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1. ÚVOD 

Kaţdý podnikatelský subjekt je dnes vystaven rizikům. Většina podniků působících  

na českém trhu obchoduje také na trhu zahraničním, s čímţ je spjato velké mnoţství 

trţních rizik. Trţní riziko je ztráta, která plyne ze změn podmínek na trhu. I kdyţ si české 

společnosti uvědomují tuto hrozbu, stále přetrvává určitý počet těch, které sice o trţních 

rizicích slyšely, avšak neznají jeho míru, a tudíţ při svém plánování a rozhodování s nimi 

„nepočítají“. 

Cílem této diplomové práce je aplikace metodologie CorporateMetrics  

ve společnosti MSA, a.s, kde bude zjištěna míra měnového rizika. Pro diplomovou práci je 

vybrána firma, která na trhu působí dlouho a její produkty se ve velké míře vyváţejí  

do různých koutů světa. 

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou a obsahuje celkem 

šest kapitol včetně úvodu a závěru. Teoretická část obsahuje druhou a třetí kapitolu. 

Praktická část pak představuje čtvrtou a pátou kapitolu. 

Druhá kapitola je zaměřena na vysvětlení základních pojmů jako je riziko, nejistota 

atd. a rozdělení rizik dle rizikových faktorů a jejich následné definování. Tato kapitola  

také obsahuje způsoby měření rizika a moţnosti sníţení rizika. 

Ve třetí kapitole je popsána metodologie Value at Risk. V jejích podkapitolách se 

setkáme s různými metodami odhadu Value at Risk, také s popisem metodologie 

CorporateMetrics a s predikcí měnového kurzu dle různých modelů. V této části je uveden 

moţný postup výpočtu měnového rizika spolu s metodami výpočtu, jeţ některé jsou 

vyuţity v praktické části této práce. 

Čtvrtá kapitola je zaměřena na představení společnosti MSA, a.s. a její 

charakteristiku ve vztahu k případným rizikům. Zde jsou popsána moţná rizika,  

jeţ mohou ovlivnit či ovlivňují rozhodování společnosti. 

V páté kapitole je metoda CorporateMetrics aplikována na trţby dané společnosti   

a zjištěna hodnota měnového rizika. V závěru práce jsou zjištěné výsledky zhodnoceny. 
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2. CHARAKTERISTIKA PODNIKOVÝCH RIZIK 

V této části práce se zabýváme pojmem „riziko“ a jeho vysvětlením, rozdělením  

dle různých charakteristik. Jednotlivá rizika jsou v této kapitole popsána dle svých 

charakteristických rysů. Dále pak jsou popsány míry rizika a moţnosti měření rizika  

a také moţnost sníţení vzniklého rizika. 

2.1.  Základní pojmy 

Riziko je moţné chápat jako nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty či zničení 

při podnikaní. Riziko je tedy často chápáno jako nebezpečí vzniku určité ztráty. Finanční 

teorie obvykle definuje riziko jako volatilitu finanční veličiny okolo očekávané hodnoty 

v důsledku změn řady parametrů, viz Smejkal a Rais, (2010). 

Rizika patří mezi nevyhnutelné komponenty jakékoli aktivity. Riziko je obecně 

definováno jako potencionální ztráta subjektu v budoucnosti vyplývající z daného 

finančního, komoditního či jiného nástroje. Tuto potencionální ztrátu označujeme  

jako neočekávanou ztrátu, viz Jílek, (2000). 

Neţ se budeme dále zabývat druhy rizik, je důleţité vymezit také pojem nejistota  

a vztah mezi nejistotou a rizikem. Nejistota je neurčitost, náhodnost podmínek či výsledků 

nějakých jevů či procesů. Je to také nemoţnost spolehlivého stanovení budoucích faktorů, 

které ovlivňují hospodářský výsledek. V případě nejistoty jsou parametry a situace 

popsány pomocí intervalů (minimální a maximální hodnoty) případně pomocí fuzzy 

mnoţin, viz Zmeškal a kol., (2005). 

Riziko ve vztahu k nejistotě můţeme chápat jako takový druh nejistoty, kdy je 

moţno pomocí obvyklých statistických metod kvantifikovat pravděpodobnosti vzniku 

odchylujících se výsledků, kdeţto v případě nejistoty můţeme určit pouze interval. 

Rizika můţeme členit podle druhů finančních rizikových faktorů na trţní, kreditní, 

operační, obchodní a riziko likvidity. Tržní riziko souvisí s pohybem trţních faktorů  

a můţeme jej rozdělit na akciové, měnové, úrokové, komoditní a opční. Oproti tomu 

kreditní riziko, nebo téţ úvěrové riziko, je rizikem ztráty ze selhání partnera tím,  

ţe nedostojí svých závazků dle sjednaných podmínek. A v neposlední řadě operační riziko 

je spojeno s chybovostí lidského činitele a technických systémů. 
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Obchodní riziko je spojené s obchodem, ať uţ se jedná o obchod uzavřený  

na mezinárodní úrovni či nikoli. Obchodní riziko tedy zahrnuje obchodní, politická  

a právní rizika, která lze sníţit adekvátním poradenstvím a postupy. 

Riziko likvidity můţeme definovat jako riziko, ţe podnikatelský subjekt ztratí 

schopnost dostát svým finančním závazkům v době, kdy se stanou splatnými, nebo nebude 

schopen financovat svá aktiva.  

Dále rizika můţeme členit podle způsobu eliminace na: 

 specifické, nebo téţ jedinečné – tyto rizika jsou odstranitelná vytvořením 

vhodných portfolií s větším počtem aktiv, 

 systematické, nebo téţ faktorové – takováto rizika lze odstranit hedgingem. 

2.2. Kreditní riziko 

Kreditní riziko, nebo téţ úvěrové riziko, je rizikem ztráty ze selhání dluţníka tím,  

ţe nedostojí svých závazků podle podmínek kontraktu, a tím způsobí drţiteli pohledávky 

ztrátu. Tyto závazky vznikají z úvěrových aktivit, obchodních a investičních aktivit, 

z platebního styku a vypořádání cenných papírů při obchodování na vlastní i cizí účet,  

viz Jílek, (2000). 

Úvěrová rizika můţeme členit na: 

 přímé úvěrové riziko, 

 riziko úvěrových ekvivalentů, 

 měnové vypořádací riziko, 

 riziko úvěrové angaţovanosti. 

Přímé úvěrové riziko je rizikem ztráty ze selhání dluţníka u tradičních rozvahových 

poloţek v plné nebo jejich částečné hodnotě, tzn. u úvěrů, půjček, vkladů, dluhopisů, 

směnek. Řadí se mezi nejstarší riziko a také nejdůleţitější riziko na finančním trhu. 

Riziko úvěrových ekvivalentů je taktéţ rizikem ztráty ze selhání dluţníka,  

ale tato ztráta se týká podrozvahových poloţek, tzn. u poskytnutých úvěrových příslibů, 

poskytnutých záruk, poskytnutých či potvrzených dokumentárních akreditivů, derivátů atd. 
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Úvěrový ekvivalent se stanoví jako součin konverzního faktoru a jmenovité 

hodnoty transakce nebo jako součet reálné hodnoty derivátu a potenciální angaţovanosti,  

která se rovná součinu jmenovité hodnoty a konverzního faktoru (Jílek, 2000). 

Měnové vypořádací riziko je rizikem ztráty ze selhání transakcí v procesu 

vypořádání, zejména v situacích, kdy došlo k dodání hodnoty partnerovi, ale hodnota  

od partnera ještě není k dispozici. 

Riziko úvěrové angažovanosti neboli riziko koncentrace portfolia, je riziko ztráty 

angaţovanosti vůči jednotlivým partnerům, skupinám partnerů, partnerům v jednotlivých 

zemích, ekonomickým sektorům, jednotlivým kontraktům apod. 

2.3. Operační riziko 

Operačním rizikem se myslí riziko vzniku ztráty či škody z důvodu, ţe operace 

neproběhla správně, nebo se neuskutečnila vůbec. Tento typ rizika je spojen většinou se 

selháním lidského faktoru – defraudace, opomenutí, nedodrţení interních předpisů  

a procesů.  

Operační riziko můţeme dělit na tři kategorie, a to na 

 transakční riziko, 

 riziko operačního řízení, 

 riziko systému. 

Transakční riziko je rizikem vzniku ztráty z prováděných operací v důsledku chyb 

v provedení operací nebo chyb vyplývajících ze sloţitosti produktů a neschopnosti 

současných systémů je provádět, či chyb v zaúčtování obchodů, nebo také chyb  

ve vypořádání obchodů atd. 

Riziko operačního řízení je rizikem ztráty, vzniklé z chyb v řízení aktivit  

na různých úrovních podniku. Jedná se ve své podstatě o těţko identifikovatelné  

aţ neidentifikovatelné obchody nad limit, neautorizované obchodování jednotlivými 

obchodníky, podvodné operace vztahující se k obchodování a zpracování včetně chybného 

zaúčtování a padělání či praní peněz atd. 
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Riziko systémů je opět rizikem ztráty z chyb, ale tentokrát v systémech podpory. 

Patří zde chyby počítačových programů, chyby v matematických vztazích a modelech,  

nesprávné a opoţděné podávání informací vedení, chyby vzniklé při přenosu dat atd. 

Operační riziko je ze své podstaty špatně kvantifikovatelné. Nelze nikdy spoléhat  

na zkušené pracovníky, neboť i oni mohou snadno udělat chybu a svého postavení zneuţít.  

Operační riziko se eliminuje správně nastavenými procesy, limity a navazujícími 

kontrolami dodrţování těchto procesů a limitů. Příkladem je fungující proces obchodování. 

Za řízení tohoto rizika a zavedení odpovídajícího vnitřního auditu je odpovědné vedení 

podniku jako celek. 

2.4. Obchodní riziko 

Obchodní riziko je spojeno s transakcemi uskutečněnými na mezinárodní úrovni  

a můţeme toto riziko rozdělit na sedm kategorií, a to 

 právní riziko, 

 riziko změny úvěrového hodnocení, 

 reputační riziko, 

 daňové riziko, 

 riziko měnové konvertibility, 

 riziko pohromy, 

 regulační riziko. 

Právní riziko se týká nesolventnosti a uzavíracího započtení, dokumentace, právní 

způsobilosti subjektů sjednávat kontrakty a legality a prosaditelnosti kontraktů. Právní 

riziko je rizikem ztráty z právních poţadavků partnera či z právní neprosaditelnosti 

kontraktů. 

Riziko změny úvěrového hodnocení je rizikem ztráty ze ztíţení moţnosti získat 

peněţní prostředky pomocí poskytnutého úvěru za přijatelné náklady. 

Reputační riziko patří mezi rizika ztráty z poklesu reputace na trzích. 

http://www.treasury.cz/risk4.php
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Daňové riziko je riziko, ţe dojde ke ztrátě, jeţ vyplývá ze změny daňových zákonů 

nebo nepředvídatelného zdanění. 

Riziko měnové konvertibility je riziko ztráty z nemoţnosti konvertovat měnu  

na jinou měnu jako následek změny politické nebo ekonomické situace. 

Riziko pohromy souvisí s přírodními katastrofami, válkou, krachem finančních 

systému, při nichţ vznikají ztráty. 

Regulační riziko můţe vzniknout při nemoţnosti splnit regulační opatření a z chyb 

v předvídání budoucích regulačních opatření. 

2.5. Riziko likvidity 

Riziko likvidity je spojeno s neschopností dostát svým závazkům a dělí se na dvě 

kategorie, a to na  

 riziko financování, 

 riziko trţní likvidity. 

Riziko financování vznikne v případě momentální platební neschopnosti  

a týká se schopnosti splnit poţadavky na investování a financování vzhledem k nesouladu 

v peněţních tocích. Jedná se ve své podstatě o riziko spojené s neschopností zajistit 

hotovost na portfolio aktiv a pasiv při určitých splatnostech a úrokových mírách. 

Riziko tržní likvidity je rizikem ztráty v případě malé likvidity trhu s finančními 

nástroji bránící rychlé likvidace pozic, čímţ je omezen přístup k peněţním prostředkům 

(Jílek, 2000). Jedná se o riziko, při němţ dojde k poklesu likvidity nástrojů na trhu  

a nebude zde existovat rozumná cena.  

2.6.  Trţní riziko 

Trţní riziko patří mezi druhé nejvýznamnější riziko a jedná se o riziko ztráty  

ze změn trţních cen v důsledku nepříznivých změn trţních podmínek. Mezi nepříznivé 

trţní podmínky můţeme zařadit nepříznivý vývoj úrokových měr, nepříznivý vývoj cen 

akcií či cen komodit a v neposlední řadě také nepříznivý vývoj měnového kurzu. 
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Existují čtyři základní kategorie trţního rizika a to úrokové riziko, akciové riziko, 

komoditní riziko a měnové riziko, nebo téţ devizové riziko (viz dále vysvětleno). 

Při zajišťování tohoto rizika prostřednictvím derivátů, se kromě výše uvedených 

rizik setkáváme s dvěma (vedlejšími) kategoriemi trţního rizika a to s rizikem korelačním  

a rizikem úvěrového rozpětí. Korelační riziko, nebo téţ bazické riziko, jakoţto riziko ztráty 

z porušení historické korelace mezi rizikovými kategoriemi, nástroji, produkty, měnami  

a trhy. Oproti tomu riziko úvěrového rozpětí vzniká při změnách rozpětí u cenných papírů 

různého úvěrového hodnocení (úvěrové rozpětí je rozdíl mezi výnosem do splatnosti 

daného finančního nástroje a výnosem do splatnosti obdobného bezrizikového finančního 

nástroje. 

Úrokové riziko 

Úrokovému riziku je vystaven kaţdý subjekt, který má v aktivech či pasivech 

finanční a komoditní nástroje s určitými splatnostmi, a přitom platí, ţe u kaţdé splatnosti 

se hodnota dlouhých pozic rovná hodnotě krátkých pozic (Jílek, 2000). 

Úrokovým rizikem jsou zatíţeny především dluhové cenné papíry a úrokové 

deriváty (např. úrokové futures). Na změny úrokových sazeb reagují i ceny dluhopisů. 

Úrokové sazby a ceny dluhopisů se vyvíjejí protichůdně. V případě poklesu úrokových 

sazeb tedy ceny dluhopisů rostou, při růstu naopak klesají. 

Akciové riziko 

Akcie patří mezi nejrizikovější finanční instrumenty, a s tím je spojeno  

také akciové riziko, jeţ je riziko plynoucí z drţby akcií. K akciovému riziku dochází  

ve chvíli, kdy je investice do akcií znehodnocena vlivem poklesu cen akcií na akciovém 

trhu nebo také zhodnocena vlivem růstu cen akcií na akciovém trhu. 

Komoditní riziko 

Komoditní riziko se odkazuje na budoucí trţní hodnoty a velikosti budoucích 

příjmů, způsobené kolísáním cen daných komodit. Mezi takovéto komodity patří obilí, 

drahé kovy, plyn, elektřina atd. 

Komoditní riziko je představováno potenciální moţností změny v ceně zboţí,  

které musí být zakoupeno nebo prodáno. Komoditní riziko můţe také vzniknout  

http://www.penizenavic.cz/slovnik-pojmu/futures/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&langpair=en%7Ccs&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Market_value&rurl=translate.google.cz&usg=ALkJrhj4SXqtlrntBEdDncMagnlIk_tCsg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&langpair=en%7Ccs&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Income&rurl=translate.google.cz&usg=ALkJrhjoJAqUWMPR5i8ifkwAMbc6_XqlVg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&langpair=en%7Ccs&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Commodity&rurl=translate.google.cz&usg=ALkJrhixQ-9o1pKROa_6djD003nOWEiKfA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&langpair=en%7Ccs&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Metal&rurl=translate.google.cz&usg=ALkJrhhwEqPcUHYRZ3V4uCNFnCHRDlgOjQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&langpair=en%7Ccs&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gas&rurl=translate.google.cz&usg=ALkJrhhVgBltS0rBIEmBSnv5JzLQDZipeA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&langpair=en%7Ccs&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Electricity&rurl=translate.google.cz&usg=ALkJrhhIK-E5rdfyrS4LbNY_qTB4gIs5Qw
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z nekomoditního podnikání, pokud jsou vstupy či produkty a sluţby komoditní sloţkou. 

Komoditní riziko ovlivňuje spotřebitele a koncové uţivatele, jako jsou výrobci, vlády,  

a velkoobchodníci. Pokud ceny komodit rostou, rostou téţ náklady komoditních nákupů,  

coţ sniţuje zisk z operací. 

Měnové riziko 

Měnové riziko nebo téţ kurzové či devizové riziko je druh rizika vznikajícího 

změnou kurzu jedné měny vůči jiné měně. Kdyţ investoři a firmy drţí statky či provádějí 

obchodní operace napříč hranicí měnových oblastí, vystavují se měnovému riziku,  

proti kterému se však mohou zajistit. 

Tomuto riziku čelí všechny subjekty působící v rámci otevřené ekonomiky.  

U krátkodobých kontraktů je malá pravděpodobnost změny měnových kurzů, opakem jsou 

dlouhodobé kontrakty, kdy je pravděpodobnost změny měnových kurzů vysoká,  

někdy i téměř 100%. 

2.7. Měření rizika 

Neţ začneme popisovat moţnosti měření rizika, je dobré si nejdříve objasnit pojem 

míry rizika. Obecně lze míry rizika rozdělit na disperzní míry, jeţ zahrnuje centrální 

momenty a obecné momenty, a dále na downside míry, zde je moţno zařadit veličiny safety 

first (bezpečnost především) a lower partial moments (spodní parciální momenty). 

Disperzní míry pak zahrnují rozptyl a směrodatnou odchylku, kdy rozptyl udává, 

 jak moc náhodná veličina kolísá kolem střední hodnoty. A směrodatná odchylka je míra, 

která odhaduje rozsah odchylek skutečného výsledku od očekávaného. 

Oproti tomu downside míry zahrnují Value at Risk (VaR), jeţ můţeme definovat 

jako nejhorší moţnou ztrátu, ke které můţe dojít s předepsanou pravděpodobností  

ve stanoveném budoucím období. 

Nyní se jiţ budeme věnovat měření rizika, které se provádí pomocí rozptylu  

a následně směrodatné odchylky. U směrodatné odchylky jde o odhad pravděpodobné 

odchylky skutečné výnosnosti od očekávané výnosnosti. 

Rozptyl výnosu aktiva je dán vztahem 

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bnov%C3%BD_kurz
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bna
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22 )(

1
)var( iiti RER
N

R  , (2.1) 

kde 
2

je rozptyl výnosu aktiva, N je počet sledovaných hodnot, itR  je diskrétní výnos 

daného aktiva za dané období a )( iRE  je střední hodnota výnosu aktiv. 

Směrodatná odchylka výnosu aktiva je odmocnina z rozptylu výnosu aktiva a je 

dána vztahem 

)var()( ii RR  , (2.2) 

Střední hodnota výnosu aktiv se vypočte jako váţený aritmetický průměr výnosů 

daného aktiva dle vzorce 

 
t

iti R
N

RE
1

)(  , (2.3) 

Výnos jednotlivých aktiv je vypočten na základě diskrétního výnosu, dle vztahu 

 
1

1

t

tt

it
P

PP
R  , (2.4) 

kde tP  je cena aktiva v čase t, 1tP  je cena aktiva v čase t-1. 

Rozptyl portfolia a směrodatná odchylka se vypočte následujícím způsobem, kde 

rozptyl portfolia se vypočte dle vzorce 

ij

i j

jip xx2 ,  (2.5) 

kde 
2

p  je rozptyl portfolia aktiv, ij  je kovariance mezi i -tým a j-tým aktivem, ix  je 

podíl i-tého aktiva v portfoliu, jx  je podíl j-tého aktiva v portfoliu. 

Také zde je směrodatná odchylka dána odmocninou z rozptylu portfolia a vypočte 

se dle vztahu 

2

pp  , (2.6) 
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Dále je potřeba uvést výpočet kovariance, jeţ je potřeba pro výpočet rozptylu. 

Kovariance udává statistickou závislost dvou aktiv, jedná se tedy o statistickou závislost 

mezi i-tým a j-tým aktivem. Kovariance je definována vztahem 

)()(
1

jjt

t

iitij RERRER
N

 (2.7) 

kde itR je diskrétní výnos i-tého aktiva za dané období, )( iRE  je střední hodnota výnosu 

aktiv, 
jtR je diskrétní výnos j-tého aktiva za dané období, N je počet aktiv v portfoliu. 

Kovariance můţe nabývat kladných i záporných hodnot. Je-li kovariance kladná, 

jsou aktiva statisticky závislá a vyvíjí se stejným směrem. Pokud je však kovariance 

záporná, aktiva se vyvíjí opačným směrem. Vyjde-li kovariance nulová, neexistuje mezi 

aktivy statistická závislost. 

Výpočet kovariance je nutný k sestrojení kovarianční matice, která zachycuje 

statistickou závislost jednotlivých aktiv v portfoliu. Na hlavní diagonále jsou umístěny 

rozptyly daných aktiv. 

Kovarianční matice mají několik zajímavých vlastností. První vlastností je,  

ţe se jedná o matice čtvercové, coţ znamená, ţe počet řádků se rovná počtu sloupců,  

a ţe celkový počet prvků N je roven N2
. 

Druhou vlastností je, ţe rozptyly finančních aktiv se objevují na diagonále matice,  

coţ jsou pozice leţící na spojnici levého horního rohu s pravým dolním rohem. 

Poslední vlastností je, ţe matice je symetrická, coţ tedy znamená, ţe číslo,  

které se objevu v řádku i sloupce j se také objevuje v řádku j sloupce i. To znamená,  

ţe prvky, které se vyskytují na pozicích nad diagonálou, se také vyskytují na pozicích  

pod diagonálou. Coţ znamená, ţe kovariance mezi prvním a druhým aktivem je stejná  

jako kovariance mezi druhým a prvním aktivem. 
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2.8. Moţnosti sníţení rizika 

Cílem sníţení rizik je zajistit, aby obchodování, zaujímání pozic a operační aktivity 

nevystavily instituci ztrátám ohroţující její ţivotaschopnost. Schopnost instituce vydrţet 

ekonomické a trţní změny odpovídá stupni vývoje systému řízení rizik. 

Neţ dojde k samotnému sniţování rizika, je nutné provést analýzu rizika. Analýzu 

rizika můţeme chápat jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich uskutečnění  

a dopadu na aktiva, tedy stanovení rizik a jejich závaţností. Analýza rizik zahrnuje tyto 

kroky: identifikaci aktiv (vymezení posuzovaného subjektu a aktiv, jeţ vlastní), stanovení 

hodnoty aktiv (určení hodnoty aktiv a jejich význam pro subjekt, ohodnocení moţného 

dopadu jejich ztráty), identifikace hrozeb a slabin (určení situací, které mohou negativně 

ovlivnit hodnotu aktiv), stanovení závaţnosti hrozeb a míry zranitelnosti (určení 

pravděpodobnosti výskytu hrozby a míry zranitelnosti subjektu vůči hrozbě). Kvalitní 

řešení jakéhokoli problému v jakékoli oblasti je vţdy postaveno na kvalitní analýze rizik, 

viz Smejkal a Rais, (2010). 

Existuje několik moţností sníţení rizika, mezi které patří např. zajištění pomocí 

derivátů, vyuţití hedgingu, pojištění se proti riziku, transfer rizika atd. 

Deriváty jsou nástrojem řízení trţního rizika. Obecně se deriváty definují jako 

kontrakty, jejichţ reálná hodnota závisí na hodnotě podkladového aktiva. Podle kategorie 

trţního rizika rozdělujeme deriváty na úrokové, akciové, komoditní a měnové. Někdy se 

také deriváty člení na finanční (úrokové, akciové a měnové deriváty) a komoditní. 

Jednotlivé druhy derivátů dělíme na forward, futures, swap, opce. Forward se řadí 

mezi nejstarší druh derivátů a představuje závazek kupujícího koupit určité mnoţství 

podkladového aktiva k určitému dni, za předem stanovenou cenu, nebo v některých 

případech k přijetí nebo poskytnutí peněţní platby podle vývoje úrokové míry či indexu,  

a závazek prodávajícího prodat dané mnoţství aktiva za týchţ podmínek. S forwardy se 

obchoduje na OTC (over-the-counter) trzích, nikoli na burzách.  

I kdyţ futures má stejnou charakteristiku jako forward a liší se v tom, ţe podmínky 

kontraktu jsou standardní a ţe se s nimi obchoduje na speciálních burzách (tzv. derivátové, 

termínové či opční burzy) a ne na OTC trzích. Podmínky daného kontraktu podrobně 

stanoví burza, na níţ se s daným kontraktem obchoduje. 
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Swap je dalším druhem derivátu a zavazuje dvě strany k výměnám určitých 

podkladových nástrojů v určitých intervalech v budoucnosti. Můţeme říci, ţe se jedná 

v tomto případě o dva nebo více forwardů, které spolu jsou navzájem smluvně spojeny. 

Podmínky takovéhoto kontraktu jsou podrobně stanoveny ve smlouvě, k níţ se obě strany 

zaváţou.  

Opce poskytuje vlastníkovi právo k nákupu nebo prodeji určitého nástroje 

k určitému dni, po určitou dobu v budoucnosti za stanovenou cenu a závazek prodávajícího 

opce prodat nebo koupit daný nástroj za daných podmínek. Také zde jsou podmínky 

kontraktu podrobně rozepsány ve smlouvě. Jedná se o OTC nebo burzovní kontrakt,  

jenţ vlastníkovi opce umoţňuje v budoucnosti k přesně stanovené době splatnosti (jedná  

se o evropskou opci) nebo v budoucnosti po určitou přesně stanovenou dobu (americká 

opce) nakoupit nebo prodat podkladový nástroj za realizační cenu. 

Podle druhu podkladového aktiva je moţné opce rozdělit na opce,  

kde vlastník má přímo právo na nákup nebo prodej daného aktiva  

nebo na futures, kdy vlastník má právo na nákup nebo prodej daného aktiva 

prostřednictvím futures. 

Opce se člení na plain-vanilla opce a exotické opce. Dále můţeme členit opce 

na call a put. Při call opci má kupující právo opci koupit a v případě put opce má kupující 

právo prodat podkladové aktivum za realizační cenu. 

Další formou sníţení rizika je moţnost vyuţití hedgingu. Princip hedgingu spočívá 

v tom, ţe máme nějaké rizikové aktivum a k němu přikoupíme jiné rizikové aktivum  

(např. opci či forward) a tím vytvoříme hedgingové portfolio a to se namíchá tak,  

aby riziko bylo co nejmenší. 

Rozlišujeme různé typy hedgingu, a to dle 

 podle počtu revizí v čase (kolikrát hedging provádíme) na statický  

a dynamický, 

 podle frekvence revizí na diskrétní a spojitý, 

 jaké riziko zajišťujeme zda-li celkové riziko či systematické riziko, 
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 podle typů náhodných finančních aktiv na akciové, úrokové, obligací, 

dalších finančních derivátů (např. weather deriváty), 

 podle typů rizika na trţní, kreditní, operační, 

 podle strategií na faktorově neutrální (delta hedging, delta-gama hedging, 

imunizace portfolia), minimalizace rozptylu, minimalizace hodnoty VaR, 

minimalizace střední hodnoty ztráty, maximalizace střední hodnoty funkce 

uţitku. 

Další moţností je transfer rizika. Transfer rizika znamená přesun rizika,  

kterému bychom museli čelit my, na jiný subjekt, který je ochoten čelit riziku místo nás,  

za poskytnutou úplatu. Jedná se o takové subjekty, které se na přebírání rizika přímo 

specializují, viz Ostříţek, (2007). 

Další moţností je vyuţití pojištění proti riziku. Podstata této moţnosti sníţení rizika 

spočívá v ochraně pojišťovaného subjektu před následky realizovaného rizika. Důsledky 

moţného rizika a riziko samotné je přenášeno na pojišťovnu, která za tuto „ochranu“ 

poţaduje adekvátní finanční odměnu. 

 

 



 

16 
 

3. METODOLOGIE VALUE AT RISK 

V této kapitole je popsána metodologie Value at Risk včetně metod odhadů jakou 

jsou historická simulace, metoda kovariancí a variancí a metoda Monte Carlo. Dále je 

v této kapitole popsána metodologie CorporateMetrics a predikce měnového kurzu  

dle modelů volatility.  

3.1. Obecná charakteristika metodologie Value at Risk 

Metoda Value at Risk patří mezi velmi rozvinuté a vyuţívané metody slouţící 

k eliminaci moţných velkých ztrát.  Metoda Value at Risk (VaR) odhaduje nejhorší ztrátu,  

ke které můţe dojít s předepsanou pravděpodobností ve stanoveném budoucím období. 

Výsledky metody VaR se pouţívají pro stanovení kapitálových poţadavků,  

pro alokaci investičních prostředků, pro ohodnocení jednotlivých obchodníků,  

pro názornější a operativnější informovanost, pro řízení finančních rizik a pro integraci 

různých typů rizik do jedné hodnoty, viz Cipra, (2008). 

VaR má dva základní parametry: hodnota úrovně (alfa), neboli hladina 

významnosti, a rizikový horizont h, jeţ je období v budoucnosti, za které se zjišťuje 

hodnota potenciální ztráty. Hladina významnosti se nejčastěji stanovuje na úrovni 5%  

a 1%. Není však ani výjimkou hladina významnosti na úrovni 0,03% či 0,05%. Rizikový 

horizont se nejčastěji bere jako měsíční (tedy 20 dní), roční (tedy 250 dní) nebo můţeme 

pouţít také týdenní. Záleţí, za jakou dobu chceme zjistit hodnotu potenciální ztráty.  

Základní úvaha při určení Value at Risk vychází z toho, aby pravděpodobnost zisk, 

ţe z portfolia aktiv bude zisk ( ) menší neţ předem stanovená hladina zisku ( zisk ), 

byla rovna stanovené hladině významnosti . Tedy Value at Risk znamená ztrátu  

a vychází to z toho, ţe zisk se dá vyjádřit jako záporná ztráta, viz Zmeškal, (2004). 

Matematicky lze VaR definovat jako jednostranný kvantil z rozdělení zisků či ztrát 

finančních aktiv během určité doby drţení, stanovený na základě určitého historického 

období bezprostředně předcházejícímu. Tedy zisk je vyjádřen dle vzorce 

 )Pr( zisk , (3.1) 
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nebo  

 )Pr( VaR . (3.2) 

kde VaR = - zisk  přičemţ rovnice (3.2) je rovnicí základní pro odvození VaR.  

   

3.2. Metody odhadu VaR 

Existují různé metody odhadu VaR, avšak neexistuje ţádná standardní metoda 

odhadu VaR. Metody odhadu se liší zejména v metodách simulace změn rizikových 

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

Mezi tři hlavní metody stanovení VaR patří metoda variancí a kovariancí, metoda Monte 

Carlo a metoda historické simulace. 

Metoda variancí a kovariancí 

Metoda variancí a kovariancí, nazývaná téţ parametrická metoda, vyuţívá 

k odhadu potenciálních ztrát portfolia v budoucnosti statistiky o volatilitách hodnot 

v minulosti a korelací mezi změnami hodnot. Tyto volatility a korelace rizikových faktorů 

se stanoví pro zvolené doby drţení pomocí historických údajů. Hodnota VaR vychází 

z určitého rozdělení pravděpodobnosti rizikových faktorů a předpokládané korelace mezi 

nimi. Tento model má vysoké informační poţadavky a vyuţívá pouze historických údajů. 

Pouţitým údajům z minulosti můţeme přiřadit stejné váhy nebo bliţším údajům přiřadíme 

váhy vyšší, čímţ utlumíme větší změny ve volatilitách a v korelacích dávných událostí. 

Tento parametrický přístup je zaloţen na předpokladu, ţe rozdělení budoucích 

výnosů je normální. Matematicky lze hodnotu VaR dle metody variancí a kovariancí 

vyjádřit takto: 

 )()(1 REVaR  (3.3) 

kde  je normované normální rozdělení, je hladina významnosti,  je směrodatná 

odchylka a )(RE  je střední hodnota výnosů. 

V praxi se vedle maximální ztráty pouţívá také pojem očekávaná ztráta,  

tzv. Expected tail loss (ETL) za hodnotou VaR. ETL má oproti VaR lepší vypovídací 

schopnost. Výpočet ETL pro parametrickou metodu má následující vztah  
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)(11ETL ,  (3.4) 

kde je funkce hustoty a 1 je normální normované rozloţení a (z) se pak vypočítá 

jako  

 

2

2

1
exp

2

1
)( zz . (3.5) 

Metoda Monte Carlo 

Metoda Monte Carlo vyuţívá k odhadu VaR velký počet simulací vývoje hodnoty 

finančních aktiv. Tento náhodný vývoj hodnot, můţe mít průběh např. dle Brownova 

procesu. Historické údaje je moţné pouţít jako vstupní parametry pro výpočet modelu. 

Tato metoda je flexibilní a uţitečná zejména u nástrojů s nelineárním průběhem hodnot. 

Metoda Monte Carlo modeluje stochastické procesy, které zahrnují lidskou volbu  

či procesy s neúplnými informacemi. Procesy jsou simulovány generováním náhodných 

čísel. 

Simulace Monte Carlo se skládá ze tří základních kroků, a to generování scénářů, 

kde s vyuţitím volatilit a korelací se generuje velké mnoţství scénářů budoucích cen  

dle modelů. Dále ocenění, kdy budou vypočteny výsledné hodnoty jednotlivých scénářů.  

A v neposlední řadě shrnutí, v němţ jsou vyjádřeny výsledky simulací,  

ať uţ jako rozdělení pravděpodobnosti nebo určitou mírou rizika. 

V praxi bývají výnosy trţních sazeb často korelovány. Korelační závislost mezi 

dvěma proměnnými vyjadřuje koeficient korelace ji, , nebo téţ normovaná kovariance. 

Koeficient korelace se stanoví jako 

 
ji

ji

ji

2

,

, ,  (3.6)  

kde 
2

, ji  je kovariance mezi i-tým a j-tým aktivem a můţe nabývat hodnot , , i  je 

směrodatná odchylka i-tého aktiva a j  je směrodatná odchylka j-tého aktiva. 

Korelační hodnoty se pohybují v intervalu 1;1 , kde hodnota -1 označuje silnou 

negativní korelační závislost a hodnota 1 označuje silnou pozitivní korelační závislost, 
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hodnota 0 pak znamená, ţe veličiny na sobě nejsou závislé. Vzorec pro výpočet kovariance 

je dán vztahem dle (2.7).  

Při generování náhodných veličin je nutné vzít v úvahu korelace mezi náhodnými 

faktory. Jednou z moţností je provedení generování závislého náhodného vektoru 

prvotních faktorů ( z~ ) dle Choleského algoritmu  

 Pez t

T 
, (3.7) 

kde te


 je vektor nezávislých proměnných, P je horní trojúhelníková matice odvozená 

z kovarianční matice C pro nichţ platí vztah mezi výše zmiňovanou maticí jeţ má 

následující zápis 

 TPPC , (3.8) 

kde P je horní trojúhelníková matce a TP  je transponovaná matice P.  

U Brownova geometrického procesu se buď cena vyvíjí exponenciálním trendem, 

nebo jde o proces s logaritmickými cenami. Proces, u něhoţ se cena vyvíjí exponenciálním 

trendem, je definován jako 

 dzPdtPdP ,  (3.9) 

kde P je trţní cena, je trendový koeficient,  je směrodatná odchylka a dz je náhodná 

sloţka. 

Předchozí rovnici můţeme upravit na následující početní vztah 

 dzdt
P

dP
.  (3.10) 

Geometrický Brownův proces s logaritmickými cenami má následující vztah 

 dzdtPd ln .  (3.11) 

Simulace náhodného vývoje trţních cen dle Geometrického Brownova modelu má 

tento vztah 

 )exp(1 dzdtPP tt .  (3.12) 
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Metoda historické simulace 

Metoda historické simulace je vyuţívána k odhadu potenciální budoucí ztráty  

na základě historických scénářů o minulých hodnotách. Historická simulace simuluje 

potenciální ztráty bez zavádění jakýchkoli předpokladů o rozdělení. Výhodou historické 

simulace je, ţe nečiní ţádné předpoklady o rozdělení pravděpodobnosti rizikových faktorů. 

Nepředpokládá ani ţádné explicitní či stabilní korelace mezi rizikovými faktory. 

Nevýhodou je však potřeba dostatečného počtu historických dat. 

Pomocí historické simulace lze vypočíst změnu hodnoty portfolia na základě 

skutečných historických hodnot rizikových faktorů. Odhadnutý VaR na určité úrovni 

spolehlivosti je skutečná ztráta, ke které by došlo během období. Není zde potřeba 

stanovení variance a kovariance kaţdého rizikového faktoru. 

Metodu historické simulace VaR můţeme pouţít jak pro lineární, tak pro nelineární 

portfolio. Podmínkou pro uţití historické simulace je však dlouhý časový horizont, nestačí 

tedy pouze pár dní pozorování, nýbrţ je potřeba několik stovek aţ tisící údajů pozorování. 

V tomto přístupu je VaR odhadnut tím, ţe se vytvoří hypotetické časové řady  

ze skutečných historických časových řad.  

V případě měnového rizika se historická simulace VaR provede z historických 

údajů o výši kurzu. Hodnota měny, nebo-li kurz, se převede na výnos. Po té se pomocí 

nástroje v Excelu a to Generátoru pseudonáhodných čísel vytvoří potřebné historické 

scénáře na zvolené budoucí období. Generátor náhodně vybere vţdy jednu hodnotu výnosu 

pro jeden scénář a od této hodnoty dále (dle zvoleného časového horizontu např. 20 dní pro 

měsíční horizont atd.) se vytvoří potřebná časová řada. Historická simulace tedy vychází 

z toho, ţe kaţdý jednotlivý údaj z minulosti s určitou pravděpodobností (jeţ je pro všechny 

simulované scénáře stejná) nastane také v budoucnosti. 

Filtrovaná historická simulace 

Mezi základní problém historické simulace patří, ţe při vyuţití dlouhého 

historického období můţe dojít ke změně trţních podmínek, s čímţ historická simulace 

nepočítá a předpokládá konstantní volatilitu v čase.  Coţ tedy znamená, ţe některé scénáře,  

jeţ se jeví, jako zajištěné mohou být ve skutečnosti velmi riskantní. 
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Pokud chceme překonat nedostatky historické simulace a odstranit tím  

tak  problémy, které při pouţití této metody mohou nastat, provedeme filtraci historické 

simulace. Dojde tedy k filtrování historických výnosů a důvodem je přizpůsobení dat tak, 

aby odráţeli aktuální informace. Filtrace se provede pomocí následujícího početního 

vztahu 

 
2

2
´ T

t

t

t

R
R ,  (3.13) 

kde ´tR jsou filtrované historické výnosy v čase t, tR jsou historické výnosy v čase t, 2

t
je 

rozptyl v čase t a 2

T  je rozptyl v čase T. 

Existují čtyři způsoby zpřesnění odhadu historického VaR na bázi metody 

historické simulace, 

 vyhlazení pomocí Kernelovy funkce, 

 extreme value distribution (rozdělení extrémních hodnot), 

 Cornish-Fisherova aproximace, 

 Johnsonova rozdělení. 

Kernel fitting je regresní technika pro odhad reálné hodnoty funkce. Odhadovaná 

funkce je hladká a pro úroveň hladkosti je dán jeden parametr. Tato technika představuje 

soubor nepravidelných datových bodů uspořádaných do hladké linie či plochy. Kernelova 

funkce je váhová funkce pouţívaná při neparametrické metodě odhadu. Mezi takovéto 

Kernelovy funkce pouţívaná při vyhlazování patří např. Epanechnikova a Gaussova 

funkce.  

Rozdělení extrémních hodnot je odvětví statistiky zabývající se extrémními 

odchylkami hodnot od mediánu. Tato teorie si klade za cíl zhodnotit typ rozdělení 

pravděpodobnosti generovaných scénářů. Rozdělení extrémních hodnot je teorie,  

která slouţí k posouzení rizika. Existují dva přístupy zjištění rozdělení extrémních hodnot, 

základní přístup a tail-fitting.  

Cornish-Fisherova aproximace je technika zaloţená na odhadu kvantilů  

jako funkce normovaných normálních kvantilů se vzorkem šikmosti a špičatosti. VaR  

na bázi této metody se vypočte dle následujících vztahů 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Statistics&prev=/search%3Fq%3Dextreme%2Bvalue%2Bdistributions%26hl%3Dcs%26prmd%3Divnsb&rurl=translate.google.cz&usg=ALkJrhhdOcSfhpdXbFWiOe8MJ8V2w9MyMQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Deviation&prev=/search%3Fq%3Dextreme%2Bvalue%2Bdistributions%26hl%3Dcs%26prmd%3Divnsb&rurl=translate.google.cz&usg=ALkJrhiO9lGfEj15P_HBbb6RObjAzwTOiA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Median&prev=/search%3Fq%3Dextreme%2Bvalue%2Bdistributions%26hl%3Dcs%26prmd%3Divnsb&rurl=translate.google.cz&usg=ALkJrhi_5fH6c11vlVvADX8_Gm8Znpk1HA
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ˆ~ 222 zzzzzzx ,  (3.14) 

kde )(1z ,  je hladina významnosti, ˆ je šikmost, ˆ  je koeficient excesu, 

 ˆˆ~xVaR ,  (3.15) 

kde ˆ  je směrodatná odchylka a ˆ  je střední hodnota. 

Pokud chceme zjistit hodnotu očekávané ztráty za hodnotou VaR, tzv. ETL, na bázi 

Cornish-Fischerovi aproximace, je nutné pouţít tento početní vztah 

 ˆˆ)(( 1 ZfETL , (3.16) 

kde )(1z ,  je hladina významnosti, ˆ  je směrodatná odchylka a ˆ  je střední 

hodnota, hodnota f (x) se vypočte dle následujícího vztahu 

 
)52(

36

ˆ
)3(

24

ˆ
)1(

6

ˆ
)( 222 xxxxxxxf , (3.17) 

kde )(1z ,  je hladina významnosti, ˆ je šikmost, ˆ  je koeficient excesu. 

Přičemţ za x se dosadí hodnota vypočtená dle vzorce (3.6).   

Johnsonovo rozdělení je poslední metodou výpočtu VaR na bázi historické 

simulace. Tato metoda je náročná na výpočet, avšak dosahuje nejspolehlivějších výsledků.  

Hodnota funkce VaR se vypočítá na základě Tuenterova algoritmu. Nejdříve je 

nutné vypočíst hodnotu parametru m a to následujícím způsobem 

 2
32

6ˆ
24

2

2m ,  (3.18) 

kde ˆ  koeficient excesu a  je startovací hodnota, kterou si musíme určit  

a jeţ bude Řešitelem v Excelu vypočtena. 

Následně provedeme výpočet parametrů Johnsonova rozdělení 

 
1

lnˆ ,  (3.19) 
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m

m
sign

2

)1)(1(
sinh)ˆ(ˆ 1 ,  (3.20) 

 ˆˆˆ ,  (3.21) 

 
)1)2cosh()(1(

ˆ2ˆ
2

,  (3.22) 

 
1

1ˆ
)ˆ(ˆˆ m

sign ,  (3.23) 

kde ˆ je šikmost, ˆ  je směrodatná odchylka, ˆ je střední hodnota, ˆ , ˆ , ˆ , ˆ , ˆ  jsou 

poţadované parametry. 

Nyní je potřeba určit startovací hodnoty pro 1  a 2 a jejich výpočet pomocí 

cílového programování z následujících rovnic 

 06ˆ32 2

1

3

1

4

1 , (3.24) 

 0ˆ)2)(1( 22

22 .  (3.25) 

Dále je nutné provést výpočet spodní a horní hranice pro  

 )2ˆ(21h ,  (3.26) 

 );max( 21

s , (3.27) 

kde h  je horní hranice  a s je spodní hranice pro . 

A nyní se pomocí cílového programování nalezne hodnota , 

 0ˆ
2

2)1( 2

2
m

m ,  (3.28) 

za podmínek  

 hs .  (3.29) 

Posledním krokem je jiţ samotný výpočet hodnoty VaR, 
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 ˆ
ˆ

ˆ
sinh

z
x ,  (3.30) 

 xVaR ,  (3.31) 

kde )(1z . 

Také zde můţeme vypočítat hodnotu ETL a to následujícím způsobem 

 ˆ
ˆ

ˆ)(
sinhˆ

1 Z
ETL ,  (3.32) 

kde  je hladina významnosti, 
ˆ  , ˆ , ˆ , ˆ  jsou poţadované parametry, jeţ jsou vyčísleny 

při výpočtu VaR dle Johnsonova rozdělení. 

3.3. CorporateMetrics 

CorporateMetrics je celkový rámec pro měření trţního rizika v podnikovém 

prostředí. Je to soubor metodik, definicí, dat a softwarů pro měření trţních rizik. 

CorporateMetrics umoţňuje firmám předpovídat zisk a cash-flow pro různé hodnoty 

trţních sazeb (devizových kurzů, úrokových sazeb, cen komodit atd.). Z takto získaných 

výsledků předpovědí lze zajistit míru trţního rizika.  

Metodologie CorporateMetrics vyuţívá také dalších metod, jako je VaR,  

jeţ se pouţívá v rizikové analýze portfolia. Dále také pracuje CorporateMetrics i s dalšími 

metodami, mezi které patří metodologie RiskMetrics, která se zabývá analýzou portfolia.  

RiskMetrics se pouţívá pro předpověď moţné změny hodnoty portfolia finančních 

instrumentů (např. výnosů akcií, měnových kurzů, obligací, komodit, vlastního kapitálu  

a jejich derivátů).  

CorporateMetrics se oproti tomu více zaměřuje na podnikové finanční výsledky,  

jeţ jsou porovnávány s plánem na následující stanovené období. Dalším rozdílem  

mezi těmito metodami je délka období, kdy metoda RiskMetrics je zaměřena na kratší 

časové období, většinou o délce jednoho měsíce, a metoda CorporateMetrics se zabývá 

obdobím od dvou měsíců do jednoho roku. 
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Měření trţního rizika 

Měření trţního rizika můţeme shrnout do následujících základních kroků,  

kdy na začátku je nutná specifikace finančního ukazatele, dále je provedeno mapování 

rizika společnosti, generování scénářů, ohodnocení a výpočet míry rizika.  

Specifikace finančního ukazatele znamená rozhodnutí společnosti o konkrétním 

finančním výsledku a odhad výše rizika. Mezi hlavní ukazatele, jeţ mohou měřit riziko 

v této metodě, patří zisk a peněţní toky. A oba ukazatelé jsou v podnikovém a investičním 

prostředí velký zájem. Jsou odrazem dobrého řízení společnosti manaţery a to byl hlavní 

důvod jejich výběru. 

Zisk vypovídá o finanční situaci podniku, o schopnosti manaţerů řídit podnik,  

o konkurence schopnosti daného podniku atd.  Zisk v jeho různých podobách slouţí 

k výpočtu rentability společnosti a určení její výkonnosti. Metoda CorporateMetrics 

pouţívá při svých výpočtech dvě formy zisku a to EaR a EPSaR. EaR (Earnings–at– Risk) 

vyjadřuje maximální pokles zisku v důsledku změny trţních faktorů v určitém časovém 

období a při zvolené hladině významnosti. Oproti tomu EPSaR (Earnings–Per –Share–at– 

Risk) je rozšířením EaR o akciovou bázi.  

Peněţní toky se člení na tři části, a to na peněţní toky z provozní činnosti, peněţní 

toky z investiční činnosti a peněţní toky z finanční činnosti. Všechny tyto části zahrnují 

různé úrovně aktivit společnosti a zjišťují, zda má společnost dostatečné mnoţství 

disponibilních zdrojů, tedy likvidních finančních prostředků, určených k plynulému 

financování těchto aktivit. Metodologie CorporateMetrics pouţívá při výpočtu pouze 

jedinou formu ukazatele peněţních toků, a to CFaR (Cash–Flow–at–Risk), jenţ vyjadřuje 

maximální pokles peněţních prostředků v důsledku změny trţních faktorů v určitém 

časovém období a při zvolené hladině významnosti. 

Mapování rizika patří mezi proces identifikace, jak výkyvy trţních sazeb 

(náhodných proměnných) ovlivňují stanovený finanční ukazatel. Při mapování rizika  

se předpokládá, ţe společnost si jiţ stanovila finanční ukazatel, pro který bude odhadovat 

výši rizika a to za pomocí EaR, EPSaR či CFaR. Mapování rizika je specifické a unikátní 

nejen pro kaţdou společnost ale také pro kaţdou zvolenou situaci.  
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Generování scénářů zahrnuje vytvoření velkého počtu scénářů, které mapují různé 

trţní hodnoty. Generováním scénářů trţních sazeb je určeno rozdělení pravděpodobnosti 

trţních sazeb v různých časových obdobích. V metodologii CorporateMetrics je 

generování scénářů vyjádřeno jako cesta pro jednu nebo více trţních proměnných 

v předem určeném časovém horizontu. Čím více je takovýchto scénářů stanoveno,  

tím větší můţeme získat rozpětí hodnot, jeţ můţe daná proměnná nabývat ve zvoleném 

časovém horizontu.  

Ohodnocení znamená vyčíslení budoucích finančních výsledků pro kaţdý scénář 

trţní sazby. Abychom dosáhli ohodnocení, je nutné dosadit výsledky zjištěné  

při generování do mapování rizika společnosti a to pro kaţdý scénář zvlášť, tím společnost 

obdrţí rozdělení moţných finančních výsledků. 

Výpočet míry rizika je konečnou fází měření trţního rizika a zahrnuje výpočet 

parametrů, jeţ popisují a charakterizují rizikovost dosaţených výsledků. Mezi ukazatele 

vyjádření rizikovosti patří směrodatná odchylka (vyjadřuje míru symetrického rozptýlení 

od očekávané nebo střední hodnoty odhadovaného finančního výsledku), interval 

spolehlivosti (vyjadřuje pravděpodobnost, ţe finanční výsledek nebude niţší neţ tento 

stanovený interval spolehlivosti), maximální ztráta vzhledem k stanovenému cíli (je částka, 

o kterou můţe finanční výsledek klesnout v porovnání s podnikovým plánem na určité 

hladině významnosti) a průměrná ztráta (je očekávaná hodnota o kterou můţe klesnout 

finanční ukazatel pod průměrnou ztrátu na zvolené hladině významnosti). 



 

27 
 

3.4. Predikce měnového kurzu 

Měnový kurz můţeme predikovat pomocí několika modelů, které budou následně 

popsány v této části práce. Jedná se především o modely EWMA, ARCH a GARCH. 

Modely EWMA 

Modely EWMA (Exponentially weighted moving average) představují analogii 

jednoduchého exponenciálního vyrovnání pro volatilitu (Cipra, 2008). Rozdíl oproti 

výpočtu historické volatility je v tom, ţe při průměrování volatility váhy klesají 

exponenciálně do minulosti, v čemţ se nachází řada výhod např. v praxi bývá volatilita 

více ovlivněna aktuálními pozorováními, jeţ jsou v modelu EWMA zdůrazněny většími 

váhami, oproti pozorování v minulosti, které mají v modelu EWMA váhy niţší. Dále se 

v modelu EWMA se samovolně reguluje problém odlehlého pozorování s abnormální 

velikostí. 

Volatilita pomocí přístupu EWMA je odhadována z následující rovnice 
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t yyyy  ,  (3.33) 

kde 2ˆ
t

je odhadnutá volatilita a zároveň téţ předpověď budoucí volatility v čase t, y je 

průměrná hodnota kurzu, je koeficient útlumu, jehoţ hodnota se pohybuje v intervalu 

(0,1), yt je hodnota kurzu v čase t. 

Modely ARCH 

Modely ARCH (Autoregresive conditional heteroscedasticity) patří mezi 

autoregresní modely volatility. Modely tohoto typu patří dnes mezi nejúspěšnější nástroj 

pro modelování finančních časových řad. Modely ARCH vychází ze dvou předpokladů,  

a to ţe modely finančních časových řad jsou heteroskedastické (volatilita se v čase mění)  

a volatilita je jednoduchou kvadratickou funkcí minulých předpovědních chyb, viz Cipra, 

(2000). 

Volatilitu dle toho modelu vypočteme pomocí následujícího vztahu 
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2 ... mtmtt ee ,  (3.34) 
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kde  je proměnná, et je odchylka, přičemţ střední hodnota odchylek je nulová, 0  má 

hodnotu z intervalu (0,1) a m jsou řády. 

Modely GARCH 

Modely GARCH vycházejí z modelu ARCH a odstraňují jeho nedostatky,  

např. vyţadování vysokého řádu m, jeţ by adekvátně popsal vývoj volatility dané řady; 

nutnost odhadu velkého počtu parametru, přičemţ můţe dojít k porušení podmínky 

nezápornosti. Tyto nedostatky odstraňuje model GARCH (Generalized ARCH) a v tomto 

modelu můţe volatilita záviset na svých předchozích hodnotách. 

Volatilita dle modelu GARCH se vypočítá následujícím způsobem 

 
2

1

2

1

2

jt

s

j

jit

m

i

it e , (3.35) 

za podmínek 

 0,0,0,1)(
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i , (3.36) 

kde měří reakci podmíněné volatility na trhu,  měří vytrvalost při podmíněné volatilitě 

bez ohledu na to, co se děje na trhu,  určuje úroveň průměrné volatility. 

GARCH parametry jsou odhadovány na základě maximalizace hodnoty 

logaritmické funkce věrohodnosti. Pokud je podmíněné rozdělení chyb normální proces, 

pouţívá se následující vztah pro výpočet logaritmické funkce věrohodnosti, 
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L , (3.37) 

kde  označuje parametry podmíněné variance, přičemţ platí =( , , ). 

Při maximalizaci logaritmické funkce věrohodnosti můţe dojít k několika 

problémům, totéţ platí pro maximální věrohodnost většiny jednorozměrných GARCH 

modelů. Změny v datech způsobí změnu v koeficientu odhadu. Pokud je však model dobře 

specifikován a zpracován, odhady parametrů by se neměly příliš změnit. Čím více dat 

máme k dispozici, tím lepšího odhadu dosáhneme. 
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GARCH modely mají mnoho výhod oproti modelům EWMA, mezi které patří 

např. parametry jsou optimálně odhadovány na základě maximální věrohodnosti, 

koeficienty reakce a vytrvalosti jsou odhadnuty odděleně, dlouhodobý průměr v modelu 

GARCH můţe být prognózován z odhadovaných parametrů
1
, prognózovaná volatilita 

v modelu GARCH není konstantní.  

Existuje několik modifikací modelu GARCH, jeţ jsou motivované snahou odstranit 

různé nedostatky původních GARCH modelů. Volba příslušného modelu GARCH závisí  

na typu aktiva a četnosti dat, jeţ jsou k dispozici.  

GJR GARCH 

Tento model vznikl z důvodu neschopnosti modelu GARCH modelovat 

asymetrické chování, kdy kladné a záporné odchylky et mohou mít odlišný vliv  

na volatilitu. Úspěšnou modifikaci modelu GARCH na GJR GARCH navrhli Glosten, 

Jagannathan a Runkle podle nichţ byl příslušný model pojmenován. Někdy se ale také 

můţeme setkat s označením prahový GARCH model (threshold GARCH či TARCH)  

viz (Cipra, 2008). 

GJR GARCH model má tento vztah pro volatilitu 
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A-GARCH 

Asymetrický GARCH model (Asymmetric GARCH) přidává další parametr 

k symetrickému modelu GARCH. Po přidání další proměnné do modelu, má A-GARCH 

následující tvar pro výpočet volatility 
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1
 U modelu EWMA je volatilita časové struktury konstantní. 
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kde zachycuje tzv. pákový efekt. 

I-GARCH 

Integrovaný GARCH model (Integrated GARCH) značený jako I-GARCH model. 

Tento model s jednotkovým kořenem autoregresního polynomu v rovnici volatility,  

se vyznačuje se tzv. perzistencí v rozptylu. Oproti tomu model GARCH je stacionární  

ve volatilitě. V modelu I-GARCH přetrvává současná informace jako významná pro 

předpovědi volatility ve všech horizontech (Cipra, 2008).  

Model I-GARCH má tento tvar volatility 
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E-GARCH 

E-GARCH (Exponencial GARCH) neboli exponenciální GARCH vychází 

z GARCH a nemá omezující podmínky. Podmíněný rozptyl v modelu E-GARCH je 

definován následovně 
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kde rozptyl se vypočítá dle vztahu z rovnice (3.43), 
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4. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI MSA, a.s. 

V této kapitole je představena společnost MSA, a.s. V další podkapitole je 

společnost charakterizována ve vztahu k případným rizikům, s nimiţ se tento podnik můţe 

při své činnosti setkat. 

4.1. Představení společnosti MSA, a.s. 

MSA a.s je společností s dlouholetou tradicí. Její historie sahá k 90. létům 19. 

století, kdy se na trhu poprvé objevila jako firma na zpracování dřeva a kulatiny. Postupem 

času měnila nejen svůj předmět činnosti, ale také svůj název. Do podvědomí lidí se zapsala 

jako firma na výrobu průmyslových armatur a čerpadel, i kdyţ v dnešní době jiţ od výroby 

čerpadel upustila a zabývá se jen produkcí armatur.  

MSA, a.s. vyrábí a dodává průmyslové armatury vlastní konstrukce, které jsou 

vyráběny podle mezinárodně uznávaných standardů technických norem. V současnosti se 

firma zabývá výrobou tří produktových segmentů a to kulových kohoutů, armatur  

dle norem API (zde patří šoupátka, ventily, zpětné klapky), armatur dle norem DIN
2
 (zde 

patří šoupátka a zpětné klapky) a armatury pro jadernou energetiku. 

Na následujících obrázcích jsou vyobrazeny hlavní produkty společnosti. 

Obr.4.1. Produkt firmy - šoupátko 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.msa.cz 

 

 

                                                           
2
 Rozdíl mezi normou API a DIN je v rozměrech. 

http://www.msa.cz/
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Obr.4.2. Produkt firmy – ventil 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.msa.cz 

 

Obr.4.3. Produkt firmy – zpětná klapka 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.msa.cz 

 

Obr.4.4. Produkt firmy – kulový kohout 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.msa.cz 

 

http://www.msa.cz/
http://www.msa.cz/
http://www.msa.cz/
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Obr.4.5. Produkt firmy – deskové šoupátko 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.msa.cz 

Kaţdý z těchto segmentů má vlastní vyuţití. Produkty této firmy nacházejí 

uplatnění v odvětvích přepravy a zpracování ropy; přepravy, distribuce a zpracování plynu; 

chemického průmyslu; jaderné i klasické energetiky, teplárenství a tepelných sítí. 

O produkty této firmy mají zájem odběratelé ze všech koutů světa. MSA a.s. 

dodává své výrobky nejen na český trh, ale má také významné odběratele v Americe, 

Rusku, Turecku, Jiţní Korei, Indii, Číně, Spojených Arabských Emirátech, Pákistánu  

a v dalších zemích. 

Mezi její největší konkurenty na českém trhu patří Armatury Group a.s., Arako 

s.r.o. a Armaturka Krnov a.s. I na zahraničním trhu se společnost potýká s konkurencí,  

mezi významné konkurenty patří Grove (Itálie), Audko (Německo), Cameron (Francie), 

Penar (Itálie) a Tormene (Itálie). 

Aby byla zajištěna plynulá výroba je také nutná dobrá spolupráce s dodavateli,  

mezi ty nejvýznamnější se řadí Auma servopohony, Ringmill, Sider Forde, Forgerossi, 

Gasket, Asfo a další zahraniční firmy. Z českých dodavatelů MSA a.s. odebírá materiál  

na svoji výrobu z firem ZPA Pečky, Ţďas a.s, Roučka slévárna a.s. a jiné. 

http://www.msa.cz/
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4.2. Charakteristika společnosti MSA, a.s. ve vztahu k případným 

 rizikům 

Společnost MSA, a.s. je společností s dlouholetou tradicí, s širokým prodejním 

teritoriem a vysokým potenciálem. Při své kaţdodenní podnikatelské činnosti se na trhu  

a nejen na něm setkává s různými druhy rizik, kterým musí neustále čelit např. operačnímu 

riziku, riziku likvidity, obchodnímu riziku či měnovému riziku. 

Denně tato společnost musí čelit operačnímu riziku. Kdy při zaměstnávání několika 

stovek zaměstnanců můţe snadno dojít k selhání lidského faktoru. K takovémuto selhání 

můţe dojít v jakémkoli stupni výroby produktu. Vše začíná na obchodním oddělení,  

kde obchodník komunikuje se zákazníkem o přesné specifikaci produktu. Jiţ zde můţe 

dojít k problému, kdy je produkt špatně specifikován a takto zadán konstruktérům 

k nakreslení. Dalším úsekem, kde můţe dojít k selhání lidského faktoru je výroba.  

Tady riziko můţe přinášet jiţ velké ztráty z důvodu zpomalení výroby u daného výrobku,  

a tím prodlouţení dodací doby a placení penále. Velkou část chyb, jeţ jsou způsobeny 

selháním lidského faktoru, se podaří firmě odhalit dřív, neţ je výrobek expedován. Některá 

takováto selhání jsou bez následků, ale naopak některá přinášejí ztrátu zisku,  

ať jiţ placením penále či objednáním nového materiálu k výrobě, jelikoţ ten původní 

neodpovídal parametrům daného výrobku. Bohuţel se operačnímu riziku nelze zcela 

vyhnout a je velmi špatně kvantifikovatelné. 

Mezi další riziko, kterému je společnost vystavena, patří riziko likvidity. Příčina 

vzniku tohoto rizika nastává v případě neplacení vydaných faktur odběratelem.  

Kdy společnost stojí v pozici věřitele a sama „nemá“ na zaplacení faktur dodavatelům. 

Bohuţel toto riziko patří mezi největší hrozbu podniku. Dodavatelé totiţ nechtějí na své 

peníze déle čekat a odběratelé peníze sice přislíbili, ale bohuţel ještě nezaplatili. Problém 

je moţno vidět v nastavení splatnosti faktur. Pokud jsou dodavatelské faktury splatné 

ve dvouměsíční lhůtě a odběratelské ve lhůtě tří měsíční, tak snadno dochází k platební 

neschopnosti firmy, coţ můţe způsobit problém při příštím nákupu materiálu,  

kdy dodavatel odmítne materiál firmě dodat, aniţ by předem sloţila zálohu převyšující její 

běţnou hodnotu. Východisko z této situace je moţné najít v novém nastavení splatnosti 

odběratelských faktur a sjednotit tuto dobu s dobou splatnosti dodavatelských faktur. Další 

moţností je poţadovat po zákaznících sloţení zálohy, coţ je v dnešní době naprosto běţné 

u takto velkých firem či drahých produktů. 
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Společnost MSA, a.s. je předním dodavatelem průmyslových armatur na světové 

trhy, můţeme tedy říci, ţe je taktéţ vystavena obchodnímu riziku. Své kontrakty společnost 

uzavírá na mezinárodní úrovni a jejich trvání je vesměs dlouhodobé, coţ můţe způsobit 

změnu v podmínkách uzavíraných smluv, kdy na straně odběratele dojde ke zkrácení 

termínu dodání a podnik nestihne zakázku vyexpedovat včas. Takovéto změny v plnění 

plánu mohou způsobit nemalé ztráty finančních prostředků. Mezi další hrozby z pohledu 

obchodního rizika je změna politického reţimu či přírodní katastrofa, jeţ mohou např. 

oddálit plnění smlouvy ze strany odběratele. Vzniklé pohledávky, jeţ nemohou být 

splaceny v řádném termínu z výše uvedených důvodů (např. přírodní katastrofa atd.) se 

mohou v konečném důsledku jevit jako nedobytné. Ztráty z pohledávek mohou vzniknout 

také v případě, kdy společnost dodá výrobek novému odběrateli, se kterým nemá 

dlouhodobou spolupráci. Také v tomto případě mohou společnosti vzniknout značné 

finanční ztráty. Doporučit lze v tomto případě vedení evidence odběratelů a jejich 

hodnocení, a tím předcházet zbytečným ztrátám či nastavení doby dodání tak, aby bylo 

moţné i v případě změny podmínek ze strany odběratele tuto dobu dodrţet.  

V neposlední řadě je také společnost vystavena trţnímu riziku. Ze souboru trţních 

rizik je společnost vystavena nejvíce měnovému riziku. U ostatních rizik se bohuţel 

nepodařilo zjistit, zda-li je firma této hrozbě vystavena. 

Společnost MSA, a.s. prodává své výrobky zákazníkům v eurech, dolarech  

a také českých korunách
3
, z čehoţ vyplývá, ţe je vystavena měnovému riziku. Největší 

objem prodeje je uskutečňován v euru. Dá se říci, ţe uzavírání obchodních kontraktů 

v dolarech začíná upadat, coţ je způsobeno výrazným poklesem této měny vůči české 

koruně. V dnešní době, kdy jsou trhy velmi propojeny, a kdy událost či katastrofa v zemi 

od nás velmi vzdálené ovlivní situaci a dění na všech trzích a tedy i na trhu českém,  

lze očekávat různý vývoj měnového kurzu. Kurz jedné měny vůči měně druhé se kaţdým 

dnem mění a není tedy stabilní, coţ způsobuje určité ztráty. Při velkém objemu výrobků  

či při takto drahých výrobcích, jaké firma MSA, a.s. produkuje, můţe dojít k velkým 

ztrátám způsobených poklesem kurzu. Doba mezi uzavřením smlouvy o dodání určitého 

druhu zboţí a vypořádáním (tedy zaplacení faktury odběratelem) je velmi dlouhá.  

Ať uţ z povahy výrobního procesu, jehoţ délka se pohybuje mezi cca 4-5 měsíci  

(v závislosti na druhu produktu) či délkou fakturačního období, které je také cca tří 

                                                           
3 Objem obchodů uzavřených v českých korunách je ale velmi malý. 
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měsíční. Tato celková doba je tedy velmi dlouhá a kurzy jednotlivých měn mohou projít 

velmi výraznými změnami.  
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5. APLIKACE METODOLOGIE CORPORATEMETRISC VE 

SPOLEČNOSTI MSA, a.s. 

V této kapitole je vypočítána míra měnového rizika pomocí metody VaR respektive 

SaR (Sales-at-Risk) na bázi historické simulace. Hodnota měnového rizika je stanovena 

pro měsíc prosinec roku 2010. 

Nejdříve je zhodnocen vývoj jednotlivých kurzů. Poté bude modelován měnový 

kurz na měsíc prosinec 2010. Měnové kurzy jsou modelovány na základě historických 

údajů, a to údaje zjištěních za období roku 2005 aţ do listopadu roku 2010 (přesněji  

od 3.1.2005 – 30.11.2010 v denních intervalech). Následně je vyčíslena hodnota VaR - 

SaR dle zvolené metody. 

5.1. Měnový kurz CZK/EUR 

Společnost MSA, a.s. je ve své podstatě vývozní společností, i kdyţ část produkce 

putuje na národní trh, většina výrobků je prodávána do zahraničí.  Mezi nejčastější měnu,  

za kterou jsou výrobky prodávány a následně zákazníky nakupovány, je Euro čili EUR. 

Abychom mohli predikovat kurz dle historické metody, musíme mít značné 

mnoţství historických dat. Data byla získána z časových řad ARAD České národní banky 

z www.cnb.cz. K dispozici jsou data od 3.1.2005 – 30.11.2010. 

V následujícím grafu je moţné vypozorovat vývoj daného kurzu za zvolené období. 

Obr.5.1. Vývoj měnového kurzu CZK/EUR 

 

Zdroj: Česká národní banka 

http://www.cnb.cz/
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Graf nám jasně vykazuje vývoj měnového kurzu během stanového období.  

Kdy na počátku hodnota kurzu CZK/EUR přesahovala Kč 30,- a na konci sledovaného 

období se kurz dostal aţ pod hodnotu Kč 25,-. I kdyţ během sledovaného období došlo 

k mírnému vzestupu, můţeme konstatovat, ţe dlouhodobě má kurz klesající tendenci  

a to z důvodu nejen finanční krize, jeţ postihla celý svět, ale také z důvodu velkých 

problémů ve státech, které přijali Euro jako hlavní měnu, jedná se především o Řecko  

a Irsko. 

5.2.  Měnový kurz CZK/USD 

Další měnou, za kterou společnost své produkty prodává, je americký dolar čili 

USD. Z počátku docházelo k většímu mnoţství uzavřených obchodů v USD neţ v EUR. 

Postupem času však docházelo k posilování hodnoty EUR a USD ztrácelo svoji pozici  

na trhu a docházelo k oslabení měny. Z tohoto důvodu také společnost přešla  

na obchodování z USD na EUR. I kdyţ se většina obchodů provádí v EUR i nadále zůstává 

obchodování v USD pro firmu otevřeno a je tedy nutné s touto měnou do budoucna počítat 

v měnovém riziku.  

Vývoj této měny je zachycen v následujícím grafu, jeţ vykazuje kurz CZK/USD  

za zvolené období. K dispozici máme data od 3.1.2005 – 30.11. 2010, získané z údajů 

České národní banky z časových řad ARAD dostupných na www.cnb.cz.  

Obr.5.2. Vývoj měnového kurzu CZK/USD 

 

Zdroj: Česká národní banka 

http://www.cnb.cz/
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Vývoj grafu vykazuje z počátku klesající tendenci. Stejně jako v předchozím grafu, 

také zde dochází ve stejném období k růstu měnového kurzu a tedy oslabení české koruny. 

Následně pak můţeme vypozorovat pokles hodnoty kurzu a opětovný nárůst následovaný 

opět poklesem. Můţeme říci, ţe oproti měnovému kurzu CZK/EUR je tento kurz 

rozkolísanější, důvodem mohou být vzniklé situace na dálném východě, finanční krize atd., 

jeţ mají vliv na vývoj kurzu. Lze říci, ţe kurz má ve své podstatě klesající tendenci,  

o čem svědčí hodnoty na počátku sledovaného období, které dosahovali k částce Kč 25,- 

CZK/USD. Na konci sledovaného období se jiţ kurz pohybuje kolem hodnoty Kč 20,- 

CZK/USD. 

5.3.  Modelování měnového kurzu 

Měnový kurz byl modelován pomocí metody historické simulace. Nejdříve bylo 

potřeba jednotlivé kurzy převést na výnosnosti. Kurzy byly převedeny na výnosnosti  

dle metody diskrétního výnosu, viz vzorec (2.1). Takto převedené jednotlivé kurzy 

zobrazují následující grafy. 

Obr.5.3. Vývoj výnosu měnového kurzu CZK/EUR 

 

Zdroj: vlastní výpočet 

Z grafu je patrný neustálý vývoj, kdy hodnoty výnosu se pohybují mezi 0,01 a -0,01  

a neustále kolísají. Můţe také zpozorovat výkyvy, které bylo moţno také vidět v Obr.5.1.  
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Jak jiţ bylo řečeno, tyto výkyvy způsobilo dění na celosvětových trzích vlivem finanční 

krize. 

Obr.5.4. Vývoj výnosu měnového kurzu CZK/USD 

 

Zdroj: vlastní výpočet 

Také zde můţeme zpozorovat neustálý vývoj daného výnosu kurzu. Rozpětí hodnot 

je opět cca od 0,01 aţ k -0,01 s výkyvy, kdy hodnoty dosahují aţ 0,02 výnosu či i více. 

Větší kolísavost můţeme vypozorovat ke konci roku 2008 a počátku roku 2009, kdy se  

na vývoji podepsala jiţ zmiňovaná celosvětová krize na finančních trzích. 

Můţeme konstatovat, ţe vývoj jednotlivých kurzů a jejich výnosů se vzájemně 

kopíruje. Jestliţe dochází k poklesu hodnoty kurzu u jedné měny, je moţné tento pokles 

vypozorovat také u měny druhé. Příčinu můţeme hledat v tom, ţe obě měny jsou ve světě 

vyhledávanými a nejobchodovatelnějšími a veškeré dění ve světě se na nich značně 

podepíše. 

Jednotlivé výnosy kurzů byly modelovány pomocí modelu GARCH  

a E-GARCH, kdy pro modelování byl vybrán ten model, jeţ dosahoval vyšší věrohodnosti. 

Nejdříve byl proveden odhad volatility pro modelování kurzu EUR a USD pomocí 

modelu GARCH dle vzorce (3.35) a následně byla vypočtena logaritmická funkce 
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věrohodnosti dle vzorce (3.37) a do ní dosazeny podmínky dle vzorce (3.36). Po vypočtení 

všech těchto údajů, byla logaritmická funkce věrohodnosti maximalizována pomocí 

analytického nástroje Řešitel v Excelu, za podmínek uvedených ve vzorci (3.36). 

Ú.F.
4
 max)(lnL ,

 

P1
5
 0,, , 

P2
6
 1, 

Po té následoval výpočet volatility pro predikci EUR a USD pomocí modelu  

E-GARCH dle vzorce (3.45) a za pomocí podmíněného rozptylu dle (3.43)  

a logaritmovaného rozptylu, viz vzorec (3.45). Výpočet logaritmické funkce věrohodnosti 

byl proveden dle vzorce (3.37). Po vypočtení všech těchto údajů, byla logaritmická funkce 

věrohodnosti maximalizovaná za pomocí analytického nástroje Řešitel v Excelu. Nutno 

ještě podotknout, ţe model E-GARCH při svém řešení neobsahuje ţádné podmínky. 

Ú.F. max)(lnL .  

Výsledky obou vypočtených modelů volatility pro modelování EUR i USD 

vykazuje následující tabulka. 

Tab.5.1. Výsledky výpočtu volatility dle modelů GARCH a E-GARCH pro predikci Eura  

a USD 

 GARCH E-GARCH 

Hodnota účelové funkce pro 

EUR 

7390,235528 7568,16085 

Hodnota účelové funkce pro 

USD 

6379,629 6159,861258 

 Zdroj: vlastní výpočet 

Pro predikci Eura byla vybrána funkce s vyšší věrohodností, a tedy model  

E-GARCH. Pro predikci USD byl vybrán model GARCH. 

                                                           
4
    Ú.F. je účelová funkce.  

5
, 

6
 P1 a P2 jsou podmínky. 
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5.4. Filtrování výnosů 

Jelikoţ metoda historická simulace vykazuje určité nedostatky a mohou při jejím 

pouţití nastat problémy, je vhodné provést filtraci jednotlivých výnosů dle vzorce (3.13)  

dle zvoleného modelu (v případě modelování kurzu USD byl zvolen model GARCH  

a v případě modelování kurzu EUR byl zvolen model E-GARCH). 

Výnosy jednotlivých kurzů po filtraci jsou zobrazeny v následujících obrázcích. 

Obr.5.5. Filtrovaný vývoj výnosu měnového kurzu CZK/EUR 

 

Zdroj: vlastní výpočet 

Z obrázku je patrné, ţe po filtraci jiţ nedochází k takovým výkyvům ve vývoji 

výnosu kurzu CZK/EUR jako před filtrací (porovnání s grafem, viz Obr. 5.3.). 
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Obr.5.6. Filtrovaný vývoj výnosnosti měnového kurzu CZK/USD 

 

Zdroj: vlastní výpočet 

Také z tohoto obrázku je patrné, ţe filtrací byly odstraněny výkyvy (jeţ byly patrné 

v Obr. 5.4.) a hodnoty výnosů se pohybují v intervalu <0,02;-0,02>. 

5.5. Zjištění hodnoty Sales at Risk na dané hladině pravděpodobnosti 

Následně byla provedena samotná historická simulace pro jednotlivé kurzy.  

Pro porovnání byla tato simulace provedena pro daný kurz také před samotnou filtrací. 

Historická simulace byla provedena na základě desetitisíců scénářů, kdy byly jednotlivé 

výnosy kurzů stanoveny na měsíční bázi (tedy na 20 dnů). 

Po té byl proveden součet této měsíční báze a stanovena cena tedy hodnota kurzu  

pro kaţdý scénář, dle rovnice )1(0 itT RSS , kde ST je hodnota kurzu v čase T  

(tedy za jeden scénář), S0 je poslední známý kurz zjištěný k 30.11.2010 a Rit je výnos i-tého 

kurzu v čase t (tedy hodnoty v jednotlivých scénářích). 

Tento výpočet byl proveden pro obě měny a taktéţ pro filtrovanou a nefiltrovanou 

metodu na 95% intervalu spolehlivosti. 

Následně byl proveden odhad trţeb na měsíc prosinec 2010 dle dostupných údajů. 

Odhadnuté trţby v amerických dolarech činí 37 000 USD a odhadnuté trţby v eurech činí 
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1 800 000 EUR. Tyto odhadnuté trţby byly vynásobeny jednotlivými zjištěnými kurzy 

z předchozího kroku dle jednotlivých scénářů.  

V následujících obrázcích jsou zobrazeny histogramy filtrovaného a nefiltrovaného 

vývoje trţeb jak pro EUR, tak také pro USD a v neposlední řadě pro celkové trţby. 

Obr.5.7. Histogram nefiltrovaného vývoje trţeb za měsíc prosinec pro EUR 

 

Zdroj: vlastní výpočet 

Z obrázku je vidět, ţe největší četnosti dosahují trţby v intervalu (44 193 132; 

45 548 283). Za nepouţití filtrace je v grafu patrná značná špičatost. 
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Obr.5.8. Histogram filtrovaného vývoje trţeb za měsíc prosinec pro EUR 

 

Zdroj: vlastní výpočet 

Na základě pozorování grafu, můţeme říci, ţe hodnoty mají nejvyšší četnosti 

v intervalu (44 619 419 ; 44 998 760). Z obrázku je také patrné, ţe jiţ nedochází 

k takovému rozpětí, ve kterém se dané hodnoty pohybují. Není zde také zjevná taková 

špičatost jako v předchozím případě. 

Obr.5.9. Histogram nefiltrovaného vývoje trţeb za měsíc prosinec pro USD 

 

Zdroj: vlastní výpočet 
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Z grafu můţeme vypozorovat, ţe největší četnost mají trţby v intervalu (688 263;  

724 932). Je zde patrné velké rozpětí hodnot.  

Obr.5.10. Histogram filtrovaného vývoje trţeb za měsíc prosinec pro USD 

 

Zdroj: vlastní výpočet 

Po provedené filtraci a zjištění trţeb můţeme říci, ţe největší četnosti mají hodnoty 

v intervalu 667 254 ; 732 703).  

Obr.5.11. Histogram nefiltrovaného vývoje celkových trţeb za měsíc prosinec 

 

Zdroj: vlastní výpočet 
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Z grafu můţeme vyčíst, ţe největší četnost mají celkové trţby v intervalu  

(44 624 139 ; 45 905 927).  

Obr.5.12. Histogram filtrovaného vývoje celkových trţeb za měsíc prosinec 

 

Zdroj: vlastní výpočet 

Z grafu je patrný interval, v němţ se celkové trţby pohybují s největší četností. 

Jedná se o interval (45 302 209; 45 693421). Oproti předchozímu případu můţeme říci,  

ţe po provedené filtraci nemá daný interval, takové rozpětí hodnot. 

Hodnota Sales at Risk (SaR) je analyzována na 5% a 1% hladině významnosti  

pro obě měny (pro měnu euro a americký dolar) a taktéţ pro celkové trţby a to v případě 

pouţití i nepouţití filtrace. 

Hodnota SaR byla vypočtena dle historické metody simulace za pouţití Cornish-

Fisherovi aproximace dle vzorce (3.14) a (3.15). 

Tab.5.2. Zjištěná hodnota SaR na 5% a 1% hladině významnosti pro měnu Euro v Kč 

 5% 1% 

SaR – filtrovaná 

metoda 
-44 303 976,96 -44 083 720,43 

SaR - nefiltrovaná 

metoda 
-43 515 222,92 -42 938 030,14 

  Zdroj: vlastní výpočet 
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Z tabulky je známá hodnota SaR. Můţeme tedy říci, ţe s 95% pravděpodobností 

neklesnou trţby pod hodnotu Kč 44 303 977,-
7
 v případě filtrované metody a v případě 

nefiltrované metody trţby neklesnou pod částku Kč 43 515 223. Pokud budeme trţby 

predikovat s 99% pravděpodobností, tak jejich hodnota za pouţití filtrace neklesne  

pod úroveň Kč 44 083 720,- a bez pouţití filtrace nebude hodnota trţeb niţší  

neţ Kč 42 938 030,-. 

Tab.5.3. Zjištěná hodnota SaR na 5% a 1% hladině významnosti pro měnu USD v Kč 

 5% 1% 

SaR – filtrovaná 

metoda 
-645 335,4968 -597 503,957 

SaR - nefiltrovaná 

metoda 
-667 411,5654 -626 368,038 

     Zdroj: vlastní výpočet 

Z tabulky je známá hodnota SaR. Můţeme konstatovat, ţe predikované trţby pro 

USD v Kč s 95% pravděpodobností neklesnou pod částku Kč 645 335,- v případě 

filtrované metody a v případě nefiltrované metody nebude tato hodnota niţší neţ  

Kč 667 412,-. Pokud budeme trţby predikovat s 99% pravděpodobností, tak jejich hodnota 

za pouţití filtrace nebude menší neţ Kč 597 504,- a bez pouţití filtrace nebude tato částka 

mešní neţ Kč 626 368,-.  

Tab.5.4. Zjištěná hodnota SaR na 5% a 1% hladině významnosti pro celkové trţby v Kč 

 5% 1% 

SaR – filtrovaná 

metoda 
-45 002 156,65 -44 550 889,23 

SaR - nefiltrovaná 

metoda 
-44 223 015,04 -42 631 748,97 

     Zdroj: vlastní výpočet 

Z tabulky je známá hodnota SaR pro celkové trţby. Můţeme tedy říci,  

ţe s 95% pravděpodobností celkové trţby neklesnou pod částku Kč 45 002 157,- v případě 

filtrované metody a v případě nefiltrované metody nebude tato částka niţší  

neţ Kč 44 223 015,-. Pokud budeme celkové trţby predikovat s 99% pravděpodobností, 

tak jejich hodnota za pouţití filtrace neklesne pod hodnotu Kč 44 550 889,- a bez pouţití 

filtrace nebude hodnota niţší neţ Kč 42 631 749,-.  

                                                           
7
 Hodnoty v tabulkách byly zaokrouhleny. 
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Vývoj predikované ztráty pro jednotlivé měny a při pouţití a nepouţití filtrace je 

znázorněn v následujících grafech. 

Obr.5.13. Kumulativní distribuční funkce pro EUR filtrované a nefiltrované 

 

Zdroj: vlastní výpočet 

Pro lepší srovnání byly v grafu vytvořeny obě křivky, tedy křivky pro kumulativní 

distribuční funkci pro filtrovanou a nefiltrovanou metodu. Z obrázku je patrné,  

ţe při pouţití filtrace je rozpětí záporné ztráty na dané hladině pravděpodobnosti menší  

neţ v případě nepouţití filtrace.  

Obr.5.14. Kumulativní distribuční funkce pro USD filtrované a nefiltrované 

 

Zdroj: vlastní výpočet 
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V tomto případě se zprvu křivky distribuční funkce téměř překrývají a jejich vývoj 

je v celku totoţný. V případě nefiltrované metody má záporná ztráta menší rozpětí hodnot 

neţ za pouţití filtrace. 

Obr.5.15. Kumulativní distribuční funkce pro celkové trţby filtrované a nefiltrované 

 

Zdroj: vlastní výpočet 

Také zde můţeme vypozorovat menší rozpětí hodnot záporné ztráty za pouţití 

filtrace. V případě nepouţití filtrace dochází k velkému rozpětí hodnot záporné ztráty. 

Po vypočtení hodnoty SaR byl proveden výpočet Expected tail loss (ETL)  

dle vzorců (3.5), (3.16) a (3.17). Výpočet očekávané ztráty byl proveden pro měnu EURO, 

USD a celkové trţby za pouţití a nepouţití filtrace. Výsledky vypočtených hodnot dle ETL 

uvádějí následující tabulky. 

Tab.5.5. ETL pro měnu EURO v Kč 

 5% 1% 

Filtrované v Kč -44 071 984,22 -44 016 504,89 

Nefiltrované v Kč -42 379 109,86 -40 194 319,76 

 Zdroj: vlastní výpočet 

Z tabulky zjistíme, ţe hodnota ETL pro měnu Euro v případě filtrované  

i nefiltrované historické simulace je menší a to na obou hladinách významnosti  
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neţ v případě SaR. Důvodem je, ţe ETL vykazuje očekávanou predikovanou ztrátu  

za hodnotou VaR a SaR (VaR) vykazuje maximální predikovanou ztrátu, ke které můţe 

dojít. Obě veličiny mají dobrou vypovídací schopnost, a proto je dobré je porovnat mezi 

sebou. V tomto případě je vidět, ţe u filtrované metody nedochází k takovému poklesu 

očekávané predikované záporné ztráty oproti maximální predikované záporné ztrátě neţ u 

nefiltrované metody. 

Tab.5.6. ETL pro měnu USD v Kč 

 5% 1% 

Filtrované v Kč -610 846,3674 -549 794,8295 

Nefiltrované v Kč -621 617,9297 -551 534,0888 

 Zdroj: vlastní výpočet 

Na základě výše uvedené tabulky můţeme konstatovat, ţe hodnota ETL oproti SaR 

výrazně klesla na 1% hladině významnosti a to u obou historických simulací. Očekávaná 

predikovaná ztráta na 5% hladině významnosti se také sníţila, ale tento pokles jiţ nebyl tak 

rapidní jako na 1% hladině významnosti. V porovnání s hodnotami zjištěnými na základě 

výpočtu SaR, lze říci, ţe hodnoty výpočtu ETL jsou niţší neţ maximální predikovaná 

ztráta. 

Tab.5.7. ETL pro celkové trţby v Kč 

 5% 1% 

Filtrované v Kč -44 769 754,64 -44 265 941,64 

Nefiltrované v Kč -43 083 844,04 -40 895 195,11 

 Zdroj: vlastní výpočet  

Z výše uvedené tabulky je patrné, ţe hodnota očekávané predikované ztráty  

oproti SaR klesla výrazně u nefiltrované metody. U filtrované metody je pokles niţší. 

Nejvýraznější pokles byl patrný na 1% hladině významnosti a to v případě filtrované  

i nefiltrované metody výpočtu. 
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6. ZÁVĚR 

Společnost MSA, a.s. je podnikem obchodujícím z velké části na světovém trhu. 

Denně je tedy tato společnost vystavována měnovému riziku, kterému musí čelit.  

Tento podnik prodává v nynější době své výrobky v eurech nebo amerických dolarech. 

Vzhledem k neustálému vývoji měnového kurzu, jeţ reaguje na různé podněty,  

ať jiţ politické, přírodní či trţní, nelze přesně určit hodnotu daného kurzu na několik dní  

či měsíců. 

Cílem této práce bylo aplikování metodologie CorporateMetrics ve společnosti 

MSA, a.s., a tím zjištění míry měnového rizika. Na základě očekávaného vývoje měnových 

kurzů bylo moţné odhadnout riziko změny trţeb za prodané výrobky prostřednictvím 

historické simulace. Nejdříve se nasimuloval vývoj měnového kurzu pro euro i americký 

dolar a následně pak byly přepočteny trţby z vybraných měn na české koruny. Na základě 

těchto hodnot byla vyčíslena hodnota SaR (respektive VaR), čili maximální predikovaná 

ztráta.  Tato hodnota byla také porovnána s hodnotou ETL, tedy očekávanou predikovanou 

ztrátou. 

Riziko poklesu trţeb bylo stanoveno pro měsíc prosinec roku 2010 a vycházelo  

ze simulovaného vývoje měnových kurzů eura a amerického dolaru, kdy bylo 

předpokládáno, ţe česká koruna bude dále posilovat vůči ostatním měnám,  

a toto posilování bude mít negativní vliv na hodnotu trţeb, jelikoţ trţby budou z důvodu 

klesajícího kurzu CZK/EUR a CZK/USD klesat.  

Hodnota SaR byla stanovena na 1% a 5% hladině významnosti a pro lepší 

vypovídací schopnost při pouţití historické metody byla provedena také filtrace měnových 

kurzů z důvodu větší věrohodnosti, kdy některé scénáře, jeţ se jeví jako zajištěné, mohou 

být velmi riskantní. Predikované trţby pro EURo v Kč nebudou s 95% pravděpodobností 

menší neţ Kč 44 303 977,- v případě filtrované metody a v případě nefiltrované metody 

trţby neklesnou pod částku Kč 43 515 223. Pokud budeme trţby predikovat s 99% 

pravděpodobností, tak jejich hodnota za pouţití filtrace neklesne pod úroveň  

Kč 44 083 720,- a bez pouţití filtrace nebude hodnota trţeb niţší neţ Kč 42 938 030,-. 

Predikované trţby pro USD v Kč s 95% pravděpodobností neklesnou pod částku 

Kč 643 075,- v případě filtrované metody a v případě nefiltrované metody nebude tato 
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hodnota niţší neţ Kč 667 412,-. Pokud budeme trţby predikovat s 99% pravděpodobností, 

tak jejich hodnota za pouţití filtrace nebude menší neţ Kč 597 504,- a bez pouţití filtrace 

nebude tato částka mešní neţ Kč 626 368,-.  

Celkové trţby s 95% pravděpodobností neklesnou pod částku Kč 45 002 157,- 

v případě filtrované metody a v případě nefiltrované metody nebude tato částka niţší  

neţ Kč 44 223 015,-. Pokud budeme celkové trţby predikovat s 99% pravděpodobností, 

tak jejich hodnota za pouţití filtrace neklesne pod hodnotu Kč 44 550 889,- a bez pouţití 

filtrace nebude hodnota niţší neţ Kč 42 631 749,-.  

ETL tedy očekávané predikované trţby za hodnotou SaR (respektive VaR)  

pro měnu EURo v případě filtrované historické simulace s 95% pravděpodobností 

neklesnou pod hodnotu Kč 44 071 984,- a za nepouţití filtrace tyto trţby neklesnou  

pod částku Kč 42 379 110,-. S 99% pravděpodobností pak tyto trţby nebudou menší  

neţ Kč 44 016 505,- za pouţití filtrace a případě nepouţití filtrace nebude hodnota trţeb 

niţší neţ Kč 40 194 320,-.  

Očekávané predikované trţby za hodnotou SaR (VaR) pro měnu USD za pouţití 

filtrované metody s 95% pravděpodobností nebudou niţší neţ Kč 610 846,- a pokud 

nebude pouţita filtrace, tak hodnota těchto trţeb nebude niţší neţ Kč 621 618,-. S 99% 

pravděpodobností pak tyto trţby neklesnou pod částku Kč 549 795,- za pouţití filtrace. 

Pokud však nebude provedena filtrace, tak hodnota trţeb neklesne pod částku  

Kč 551 534,-. 

Očekávané celkové trţby za hodnotou SaR (VaR) nebudou s 95% 

pravděpodobností za pouţití filtrované metody niţší neţ Kč 44 769 755,- a pokud nebude 

provedena filtrace, tak hodnota těchto trţeb neklesne pod částku Kč 43 083 844,-. S 99% 

pravděpodobností pak trţby nebudou niţší neţ hodnota Kč 44 265 942,- pro filtrovanou 

metodu a pro nefiltrovanou metodu nebudou tyto trţby niţší neţ Kč 40 895 195,-. 

Maximálně firma můţe přijít o Kč 232 402,- ze svých celkových trţeb na 5% 

hladině významnosti (při pouţití filtrace) či o Kč 1 139 171,- (při nepouţití filtrace).  

Na 1% hladině významnosti můţe firma přijít maximálně o Kč 284 947,- (po provedení 

filtrace) nebo o Kč 1 736 554,- pokud neprovede filtraci. Výpočet maximálních ztrát je dán 

rozdílem mezi SaR a ETL. 
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Predikované trţby na základě výpočtu ETL jsou niţší neţ hodnota SaR, z důvodu 

toho, ţe ETL je očekávaná predikovaná ztráta za hodnotou SaR na zvolené hladině 

významnosti a SaR je maximální predikovaná ztráta na zvolené hladině významnosti. 

Společnost MSA, a.s. by měla zváţit různé moţnosti zajištění se proti poklesu 

měnového kurzu, a tím sniţovat ztrátu, jeţ můţe vzniknout v důsledku obchodování  

na světových trzích. Jelikoţ společnost obchoduje z 90% na světových trzích, tak je hrozba 

ztrát způsobených poklesem kurzů velmi vysoká. Zajištění pomocí hedgingových 

instrumentů či jiných zajišťovacích metod by pro firmu znamenalo lepší výsledky v oblasti 

hospodaření, a tím i vyšší zisk. 
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PŘÍLOHY 

 Příloha č.1:  Hodnoty měnových kurzů CZK/USD a CZK/EUR za sledované období



 

 

 
 

Příloha č.1:  Hodnoty měnových kurzů CZK/USD a CZK/EUR za sledované období 

Datum CZK/EUR CZK/USD Datum CZK/EUR CZK/USD Datum CZK/EUR CZK/USD 

03.01.2005 30,365 22,484 15.12.2006 27,76 21,179 08.12.2008 25,71 20 

04.01.2005 30,385 22,736 18.12.2006 27,7 21,151 09.12.2008 25,75 20,062 

05.01.2005 30,43 23,009 19.12.2006 27,745 21,088 10.12.2008 25,9 20,035 

06.01.2005 30,44 23,09 20.12.2006 27,42 20,761 11.12.2008 25,97 19,65 

07.01.2005 30,305 22,965 21.12.2006 27,525 20,885 12.12.2008 26 19,485 

10.01.2005 30,25 23,089 22.12.2006 27,575 20,9 15.12.2008 26,155 19,358 

11.01.2005 30,3 23,053 27.12.2006 27,585 20,96 16.12.2008 26,375 19,262 

12.01.2005 30,485 23,2 28.12.2006 27,535 20,902 17.12.2008 26,25 18,663 

13.01.2005 30,39 22,961 29.12.2006 27,495 20,876 18.12.2008 26,56 18,152 

14.01.2005 30,365 23,189 02.01.2007 27,53 20,745 19.12.2008 26,3 18,862 

17.01.2005 30,375 23,212 03.01.2007 27,46 20,733 22.12.2008 26,37 18,871 

18.01.2005 30,38 23,252 04.01.2007 27,605 21,064 23.12.2008 26,315 18,817 

19.01.2005 30,275 23,14 05.01.2007 27,635 21,12 29.12.2008 26,465 18,55 

20.01.2005 30,375 23,478 08.01.2007 27,65 21,256 30.12.2008 26,63 18,886 

21.01.2005 30,37 23,426 09.01.2007 27,6 21,202 31.12.2008 26,93 19,346 

24.01.2005 30,275 23,173 10.01.2007 27,73 21,35 02.01.2009 26,83 19,347 

25.01.2005 30,11 23,108 11.01.2007 27,775 21,392 05.01.2009 26,76 19,695 

26.01.2005 30,02 23,08 12.01.2007 27,755 21,53 06.01.2009 26,405 19,809 

27.01.2005 30,24 23,204 15.01.2007 27,765 21,457 07.01.2009 26,12 19,185 

28.01.2005 30,225 23,185 16.01.2007 27,765 21,434 08.01.2009 26,19 19,222 

31.01.2005 30,14 23,118 17.01.2007 27,87 21,587 09.01.2009 26,48 19,351 

01.02.2005 30,025 23,047 18.01.2007 27,855 21,554 12.01.2009 26,58 19,846 

02.02.2005 30,08 23,028 19.01.2007 27,765 21,424 13.01.2009 26,76 20,174 

03.02.2005 30,065 23,124 22.01.2007 27,805 21,495 14.01.2009 26,93 20,44 

04.02.2005 29,95 23,111 23.01.2007 27,905 21,402 15.01.2009 27,3 20,86 

07.02.2005 29,95 23,316 24.01.2007 28,065 21,579 16.01.2009 27,16 20,467 

08.02.2005 29,95 23,467 25.01.2007 28,15 21,687 19.01.2009 27,7 21,004 

09.02.2005 29,955 23,472 26.01.2007 28,14 21,811 20.01.2009 27,905 21,578 

10.02.2005 29,985 23,466 29.01.2007 28,215 21,836 21.01.2009 27,585 21,362 

11.02.2005 30,07 23,393 30.01.2007 28,3 21,814 22.01.2009 27,69 21,321 

14.02.2005 30,08 23,196 31.01.2007 28,16 21,737 23.01.2009 28,105 21,959 

15.02.2005 30,085 23,114 01.02.2007 28,095 21,573 26.01.2009 27,7 21,318 

16.02.2005 30,06 23,054 02.02.2007 28,2 21,657 27.01.2009 27,645 20,977 

17.02.2005 30 23,004 05.02.2007 28,135 21,77 28.01.2009 27,36 20,629 

18.02.2005 29,885 22,915 06.02.2007 28,125 21,709 29.01.2009 27,47 20,947 

21.02.2005 29,93 22,926 07.02.2007 28,13 21,66 30.01.2009 27,87 21,744 

22.02.2005 29,85 22,621 08.02.2007 28,21 21,718 02.02.2009 28,13 22,056 

23.02.2005 29,95 22,682 09.02.2007 28,245 21,714 03.02.2009 28,41 22,107 

24.02.2005 29,855 22,515 12.02.2007 28,3 21,836 04.02.2009 28,37 22,125 

25.02.2005 29,725 22,575 13.02.2007 28,235 21,68 05.02.2009 28,25 22,014 

28.02.2005 29,76 22,449 14.02.2007 28,265 21,605 06.02.2009 28,03 21,901 

01.03.2005 29,63 22,421 15.02.2007 28,28 21,529 09.02.2009 27,765 21,34 

02.03.2005 29,645 22,625 16.02.2007 28,25 21,534 10.02.2009 28,01 21,598 

03.03.2005 29,58 22,502 19.02.2007 28,16 21,442 11.02.2009 28,59 22,091 

04.03.2005 29,64 22,599 20.02.2007 28,105 21,382 12.02.2009 28,62 22,304 

07.03.2005 29,55 22,391 21.02.2007 28,165 21,427 13.02.2009 28,58 22,285 

08.03.2005 29,52 22,284 22.02.2007 28,235 21,544 16.02.2009 29,135 22,819 

09.03.2005 29,335 21,98 23.02.2007 28,325 21,565 17.02.2009 29,47 23,333 



 

 

 
 

10.03.2005 29,495 21,996 26.02.2007 28,4 21,582 18.02.2009 28,85 22,9 

11.03.2005 29,475 21,968 27.02.2007 28,46 21,514 19.02.2009 28,595 22,505 

14.03.2005 29,615 22,14 28.02.2007 28,3 21,422 20.02.2009 28,81 22,882 

15.03.2005 29,625 22,133 01.03.2007 28,225 21,344 23.02.2009 28,45 22,231 

16.03.2005 29,85 22,321 02.03.2007 28,16 21,392 24.02.2009 28,34 22,202 

17.03.2005 29,97 22,403 05.03.2007 28,185 21,546 25.02.2009 28,35 22,154 

18.03.2005 29,75 22,4 06.03.2007 28,175 21,507 26.02.2009 28,29 22,122 

21.03.2005 30,14 22,845 07.03.2007 28,15 21,43 27.02.2009 28,125 22,245 

22.03.2005 29,905 22,697 08.03.2007 28,14 21,394 02.03.2009 28,3 22,47 

23.03.2005 30,085 23,078 09.03.2007 28,17 21,416 03.03.2009 27,955 22,165 

24.03.2005 30,09 23,177 12.03.2007 28,225 21,465 04.03.2009 27,71 22,076 

25.03.2005 30,09 23,229 13.03.2007 28,2 21,339 05.03.2009 27,745 22,093 

29.03.2005 30,185 23,353 14.03.2007 28,15 21,352 06.03.2009 28,05 22,155 

30.03.2005 30,08 23,232 15.03.2007 28,06 21,213 09.03.2009 27,64 21,994 

31.03.2005 29,945 23,1 16.03.2007 27,865 20,92 10.03.2009 27,215 21,27 

01.04.2005 30,04 23,173 19.03.2007 27,78 20,883 11.03.2009 26,96 21,084 

04.04.2005 30,01 23,293 20.03.2007 27,81 20,914 12.03.2009 27,02 21,126 

05.04.2005 29,975 23,402 21.03.2007 27,935 21,016 13.03.2009 26,59 20,603 

06.04.2005 29,965 23,3 22.03.2007 27,985 20,959 16.03.2009 26,525 20,337 

07.04.2005 29,955 23,18 23.03.2007 27,98 20,991 17.03.2009 26,5 20,47 

08.04.2005 29,945 23,36 26.03.2007 27,935 21,058 18.03.2009 26,99 20,558 

11.04.2005 29,905 23,054 27.03.2007 27,985 20,975 19.03.2009 26,785 19,591 

12.04.2005 29,89 23,02 28.03.2007 28,075 21,034 20.03.2009 26,625 19,639 

13.04.2005 29,915 23,151 29.03.2007 28,03 20,994 23.03.2009 26,825 19,777 

14.04.2005 29,98 23,384 30.03.2007 28 21,023 24.03.2009 27,02 19,997 

15.04.2005 30,085 23,382 02.04.2007 27,94 20,904 25.03.2009 27,295 20,238 

18.04.2005 30,19 23,284 03.04.2007 28,01 20,966 26.03.2009 27,23 20,012 

19.04.2005 30,4 23,387 04.04.2007 27,93 20,917 27.03.2009 27,21 20,462 

20.04.2005 30,175 23,122 05.04.2007 27,945 20,898 30.03.2009 27,47 20,818 

21.04.2005 30,19 23,122 06.04.2007 27,905 20,792 31.03.2009 27,38 20,565 

22.04.2005 30,275 23,152 10.04.2007 27,955 20,818 01.04.2009 27,15 20,489 

25.04.2005 30,345 23,402 11.04.2007 28 20,865 02.04.2009 26,89 20,073 

26.04.2005 30,25 23,305 12.04.2007 27,965 20,765 03.04.2009 26,6 19,812 

27.04.2005 30,22 23,385 13.04.2007 27,965 20,666 06.04.2009 26,56 19,679 

28.04.2005 30,515 23,649 16.04.2007 27,965 20,641 07.04.2009 26,575 20,046 

29.04.2005 30,5 23,538 17.04.2007 27,965 20,641 08.04.2009 26,585 20,094 

02.05.2005 30,385 23,62 18.04.2007 27,995 20,623 09.04.2009 26,51 19,971 

03.05.2005 30,32 23,582 19.04.2007 28,02 20,602 10.04.2009 26,435 20,119 

04.05.2005 30,145 23,274 20.04.2007 28,035 20,606 14.04.2009 26,58 20,013 

05.05.2005 29,96 23,127 23.04.2007 28,025 20,673 15.04.2009 26,88 20,401 

06.05.2005 29,9 23,093 24.04.2007 28,065 20,664 16.04.2009 26,92 20,402 

09.05.2005 29,84 23,272 25.04.2007 28,11 20,597 17.04.2009 26,8 20,522 

10.05.2005 30,035 23,364 26.04.2007 28,115 20,677 20.04.2009 27,01 20,827 

11.05.2005 30,01 23,296 27.04.2007 28,16 20,639 21.04.2009 27,03 20,905 

12.05.2005 29,92 23,432 30.04.2007 28,125 20,673 22.04.2009 27,075 20,911 

13.05.2005 29,985 23,732 02.05.2007 28,13 20,709 23.04.2009 26,84 20,562 

16.05.2005 30,15 23,901 03.05.2007 28,14 20,672 24.04.2009 26,725 20,191 

17.05.2005 30,275 23,956 04.05.2007 28,12 20,737 27.04.2009 26,64 20,294 

18.05.2005 30,26 23,973 07.05.2007 28,165 20,686 28.04.2009 26,73 20,579 

19.05.2005 30,215 23,902 09.05.2007 28,235 20,858 29.04.2009 26,715 20,132 

20.05.2005 30,24 23,986 10.05.2007 28,255 20,891 30.04.2009 26,71 20,121 



 

 

 
 

23.05.2005 30,355 24,19 11.05.2007 28,27 20,963 04.05.2009 26,64 20,145 

24.05.2005 30,35 24,056 14.05.2007 28,29 20,88 05.05.2009 26,48 19,761 

25.05.2005 30,555 24,319 15.05.2007 28,27 20,882 06.05.2009 26,8 20,067 

26.05.2005 30,5 24,356 16.05.2007 28,235 20,798 07.05.2009 26,465 19,794 

27.05.2005 30,51 24,308 17.05.2007 28,115 20,801 11.05.2009 26,76 19,713 

30.05.2005 30,47 24,43 18.05.2007 28,2 20,921 12.05.2009 26,755 19,549 

31.05.2005 30,37 24,624 21.05.2007 28,165 20,95 13.05.2009 26,78 19,656 

01.06.2005 30,4 24,857 22.05.2007 28,185 20,95 14.05.2009 26,94 19,865 

02.06.2005 30,345 24,744 23.05.2007 28,25 20,941 15.05.2009 27,025 19,987 

03.06.2005 30,175 24,552 24.05.2007 28,25 21,007 18.05.2009 26,9 19,931 

06.06.2005 30,16 24,574 25.05.2007 28,305 21,059 19.05.2009 26,685 19,595 

07.06.2005 30,085 24,486 28.05.2007 28,325 21,053 20.05.2009 26,625 19,449 

08.06.2005 30,08 24,405 29.05.2007 28,29 20,942 21.05.2009 26,73 19,413 

09.06.2005 30,065 24,566 30.05.2007 28,34 21,12 22.05.2009 26,71 19,109 

10.06.2005 30 24,528 31.05.2007 28,325 21,052 25.05.2009 26,7 19,061 

13.06.2005 30,005 24,877 01.06.2007 28,285 21,052 26.05.2009 26,705 19,203 

14.06.2005 30,045 24,811 04.06.2007 28,315 21,004 27.05.2009 26,73 19,222 

15.06.2005 29,945 24,81 05.06.2007 28,4 20,99 28.05.2009 26,76 19,309 

16.06.2005 29,94 24,711 06.06.2007 28,43 21,038 29.05.2009 26,83 19,026 

17.06.2005 29,885 24,535 07.06.2007 28,41 21,092 01.06.2009 26,78 18,831 

20.06.2005 29,985 24,556 08.06.2007 28,42 21,277 02.06.2009 26,825 18,84 

21.06.2005 29,92 24,744 11.06.2007 28,445 21,299 03.06.2009 26,82 18,879 

22.06.2005 29,86 24,652 12.06.2007 28,46 21,326 04.06.2009 26,93 19,108 

23.06.2005 29,8 24,727 13.06.2007 28,52 21,466 05.06.2009 27,02 19,056 

24.06.2005 29,925 24,768 14.06.2007 28,6 21,5 08.06.2009 27 19,472 

27.06.2005 29,99 24,654 15.06.2007 28,585 21,467 09.06.2009 26,78 19,183 

28.06.2005 30,035 24,834 18.06.2007 28,6 21,33 10.06.2009 26,74 18,958 

29.06.2005 30,03 24,914 19.06.2007 28,595 21,336 11.06.2009 26,745 19,145 

30.06.2005 30,03 24,836 20.06.2007 28,73 21,397 12.06.2009 26,65 19,024 

01.07.2005 30 24,817 21.06.2007 28,605 21,35 15.06.2009 26,845 19,376 

04.07.2005 30,01 25,231 22.06.2007 28,65 21,3 16.06.2009 26,78 19,275 

07.07.2005 30,275 25,318 25.06.2007 28,72 21,337 17.06.2009 26,69 19,283 

08.07.2005 30,24 25,402 26.06.2007 28,695 21,32 18.06.2009 26,64 19,131 

11.07.2005 30,17 25,133 27.06.2007 28,64 21,312 19.06.2009 26,365 18,923 

12.07.2005 30,21 24,829 28.06.2007 28,63 21,258 22.06.2009 26,015 18,773 

13.07.2005 30,29 24,861 29.06.2007 28,715 21,258 23.06.2009 26,22 18,755 

14.07.2005 30,245 25,063 02.07.2007 28,74 21,148 24.06.2009 26,165 18,653 

15.07.2005 30,24 25,043 03.07.2007 28,775 21,153 25.06.2009 26,08 18,707 

18.07.2005 30,16 25,021 04.07.2007 28,7 21,073 26.06.2009 26 18,442 

19.07.2005 30,195 25,223 09.07.2007 28,675 21,051 29.06.2009 26,02 18,506 

20.07.2005 30,22 25,049 10.07.2007 28,63 20,948 30.06.2009 25,89 18,318 

21.07.2005 30,165 24,756 11.07.2007 28,475 20,703 01.07.2009 25,775 18,295 

22.07.2005 30,205 24,873 12.07.2007 28,35 20,56 02.07.2009 25,78 18,346 

25.07.2005 30,185 25,02 13.07.2007 28,315 20,544 03.07.2009 25,85 18,45 

26.07.2005 30,245 25,229 16.07.2007 28,2 20,463 07.07.2009 25,885 18,459 

27.07.2005 30,24 25,219 17.07.2007 28,275 20,533 08.07.2009 26,045 18,73 

28.07.2005 30,185 24,946 18.07.2007 28,245 20,498 09.07.2009 25,935 18,539 

29.07.2005 30,145 24,926 19.07.2007 28,275 20,462 10.07.2009 26,02 18,716 

01.08.2005 30,075 24,612 20.07.2007 28,255 20,469 13.07.2009 26,03 18,622 

02.08.2005 29,995 24,549 23.07.2007 28,19 20,397 14.07.2009 26,015 18,583 

03.08.2005 29,865 24,266 24.07.2007 28,18 20,372 15.07.2009 25,89 18,375 



 

 

 
 

04.08.2005 29,89 24,265 25.07.2007 28,115 20,457 16.07.2009 25,865 18,3 

05.08.2005 29,76 24,024 26.07.2007 28,125 20,498 17.07.2009 25,935 18,407 

08.08.2005 29,52 23,861 27.07.2007 28,025 20,534 20.07.2009 25,84 18,172 

09.08.2005 29,46 23,823 30.07.2007 28,025 20,511 21.07.2009 25,815 18,151 

10.08.2005 29,36 23,719 31.07.2007 28,035 20,452 22.07.2009 25,82 18,193 

11.08.2005 29,365 23,667 01.08.2007 28 20,482 23.07.2009 25,625 18,008 

12.08.2005 29,465 23,648 02.08.2007 28,01 20,499 24.07.2009 25,475 17,904 

15.08.2005 29,415 23,771 03.08.2007 28,04 20,477 27.07.2009 25,515 17,876 

16.08.2005 29,355 23,837 06.08.2007 28,065 20,308 28.07.2009 25,5 17,919 

17.08.2005 29,44 23,94 07.08.2007 28,145 20,408 29.07.2009 25,54 18,106 

18.08.2005 29,41 24,08 08.08.2007 28,18 20,429 30.07.2009 25,585 18,203 

19.08.2005 29,405 24,138 09.08.2007 28,11 20,476 31.07.2009 25,575 18,084 

22.08.2005 29,45 24,078 10.08.2007 28,05 20,552 03.08.2009 25,69 17,958 

23.08.2005 29,66 24,245 13.08.2007 28,04 20,538 04.08.2009 25,875 17,981 

24.08.2005 29,66 24,289 14.08.2007 27,975 20,583 05.08.2009 25,945 18,005 

25.08.2005 29,7 24,198 15.08.2007 27,925 20,721 06.08.2009 25,945 18,054 

26.08.2005 29,625 24,069 16.08.2007 27,505 20,523 07.08.2009 25,91 18,044 

29.08.2005 29,615 24,1 17.08.2007 27,665 20,563 10.08.2009 25,69 18,089 

30.08.2005 29,565 24,271 20.08.2007 27,7 20,552 11.08.2009 25,78 18,197 

31.08.2005 29,565 24,239 21.08.2007 27,67 20,486 12.08.2009 25,775 18,185 

01.09.2005 29,335 23,679 22.08.2007 27,745 20,563 13.08.2009 25,74 18,006 

02.09.2005 29,285 23,36 23.08.2007 27,73 20,427 14.08.2009 25,735 18,003 

05.09.2005 29,05 23,177 24.08.2007 27,695 20,342 17.08.2009 25,785 18,324 

06.09.2005 29,14 23,34 27.08.2007 27,805 20,357 18.08.2009 25,56 18,123 

07.09.2005 29,25 23,485 28.08.2007 27,715 20,281 19.08.2009 25,71 18,215 

08.09.2005 29,165 23,483 29.08.2007 27,63 20,266 20.08.2009 25,585 17,963 

09.09.2005 29,16 23,487 30.08.2007 27,6 20,284 21.08.2009 25,48 17,782 

12.09.2005 29,195 23,712 31.08.2007 27,725 20,228 24.08.2009 25,445 17,763 

13.09.2005 29,31 23,876 03.09.2007 27,665 20,292 25.08.2009 25,355 17,698 

14.09.2005 29,24 23,745 04.09.2007 27,645 20,356 26.08.2009 25,405 17,801 

15.09.2005 29,28 23,962 05.09.2007 27,635 20,335 27.08.2009 25,41 17,804 

16.09.2005 29,08 23,752 06.09.2007 27,6 20,19 28.08.2009 25,42 17,698 

19.09.2005 29,175 24,033 07.09.2007 27,625 20,169 31.08.2009 25,38 17,782 

20.09.2005 29,35 24,149 10.09.2007 27,595 20,001 01.09.2009 25,57 17,864 

21.09.2005 29,39 24,04 11.09.2007 27,625 19,981 02.09.2009 25,68 18,058 

22.09.2005 29,44 24,089 12.09.2007 27,515 19,816 03.09.2009 25,615 17,867 

23.09.2005 29,505 24,351 13.09.2007 27,48 19,772 04.09.2009 25,55 17,911 

26.09.2005 29,52 24,534 14.09.2007 27,51 19,846 07.09.2009 25,49 17,785 

27.09.2005 29,38 24,473 17.09.2007 27,5 19,818 08.09.2009 25,47 17,597 

29.09.2005 29,61 24,545 18.09.2007 27,495 19,826 09.09.2009 25,525 17,576 

30.09.2005 29,55 24,537 19.09.2007 27,675 19,803 10.09.2009 25,5 17,529 

03.10.2005 29,61 24,811 20.09.2007 27,485 19,59 11.09.2009 25,485 17,465 

04.10.2005 29,6 24,798 21.09.2007 27,52 19,589 14.09.2009 25,455 17,483 

05.10.2005 29,59 24,769 24.09.2007 27,57 19,537 15.09.2009 25,33 17,334 

06.10.2005 29,745 24,674 25.09.2007 27,555 19,535 16.09.2009 25,24 17,204 

07.10.2005 29,65 24,413 26.09.2007 27,59 19,533 17.09.2009 25,095 17,052 

10.10.2005 29,57 24,462 27.09.2007 27,605 19,472 18.09.2009 25,085 17,057 

11.10.2005 29,56 24,603 01.10.2007 27,54 19,353 21.09.2009 25,165 17,168 

12.10.2005 29,565 24,619 02.10.2007 27,495 19,413 22.09.2009 25,155 17,016 

13.10.2005 29,72 24,803 03.10.2007 27,59 19,442 23.09.2009 25,24 17,073 

14.10.2005 29,69 24,743 04.10.2007 27,53 19,512 24.09.2009 25,155 17,028 



 

 

 
 

17.10.2005 29,685 24,692 05.10.2007 27,53 19,479 25.09.2009 25,18 17,164 

18.10.2005 29,78 24,946 08.10.2007 27,515 19,527 29.09.2009 25,18 17,308 

19.10.2005 29,74 24,884 09.10.2007 27,485 19,58 30.09.2009 25,165 17,178 

20.10.2005 29,75 24,89 10.10.2007 27,48 19,425 01.10.2009 25,41 17,473 

21.10.2005 29,785 24,795 11.10.2007 27,47 19,348 02.10.2009 25,45 17,506 

24.10.2005 29,765 24,919 12.10.2007 27,48 19,39 05.10.2009 25,455 17,416 

25.10.2005 29,67 24,692 15.10.2007 27,52 19,348 06.10.2009 25,54 17,348 

26.10.2005 29,79 24,694 16.10.2007 27,525 19,453 07.10.2009 25,685 17,483 

27.10.2005 29,68 24,466 17.10.2007 27,45 19,337 08.10.2009 25,765 17,451 

31.10.2005 29,6 24,621 18.10.2007 27,455 19,201 09.10.2009 25,86 17,53 

01.11.2005 29,645 24,689 19.10.2007 27,24 19,064 12.10.2009 25,82 17,487 

02.11.2005 29,545 24,636 22.10.2007 27,21 19,213 13.10.2009 25,925 17,443 

03.11.2005 29,445 24,457 23.10.2007 27,19 19,075 14.10.2009 25,875 17,384 

04.11.2005 29,36 24,605 24.10.2007 27,185 19,106 15.10.2009 25,875 17,407 

07.11.2005 29,34 24,818 25.10.2007 27,115 18,959 16.10.2009 25,775 17,33 

08.11.2005 29,245 24,911 26.10.2007 26,96 18,743 19.10.2009 25,785 17,282 

09.11.2005 29,28 24,944 29.10.2007 26,93 18,715 20.10.2009 25,72 17,175 

10.11.2005 29,37 24,969 30.10.2007 26,865 18,652 21.10.2009 25,88 17,339 

11.11.2005 29,21 24,975 31.10.2007 26,97 18,669 22.10.2009 25,92 17,279 

14.11.2005 29,245 24,966 01.11.2007 27,025 18,738 23.10.2009 25,9 17,241 

15.11.2005 29,295 25,11 02.11.2007 26,94 18,604 26.10.2009 25,895 17,244 

16.11.2005 29,265 25,061 05.11.2007 26,97 18,616 27.10.2009 26,08 17,532 

18.11.2005 29,335 25,118 06.11.2007 26,95 18,527 29.10.2009 26,48 17,908 

21.11.2005 29,245 24,76 07.11.2007 26,93 18,289 30.10.2009 26,465 17,883 

22.11.2005 29,27 25,016 08.11.2007 26,895 18,338 02.11.2009 26,46 17,912 

23.11.2005 29,24 24,833 09.11.2007 26,73 18,207 03.11.2009 26,295 17,938 

24.11.2005 29,16 24,746 12.11.2007 26,645 18,279 04.11.2009 26,085 17,673 

25.11.2005 29,09 24,727 13.11.2007 26,69 18,269 05.11.2009 25,87 17,403 

28.11.2005 28,965 24,703 14.11.2007 26,69 18,16 06.11.2009 25,68 17,277 

29.11.2005 29,005 24,592 15.11.2007 26,62 18,182 09.11.2009 25,58 17,07 

30.11.2005 28,93 24,58 16.11.2007 26,66 18,197 10.11.2009 25,525 17,054 

01.12.2005 28,955 24,671 19.11.2007 26,695 18,214 11.11.2009 25,39 16,886 

02.12.2005 28,935 24,734 20.11.2007 26,69 18,051 12.11.2009 25,51 17,093 

05.12.2005 28,945 24,596 21.11.2007 26,775 18,074 13.11.2009 25,53 17,169 

06.12.2005 28,94 24,559 22.11.2007 26,765 18,049 16.11.2009 25,5 17,037 

07.12.2005 28,99 24,755 23.11.2007 26,755 18,072 18.11.2009 25,445 17,01 

08.12.2005 29,09 24,719 26.11.2007 26,76 18,026 19.11.2009 25,59 17,217 

09.12.2005 29,035 24,637 27.11.2007 26,76 17,991 20.11.2009 25,885 17,475 

12.12.2005 29,085 24,379 28.11.2007 26,49 17,966 23.11.2009 25,84 17,262 

13.12.2005 29,005 24,319 29.11.2007 26,38 17,897 24.11.2009 25,89 17,294 

14.12.2005 28,985 24,112 30.11.2007 26,26 17,788 25.11.2009 25,97 17,215 

15.12.2005 28,95 24,128 03.12.2007 26,24 17,886 26.11.2009 26,185 17,374 

16.12.2005 29,025 24,223 04.12.2007 26,29 17,832 27.11.2009 26,185 17,554 

19.12.2005 28,955 24,172 05.12.2007 26,23 17,828 30.11.2009 26,13 17,39 

20.12.2005 28,93 24,2 06.12.2007 26,12 17,945 01.12.2009 25,955 17,219 

21.12.2005 28,96 24,391 07.12.2007 26,16 17,858 02.12.2009 25,985 17,218 

22.12.2005 28,865 24,416 10.12.2007 26 17,662 03.12.2009 25,82 17,077 

23.12.2005 28,93 24,388 11.12.2007 26,04 17,747 04.12.2009 25,84 17,144 

27.12.2005 28,93 24,409 12.12.2007 26,04 17,749 07.12.2009 25,715 17,386 

28.12.2005 28,92 24,274 13.12.2007 26,245 17,873 08.12.2009 25,75 17,427 

29.12.2005 29,03 24,549 14.12.2007 26,41 18,201 09.12.2009 25,75 17,435 



 

 

 
 

30.12.2005 29,005 24,588 17.12.2007 26,37 18,324 10.12.2009 25,72 17,464 

02.01.2006 29,045 24,559 18.12.2007 26,35 18,277 11.12.2009 25,73 17,436 

03.01.2006 28,99 24,412 19.12.2007 26,3 18,284 14.12.2009 25,74 17,575 

04.01.2006 29 24,002 20.12.2007 26,36 18,368 15.12.2009 26,1 17,951 

05.01.2006 28,945 23,943 21.12.2007 26,445 18,391 16.12.2009 26,345 18,093 

06.01.2006 28,925 23,916 27.12.2007 26,605 18,327 17.12.2009 26,13 18,215 

09.01.2006 28,825 23,86 28.12.2007 26,58 18,096 18.12.2009 26,295 18,338 

10.01.2006 28,8 23,87 31.12.2007 26,62 18,078 21.12.2009 26,36 18,345 

11.01.2006 28,75 23,777 02.01.2008 26,36 17,95 22.12.2009 26,265 18,392 

12.01.2006 28,785 23,768 03.01.2008 26,17 17,75 23.12.2009 26,4 18,489 

13.01.2006 28,84 23,957 04.01.2008 26,13 17,741 28.12.2009 26,42 18,344 

16.01.2006 28,795 23,774 07.01.2008 26,14 17,754 29.12.2009 26,41 18,295 

17.01.2006 28,825 23,869 08.01.2008 26,125 17,761 30.12.2009 26,4 18,411 

18.01.2006 28,86 23,805 09.01.2008 25,99 17,706 31.12.2009 26,465 18,368 

19.01.2006 28,735 23,8 10.01.2008 25,855 17,633 04.01.2010 26,3 18,275 

20.01.2006 28,58 23,676 11.01.2008 25,91 17,517 05.01.2010 26,23 18,164 

23.01.2006 28,605 23,297 14.01.2008 25,87 17,368 06.01.2010 26,345 18,352 

24.01.2006 28,575 23,287 15.01.2008 25,895 17,395 07.01.2010 26,37 18,436 

25.01.2006 28,41 23,102 16.01.2008 26,05 17,61 08.01.2010 26,315 18,436 

26.01.2006 28,395 23,177 17.01.2008 26,13 17,785 11.01.2010 26,195 18,034 

27.01.2006 28,385 23,321 18.01.2008 26,125 17,802 12.01.2010 26,265 18,131 

30.01.2006 28,39 23,5 21.01.2008 26,32 18,175 13.01.2010 26,165 17,965 

31.01.2006 28,41 23,445 22.01.2008 26,205 18,074 14.01.2010 26,045 17,978 

01.02.2006 28,385 23,471 23.01.2008 26,07 17,889 15.01.2010 25,935 18,041 

02.02.2006 28,515 23,634 24.01.2008 25,98 17,717 18.01.2010 25,895 18,016 

03.02.2006 28,51 23,637 25.01.2008 25,91 17,617 19.01.2010 25,905 18,141 

06.02.2006 28,34 23,655 28.01.2008 25,89 17,548 20.01.2010 25,89 18,316 

07.02.2006 28,43 23,745 29.01.2008 25,905 17,537 21.01.2010 25,98 18,472 

08.02.2006 28,475 23,829 30.01.2008 26,02 17,576 22.01.2010 26,185 18,525 

09.02.2006 28,36 23,688 31.01.2008 26,07 17,533 25.01.2010 26,01 18,377 

10.02.2006 28,26 23,605 01.02.2008 25,865 17,37 26.01.2010 26,1 18,531 

13.02.2006 28,42 23,905 04.02.2008 25,75 17,364 27.01.2010 26,115 18,555 

14.02.2006 28,5 23,952 05.02.2008 25,67 17,478 28.01.2010 26,235 18,739 

15.02.2006 28,405 23,86 06.02.2008 25,625 17,522 29.01.2010 26,23 18,782 

16.02.2006 28,36 23,912 07.02.2008 25,625 17,589 01.02.2010 26,065 18,734 

17.02.2006 28,365 23,907 08.02.2008 25,66 17,683 02.02.2010 26 18,654 

20.02.2006 28,41 23,808 11.02.2008 25,65 17,64 03.02.2010 26,025 18,613 

21.02.2006 28,46 23,911 12.02.2008 25,61 17,61 04.02.2010 26,12 18,862 

22.02.2006 28,55 24,043 13.02.2008 25,48 17,472 05.02.2010 26,18 19,121 

23.02.2006 28,405 23,756 14.02.2008 25,34 17,328 08.02.2010 26,16 19,13 

24.02.2006 28,36 23,845 15.02.2008 25,225 17,193 09.02.2010 26,095 18,964 

27.02.2006 28,34 23,909 18.02.2008 25,235 17,245 10.02.2010 26,105 18,988 

28.02.2006 28,325 23,85 19.02.2008 25,315 17,171 11.02.2010 26,01 18,959 

01.03.2006 28,265 23,637 20.02.2008 25,305 17,265 12.02.2010 26,02 19,167 

02.03.2006 28,33 23,761 21.02.2008 25,09 17,026 15.02.2010 26 19,106 

03.03.2006 28,515 23,719 22.02.2008 25,04 16,864 16.02.2010 26,02 19,065 

06.03.2006 28,545 23,751 25.02.2008 24,99 16,867 17.02.2010 25,925 18,89 

07.03.2006 28,77 24,152 26.02.2008 25,02 16,818 18.02.2010 25,715 18,953 

08.03.2006 28,805 24,175 27.02.2008 25,045 16,648 19.02.2010 25,76 19,051 

09.03.2006 28,695 24,069 28.02.2008 25,145 16,629 22.02.2010 25,755 18,899 

10.03.2006 28,78 24,143 29.02.2008 25,22 16,628 23.02.2010 25,795 19 



 

 

 
 

13.03.2006 28,84 24,191 03.03.2008 25,07 16,492 24.02.2010 25,875 19,099 

14.03.2006 28,8 24,101 04.03.2008 24,915 16,383 25.02.2010 25,935 19,232 

15.03.2006 28,75 23,909 05.03.2008 25,05 16,484 26.02.2010 25,965 19,131 

16.03.2006 28,75 23,819 06.03.2008 25,13 16,408 01.03.2010 25,93 19,168 

17.03.2006 28,54 23,422 07.03.2008 25,16 16,319 02.03.2010 25,77 19,017 

20.03.2006 28,59 23,484 10.03.2008 25,04 16,325 03.03.2010 25,755 18,881 

21.03.2006 28,575 23,526 11.03.2008 25,13 16,337 04.03.2010 25,82 18,889 

22.03.2006 28,675 23,756 12.03.2008 25,065 16,196 05.03.2010 25,775 18,975 

23.03.2006 28,685 23,796 13.03.2008 25,12 16,129 08.03.2010 25,575 18,715 

24.03.2006 28,7 23,976 14.03.2008 25,035 16,088 09.03.2010 25,67 18,935 

27.03.2006 28,67 23,841 17.03.2008 25,02 15,88 10.03.2010 25,62 18,824 

28.03.2006 28,73 23,773 18.03.2008 25,255 16,01 11.03.2010 25,56 18,71 

29.03.2006 28,72 23,907 19.03.2008 25,46 16,229 12.03.2010 25,515 18,535 

30.03.2006 28,615 23,656 20.03.2008 25,495 16,525 15.03.2010 25,485 18,595 

31.03.2006 28,595 23,623 21.03.2008 25,445 16,459 16.03.2010 25,5 18,581 

03.04.2006 28,425 23,569 25.03.2008 25,455 16,343 17.03.2010 25,4 18,463 

04.04.2006 28,515 23,339 26.03.2008 25,6 16,29 18.03.2010 25,285 18,504 

05.04.2006 28,565 23,296 27.03.2008 25,38 16,078 19.03.2010 25,365 18,715 

06.04.2006 28,55 23,184 28.03.2008 25,25 15,984 22.03.2010 25,465 18,899 

07.04.2006 28,51 23,403 31.03.2008 25,335 16,024 23.03.2010 25,45 18,827 

10.04.2006 28,615 23,646 01.04.2008 25,185 16,084 24.03.2010 25,375 19,02 

11.04.2006 28,55 23,585 02.04.2008 25,07 16,032 25.03.2010 25,36 18,988 

12.04.2006 28,565 23,558 03.04.2008 24,955 16,077 26.03.2010 25,42 19,038 

13.04.2006 28,645 23,686 04.04.2008 25,045 15,93 29.03.2010 25,45 18,89 

14.04.2006 28,645 23,66 07.04.2008 25,02 15,938 30.03.2010 25,44 18,869 

18.04.2006 28,565 23,316 08.04.2008 24,985 15,919 31.03.2010 25,445 18,868 

19.04.2006 28,525 23,104 09.04.2008 25,105 15,963 01.04.2010 25,385 18,843 

20.04.2006 28,46 23,056 10.04.2008 25,145 15,839 02.04.2010 25,365 18,708 

21.04.2006 28,44 23,089 11.04.2008 25,015 15,8 06.04.2010 25,295 18,881 

24.04.2006 28,385 22,953 14.04.2008 24,94 15,714 07.04.2010 25,24 18,92 

25.04.2006 28,39 22,853 15.04.2008 24,82 15,679 08.04.2010 25,19 18,944 

26.04.2006 28,415 22,866 16.04.2008 24,85 15,604 09.04.2010 25,23 18,846 

27.04.2006 28,455 22,921 17.04.2008 24,98 15,738 12.04.2010 25,15 18,512 

28.04.2006 28,43 22,678 18.04.2008 25,12 15,921 13.04.2010 25,16 18,522 

02.05.2006 28,415 22,475 21.04.2008 25,09 15,782 14.04.2010 25,045 18,392 

03.05.2006 28,275 22,391 22.04.2008 25,06 15,73 15.04.2010 25,085 18,518 

04.05.2006 28,335 22,496 23.04.2008 25,07 15,727 16.04.2010 25,18 18,604 

05.05.2006 28,29 22,294 24.04.2008 25,13 15,935 19.04.2010 25,255 18,811 

09.05.2006 28,29 22,278 25.04.2008 25,255 16,196 20.04.2010 25,305 18,765 

10.05.2006 28,275 22,127 28.04.2008 25,165 16,104 21.04.2010 25,285 18,905 

11.05.2006 28,23 22,201 29.04.2008 25,25 16,218 22.04.2010 25,365 19,013 

12.05.2006 28,26 21,884 30.04.2008 25,21 16,221 23.04.2010 25,4 19,079 

15.05.2006 28,42 22,156 02.05.2008 25,26 16,34 26.04.2010 25,43 19,087 

16.05.2006 28,31 22,089 05.05.2008 25,23 16,32 27.04.2010 25,51 19,195 

17.05.2006 28,195 21,886 06.05.2008 25,175 16,214 28.04.2010 25,57 19,306 

18.05.2006 28,375 22,221 07.05.2008 25,14 16,295 29.04.2010 25,55 19,274 

19.05.2006 28,285 22,157 09.05.2008 25,145 16,267 30.04.2010 25,575 19,208 

22.05.2006 28,29 22,184 12.05.2008 24,95 16,166 03.05.2010 25,55 19,299 

23.05.2006 28,225 21,981 13.05.2008 24,935 16,116 04.05.2010 25,71 19,64 

24.05.2006 28,215 21,955 14.05.2008 25,025 16,209 05.05.2010 25,88 20,019 

25.05.2006 28,23 22,135 15.05.2008 25,04 16,179 06.05.2010 26,02 20,443 



 

 

 
 

26.05.2006 28,175 22,011 16.05.2008 24,975 16,113 07.05.2010 25,965 20,374 

29.05.2006 28,205 22,108 19.05.2008 25,06 16,083 10.05.2010 25,605 19,743 

30.05.2006 28,2 21,963 20.05.2008 25,07 16,029 11.05.2010 25,59 20,151 

31.05.2006 28,205 21,913 21.05.2008 25,09 15,928 12.05.2010 25,39 20,012 

01.06.2006 28,255 22,183 22.05.2008 25,145 15,957 13.05.2010 25,42 20,199 

02.06.2006 28,235 22,03 23.05.2008 25,1 15,942 14.05.2010 25,465 20,382 

05.06.2006 28,34 21,868 26.05.2008 25,085 15,916 17.05.2010 25,56 20,706 

06.06.2006 28,28 22,012 27.05.2008 25,15 15,96 18.05.2010 25,465 20,492 

07.06.2006 28,195 22,046 28.05.2008 25,23 16,117 19.05.2010 25,73 20,973 

08.06.2006 28,24 22,179 29.05.2008 25,06 16,112 20.05.2010 25,92 21,014 

09.06.2006 28,225 22,296 30.05.2008 25,09 16,179 21.05.2010 25,925 20,735 

12.06.2006 28,305 22,515 02.06.2008 25,02 16,121 24.05.2010 25,66 20,753 

13.06.2006 28,335 22,538 03.06.2008 24,84 15,93 25.05.2010 25,645 20,985 

14.06.2006 28,36 22,572 04.06.2008 24,67 15,95 26.05.2010 25,555 20,762 

15.06.2006 28,32 22,456 05.06.2008 24,57 15,952 27.05.2010 25,635 20,918 

16.06.2006 28,39 22,436 06.06.2008 24,585 15,762 28.05.2010 25,78 20,818 

19.06.2006 28,525 22,657 09.06.2008 24,655 15,622 31.05.2010 25,51 20,726 

20.06.2006 28,48 22,705 10.06.2008 24,43 15,73 01.06.2010 25,635 21,084 

21.06.2006 28,56 22,61 11.06.2008 24,385 15,716 02.06.2010 25,795 21,111 

22.06.2006 28,525 22,67 12.06.2008 24,32 15,775 03.06.2010 25,755 21 

23.06.2006 28,5 22,799 13.06.2008 24,195 15,775 04.06.2010 26,02 21,592 

26.06.2006 28,525 22,708 16.06.2008 24,21 15,658 07.06.2010 25,89 21,645 

27.06.2006 28,46 22,647 17.06.2008 24,195 15,628 08.06.2010 25,925 21,702 

28.06.2006 28,43 22,618 18.06.2008 24 15,489 09.06.2010 25,9 21,561 

29.06.2006 28,5 22,748 19.06.2008 24,11 15,574 10.06.2010 25,965 21,559 

30.06.2006 28,495 22,413 20.06.2008 24,165 15,479 11.06.2010 25,7 21,192 

03.07.2006 28,47 22,257 23.06.2008 24,125 15,544 14.06.2010 25,68 20,963 

04.07.2006 28,445 22,234 24.06.2008 24,075 15,464 15.06.2010 25,67 20,944 

07.07.2006 28,475 22,284 25.06.2008 24,07 15,43 16.06.2010 25,745 20,969 

10.07.2006 28,45 22,313 26.06.2008 24,085 15,311 17.06.2010 25,71 20,795 

11.07.2006 28,43 22,316 27.06.2008 24 15,241 18.06.2010 25,735 20,798 

12.07.2006 28,49 22,381 30.06.2008 23,895 15,157 21.06.2010 25,765 20,792 

13.07.2006 28,515 22,464 01.07.2008 23,825 15,102 22.06.2010 25,79 21,037 

14.07.2006 28,495 22,5 02.07.2008 23,865 15,077 23.06.2010 25,725 20,961 

17.07.2006 28,445 22,678 03.07.2008 23,815 14,992 24.06.2010 25,775 21,016 

18.07.2006 28,445 22,7 04.07.2008 23,695 15,118 25.06.2010 25,795 20,982 

19.07.2006 28,455 22,792 07.07.2008 23,55 15,047 28.06.2010 25,745 20,862 

20.07.2006 28,35 22,422 08.07.2008 23,605 15,044 29.06.2010 25,75 21,113 

21.07.2006 28,415 22,41 09.07.2008 23,49 14,95 30.06.2010 25,695 20,947 

24.07.2006 28,435 22,507 10.07.2008 23,465 14,938 01.07.2010 25,76 20,894 

25.07.2006 28,365 22,448 11.07.2008 23,515 14,85 02.07.2010 25,75 20,518 

26.07.2006 28,375 22,544 14.07.2008 23,305 14,705 07.07.2010 25,55 20,329 

27.07.2006 28,4 22,3 15.07.2008 23,375 14,617 08.07.2010 25,445 20,098 

28.07.2006 28,465 22,478 16.07.2008 23,22 14,614 09.07.2010 25,36 20,066 

31.07.2006 28,53 22,348 17.07.2008 23,14 14,598 12.07.2010 25,325 20,138 

01.08.2006 28,48 22,322 18.07.2008 23,065 14,587 13.07.2010 25,345 20,161 

02.08.2006 28,49 22,246 21.07.2008 22,97 14,483 14.07.2010 25,46 20,042 

03.08.2006 28,435 22,25 22.07.2008 23,015 14,454 15.07.2010 25,47 19,853 

04.08.2006 28,36 22,169 23.07.2008 23,76 15,094 16.07.2010 25,43 19,562 

07.08.2006 28,275 22 24.07.2008 23,585 15,044 19.07.2010 25,43 19,629 

08.08.2006 28,245 22,002 25.07.2008 23,595 14,997 20.07.2010 25,35 19,738 



 

 

 
 

09.08.2006 28,095 21,815 28.07.2008 23,695 15,048 21.07.2010 25,345 19,775 

10.08.2006 28,055 21,822 29.07.2008 23,72 15,103 22.07.2010 25,175 19,583 

11.08.2006 28 21,918 30.07.2008 23,94 15,36 23.07.2010 25,175 19,517 

14.08.2006 28,11 22,103 31.07.2008 23,95 15,343 26.07.2010 25,12 19,428 

15.08.2006 28,1 22,083 01.08.2008 24 15,409 27.07.2010 25,09 19,244 

16.08.2006 28,085 21,954 04.08.2008 23,99 15,41 28.07.2010 24,985 19,233 

17.08.2006 28,025 21,759 05.08.2008 23,925 15,448 29.07.2010 24,75 18,936 

18.08.2006 28,08 21,94 06.08.2008 23,98 15,492 30.07.2010 24,79 19,029 

21.08.2006 28,14 21,784 07.08.2008 24,11 15,583 02.08.2010 24,69 18,886 

22.08.2006 28,165 21,98 08.08.2008 24,21 16,058 03.08.2010 24,705 18,685 

23.08.2006 28,105 21,939 11.08.2008 24,095 16,049 04.08.2010 24,735 18,721 

24.08.2006 28,19 21,969 12.08.2008 23,955 16,066 05.08.2010 24,755 18,774 

25.08.2006 28,175 22,077 13.08.2008 23,94 16,065 06.08.2010 24,755 18,786 

28.08.2006 28,165 22,006 14.08.2008 24,345 16,327 09.08.2010 24,78 18,693 

29.08.2006 28,205 22,026 15.08.2008 24,485 16,621 10.08.2010 24,775 18,861 

30.08.2006 28,25 22,033 18.08.2008 24,52 16,673 11.08.2010 24,815 19,063 

31.08.2006 28,215 21,955 19.08.2008 24,395 16,62 12.08.2010 24,89 19,457 

01.09.2006 28,235 22,031 20.08.2008 24,41 16,566 13.08.2010 24,885 19,441 

04.09.2006 28,2 21,942 21.08.2008 24,38 16,455 16.08.2010 24,855 19,39 

05.09.2006 28,195 22,009 22.08.2008 24,37 16,456 17.08.2010 24,81 19,289 

06.09.2006 28,23 22,069 25.08.2008 24,4 16,527 18.08.2010 24,815 19,266 

07.09.2006 28,285 22,213 26.08.2008 24,525 16,797 19.08.2010 24,8 19,319 

08.09.2006 28,295 22,256 27.08.2008 24,535 16,613 20.08.2010 24,8 19,508 

11.09.2006 28,34 22,291 28.08.2008 24,7 16,72 23.08.2010 24,805 19,525 

12.09.2006 28,425 22,369 29.08.2008 24,735 16,784 24.08.2010 24,89 19,738 

13.09.2006 28,535 22,51 01.09.2008 24,8 16,96 25.08.2010 24,92 19,753 

14.09.2006 28,465 22,376 02.09.2008 24,85 17,12 26.08.2010 24,855 19,583 

15.09.2006 28,49 22,477 03.09.2008 24,8 17,172 27.08.2010 24,765 19,479 

18.09.2006 28,43 22,445 04.09.2008 24,785 17,106 30.08.2010 24,81 19,535 

19.09.2006 28,485 22,508 05.09.2008 24,815 17,421 31.08.2010 24,85 19,595 

20.09.2006 28,435 22,433 08.09.2008 24,94 17,543 01.09.2010 24,735 19,32 

21.09.2006 28,41 22,315 09.09.2008 24,77 17,509 02.09.2010 24,71 19,275 

22.09.2006 28,48 22,218 10.09.2008 24,85 17,63 03.09.2010 24,695 19,24 

25.09.2006 28,46 22,291 11.09.2008 24,63 17,671 06.09.2010 24,7 19,187 

26.09.2006 28,455 22,416 12.09.2008 24,43 17,363 07.09.2010 24,725 19,4 

27.09.2006 28,415 22,399 15.09.2008 24,3 17,167 08.09.2010 24,71 19,46 

29.09.2006 28,33 22,375 16.09.2008 24,07 16,873 09.09.2010 24,68 19,409 

02.10.2006 28,29 22,302 17.09.2008 23,99 16,866 10.09.2010 24,68 19,393 

03.10.2006 28,225 22,156 18.09.2008 23,965 16,526 13.09.2010 24,67 19,262 

04.10.2006 28,28 22,291 19.09.2008 24,25 17,035 14.09.2010 24,55 19,106 

05.10.2006 28,21 22,177 22.09.2008 24,075 16,523 15.09.2010 24,615 18,951 

06.10.2006 28,215 22,279 23.09.2008 24,14 16,383 16.09.2010 24,615 18,818 

09.10.2006 28,195 22,372 24.09.2008 24,35 16,576 17.09.2010 24,68 18,896 

10.10.2006 28,19 22,486 25.09.2008 24,43 16,623 20.09.2010 24,67 18,867 

11.10.2006 28,205 22,49 26.09.2008 24,425 16,684 21.09.2010 24,66 18,795 

12.10.2006 28,29 22,573 29.09.2008 24,605 17,145 22.09.2010 24,575 18,388 

13.10.2006 28,255 22,512 30.09.2008 24,665 17,245 23.09.2010 24,62 18,479 

16.10.2006 28,29 22,602 01.10.2008 24,51 17,41 24.09.2010 24,635 18,367 

17.10.2006 28,33 22,621 02.10.2008 24,75 17,802 27.09.2010 24,575 18,235 

18.10.2006 28,335 22,586 03.10.2008 24,79 17,921 29.09.2010 24,57 18,051 

19.10.2006 28,36 22,579 06.10.2008 24,675 18,095 30.09.2010 24,61 18,025 



 

 

 
 

20.10.2006 28,335 22,454 07.10.2008 24,475 17,954 01.10.2010 24,43 17,8 

23.10.2006 28,325 22,559 08.10.2008 24,55 17,874 04.10.2010 24,47 17,852 

24.10.2006 28,395 22,643 09.10.2008 24,68 18,036 05.10.2010 24,495 17,778 

25.10.2006 28,38 22,557 10.10.2008 24,935 18,362 06.10.2010 24,535 17,689 

26.10.2006 28,305 22,37 13.10.2008 24,655 18,079 07.10.2010 24,505 17,539 

27.10.2006 28,405 22,395 14.10.2008 24,61 17,898 08.10.2010 24,49 17,65 

30.10.2006 28,35 22,291 15.10.2008 24,76 18,166 11.10.2010 24,535 17,606 

31.10.2006 28,22 22,227 16.10.2008 24,82 18,374 12.10.2010 24,525 17,727 

01.11.2006 28,055 22 17.10.2008 25,23 18,819 13.10.2010 24,47 17,527 

02.11.2006 28,06 21,976 20.10.2008 25 18,623 14.10.2010 24,435 17,328 

03.11.2006 28,08 22,009 21.10.2008 25,315 19,198 15.10.2010 24,51 17,361 

06.11.2006 27,93 21,99 22.10.2008 25,485 19,84 18.10.2010 24,535 17,641 

07.11.2006 27,985 21,939 23.10.2008 25,8 20,139 19.10.2010 24,52 17,697 

08.11.2006 28,02 21,933 24.10.2008 25 19,852 20.10.2010 24,5 17,674 

09.11.2006 28,04 21,912 27.10.2008 24,68 19,802 21.10.2010 24,54 17,508 

10.11.2006 28,195 21,914 29.10.2008 23,875 18,698 22.10.2010 24,625 17,673 

13.11.2006 28,11 21,908 30.10.2008 24,48 18,781 25.10.2010 24,51 17,468 

14.11.2006 28,065 21,882 31.10.2008 24,23 18,991 26.10.2010 24,62 17,698 

15.11.2006 28,105 21,972 03.11.2008 24,29 18,938 27.10.2010 24,66 17,862 

16.11.2006 28,065 21,92 04.11.2008 24,16 18,846 29.10.2010 24,605 17,754 

20.11.2006 28,005 21,807 05.11.2008 24,31 18,879 01.11.2010 24,53 17,613 

21.11.2006 27,95 21,813 06.11.2008 24,89 19,49 02.11.2010 24,5 17,477 

22.11.2006 27,94 21,682 07.11.2008 25,11 19,677 03.11.2010 24,5 17,483 

23.11.2006 27,945 21,573 10.11.2008 25,27 19,595 04.11.2010 24,405 17,122 

24.11.2006 28,025 21,43 11.11.2008 25,34 19,882 05.11.2010 24,585 17,462 

27.11.2006 28,04 21,381 12.11.2008 25,415 20,282 08.11.2010 24,58 17,66 

28.11.2006 28,06 21,342 13.11.2008 25,28 20,181 09.11.2010 24,585 17,631 

29.11.2006 27,99 21,267 14.11.2008 25,365 20,002 10.11.2010 24,615 17,871 

30.11.2006 27,97 21,186 18.11.2008 25,695 20,307 11.11.2010 24,635 17,979 

01.12.2006 27,945 21,1 19.11.2008 25,72 20,359 12.11.2010 24,63 17,965 

04.12.2006 28 21,038 20.11.2008 25,635 20,438 15.11.2010 24,625 18,071 

05.12.2006 28,015 21,015 21.11.2008 25,7 20,384 16.11.2010 24,61 18,079 

06.12.2006 28,015 21,107 24.11.2008 25,38 19,87 18.11.2010 24,65 18,063 

07.12.2006 27,97 21,033 25.11.2008 25,45 19,843 19.11.2010 24,715 18,069 

08.12.2006 27,96 21,061 26.11.2008 25,08 19,388 22.11.2010 24,695 18,096 

11.12.2006 27,9 21,174 27.11.2008 25,17 19,509 23.11.2010 24,69 18,294 

12.12.2006 27,905 21,072 28.11.2008 25,21 19,809 24.11.2010 24,69 18,51 

13.12.2006 27,88 21,015 01.12.2008 25,61 20,306 25.11.2010 24,725 18,558 

14.12.2006 27,83 21,098 02.12.2008 25,685 20,223 26.11.2010 24,735 18,698 

15.12.2006 27,76 21,179 03.12.2008 25,65 20,318 29.11.2010 24,76 18,835 

18.12.2006 27,7 21,151 04.12.2008 25,72 20,376 30.11.2010 24,915 19,165 

19.12.2006 27,745 21,088 05.12.2008 25,765 20,338    

Zdroj: Česká národní banka 

 


