80tick nad entry hodnotu otevřené pozice. Předpokladem je úspěšnost 

strategie alespoň 50%.   

Position sizing 

Position sizing Určuje počet sjednaných kontraktů na jednu otevřenou pozici. V případě 

konstantní strategie jsou ztráty, zisky, margin i poplatky násobeny počtem kontraktů. Jsou-li 

uvažovány 4 kontrakty na 1 obchod, pak při ponechání stávající hodnoty stop loss ve výši 

250USD, je hodnota řízené ztráty 1000USD, tedy nyní již 10% počátečního základního 

kapitálu. Z účtu je zároveň na každý kontrakt blokováno 500USD, tedy celkem 2000USD. 

Pokud by nastala situace 8 ztrátových obchodů v řadě, obchodní účet je rázem zlikvidován. 

V případě požadavků na minimální kapitálovou přiměřenost na účtu brokerských společností, 

likvidace účtu nastává ještě dříve. V případě volby více než 1 kontraktu na obchod, je nutné 

strategii modifikovat a znovu otestovat. Úvodní strategie pracuje s variantou 1 kontraktu na 

obchod.   

Analýza MAE a MFE 

Tzv. Maximum Adverse Excursion (dále jen MAE) a tzv. Maximum Fovarable Excursion, 

(dále jen MFE) je maximální nepříznivá a příznivá odchylka od entry do trhu po exit z trhu 

nebo po určenou vzdálenost. Evidence obou hodnot umožňuje analyzovat velikost stop loss a 

profit target v závislosti na ostatních parametrech strategie. Ve strategii budou tyto hodnoty 

důkladně evidovány a následně aplikovaný do strategie optimalizační.  
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5.2 Řízení entry a exit 

Podkapitola dává do souvislosti popsané nástroje v podkapitole 5.1 a následně úvodní strategii 

shrnuje v tabulce. Pomocí indikátoru momentum a proti trendového pattern budou 

realizovány entry obchodů a pomocí nástrojů profit target, stop loss řízeny exit obchodů.  

Entry 

Graf č. 5.5 vyobrazuje signál pro vstup. Nejprve je vykreslen na trhu popsaný proti trendový 

pattern (graf č. 5.3) indikující změnu trendu na býčí a následně je tato změna potvrzena 

protnutím nulové linky indikátoru momentum. Entry je realizován na první otevírací ceně po 

protnutí nulové linky indikátoru momentum. Otevření pozice je limitováno pouze na hlavní 

obchodní hodiny, tedy od 15:30h SEČ. Signály pro vstup mohou být vyhledávány i před 

začátkem hlavních obchodních hodin s preferencí signálu, jež je registrován nejblíže času 

otevření.  

Graf č.  5.5 Signál entry 

 

Zdroj: NinjaTrader 7, vlastní modifikace 

V grafu č. 5.5 signál pro vstup long správně indikuje změnu trendu a cena míří vzhůru. Při 

vhodně nastavených pravidlech pro exit z trhu predikuje výchozí situace ziskový obchod. 

Pozice long je otevřena na ceně open první candlestick po platném signálu pro entry na 

hodnotě 16459tick. Jeden obchodní den je limitován jednou otevřenou pozicí.  
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Exit 

Nastavení parametrů pro exit z trhu je stěžejní oblastí řízení pozic. I když je pozice otevřena 

správným směrem, je nutné pozici uzavřít dříve, než se trh opět vydá směrem opačným.  

Exit z trhu bude realizován za použití těchto nástrojů:  

 profit target, 

 stop loss, 

 konec obchodních hodin. 

 

V případě uzavření pozice na základě profit target je exit proveden po naplnění 80tick ve 

směru definovaném entry. Výstup na základě profit target přináší zisk ve výši 400USD před 

odečtením poplatků. Graf č. 5.6 zobrazuje situaci výstupu na hodnotě profit target. 

Graf č.  5.6 Výstup na základě PT 

 

Zdroj: NinjaTrader7, vlastní modifikace 

 

Realizovaný obchod splňuje všechny definované parametry strategií na entry i exit z trhu. 

Pozice byla otevřena 15:45 h na hodnotě 16459tick (graf č. 5.5), tedy 15 minut po zahájení 

obchodního dne. Hodnoty indikátoru momentum byly po celou dobu kladné nad úrovní 

nulové linky. Proti směru otevřené pozice šel trh pouze v prvních minutách a to pouze 12tick. 
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Pozice byla uzavřena v 17:45 h, kdy trh dosáhl definované hodnoty profit target ve výši 

80tick.  

 

V případě uzavření pozice na základě stop loss je exit proveden po naplnění 50tick proti 

směru definovaném entry. Výstup na základě stop loss přináší ztrátu ve výši 250USD před 

odečtením poplatků. Graf 5.7 zobrazuje situaci výstupu na hodnotě stop loss.  

 

Graf č.  5.7 Výstup na základě SL 

 

Zdroj: NinjaTrader7, vlastní modifikace 

 

V 17:00 hod byla na základě signálu entry long otevřena pozice na hodnotě 16020tick (zelená 

šipka), následujících 30 minut trh stoupal vzhůru a urazil 63tick nad hodnotu entry. Trh 

nedosáhl hodnoty profit target a otočil se proti směru otevřené pozice, kdy v 19:15h dosáhl 

hodnoty 15970tick, tedy 50tick proti pozici a obchod byl uzavřen se ztrátou 250USD.  

 

V případě, že trh nedosáhl ani hodnoty profit target ani hodnoty stop loss, je exit proveden na 

close obchodního dne. V případě, že jde trh proti otevřené pozici více než 30tick a protipohyb 

je potvrzen také protnutím nulové linky indikátoru momentum, je řízen exit z trhu na první 

candlestick s close ve směru. Tímto je zajištěno, že je exit z obchodů prováděn bez vstupu 

subjektivního rozhodnutí. Jediným subjektivně posuzovaným parametrem strategie zůstává 

parametr pattern. V zájmu konzistentnosti strategie je žádoucí subjektivní parametry 
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eliminovat, dále analyzovat a nastavit jasné rozhodovací podmínky pro jejich akceptaci. 

Tabulka č. 5.2 shrnuje nastavení parametrů obchodní strategie.  

Tab. č.  5.2 Shrnutí parametrů obchodní strategie 

data series YM 

time series 25.9.2013-12.10.2014 

number of days 309 

intraday/positional intraday 

initial account 10000USD 

margin 500USD 

fee broker 10USD 

timeframe 15min 

chart style candlestick 

min entry time start trading hours 

max exit time  end trading hours 

profit target 80tick=400USD 

stop loss 50tick=250USD 

entry pattern, momentum 

exit1 profit target 

exit2 stop loss 

exit3 end of day 

Zdroj: Vlastní modifikace 

V následující podkapitole 5.3 je strategie aplikována na vybrané finanční časové řadě. Pro 

testování je použit obchodní software NinjaTrader7 (2015) v demo verzi v kombinaci 

s předdefinovaným obchodním deníkem PSTradebook (2013), který je pro další analýzy a 

optimalizace nepostradatelným doplňkem strategie.  Pomocí obchodního deníku jsou 

zaznamenávány veškeré informace týkající se realizace obchodu: 

 číslo obchodu, 

 datum, den, čas entry/exit, 

 hodnota entry/exit v tick a USD, 

 směr pozice long/short, 

 MAE, 

 MFE, 

 hodnota zisku v tick a USD, 

 stav účtu v čase, 

 riskovaná částka v % z účtu. 
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5.3 Backtesting strategie před optimalizací 

Základní výsledky obchodní strategie shrnuje tabulka č. 5.3 a graf č. 5.1 zobrazující vývoj 

účtu. Celkem bylo provedeno 110 obchodů s celkovým přírůstkem účtu ve výši 30065USD, 

tedy o nárůst účtu o 300,2 p.b. Konečný stav účtu k datu 12. 10. 2014 vykázal disponibilní 

kapitál ve výši 40065USD po odečtení poplatků ve výši 10USD na obchod. Ze 110 obchodů 

bylo poté 103 ziskových a 7 ztrátových. Celkem bylo strategií vygenerováno 63 signálů entry 

long pozic a 47 entry short pozic. V 63 případech byl proveden exit typu profit target (dále jen 

PT) a v 6 případech exit na hodnotě stop loss (dále jen SL). Pravděpodobnost, že obchod 

nebude ztrátový je 93,64% a efektivita vyjádřena poměrem zisku po odečtení ztrát a 

celkového zisku činí 94,84%. U entry short se pravděpodobnost, že obchod nebude ztrátový, 

zvyšuje na 97,87% a u entry long snižuje na 90,48%. Komplexní výsledky strategie včetně 

všech optimalizací jsou součástí příloh 3-11 přiloženém na CD nosiči.  

Tab. č.  5.3 Základní výsledky strategie před optimalizací 

initial accountUSD 10000.00 efficiency% 94.84 

net capitalUSD 40065.00 profitability% 93.64 

trades 110.00 growth% 300.20 

profitable 103.00 max risk% 2.50 

loss 7.00 maxDD% 1.15 

Zdroj: PSTradebook, vlastní modifikace 

Při důkladné evidenci údajů o jednotlivých obchodech lze získat například informaci, který 

den v týdnu vykazuje nejvyšší zisky a který naopak nejnižší. Tabulka 5.4 uvádí hodnoty zisku 

a ztrát v USD pro jednotlivé dny v týdnu a dále zisky dělí mezi entry long a entry short.  

Tab. č.  5.4 Ziskovost dní v týdnu USD 

 
netto profit loss long short % netto 

monday 3545.00  3620.00 -75.00 2010.00  1535.00  11.79% 

tuesday 6270.00  6530.00 -260.00 2325.00  3945.00  20.85% 

wednesday 6695.00  6955.00 -260.00 3695.00  3000.00  22.27% 

thursday 8795.00  9055.00 -260.00 4135.00  4660.00  29.25% 

friday 4760.00  5540.00 -780.00 3150.00  1610.00  15.83% 

Zdroj: PSTradebook, vlastní modifikace 

Čtvrtek je nejziskovější den úvodní strategie s téměř třetinovým podílem na celkovém zisku 

ve výši 29,25%. Nejméně se podílí na celkovém zisku obchody pondělní a to ve výši 11,79% 
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a páteční s podílem 15,83%. V pátek je zároveň evidováno nejvíce z inkasovaných ztrát a to 

celkem 3 ztráty na exit typu SL. Informace může být užitečná například při tradingu na plný 

úvazek, den s nejnižšími zisky se pravděpodobně stane vhodnějším pro případnou dovolenou. 

Graf 5.8 zobrazuje vývoj obchodního účtu v čase. Základní výsledky strategie jsou velice 

příznivé a je žádoucí dále strategii analyzovat a modifikovat. 

Graf č.  5.8 Vývoj účtu 

 

Zdroj: Excel, vlastní modifikace 

Pro další modifikace je stěžejní zjistit odpovědi na dvě otázky. První otázka udává odpověď, 

zda je výše PT nastavená optimálně pro daný trh a strategii. Je-li vystupováno příliš brzy či je 

PT nedosažitelný, pak mohou být zisky takto nevhodným nastaveným PT snižovány. Druhá 

otázka, kterou lze považovat za zásadní pro stabilní ziskovou strategii, udává odpověď, je-li 

pro daný trh a zvolenou strategii riskována adekvátní částka na kontrakt. Nejprve bude 

zanalyzována hodnota PT strategie. Řízením SL se zabývají podrobně optimalizace v dalším 

textu.  

Hodnota MFE, jež byla charakterizována v podkapitole 5.1, udává informaci o maximální 

hodnotě dosažené trhem v definovaném boxu ve směru otevřené pozice. Pomocí MFE se 

analyzuje úspěšnost strategie při použití různých hodnot PT. Jak bylo výše uvedeno, v 63 

případech došlo k exit z trhu na základě dosažení hodnoty PT v základním nastavení 80tick. 
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Tento typ uzavření pozice přinesl strategii zisk 24570USD po odečtení poplatků. Graf 5.9 

zobrazuje vývoj zisku z výstupu na PT po aplikaci hodnot PT od 50tick do 150tick při 

zachování ostatních parametrů strategie včetně hodnoty SL.  

Graf č.  5.9 Simulace vývoje zisku USD pro hodnoty PT 50tick-150tick 

 

Zdroj: Excel, vlastní modifikace 

Konkrétní počty obchodů a zisku k vybraným hodnotám PT představuje tabulka 5.4. 

Nejlepších výsledků dosahuje nastavení PT ve výši 60tick. Při této hodnotě je realizováno 94 

exit na hodnotě PT a inkasován zisk 27260USD po odečtení poplatků. Lepších hodnot než 

původní nastavení 80tick eviduje také nastavení 70tick a to zisk 25160USD po odečtení 

poplatků při počtu 74 obchodů. Při nastavení vyšších hodnot než 80tick není dosahováno 

vyšších zisků. Po snížení parametru PT  na hodnotu 60tick by strategie vykázala o 2690USD 

vyšší zisk na exit typu PT.  

Tab. č.  5.5 Simulace hodnot PT od 50tick-150tick 

PTtick 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

number 97 94 74 63 50 43 40 36 27 22 18 

profitUSD 23280 27260 25160 24570 22000 21070 21600 21240 17280 15180 13320 

Zdroj: PSTradebook, vlastní modifikace 
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V souladu s cílem práce, kdy je dále v podkapitolách 5.4, 5.5 a 5.6 optimalizace strategie 

prováděna pomocí řízení velikosti SL a počtu pozic, je zachována původní hodnota PT ve 

výši 80tick a to z důvodu konzistentnosti komparací optimalizovaných strategií se 

strategiemi původními. Úvodní strategie bude pro popisné účely označena jako 1SL50. 

5.4 Optimalizace strategie pomocí MAE 

Strategie bude optimalizována na úrovni řízení počtu pozic dle velikosti SL při fixním 

normalizovaném zisku ve výši 50tick pomocí tří metod. První optimalizační metoda bude 

provedena na základě zjištěných hodnot MAE (podkapitola 5.1), jež představují maximální 

hodnotu pohybu trhu proti otevřené pozici. Lze říci, že se jedná o část volatility trhu proti 

otevřené pozici. 

Z hodnot MAE jsou zjišťovány počty exit na nastavených hodnotách SL od 10tick do 50tick. 

V úvodní strategii s definovaným SL na úrovni 50tick byl proveden řízený exit z trhu celkem 

v šesti případech s inkasovanou ztrátou ve výši 1440USD po odečtení poplatků. V porovnání 

se zisky strategie je tato ztráta minimální. Lze tedy s jistotou říci, že je SL dostatečně vysoký 

pro dosažení hodnoty PT ve výši 80tick a exit z trhu nejsou prováděny předčasně. Není 

shledán důvod hodnotu SL pro daný trh a strategii zvyšovat a naopak bude pozornost 

zaměřena na snížení riskované částky na otevřenou pozici za účelem zvýšit počet pozic (dále 

jen kontrakt) na obchod. Jinými slovy normalizovaný fixní risk ve výši 50tick je rozdělen a 

entry je realizováno s více kontrakty při zachování ostatních parametrů strategie. Riskovaná 

částka tak zůstane stejná, ale potencionální zisky se mohou teoreticky znásobit.  

Tab. č.  5.6 Simulace ztrát v USD pro hodnoty SL od 10-50  

SLtick 10 20 30 40 50 

number 49 23 14 7 6 

lossUSD 2940 2530 2240 1470 1560 

Zdroj: Excel, vlastní modifikace 

Tabulka 5.5 představuje hodnoty SL s počtem realizací exit na jednotlivých hodnotách a 

ztrátu připadající na typ exit pomocí SL. Cílem je nezvyšovat hodnotu normalizovaného risku 

nad 50tick. Simulace výsledků strategie pro zavedení hodnot SL ve výši 10tick, 25tick a 

50tick je provedena pro 1 kontrakt, 2 kontrakty a 5 kontraktů, vždy v závislosti, kolikrát se 

daný kontrakt vejde do normalizovaného risku ve výši 50tick. Ostatní parametry včetně 

původního PT ve výši 80tick jsou z důvodu jasné komparace výsledků zachovány.  
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Tab. č.  5.7 Simulace zisku v USD pro hodnoty SL 10tick, 25tick a 50tick 

 
SL10 SL25 SL50 

1K 28415 37665 40065 

2K 46830 65330 - 

5K 102075 - - 

Zdroj: PSTradebook, vlastní modifikace 

Nejvyššího zisku v případě volby position sizing 1obchod=1kontrakt dosahuje původně 

nastavená strategie 1SL50 Nastavení hodnoty SL ve výši 25tick snižuje zisk oproti 

původnímu nastavení o 2400USD. Pozitivním přínosem je snížení poměru risku a zisku. 

Konzervativní obchodník může snížení zisku považovat za minimální daň v komparaci 

s efektem snížení riskované částky na obchod o polovinu. SL ve výši 10tick přináší 49 exit na 

hodnotě SL. Volba této kombinace SL a jednoho kontraktu na obchod přináší nejnižší zisky. 

Ze 110 obchodů je v 47 případech inkasována ztráta. V porovnání se SL ve výši 25 tick je to o 

29 ztrátových obchodů více.  

Volba position sizing 1obchod=2kontrakty je u hodnoty SL ve výši 10tick (dále jen 2SL10) a 

25tick (dále jen 2SL25) ziskovější než strategie 1SL50. Zisk strategie 2SL25 je o 18500USD 

po odečtení poplatků vyšší než strategie 2SL10. Pro optimalizační strategii 2SL25 hraje 

pozitivně také pouze 18 ztrát ze 110 uzavřených pozic.  

Tab. č.  5.8 Základní výsledky strategie 2SL25 

initial accountUSD 10000.00 efficiency% 91.93 

net capitalUSD 65330.00 profitability% 83.64 

trades 110.00 growth% 553.3 

profitable 92.00 max risk% 2.50 

loss 18.00 maxDD% 4.85 

Zdroj: PSTradebook, vlastní modifikace 

Poslední návrh optimalizace pracuje s fixní hodnotou SL ve výši 10tick na kontrakt a pěti 

kontrakty (dále jen 5SL10). Strategie vykazuje nejvyššího zisku po odečtení poplatků a to ve 

výši 102075USD. Poměr ziskových obchodů k celkovému počtu obchodů je nižší o 26,37 

procentních bodů oproti druhé nejziskovější optimalizované strategii 2SL25. Nepříznivý trend 
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vývoje je zaznamenám u hodnoty maximálního propadu účtu, který dosáhl 13,19%.  Tabulka 

5.9 shrnuje základní výsledky strategie 5SL10. 

Tab. č.  5.9 Základní výsledky strategie 5SL10 

initial accountUSD 10000.00 efficiency% 86.72 

net capitalUSD 102075.00 profitability% 57.27 

trades 110.00 growth% 902.75 

profitable 63.00 max risk% 2.84 

loss 47.00 maxDD% 13.19% 

Zdroj: PSTradebook, vlastní modifikace  

Po zavedení prvního typu optimalizace, na základě fixní hodnoty SL na jeden kontrakt a 

fixního normalizovaného risku ve výši 250USD byly zisky po odečtení poplatků při 

zachování ostatních neměnných parametrů základní strategie definované podkapitolou 5.1 

navýšeny na hodnotu 65330USD u strategie 2SL25 a na hodnotu 102075USD u strategie  

5SL10. Výběr optimalizace by však neměl končit u komparace hodnot dosaženého zisku. 

Strategie SL10 a 5K může být nestabilní zejména při zvýšené tržní volatilitě. Nízký SL může 

být pro tyto období nedostatečný a podíl pozic uzavřených na exit typu SL se může zvyšovat 

a ziskovost strategie dále klesat. Strategie 2SL25 je vzhledem k přiměřené hodnotě SL 

odolnější vůči období zvýšené volatility trhů. Tato kombinace počtu kontraktů na obchod a 

velikosti SL je shledána jako nejvhodnější pro optimalizaci úvodní strategie pomocí MAE. 

Tabulka 5.10 srovnává základních výsledky strategie 1SL50 a 2SL25.  

Tab. č.  5.10 Komparace strategie 1SL50 a 2SL25 

 1SL50 2SL25 

initial accountUSD 10000.00 10000.00 

net capitalUSD 40065.00 65330.00 

trades 110.00 110.00 

profitable 103.00 92.00 

loss 7.00 18.00 

efficiency% 94.84 91.93 

profitability% 93.64 83.64 

growth% 300.20 553.3 

max risk% 2.50 2.50 

maxDD% 1.15 4.85 

Zdroj: PSTradebook, vlastní modifikace 
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5.5 Optimalizace strategie po aplikaci indikátoru ATR 

Druhá optimalizační metoda užije indikátor volatility ATR definovány v části teoretické 

podkapitoly 3.7 pro řízení počtu pozic a určení variabilní velikosti SL na kontrakt. 

Optimalizace pracuje s hodnotou normalizovaného risku ve výši 50tick a variabilní velikostí 

SL na jeden kontrakt, která je vypočtena na základě hodnoty indikátoru ATR pro data 

jednotlivých obchodů. Počet kontraktů je poté určen podílem normalizovaného risku a 

vypočtené velikosti SL. Obrázek 5.1 vyobrazuje nastavení indikátoru v obchodní platformě.  

Obr. č.  5.1 Nastavení indikátoru ATR v programu NinjaTrader7 

 

Zdroj: NinjaTrader7 

Velikost SL je určována nejelementárnějším způsobem užití indikátoru. ATR udává hodnotu 

volatility v tick na základě vztahu uvedeném v podkapitole 3.9. Aplikace indikátoru ATR 

vychází z úvahy nepřiměřené velikosti SL v případě, že je větší než hodnota ATR. Při řízení 

velikosti riskované částky a počtu kontraktů na obchod dle aktuální volatility trhu by měly být 

teoreticky tyto hodnoty optimalizovány, pokud se jedná o odhady konzistentní. Hodnota ATR 

je zaznamenávána na úrovni evidence signálu entry. Podíl normalizovaného risku 50tick a 

hodnoty ATR zaokrouhlený na celá čísla dolů udává počet kontraktů na obchod. Výsledná 

hodnota SL je získána podílem normalizovaného risku a výsledného počtu kontraktů. Horní 

hranice SL je omezena normalizovaným riskem a spodní hranicí bude SL ve výši 10tick. SL 

může být ve výši 10tick, 12,5tick, 16,7tick, 25tick a 50tick. 
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SL je tedy variabilní a určen až na základě hodnoty ATR, která odpovídá času akceptace 

signálu entry. Je-li například hodnota ATR 14,75tick, je entry proveden se strategií 3SL16,7 a 

je-li hodnota ATR 9,8tick je obchod otevřen se strategií 5SL10. Tabulka 5.11 udává četnost 

realizace jednotlivých hodnot SL.  

Tab. č.  5.11 Hodnota SL při počtu kontraktů od 1 do 5  

SLtick 50 25 16,7 12,5 10 

contract 1 2 3 4 5 

number 7 38 36 21 8 

Zdroj: Excel, vlastní modifikace 

Tabulka 5.12 shrnuje výsledky po aplikaci indikátoru ATR ve strategii. Výsledky lze hodnotit 

kladně v komparaci s předcházejícími optimalizacemi a to u všech sledovaných hodnot. 

Z hodnot tabulky 5.12 lze říci, že i takto jednoduchá aplikace ATR zvyšuje zisky strategie. 

Původní účet byl navýšen o 69325USD po odečtení poplatků, ze 110 realizovaných obchodů 

je evidováno 89 ziskových a 21 ztrátových z toho 8 obchodů uzavřelo pozici na hodnotě SL 

ve výši 12,5tick, 6 obchodů na SL ve výši 16,7tick, 5 na 25 tick, 1 na 10tick a 1 na 50tick.  

Tab. č.  5.12 Základní výsledky strategie po aplikaci ATR 

initial accountUSD 10000.00 efficiency% 93.11 

net capitalUSD 79325.00 profitability% 80.9 

trades 110.00 growth% 693.25 

profitable 89.00 max risk% 2.60 

loss 21.00 maxDD% 4.60 

Zdroj: Excel, vlastní modifikace 

Variabilní určování SL na základě aktuální volatility s aplikací indikátoru ATR je 

komparováno se strategiemi užívající fixních hodnot SL v tabulce 5.13. Optimalizace 

strategie pomocí ATR navýšila zisk o 39260USD oproti strategii 1SL50, což představuje 

zlepšení o 97,99 p.b. při udržení stabilních hodnot dalších ukazatelů. V komparaci se strategií 

2SL25 byly zisky navýšeny o 21,42 p.b., efektivita strategie se zvýšila z 91,93% na 93,11% a 

procentuální vyjádření maximálního propadu účtu z 4,85%  na 4,60%.  
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Tab. č.  5.13 Komparace strategií 1SL50, 2SL25 a ATRSL 

 1SL50 2SL25 ATRSL 

initial accountUSD 10000.00 10000.00 10000.00 

net capitalUSD 40065.00 65330.00 79325.00 

trades 110.00 110.00 110.00 

profitable 103.00 92.00 89.00 

loss 7.00 18.00 21.00 

efficiency% 94.84 91.93 93.11 

profitability% 93.64 83.64 80.9 

growth% 300.20 553.3 693.25 

max risk% 2.50 2.50 2.60 

maxDD% 1.15 4.85 4.60 

Zdroj: Excel, vlastní modifikace 

Graf 5.10 vykresluje vývoj MAE šedou linií a vývoj SL určeném dle ATR zelenou linií. Dle 

grafické analýzy je zjevné zpoždění indikátoru. Zároveň se hodnoty MAE v některých 

obchodních dnech ani neblíží k hodnotám SL. Na základě této skutečnosti jsou navrhnuty 

další optimalizace. Modifikace pomocí ATR (dále jen ATR5SL) v obou případech snižuje 

počty jednotlivých hodnot SL ve prospěch nižších hodnot. První modifikace vynechává 

hodnotu SL ve výši 16,7tick a nahrazuje velikostí SL ve výši 12,5tick (dále jen ATR4SL). 

Druhá modifikace nahrazuje hodnoty 16,7tick a 12,5tick hodnotou SL ve výši 10tick (dále jen 

ATR3SL).  

Graf č.  5.10 Vývoj MAE a SL dle ATR v čase 

 

Zdroj: Excel, vlastní modifikace 
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V tabulce 5.14 jsou výsledky modifikací komparovány s původním nastavením optimalizace 

strategie pomocí ATR (dále jen ATR5SL). 

Tab. č.  5.14 Komparace strategií ATR3SL, ATR4SL a ATR5SL 

 ATR3SL ATR4SL ATR5SL 

initial accountUSD 10000.00 10000.00 10000.00 

net capitalUSD 82395.00 80760.00 79325.00 

trades 110.00 110.00 110.00 

profitable 78.00 86.00 89.00 

loss 32.00 24.00 21.00 

efficiency% 90.00 92.27 93.11 

profitability% 70.90 78.18 80.9 

growth% 723.95 707.60 693.25 

max risk% 2.60 2.60 2.60 

maxDD% 4,60 4,60 4.60 

Zdroj: Excel, vlastní modifikace 

Obě modifikace zisk původní optimalizace pomocí ATR navýšily pouze minimálně. 

V případě modifikace ATR3SL je zisk navýšen o 3070USD a ATR4SL o 1435USD. 

Efektivita zůstává nad úrovní 90% u obou modifikací, zatímco ziskovost strategie ATR3SL je 

nižší o 10p.b. v komparaci s ATR5SL, což je zapříčiněno navýšením počtu ztrát o 52p.b. 

V případě ATR4SL došlo k navýšení počtu ztrát pouze o 14p.b. a tak nejsou u ukazatele 

ziskovosti strategie zaznamenány výrazné změny. 

5.6 Optimalizace strategie po aplikaci lineárního modelu volatility 

V kapitole 4. byl proveden odhad nejlepšího lineárního modelu volatility za účelem užití 

vybraného modelu v optimalizačních fázích kapitoly 5. Pro danou časovou řadu byl zvolen 

jako nejlepší lineární model GARCH(1,2) na jehož základě byly provedeny pro analyzovanou 

časovou řadu odhady volatility. Odhady jsou v optimalizaci užity obdobně jako v případě 

optimalizace na základě indikátoru ATR. Odhady volatility jsou rozděleny v základním 

nastavení na 4 intervaly, přičemž je každému intervalu přiřazena hodnota SL na základě které 

je následně určen počet kontraktů na obchod. Intervaly a jim přiřazené počty kontraktů jsou 

zobrazeny v tabulce 5.15. 
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Tab. č.  5.15 Velikost SL pro jednotlivé intervaly 

 SLtick contract 

(0,00000 – 0,00002) 12,5 5 

(0,00002 – 0,00004) 16,7 3 

(0,00004 – 0,00006) 25 2 

(0,00006 – ∞) 50 1 

Zdroj: Excel, vlastní modifikace 

Velikost SL dle tabulky 5.15 je určován na základě odhadu volatility dne předchozího. Tedy 

v případě, je-li hodnota odhadu volatility na základě GARCH(1,2) v čase 1t   rovna 0,0003, 

pak je v čase t  otevřena pozice se SL ve výši 16,7tick pro 3 kontrakty. Ostatní parametry 

zůstávají neměnné, tedy shodné se strategií úvodní 1SL50. Výsledky optimalizace strategie na 

základě odhadu volatility pomocí lineárního modelu GARCH(1,2) pro 4 intervaly (dále jen 

GARCH4SL) jsou zobrazeny v tabulce 5.16.  

Tab. č.  5.16 Základní výsledky strategie po aplikaci GARCH(1,2) 

initial accountUSD 10000.00 efficiency% 92.99 

net capitalUSD 70455.00 profitability% 82.73 

trades 110.00 growth% 604.55 

profitable 91.00 max risk% 2.60 

loss 19.00 maxDD% 4.50 

Zdroj: Excel, vlastní modifikace  

Po aplikaci modelu GARCH(1,2) do strategie je obchodní účet zhodnocen na 70455USD po 

odečtení poplatků. Celkem bylo inkasováno 19 ztrát a ziskovost strategie činí 82,73%. Graf 

5.11 zobrazuje vývoj MAE v komparaci s vývojem SL určeném pomocí GARCH(1,2). 

Graf č.  5.11 Vývoj MAE a SL dle GARCH(1,2) 
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Zdroj: Excel, vlastní modifikace 

Z grafu je patrné, že velikosti SL získané strategií GARCH4SL kopírují hodnoty MAE 

s menším zpožděním než SL získaný pomocí ATR a tomu odpovídá také nižší počet 

realizovaných ztrát, než vykazují optimalizace ATR3SL, ATR4SL, ATR5SL. Vyšší zisky 

však u této strategie limituje častý výskyt hodnot SL na úrovni 50tick a 25tick  i v případech, 

kdy hodnoty MAE nedosahují hodnot vyšších než 10tick. To však nemusí být nutně indikace 

špatně zvoleného modelu. Ani ATR ani GARCH nezachycují trend vývoje a pokud je z nich 

odvozována velikost SL, pak může vysoká hodnota takto získaného SL při vstupu ve směru 

trendu indikovat velké potencionální hodnoty MFE. Výsledky jsou podrobeny dalšímu 

zkoumání, kdy je strategie GARCH4SL komparována se strategií ATR4SL (Tab. č. 5.17).  

Graf č.  5.12 Komparace strategií 1SL50, ATR4SL a GARCH4SL 

 1SL50 ATR4SL GARCH4SL 

initial accountUSD 10000.00 10000.00 10000.00 

net capitalUSD 40065.00 80760.00 70455.00 

trades 110.00 110.00 110.00 

profitable 103.00 86.00 91.00 

loss 7.00 24.00 19.00 

efficiency% 94.84 92.27 92.99 

profitability% 93.64 78.18 82.73 

growth% 300.20 707.60 604.55 

max risk% 2.50 2.60 2.60 

maxDD% 1.15 4,60 4.50 

Zdroj: Excel, vlastní modifikace 

Optimalizace strategie GARCH4SL vykazuje nižší zisk o 10305USD než strategie ATR4SL. 

Vzhledem k ostatním výsledným hodnotám lze konstatovat, že je strategie i přes nižší zisky o 

něco stabilnější. Na základě grafické analýzy bylo dále zjištěno, že v případě ATR4SL je 

pouze v 7 případech odvozena velikost SL ve výši 50tick. V případě GARCH4SL je SL ve 

výši 50tick určena ve 25 případech jako nejvhodnější SL pro daný den a z toho v 18 případech 

ve stejný den překročila hodnota MFE hodnotu 100tick. Vzhledem k zaměření optimalizací na 

řízení SL nejsou optimalizace pomocí řízení PT aktuální pro další testování. Na základě 

výsledků je strategie GARCH4SL dále transformována na strategii GARCH3SL, tedy bude 

zúžena na tři intervaly a bude možné otevírat pozice pro 3 hodnoty SL, kdy bude úplně 

vynechán SL ve výši 50 a signály vycházející z příslušného intervalu budou brány jak signály 

pro otevření pozice se SL25 a tedy dvěma kontrakty.  
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Graf 5.13 zobrazuje vývoj SL v komparaci s MAE pro modifikaci optimalizace strategie na 

GARCH3SL. Z grafu je evidentní, větší počet exit na typu SL.  

Graf č.  5.13 Vývoj MAE a SL dle GARCH3SL 

 

Zdroj: Excel, vlastní modifikace 

Tabulka 5.14 srovnává výsledky optimalizační strategie GARCH4SL a GARCH3SL. Zisk je 

po úpravě intervalů zvýšen o 5050USD. Počet ztrát se zvýšil na 23 a ziskovost se tak snížila o 

1,83p.b. Efektivita strategie dosahuje stále příznivých hodnot a úpravu optimalizace lze 

vzhledem k zvýšenému zisku při zachování stabilních ostatních parametrů považovat za 

úspěšnou.  

Tab. č.  5.17 Komparace strategií ATR4SL, GARCH4SL a GARCH3SL 

 GARCH4SL GARCH3SL 

initial accountUSD 10000.00 10000.00 

net capitalUSD 70455.00 75505.00 

trades 110.00 110.00 

profitable 91.00 87.00 

loss 19.00 23.00 

efficiency% 92.99 92.08 

profitability% 82.73 80.90 

growth% 604.55 655.05% 

max risk% 2.60 2.60 

maxDD% 4.50 4.50 

 
Zdroj: Excel, vlastní modifikace 
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5.7 Optimalizace strategie po aplikaci nelineárního modelu volatility 

V kapitole 4. byl proveden odhad nejlepšího nelineárního modelu volatility za účelem užití 

vybraného modelu v optimalizačních fázích kapitoly 5. Pro sledovanou časovou řadu byl 

zvolen jako nejlepší nelineární model EGARCH(1,1) a pomocí něj budou nastaveny hodnoty 

SL a počty kontraktů pro jednotlivé obchody. Stejně jako v kapitole 5.6 budou odhady 

volatility dle EGARCH(1,1) rozděleny v první fázi na čtyři intervaly, k nimž bude přiřazena 

hodnota SL, od které se bude odvíjet počet kontraktů. V první fázi jsou použity hodnoty 

z tabulky 5.15. a strategie je označena EGARCH4SL. Tabulka 5.18 shrnuje výsledky 

dosažené po užití modelu EGARCH(1,1) v řízení velikosti SL.  

Tab. č.  5.18 Shrnutí výsledků strategie EGARCH4SL 

initial accountUSD 10000.00 efficiency% 92.03 

net capitalUSD 68500.00 profitability% 80.91 

trades 110.00 growth% 604.55 

profitable 89.00 max risk% 2.60 

loss 21.00 maxDD% 5.20 

Zdroj: Excel, vlastní modifikace 

Optimalizační strategie EGARCH4SL je komparována s optimalizační strategií GARCH4SL, 

jelikož obě strategie pracují se stejnými parametry intervalů pro určení velikosti SL. 

Obchodní účet je pomocí EGARCH4SL zhodnocen na 68500USD, tedy o 1955USD méně, 

než vykazuje strategie GARCH4SL.Ostatní parametry dosahují srovnatelných výsledků.  

Graf č.  5.14 Vývoj MAE a SL dle EGARCH4SL a GARCH4SL 

 

Zdroj: Excel, vlastní modifikace 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106



66 

 

Graf 5.14 znázorňuje vývoj hodnot SL pro obě komparované strategie a vývoj MAE. Vývoj 

hodnot SL u obou sledovaných modelů vykazuje nepřiměřenou četnost SL ve výši 50tick. 

V grafu je ale patrné, že EGARCH4SL je citlivější a četnost SL ve výši 50tick bude nižší. 

Optimalizována strategie je modifikována na optimalizační strategii EGARCH3SL a zúžena 

na 3 intervaly, jež jsou totožné s intervaly strategie GARCH3SL. Výsledky tabulky 5.19 

hodnotí jako vhodnější pro řízení velikosti SL prostřednictvím odhadů volatility optimalizační 

strategii GARCH3SL, která pracuje s odhady volatility dle lineárního modelu GARCH(1,2). 

Snížení intervalů zvýšilo zisky oběma strategiím oproti původnímu nastavení intervalů.  

Návrhy modifikace lze považovat za úspěšné. 

Tab. č.  5.19 Komparace strategií EGARCH3SL a GARCH3SL 

 EGARCH3SL GARCH3SL 

initial accountUSD 10000.00 10000.00 

net capitalUSD 73710.00 75505.00 

trades 110.00 110.00 

profitable 86.00 87.00 

loss 24.00 23.00 

efficiency% 91.53 92.08 

profitability% 78.18 80.90 

growth% 637.10 655.05 

max risk% 2.60 2.60 

maxDD% 4.50 4.50 

Zdroj: Excel, vlastní modifikace 

5.8 Vyhodnocení a interpretace výsledků  

Úvodní strategie 1SL50 byla optimalizována pomocí řízení normalizovaného risku a počtu 

kontraktů na obchod pomocí nástrojů modelování volatility. Nejlepší modifikace jednotlivých 

optimalizací shrnuje tabulka 5.20. Optimalizační strategie pomocí indikátoru ATR vykázala 

nejvyššího celkového zisku v USD po odečtení poplatků po její modifikaci na ATR3SL. 

Ziskovost této strategie je v komparaci s původní strategií a dalšími optimalizacemi nejnižší a 

to vzhledem k nejvyššímu počtu ztrát. Ukazatel i přesto dosahuje na hodnotu 90% a snížení 

této hodnoty v komparaci s ostatními strategiemi není vykoupeno snížením stability strategie. 

Optimalizační strategie pomocí odhadů volatility pomocí lineárního modelu GARCH(1,2) a 

EGARCH(1,1) dosahují srovnatelných výsledků ukazatelů ziskovosti, efektivity i 

maximálního propadu účtu. Modifikovaná optimalizační strategie GARCH3SL dosahuje 
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oproti EGARCH3SL o 1795USD vyššího celkového zisku po odečtení poplatků. Všechny 

nástroje modelování volatility byly použity pro optimalizaci velikosti SL a počtu pozic na 

základě subjektivně nastavených parametrů jejich užití. Po všech zvolených optimalizacích 

uvedených v tabulce 5.20 byly zvýšeny zisky úvodní strategie při zachování příznivých 

hodnot ostatních ukazatelů a tak lze jednoznačně nastavení parametrů užití zhodnotit jako 

úspěšné.  

Tab. č.  5.20 Shrnutí výsledků jednotlivých optimalizací 

 1SL50 2SL25 ATR3SL GARCH3SL EGARCH3SL 

initial accountUSD 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 

net capitalUSD 40065.00 65330.00 82395.00 75505.00 73710.00 

trades 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 

profitable 103.00 92.00 78.00 87.00 86.00 

loss 7.00 18.00 32.00 23.00 24.00 

efficiency% 94.84 91.93 90.00 92.08 91.53 

profitability% 93.64 83.64 70.90 80.90 78.18 

growth% 300.20 553.3 723.95 655.05 637.10 

max risk% 2.50 2.50 2.60 2.60 2.60 

maxDD% 1.15 4.85 4,60 4.50 4.50 

 

Zdroj: Excel, vlastní modifikace 
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6. Závěr 
 

Cílem práce bylo optimalizovat strategii obchodování futures pomocí nástrojů modelování 

volatility. Optimalizace strategie byly prováděny pomocí řízení normalizovaného risku a 

počtu kontraktů na obchod za neměnných ostatních parametrů strategie. Pro účely této práce 

byly vybrány časové řady akciového indexu amerického e-mini trhu YM od 25. září 2013 do 

12. prosince 2014. Pro jednotlivé analýzy byly použity denní výnosy i intradenní data 

v závislosti na testovaném nástroji modelování volatility. Dílčí cíle této práce definované 

úvodem naplňují kapitoly aplikačně-empirické, které vychází z druhé a třetí teoreticko-

metodologické kapitoly. 

Dílčí cíl, kterým byl odhad a posouzení vhodnosti užití lineárního a nelineárního modelu 

volatility, naplňuje kapitola čtvrtá. Nejprve byla analyzovaná časová řada denních uzavíracích 

cen vybraného trhu podrobena testu stacionarity. Následný odhad lineárních a nelineárních 

modelů volatility byl proveden na upravených datech pomocí diference logaritmů v programu 

EViews. Nejlepší lineární a nelineární model byl vybrán na základě významnosti jednotlivých 

parametrů. Jako nejlepší lineární model byl stanoven GARCH(1,2) a nelineární 

EGARCH(1,1) a to na základě informačních kritérií, významnosti koeficientů rozptylu a u 

nelineárního modelu významnosti asymetričnosti informací. Vybrané modely byly dále 

podrobeny diagnostickými testy normality, autokorelace a heteroskedasticity, jež potvrdily 

požadované kritéria pro nejlepší odhad lineárního a nelineárního modelu. Na základě 

výsledků testování a grafického srovnání odhadů volatility s reálnou volatilitou vyjádřenou 

pomocí čtverců výnosů byl GARCH(1,2) i EGARCH(1,1) shledán jako vhodný k aplikaci na 

vybrané časové řadě dat trhu YM a tedy k užití při optimalizacích strategie obchodování 

futures.  

Obsahem páté kapitoly bylo naplnění hlavního cíle diplomové práce prostřednictvím naplnění 

zbývajících dílčích cílů. V úvodu kapitoly byl představen obchodovaný trh YM a nastaveny 

přesné parametry obchodní strategie včetně počátečního kapitálu ve výši 10000USD, marginu 

ve výši 500USD a poplatku na kontrakt 10USD. Vyobrazení trhu bylo nastaveno 

na 15minutový cenový graf typu candlestick. Otevření pozice bylo definováno indikátorem, 

formací a časovým omezením. Uzavření pozice bylo definováno pomocí PT ve výši 80tick, 

SL ve výši 50tick, jedním kontraktem a také časovým omezením, jež vychází z nastaveného 

parametru realizace vstupů i výstupů během jednoho obchodního dne. Definována strategie 
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byla otestována s požadavkem získat údaje alespoň 100 obchodů na vybrané časové řadě a její 

výsledky byly dále analyzovány. Počáteční kapitál ve výši 10000USD byl zhodnocen o 

300,2p.b. a konečný stav účtu k datu 12. října 2014 vykázal disponibilní zůstatek ve výši 

40065USD po odečtení poplatků. Celkem bylo realizováno 110 obchodů z toho 103ziskových 

a 7ztrátových. Strategií bylo vygenerováno 63 signálů pro vstup long a 47 pro vstup short. V 

63 případech byl proveden výstup typu PT a v 6 případech výstup na hodnotě SL. 

Pravděpodobnost, že obchod nebude ztrátový je 93,64% a efektivita strategie činí 94,84%.  

Obsahem dalšího dílčího cíle páté kapitoly bylo nastavení parametrů užití odhadů volatility 

v optimalizačních strategiích a optimalizované strategie otestovat. První optimalizace 

vycházela pouze z hodnoty MAE realizovaných obchodů. Normalizovaný risk ve výši 50tick, 

jež předpokládala úvodní strategie (1SL50), je v první optimalizaci rozdělen na dva kontrakty 

s fixním SL ve výši 25tick (2SL25). Druhá optimalizační metoda užila indikátor volatility 

ATR definovány v části teoretické podkapitoly 3.7 pro řízení počtu pozic a určení variabilní 

velikosti SL na kontrakt. Návrh optimalizace pracuje s hodnotou normalizovaného risku ve 

výši 50tick a variabilní velikostí SL na jeden kontrakt, která je vypočtena na základě hodnoty 

indikátoru ATR pro data jednotlivých obchodů. Počet kontraktů je u této optimalizace určen 

podílem normalizovaného risku a vypočtené velikosti SL (ATR3SL). Třetí a čtvrtá 

optimalizace pracuje s lineárními a nelineárními odhady volatility vybraných modelů 

GARCH(1,2) a EGARCH(1,1). Odhady jsou v optimalizaci užity obdobně jako v případě 

optimalizace na základě indikátoru ATR a jsou rozděleny v základním nastavení na intervaly, 

přičemž je každému intervalu přiřazena hodnota SL na základě které je následně určen počet 

kontraktů na obchod (GARCH3SL, EGARCH4SL). Výsledky jednotlivých optimalizací byly 

závěrem srovnány se strategií 1SL50.  

Strategie 2SL50 navýšila zisk úvodní strategie o 25265USD při zachování stability ostatních 

posuzovaných ukazatelů. Strategie EGARCH3SL zvýšila stav disponibilní částky účtu k datu 

12. října 2014 na hodnotu 73710USD a GARCH3SL na hodnotu 75505USD. Obě strategie 

zároveň vykazují příznivých výsledků ukazatelů ziskovosti, efektivity i maximálního propadu 

účtu. Optimalizační strategie pomocí indikátoru ATR vykázala nejvyššího celkového zisku a 

to 82395 USD po odečtení poplatků. Ziskovost je u této strategie v komparaci se strategií 

1SL50  a dalšími optimalizacemi nejnižší a to vzhledem k nejvyššímu počtu ztrát. Ukazatel i 

přesto dosahuje na hodnotu 90% a v komparaci s ostatními strategiemi není nejvyšší celkový 

zisk vykoupen snížením stability strategie.  
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Závěrem této diplomové práce lze konstatovat, že byly úspěšně naplněny všechny dílčí cíle a 

tedy splněn také cíl hlavní. Po všech realizovaných optimalizacích zaměřených na řízení 

normalizovaného risku a počtu kontraktů pomocí nástrojů modelování volatility byly zvýšeny 

jak zisky úvodní strategie, tak byly zachovány příznivé parametry ostatních ukazatelů, jež 

indikují stabilitu jednotlivých optimalizací v čase.   
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Seznam zkratek 

 
AC 

ADF 

B/E 

CBOT 

CFTC 

COT 

DAX 

DJIA 

JB 

MAE 

MFE 

NIC 

NYSE 

Obr. 

OTC 

PAC 

PT 

SL 

Tab. 

YM 

 

autokorelační funkce 

rozšířený Dickey Fuller test 

hodnota vstupu, break even point 

Chicago Board of Trade 

Commodity  Futures Trading Commission 

report publikovaný CFTC 

Deutscher Aktien Index 

Dow Jones Industrial Average 

Jarque-Bera test 

hodnota protipohybu po vstupu, maximum advarse excursion 

maximální možná hodnota po vstupu, maximum favorable excursion 

New Impact Curve 

New York Stock Exchange 

obrázek 

mimoburzovní trhy, overthecounter 

parciální autokorelační funkce 

výstup na předem stanovené hodnotě, profit target 

předem definovaná ztráta, stop loss 

tabulka 

e-mini Dow, futures kontrakt odvozený od DJIA 
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Příloha  1 Dickey-Fuller test 

 

Null Hypothesis: LNRT_CLOSE has a unit root  
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -17.30224  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.572492  

 5% level  -1.941857  

 10% level  -1.616011  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRT_CLOSE)  

Method: Least Squares   

Included observations: 308 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRT_CLOSE(-1) -0.999602 0.057773 -17.30224 0.0000 
     
     R-squared 0.493695     Mean dependent var -4.31E-05 

Adjusted R-squared 0.493695     S.D. dependent var 0.009079 

S.E. of regression 0.006460     Akaike info criterion -7.242994 

Sum squared resid 0.012813     Schwarz criterion -7.230883 

Log likelihood 1116.421     Hannan-Quinn criter. -7.238151 

Durbin-Watson stat 1.970548    

 

Zdroj: EViews8 


