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1 Úvod 
 

     Ve finanční teorii existuje hypotéza efektivního trhu, jež je založena na tvrzení, dle kterého 

jsou veškeré dostupné informace rychle a bezprostředně zohledněny v cenách aktiv 

obchodovaných na finančních trzích, a tudíž žádný z účastníků trhu není schopen 

systematicky dosahovat vyšších výnosů než trh a jakýkoliv obchodní úspěch je dílem náhody 

a nikoliv vlastního úsilí a nabytých zkušeností. Hypotéza efektivního trhu je od svého vzniku 

v sedmdesátých letech 20. století jednou z nejrozšířenějších a nejdiskutovanějších 

investičních teorií.  

     Po vypuknutí finanční krize v roce 2008 řada ekonomů již opakovaně poukázala na fakt, 

že finanční trhy nefungují tak efektivně, jak se po spoustu let předpokládalo. Podle kritiků, 

kdyby teorie efektivního trhu skutečně fungovala, veškerá aktiva by musela být trhem správně 

oceněna a jen stěží by na trzích nemovitostí a akcií vznikly bubliny, které následně splaskly  

a jejichž důsledky pocítil a pociťuje celý svět.  

     Cílem diplomové práce bude testování středně silné formy efektivnosti vybraných 

akciových trhů. Prostřednictvím ekonometrické metody event study bude posuzována 

efektivnost českého, německého a francouzského akciového trhu v souvislosti  

se sedmi oznámeními mezinárodní ratingové agentury Moody´s o změně ratingu řeckých 

státních dluhopisů za období let 2009 - 2012. Do studie budou zařazeny společnosti, jejichž 

akcie tvoří bázi indexů PX, DAX30 a CAC40. Efektivnost českého akciového trhu bude 

posuzována prostřednictvím 12 společností. K testování efektivnosti německého trhu budou 

využity údaje o cenách akcií 29 společností a francouzský akciový trh bude analyzován 

prostřednictvím údajů o 36 společnostech. K posouzení středně silné formy efektivnosti 

budou použity neparametrické testy – znaménkový a Wilcoxonův test. 

     Diplomová práce bude rozdělena do tří na sebe navazujících kapitol. 

     Druhá kapitola diplomové práce bude věnována hypotéze efektivního trhu, která je 

základem soudobé investiční teorie a která od svého vzniku v sedmdesátých letech byla 

podpořena celou řadou studií. V současnosti je teorie efektivního trhu zpochybňována 

v důsledku pravidelně se vyskytujících anomálií trhu a vlivem rozvoje behaviorálních financí. 

V rámci kapitoly bude definován pojem efektivní trh a jeho předpoklady, včetně jednotlivých 

forem efektivnosti. Nejznámější tržní anomálie budou popsány v závěru kapitoly. 
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     V rámci třetí kapitoly budou charakterizovány základní přístupy k testování slabé, středně 

silné a silné formy efektivnosti trhů. Nejčastěji používaným testem, který bývá využíván 

k testování slabé formy efektivnosti, je korelační test, jenž je založen na porovnání 

korelačních koeficientů v čase. Středně silná forma efektivnosti trhů je často testovaná 

prostřednictvím v praxi široce používané metody event study. Podstatou této testovací 

techniky je stanovení abnormálních výnosů, které lze vymezit jako rozdíl mezi skutečnými  

a rovnovážnými výnosy. Testování silné formy efektivnosti je založeno na zkoumání,  

zda osoby s monopolním přístupem k informacím mohou dosáhnout nadměrného výnosu.  

     Čtvrtá kapitola diplomové práce bude kapitolou aplikační a bude zaměřena na testování 

středně silné formy efektivnosti prostřednictvím ekonometrické metody event study. Cílem 

testování bude analyzovat rychlost vstřebávání nových informací ve vývoji akciových kurzů. 

V případě středně silné formy efektivního trhu by mělo platit, že veškeré nově zveřejněné 

informace se v cenách akcií projevují bez větších zpoždění. Prostřednictvím metody event 

study bude posuzována efektivnost německého, francouzského a českého akciového trhu na 

zveřejnění informací o změně ratingu řeckých dluhopisů za období světové finanční krize. 

K testování efektivnosti akciových trhů budou využity neparametrické testy, znaménkový  

a Wilcoxonův test pořadí. 
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2 Hypotéza efektivního trhu 

 

     Profesor financí a student jdou po ulici a na chodníku vidí ležet stodolarovou bankovku. 

Student se zastaví a chce bankovku zvednout, nicméně profesor mu říká: „Neobtěžujte se, 

kdyby byla skutečně pravá, už by zde nebyla.“ I tento ve finančním světě známý příběh je 

jednou z možností jak velice zjednodušeně charakterizovat teorii efektivního trhu (Lo, 2007). 

     Hypotéza efektivního trhu známá rovněž jako teorie náhodné procházky je teorie, dle které 

jsou současné ceny akcií odrazem veškerých informací o hodnotě firem a neexistuje tedy 

žádný způsob jak dosáhnout na základě těchto informací nadprůměrného zisku. Toto tvrzení 

je příčinou, proč problematika efektivity trhů je již po mnoho let velice diskutovaným 

tématem.  

     Teoretická část diplomové práce bude věnována charakteristice efektivního trhu. V první 

části kapitoly bude blíže popsán efektivní trh, jeho charakteristiky, předpoklady a formy 

(stupně) efektivnosti. Druhá část kapitoly bude věnována popisu anomálií narušujících 

efektivitu trhu a charakteristice teorie behaviorálních financí, dle které je důležitým faktorem 

ovlivňující vývoj kurzů akcií psychologie investorů. 

 

2.1 Historie hypotézy efektivního trhu 

      Hypotéza efektivního trhu byla v minulosti středem vědeckého zájmu mnoha matematiků 

a ekonomů. První zmínky o teorii efektivního trhu je možno nalézt již na počátku 20. století, 

nicméně systematická a ucelená teorie byla vytvořena až v šedesátých letech minulého století.  

     Francouzský matematik Louis Bachelier v roce 1900 publikoval disertační práci „Théorie 

de Spéculation“, ve které byla vysvětlena teorie efektivního trhu prostřednictvím matematicky 

popsané teorie náhodných cen komodit. Práce byla na danou dobu zcela originální,  

na akademickém poli jí ale nebyla věnována výraznější pozornost až do roku 1955, kdy byla 

práce znovu objevena matematikem Savagem. Pět let po vydání disertační práce  

L. Bacheliera, v roce 1905 byl poprvé použit a definován termín náhodná pocházka Karlem 

Pearsonem, profesorem britské královské společnosti. 

     Ve třicátých letech byla efektivnosti trhů věnována pozornost celou řadou ekonomů. 

V roce 1933 Alfred Cowles, americký ekonom a obchodník, analyzoval výkonnost 

investičních profesionálů a dospěl k závěru, že nikdo z účastníků trhu není schopen „překonat 

trh“ a predikovat budoucí vývoj tržních cen akcií. Vývoj akcií v čase je zcela náhodný. Tyto 

zjištěné výsledky byly samotným autorem potvrzeny následně i v roce 1944. V roce 1934 
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Holbrook Working ve své práci došel k obdobnému závěru, ceny akcií se chovají jako čísla 

v loterii. 

     V roce 1953 byla britským statistikem Maurice Kendallem na zasedání Královské 

statistické společnosti publikována práce „The Analysis of Economic Time Series“.  

M. Kendall ve své práci posuzoval závislost mezi cenami akcií britských průmyslových 

společností a cenami vybraných amerických komodit. Závislost mezi těmito dvěma 

instrumenty byla posuzována na týdenních datech. Na základě výpočtů byla prokázána téměř 

nulová korelace cenových změn. Ceny konají tzv. náhodnou procházku (teorie náhodné 

procházky) a tedy v čase se vyvíjí náhodně. 

     Obrovský význam pro teorii efektivního trhu měla práce Eugene Famy „The Behavior of 

stock market prices“, publikovaná v roce 1965, ve které byl poprvé definován pojem efektivní 

trh. Dle E. Famy je možno jako efektivní trh označit trh, na kterém ceny akcií vždy plně 

odráží veškeré dostupné informace. Velice často je právě od roku 1965 datován vznik teorie 

efektivního trhu. 

     V pozdějších letech se problematikou efektivity trhů zabývali ekonomové jako Harry 

Roberts (1967), který vymezil základní rozdíly mezi slabou a středně silnou formou 

efektivnosti, či Paul Samuelson. 

 

2.2 Charakteristika efektivního trhu 

     Snahou každého investora je nalézt na trhu nesprávně oceněné akcie a vydělat na jejich 

koupi, v případě že se jedná o podhodnocené akciové tituly, anebo jejich prodeji, v případě 

nadhodnocených akcií. Většina investorů se domnívá, že je schopna právě na základě vxužití 

akciových analýz nalézt akcie, které jim umožní „překonat“ trh a tedy dosáhnout vyššího 

výnosu, než jakého trh dosahuje. Dle hypotézy náhodné procházky ale takovéto chování není 

možné. Efektivní trh neumožňuje žádnému z účastníků dosáhnout nadprůměrného výnosu bez 

akceptace rizika. Mezi základní charakteristiky efektivního trhu jsou dle R. A. Haugena 

řazeny tyto čtyři vlastnosti (Veselá 2011): 

1. Reakce kurzů cenných papíru na novou, neočekávanou informaci je okamžitá, 

skoková. 

2. Změny kurzů cenných papírů z období na období jsou na sobě nezávislé; kurzy 

cenných papírů konají náhodnou procházku. 

3. Žádný z účastníků trhu není schopen na kapitálovém trhu dlouhodobě a opakovaně 

dosáhnout nadprůměrného výnosu. 

4. Veškeré obchodní a investiční strategie na efektivním trhu selhávají. 
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Reakce kurzů cenných papírů na novou, neočekávanou informaci je okamžitá, skoková.  

     Nově zveřejněné informace jsou na efektivním trhu velice rychle a bez větších zpoždění, 

často během několika málo sekund, zohledněny v hodnotě akciového kurzu. Právě skoková 

reakce kurzu na zveřejnění nové informace je jednou z nejdůležitějších podmínek  

pro dosažení efektivnosti trhů. V rozporu s  hypotézou efektivního trhu je předběžná, 

postupná či nadměrná reakce akciového kurzu, neboť s jejich existencí je spojena možnost 

dosažení nadměrného výnosu. Grafické znázornění okamžité rekce je zachyceno  

na Obr. 2. 1. 

Obr. 2. 1 Okamžitá reakce kurzu na nově zveřejněnou informaci v čase 0 

 

Zdroj: Veselá (1999, s. 261) 

 

     Předběžnou reakci kurzu na novou informaci je možno ve vývoji kurzu pozorovat již 

několik dní před jejím zveřejněním. Předběžná reakce je často dávána do souvislosti s insider 

obchody. Insider obchody je možno definovat jako transakce, které jsou prováděny na základě 

informací, ke kterým má přístup pouze omezený okruh subjektů, např. vrcholový 

management. Tato skupina osob může pro ostatní neznámou informaci využít ve svůj 

prospěch a dosáhnout tak nadprůměrného výnosu.  Předběžná reakce kurzu na nově 

zveřejněnou informaci je znázorněna v Obr. 2. 2. 

Obr. 2. 2 Předběžná reakce kurzu na nově zveřejněnou informaci v čase 0 

 
Zdroj: Veselá (1999, s. 261) 
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     Postupná (opožděná) reakce kurzu na zveřejnění nové informace trvá několik dní a její 

existence je základem úspěšného použití technické či fundamentální analýzy. Použití 

akciových analýz je založeno právě na postupné reakci kurzu, která dává prostor  

pro uskutečnění obchodu s možností dosažení zisku. Graficky je postupná reakce trhu  

na zveřejnění nové, neočekávané informace znázorněna v Obr. 2. 3 

 

Obr. 2. 3 Postupná reakce kurzu na nově zveřejněnou informaci v čase 0 

 

Zdroj: Veselá (2011, s. 261) 

 

     Nadměrná reakce kurzu je spojena zejména s psychologií a chováním jednotlivých 

účastníků trhu. Po zveřejnění nové informace dochází k přehnané reakci kurzu, který se 

postupně, během několika dní, vrací ke své rovnovážné hodnotě. Nadměrná reakce kurzu  

na zveřejnění nové informace je graficky znázorněna na Obr. 2. 4. 

 

Obr. 2. 4 Nadměrná reakce kurzu na nově zveřejněnou informaci v čase 0 

 

Zdroj: Veselá (1999, s. 261) 

 

 

 

Změny kurzů cenných papírů z období na období jsou nezávislé. 
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     Reakce akciového kurzu spojená s publikováním neočekávané informace je rychlá  

a na efektivním trhu ukončena ještě téhož dne. Vzhledem k tomu, že zveřejňovaná informace 

je pro účastníky trhu neočekávanou, musí se i zákonitě jednat o informaci náhodnou. Z toho 

důvodu musí být náhodné i změny ve vývoji akciových kurzů. Pokud by publikovaná 

informace byla předvídaná a tím všeobecně známá, byla by absorbována akciovými kurzy, 

které by v souvislosti s jejím zveřejněním nevykazovaly žádný pohyb (Veselá, 2011). 

 

Investor není schopen na efektivním trhu dosáhnout dlouhodobě a opakovaně nadprůměrného 

výnosu.  

     Obchodování na akciových trzích je spojeno s velkým množstvím racionálních, ziskově 

orientovaných investorů, kteří neustále analyzují jednotlivé akciové instrumenty a provádějí 

s nimi transakce. Snahou všech účastníků trhu je na akciovém trhu nalézt podhodnocené  

a nadhodnocené tituly s cílem levně je nakoupit, popřípadě draze prodat. Vyskytují-li se  

na akciovém trhu podhodnocené tituly, zvýšená poptávka po nich povede ke zvýšení ceny  

na jejich rovnovážnou cenu a naopak existují-li na trhu nadhodnocené akcie, zvýšený prodej 

povede ke snížení jejich kurzu na rovnovážnou úroveň. Akciové kurzy jsou tedy nevědomky 

samotnými investory tlačeny k jejich rovnovážné ceně. Potenciální ziskové příležitosti jsou 

tedy velice rychle eliminovány účastníky trhu v důsledku jejich obchodní aktivity. Celkový 

výnos dosahovaný v dlouhodobém horizontu jednotlivými investory se poté statisticky 

významně neodlišuje od tržního průměru (Veselá, 2011). 

 

Veškeré obchodní a investiční strategie na efektivním trhu ve snaze „překonat“ trh selhávají. 

     V dlouhodobém horizontu nelze prostřednictvím žádné obchodní či investiční strategie 

dosáhnout nadprůměrného výnosu. Tržní kurz akcie na efektivním trhu je roven její vnitřní 

(správné) hodnotě, z tohoto důvodu jakákoliv strategie (technická, fundamentální, 

psychologická analýza) zaměřená na identifikaci špatně oceněných akcií je neúspěšná. 

 

2.3 Předpoklady efektivního trhu 

    Pro efektivní chování akciových kurzů musí být dle hypotézy náhodné procházky splněny 

určité předpoklady. Pokud tyto předpoklady nejsou naplněny, nelze očekávat splnění 

jakékoliv formy efektivnosti na trhu. Mezi autory je možné nalézt rozdílná stanoviska týkající 

se jednotlivých kritérií. Dle Veselé (2011) jsou mezi základní předpoklady efektivního trhu 

řazeny tyto vlastnosti: 
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 ziskový motiv investorů, díky kterému jsou během několika málo okamžiků 

identifikovány a eliminovány případné odchylky akciového kurzu od její vnitřní 

hodnoty, 

 vysoce konkurenční trh s velkým množstvím investorů, přičemž každý z investorů 

má rovný přístup k informacím, technologiím a obchodním systémům, 

 volný a nepřetržitý tok informací o vývoji firem, odvětví, domácí a zahraniční 

ekonomice,  

 kvalitní infrastruktura trhu, která umožňuje nejen rychlé zpracování a vypořádání 

obchodů, ale prostřednictvím které je zabezpečena i kontrola uskutečněných obchodů, 

 likvidní trh, díky kterému je možno zabezpečit rychlé a adekvátní promítnutí nových 

informací do akciových kurzů, 

 kvalitní právní legislativa, prostřednictvím které jsou definovány legální obchodní 

aktivity na trhu a vymezeny práva a povinnosti jednotlivých účastníků trhu. 

 

2.4 Formy efektivnosti  

     Hypotéza efektivních trhů je založena na tvrzení, dle kterého jsou tržní ceny akcií odrazem 

veškerých informací, které jsou k dispozici k danému časovému okamžiku. Ve finanční teorii 

je možno rozlišit různé druhy informací ovlivňující cenu akcií. V závislosti na dostupných 

informacích lze definovat tři stupně efektivnosti – slabou, středně silnou a silnou formu 

efektivnosti.      

 

2.4.1 Slabá forma efektivnosti 

    Slabá forma efektivnosti trhů představuje nejnižší stupeň efektivnosti. Tato hypotéza je 

založena na tvrzení, dle něhož akciové kurzy téměř okamžitě absorbují veškeré minulé 

informace. Mezi tyto informace lze zařadit historické ceny akcií, údaje o objemu 

uskutečněných obchodů.  

     Dle hypotézy slabé formy efektivnosti trhů je za bezvýznamnou považována analýza 

trendů (technická analýza). Důvodem je, že data o historických cenách akcií a objemu 

uskutečněných obchodů jsou veřejně dostupné a získat je není prakticky spojeno s žádnými 

náklady. Pokud tedy na základě analýzy historických časových řad je možno identifikovat 

budoucí trendy vývoje, všichni investoři je mohou rozpoznat a využít. Tyto signály 
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v důsledku toho, že jsou široce známé, ztrácí svou hodnotu, a tedy například nákupní signál 

povede pouze k okamžitému zvýšení cen. Potenciální ziskové příležitosti mohou být  

ale odhaleny na základě fundamentální analýzy, která je založena na vyhodnocení jak 

minulých, tak aktuálních informací (Bodie, Kane, Marcus, 2009). 

 

2.4.2 Středně silná forma efektivnosti 

     Středně silná forma efektivnosti odpovídá takové situaci na trhu, kdy veškeré veřejně 

dostupné informace týkající se vývoje obchodované společnosti jsou téměř okamžitě 

zohledněny ve vývoji akciového kurzu. Mezi veřejně dostupné informace nejsou zahrnovány 

pouze historické údaje o vývoji cen akcií, ale rovněž informace zveřejňované ve finančních 

výkazech, informace o kvalitě managementu společnosti, údaje o dosahovaném zisku  

a vyplácených dividendách. Velice důležitým zdrojem informací jsou údaje  

o předpokládaném makroekonomickém vývoji. Zveřejněné informace ale nemusí mít nutně 

pouze finanční povahu, například hodnota akcií farmaceutické společnosti může být silně 

ovlivněna zveřejněním informace o objevu nového léčiva. 

     Dle hypotézy středně silné formy efektivnosti není možné prostřednictvím žádné 

z akciových analýz dosáhnout nadprůměrného výnosu a tedy překonat trh. Podstatou jak 

technické tak fundamentální analýzy je postupná reakce kurzu na nově publikovanou 

informaci, což je zcela v rozporu s hypotézou efektivního trhu, které předpokládá okamžitou 

reakci kurzu. Nadprůměrného, vyššího než rovnovážného, výnosu lze dosáhnout pouze  

na základě inside informací. Inside informace lze definovat jako informace dostupné pouze 

osobám, které jsou spojeny se společností, již se informace týká. 

 

2.4.3 Silná forma efektivnosti 

    Silná forma efektivnosti trhů představuje nejvyšší stupeň efektivnosti. Tuto hypotézu lze 

označit za poměrně extrémní, neboť je založena na tvrzení, dle kterého jsou tržní ceny akcií 

odrazem veškerých informací vztahujících se k obchodované společnosti. Ve vývoji kurzu 

jsou tedy zohledněny i inside informace. Pro takovýto trh bývá někdy používáno označení 

perfektní, neboť kurz akcie v každém okamžiku představuje pravdivou, objektivní hodnotu, 

která odpovídá její vnitřní hodnotě. 

    Dle této formy žádný z účastníků trhu nemůže dosáhnout nadprůměrného výnosu, ani 

management společnosti, který má přístup i k dosud nezveřejněným informacím. Dle této 

hypotézy kurzy akcií zcela konají náhodnou procházku.  
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     Vztah mezi slabou, středně silnou a silnou formou efektivnosti je zachycen na Obr. 2. 5. 

Slabá forma efektivnosti trhů zahrnuje pouze historické informace o vývoji akciových kurzů a 

objemu uskutečněných obchodů. Středně silná forma efektivnosti zahrnuje slabou formu 

efektivnosti (historická data) a navíc všechny veřejně dostupné informace. Silná forma 

efektivnosti zahrnuje středně silnou formou efektivnosti a „inside“ informace. (Bodie, Kane, 

Marcus, 2009). 

 

Obr. 2. 5 Formy efektivnosti 

 

Zdroj: Bodie, Kane, Marcus (2009, s. 382) – úpravy autora 

 

2.5 Anomálie narušující efektivnost trhů 

     Hlavním rysem efektivních trhů je nepředvídatelnost budoucího vývoje. Pokud je trh 

efektivní nelze na základě žádných informací předpovědět budoucí ceny aktiv. Výjimkou jsou 

tržní anomálie, speciální situace či efekty, které na trhu přetrvávají nebo se pravidelně 

vyskytují a jejichž existence umožňuje dosáhnout lepších výnosů než trh.   

     Mezi nejznámější a nejsilněji působící anomálie na trhu akcií jsou řazeny lednový efekt, 

pondělní efekt, efekt zanedbaných firem, efekt nízkého P/E ratio či efekt emise nových akcií. 

 

     Lednový efekt (The January Effect) je spojen zejména s malými firmami. Akcie malých 

firem v prvních dvou týdnech nového roku vykazují vyšší volatilitu, která může být zdrojem 

vysokých zisků. Lednový efekt je nejčastěji vysvětlován daňovými důvody. Investoři ke konci 

roku hodnotí výkonnost portfolií a snaží se prodat ty akcie, které klesly, aby realizovaly 

kapitálové ztráty, které lze následně odečíst od zdanitelného základu. Lednový efekt byl v 80. 

a 90. letech pozorován na většině světových trhů (Musílek, 2011).  
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     Pondělní efekt (The Day of the Week Effect) způsobuje, že akciové kurzy se v průběhu 

týdne pohybují podle pravidelně se opakujícího vzoru. Na základě studie, jež byla provedena 

Gibbonsem a Hessem (1981) bylo zjištěno, že akciové kurzy pravidelně první den v týdnu 

klesaly a naopak výrazný růst kurzu bylo možno pozorovat ve středu a v pátek. V úterý byly 

změny kurzu téměř neznatelné a ve čtvrtek pozitivní, ale velice nízké. Výskyt efektu je 

vysvětlován pondělními reakcemi investorů na negativní informace zveřejňované 

managementem podniků v pátek v domnění, že tato informace bude do pondělí investory 

zapomenuta (Veselá, 2011). 

 

     Efekt zanedbaných firem je pojem používaný v souvislosti s akciemi, které jsou pro 

investory často neatraktivní. Pro tyto akcie je charakteristické, že jsou schopny svým 

investorům zabezpečit, zejména v měsíci lednu, opakovaně nadprůměrný výnos. Vyšší výnos 

je často zdůvodňován vyšším podstupovaným rizikem a nižší likviditou, která je s držením 

akcií spojena (Veselá, 2011). 

 

     Efekt velikosti P/E je základem jedné z nejúspěšnějších investičních strategií, dle které by 

měly být nakupovány akcie s nízkou hodnotou tohoto ukazatele. Akcie s nízkou hodnotou 

ukazatele Price/Earning ratio mohou investorům opakovaně přinést nadměrný výnos. Výskyt 

efektu bývá vysvětlován příliš historicky orientovaným postojem analytiků nebo v souvislosti 

s jinými efekty, jakým je například efekt zanedbaných firem (Veselá, 2011). 

 

     Efekt emise nových akcií je spojen s kurzovými pohyby akcií společností, které jsou 

v procesu tzv. going public. Při umisťování emisí akcií investiční banky ve snaze zajistit 

bezproblémové rozprodání celé emise podhodnocují emisní kurz akcií zpravidla o 5-10%. 

Rozdíl mezi emisním kurzem akcií a jejich správnou vnitřní hodnotou je ovšem brzy 

rozpoznám, a proto během několika prvních dnů obchodování dochází k vzestupu kurzů o již 

zmíněných 5-10%. 

 

2.6 Behaviorální finance 

     Na finančních trzích je možno dlouhodobě pozorovat anomálie, které nelze vysvětlit 

prostřednictvím teorie efektivních trhů. K  vysvětlení je nutné použít modely, které jsou 

postaveny na předpokladu, že účastníci trhu se ne vždy chovají zcela racionálně a jejich 

rozhodování je ovlivněno psychologickými vlivy (instinkty, emocemi či náladou davu).  

A právě racionalita je jedním z předpokladů teorie efektivního trhu.  
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     Behaviorální finance lze definovat jako interdisciplinární teorii zkoumající vliv 

psychologie na rozhodování investorů a fungování trhu cenných papírů (Musílek, 2011,  

s. 295). Počátky této teorie je možno datovat do 70. let 20. století, kdy byly objeveny první 

důkazy, které nebyly v souladu s hypotézou efektivních trhů. 

       Behaviorální teorie je založena na předpokladu, dle kterého investoři nejsou racionální 

stroje bez pocitů, jejich chyby, pocity, davové nálady, to vše má obrovský vliv na trh a činí jej 

neefektivním. Na základě toho je vývoj cen akcií často závislý na aktuální davové náladě  

a chování stáda. Pokud většina obchodníků očekává růst cen akcií, ceny v důsledku zvýšené 

poptávky budou skutečně růst a naopak.   

     Další skutečností, která je v rozporu s teorií efektivních trhů, je přístup k informacím. 

Zatímco předpokladem hypotézy náhodné procházky je spravedlivý a rovnocenný přístup 

k informacím, dle behavioristů jsou informace pro každého investora různě dostupně a ne 

každý je dokáže vhodně interpretovat a využít. Výjimečným jevem na finančních trzích není 

ani přehnaná reakce cen akcií na zveřejnění nové informace, což je opět v rozporu 

s hypotézou efektivního trhu (Musílek, 2011). 

 

    Za základ teorie behaviorálních financí je považována prospektová teorie, jež byla 

vytvořena v roce 1979 D.  Kahnemanem a A. Tverskym. Podstatou teorie je analýza chování 

investorů v podmínkách rizika a nejistoty a analýza jejich investičního chování při výběrů 

optimálních investičních produktů. Teorie vychází z hodnotové funkce investorů, která 

předpokládá nejen rizikově averzního investora ale i investora ztrátově averzního. Na základě 

provedených analýz bylo zjištěno, že užitek z dosažených výnosů roste rychleji, než užitek 

vzniklý v důsledku ztráty investičního instrumentu (Musílek, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

3 Popis základních přístupů k testování efektivnosti 
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     Testy tržní efektivnosti lze dělit dle toho, na jakou charakteristiku efektivního trhu se váží. 

Jedná se o testy hodnotící nezávislost a náhodnost změn tržních cen, rychlost reakce tržních 

cen na zveřejnění nové informace, testy hodnotící selhávání investičních a obchodních 

strategií a jiné.  

     V následující kapitole budou popsány základní přístupy k testování slabé, středně silné  

a silné formy efektivnosti trhů a detailně bude charakterizována metoda event study, jejíž 

aplikace bude obsahem praktické části diplomové práce. 

 

3.1 Testování slabé formy efektivnosti  

     Slabá forma efektivnosti znamená, že není možné nalézt žádný vztah mezi historickými 

 a budoucími akciovými kurzy, vývoj kurzů akcií je tedy v čase nezávislý, náhodný. 

K testování slabé formy efektivnosti mohou být použity například metody kurzové 

nezávislosti a metody zkoumání úspěšnosti používání technických indikátorů (Musílek, 

2011). 

 

3.1.1 Metody kurzové nezávislosti 

     Metody kurzové nezávislosti jsou založeny na zkoumání korelační závislosti tržních cen  

v čase. Tyto metody zjišťují, zda akciové kurzy klesají či stoupají v jednotlivých obdobích 

nezávisle na sobě, a zda mezi nimi není možné vypozorovat vztah (korelaci). Pozitivní 

korelace reprezentuje stav, kdy kurzové změny v obou sledovaných obdobích jsou stejného 

charakteru, pokud tedy dojde k nárůstu kurzu v čase t, kurz vzroste i v čase t+1. V opačném 

případě, kdy dojde k nárůstu kurzu a následně k jeho poklesu, lze mluvit o negativní korelaci 

(Nývltová, Rezňáková, 2007). 

     Za průlomovou práci v oblasti testování slabé formy efektivnosti je považována analýza 

provedená E. Famou v roce 1965.  Cílem práce byla analýza denních výnosů akcií zahrnutých 

do indexu Dow-Jones-Industrial-Average v letech 1957-1962, kdy pro každou společnost bylo 

vypočteno 10 korelačních koeficientů. Jejich porovnáním bylo zjištěno, že ve většině případů 

se jejich hodnota přibližovala nule. Stejný test byl Famou proveden i pro delší časové období 

a výsledky byly obdobné. Ceny akcií tedy konají náhodnou procházku (Musílek, 2011). 
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Korelační test 

     Korelační test je založen na výpočtu korelačních koeficientů akcií a posouzení jejího 

stupně. Korelaci je možno vypočítat dle vztahu, 
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kde xycov  je kovariance (míra vzájemného pohybu) mezi proměnnými x a y , x  a y jsou 

směrodatné odchylky proměnných x a y . Vypočtená hodnota korelačního koeficientu se může 

pohybovat v intervalu 1;1 . Je-li hodnota korelačního koeficientu xy >0 , jde  

o přímou závislost obou proměnných. Je-li hodnota korelačního koeficientu xy <0 , lze 

mluvit o nepřímé závislosti.  

     Stupeň závislosti proměnných x a y  je posuzován dle absolutní hodnoty xy , pokud  

se jeho hodnota rovná nule, proměnné jsou lineárně nezávislé, v případě že se vypočtená 

hodnota blíží jedné, je možné mluvit o lineární závislosti. 

 

3.1.2 Metody zkoumání úspěšnosti používání technických indikátorů 

     Slabá forma efektivnosti může být hodnocena i prostřednictvím posouzení úspěšnosti 

použití technických indikátorů. Předmětem těchto testů jsou klouzavé průměry, filtrovací 

technika a relativní síla. 

     Klouzavé průměry, které jsou řazeny k nejčastěji používaným indikátorům technické 

analýzy, zobrazují průměrnou hodnotu akcií ve zvoleném období. Na základě posouzení 

vzájemného vztahu mezi aktuálním vývojem kurzu a vývojem klouzavého průměru jsou 

odvozovány nákupní a prodejní signály. 

    Filtrovací technika je založena na stanovení určitých hranic pohybu cen, při jejichž 

překročení je realizován nákup či prodej akcie. Indikátor relativní síly analyzuje v časové řadě 

vývoj akciového kurzu jedné akcie k jiným akciím. Akcie je považována za relativně silnou, 

pokud její kurz roste více, popřípadě klesne-li méně než kurz jiných akciových titulů 

(Musílek, 2011). 
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3.2  Testování středně silné formy efektivnosti 

     Středně silná forma efektivnosti znamená, že v cenách akcií jsou obsaženy nejen historická 

data, ale i aktuální veřejné informace. Znamená to tedy, že prostřednictvím žádné z akciových 

analýz není možné dosáhnout nadprůměrného zisku. Testy středně silné formy efektivnosti 

jsou zaměřeny na měření rychlosti vstřebávání nových informací. Základní metodou, která je 

pro testování využívána, je ekonometrická metoda event study. 

 

3.2.1 Podstata metody event study 

     Event study (studie událostí) je metoda mající široké uplatnění v ekonomii a financích. 

V oblasti financí se jedná o metodu, která je standardně používána k testování středně silné 

formy efektivnosti finančního, zejména akciového trhu. Podstatou této metody je měření 

dopadu ekonomických událostí na hodnotu firem (akcií), přičemž spektrum ekonomických 

událostí je široké, od mikroekonomických událostí jako je oznámení firem o fúzi, o výši 

dosahovaného zisku, o výplatě dividend až po makroekonomické události jako je vládou 

vyhlašovaná výše obchodního deficitu. 

     Historie metody event study je poměrně dlouhá. V praxi byla tato metoda poprvé použita 

v práci Jamese Dolleyho (1933), kdy byl zjišťován cenový dopad štěpení akcií. Testovaný 

vzorek zahrnoval devadesát pět oznámení o štěpení akcií za období let 1921 – 1931, přičemž 

v padesáti sedmi případech došlo vlivem oznámení ke zvýšení nominální ceny akcií  

a v dvaceti šesti případech naopak cena poklesla. V letech 1930 – 1960 se problematikou 

metody event study zabývala celá řada ekonomů – John H. Myers a Archie Bakay (1948),  

C. Astin Barker (1956, 1957, 1958) a John Ashley (1962).  

      Na konci 60. let 20. století byla ekonomy Rayem Ballem a Philipem Brownem (1968)  

a Eugenem Famou (1969) vytvořena metodologie velmi podobné té, která je k testování 

středně silné formy efektivnosti využívána dnes. Dílo ekonomů R. Balla a P. Browna bylo 

zaměřeno na testování reakce trhů na oznámení týkající se výše dosahovaného zisku, práce  

E. Famy testovala vliv informace o štěpení akcií a vliv oznámení o výši vyplácených dividend 

na hodnotu akcií.  

    V pozdějších letech, po vydání výše uvedených průlomových studií, byla vytvořena celá 

řada modifikací, které měly odstranit komplikace vyplývající z porušení statistických 

předpokladů dříve vydaných prací. Mnoho úprav je dílem ekonomů Stephana Browna  

a Jerolda Warnera (MacKinley, 1997).  
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3.2.2 Metodologie event study  

     Event study je ekonometrickou analýzou dopadu události na výslednou proměnnou. 

V případě testovaní středně silné formy efektivnosti, je možno postup studie událostí shrnout 

do pěti kroků, 

a) definování události a časové linie,  

b) výpočet skutečných výnosů, 

c) stanovení rovnovážných výnosů, 

d) výpočet abnormálních výnosů, 

e) ověření statistické významnosti a ekonomická interpretace výsledků. 

 

a) Definování události a časové linie 

     Vymezit strukturu studie události je užitečné před zahájením testování reakce trhů  

na oznámení nové informace. Prvotním úkolem je definování události, která je použita pro 

testování středně silné formy efektivnosti, určení délky období, za které bude posuzován 

vývoj cen akcií na vybraných trzích a vymezení dat, která budou pro analýzu použita.    

     Provádí-li se testování reakce trhu na oznámení nové události, předmětem zájmu nebývá 

pouze den, kdy došlo ke zveřejnění nové informace, ale i období bezprostředně předcházející 

oznámení a období po jejím uveřejnění. 

    Časové schéma metody event study je zachyceno na Obr. 3.1. Časová linie studie události 

je tvořena třemi na sebe navazujícími obdobími, která se vzájemně nepřekrývají. Těmito 

obdobími jsou estimation window, event window a post event window
1
. 

     Estimation window je časové období, které předchází event window, jenž je předmětem 

testování. V Obr. 3.1 je období estimation window od 1T0   do 1T a jeho délka 

odpovídá 011 TTL  . Délka období estimation window, které je využíváno pro stanovení 

skutečných (normálních) výnosů a odhadu koeficientů finančních modelů, je zpravidla  

100-250 dní při použití denních dat (MacKinley, 1997).   

     Event window je možno do češtiny přeložit jako událostní okénko. Jedná se o období, kdy 

na trzích došlo ke zveřejnění nové informace. Při testování je vhodné, aby období event 

window netvořilo pouze den zveřejnění nové informace, ale aby oblast testování byla 

rozšířena minimálně na jeden den před a po uveřejnění nové informace, neboť tato oblast je 

rovněž velmi důležitou při posuzování abnormálních výnosů, jejichž výpočet je základem 

                                                           
1
 V  diplomové práci budou používány originální anglické názvy, neboť v literatuře nelze nalézt vhodný český 

ekvivalent. 
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metody event study. Náhlý pokles nebo nárůst abnormálních výnosů před zveřejněním 

informace může být signálem o provádění inside obchodů. Období po oznámení naopak 

umožňuje analyzovat reakce trhu spojené s oznámením. V Obr. 3.1 je období event window 

od 1T1   do 2T  a jeho délka odpovídá 122 TTL  . Den zveřejnění nové informace je 

označen 0  (MacKinley, 1997).  

    Období post-event window následuje po event window a je od 1T2   do 3T  a jeho 

délka odpovídá 233 TTL  . Dané období je z hlediska testování dopadu nově zveřejněné 

události zcela bezvýznamné. 

 

Obr. 3. 1 Časové schéma event study 

 

Zdroj:MacKinley (1997, str. 20)  

 

     Po identifikaci události a vymezení časové struktury je nezbytné stanovit kritéria,  

na základě kterých dochází k výběru společností do případové studie. Kritériem může být 

obchodovatelnost akcií na hlavním trhu, výběr podniku na základě velikosti tržní kapitalizace, 

výběr podniků určitého odvětví a další.  

     Důležité je rovněž stanovit, zda reakce trhu na oznámení nové události bude testována  

za použití denních dat, která se vyznačují nejvyšší volatilitou v čase či dat týdenních, 

popřípadě měsíčních. 

 

b) Výpočet skutečných výnosů 

     Podstatou metody event study je porovnat skutečně dosažené (normální) výnosy akcií 

s jejich rovnovážnými výnosy za časové období event window. Rovnovážný výnos akcie je 

možno v případě metody event study definovat jako výnos, kterého by bylo na trhu dosaženo, 

pokud by nová informace nebyla zveřejněna. Rozdíl mezi skutečně dosaženým  

a rovnovážným výnosem představuje abnormální výnos. 

      Skutečné výnosy je nutné vypočítat nejen za časové období event window ale i za období 

estimation window, neboť na základě jejich dosahované výše jsou odhadovány koeficienty 
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finančních modelů, které jsou nezbytné pro výpočet rovnovážných výnosů za období event 

window. 

     Výnos akcie, který je počítán z časové řady tržních cen akcií, lze definovat jako změnu 

bohatství za určité časové období, přičemž je možno vyjádřit absolutní a relativní výnos. 

Absolutní výnos akcie udává, o kolik se v absolutní částce změní hodnota akcie  

za určité časové období. Relativní výnos udává, o kolik % se změní hodnota akcie za zvolený 

časový interval. 

     Absolutní výnos akcie je možno určit dle vztahu 3.2 a relativní výnos dle vztahu 3.3, 

PPPR t1tt    ,     (3. 2) 

 100
P

P 
100

P

PP
R

tt

t1t
t 


  

,                                        (3. 3) 

 kde tP  je cena i-té akcie v den t a  1tP  je cena i-té akcie v den 1t , tedy v den následující.  

 

c) Výpočet rovnovážných výnosů 

     Rovnovážný (očekávaný) výnos při použití metody event study představuje benchmark, 

vůči kterému jsou porovnávány skutečné výnosy. K výpočtu očekávaného výnosu mohou být 

použity modely statistické nebo ekonomické.  

     Statistické modely jsou postaveny pouze na splnění statistických předpokladů a nejsou 

závislé na žádné ekonomické teorii. Použití ekonomických modelů naproti tomu vychází 

nejen ze statistických předpokladů, ale i předpokladů týkajících se chování investorů. 

Ekonomické modely právě díky stanovení ekonomických omezení umožňují preciznější 

výpočet rovnovážných výnosů (MacKinley, 1997). 

      Ekonomickými modely, které jsou nejčastěji používány ke stanovení rovnovážných 

výnosů, jsou model oceňování kapitálových aktiv (model CAPM) a jednoduchý indexní 

model.  

 

Model oceňování kapitálových aktiv (model CAPM) 

     Model oceňování kapitálových aktiv (Capital Asset Pricing Model – CAPM) byl vytvořen 

v polovině 60. let nezávisle na sobě Williamem Sharpem, Johnem Lintnerem a Janem 

Mossinem.  

     Původní verze modelu CAPM je založena na následujících předpokladech (Kohout, 1990). 

1. Investoři hodnotí jednotlivá portfolia na základě jejich očekávaného výnosu  

a směrodatné odchylky. 
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2. Investoři nejsou nikdy zcela spokojeni, pokud mají na výběr mezi dvěma totožnými 

portfolii, zvolí portfolio s vyšším výnosem. 

3. Investoři jsou rizikově averzní, pokud mají na výběr mezi dvěma totožnými portfolii, 

zvolí portfolio s nižší směrodatnou odchylkou. 

4. Je uvažována nekonečná dělitelnost aktiv. 

5. Investoři mohou vypůjčovat nebo zapůjčovat peníze za bezrizikovou sazbu. 

6. Bezriziková sazba je pro všechny investory shodná. 

7. Nejsou uvažovány transakční náklady a daně. 

8. Všichni investoři uvažují ve stejném časovém horizontu. 

9. Existují informačně dokonalé trhy, informace jsou zdarma a okamžitě dostupné. 

10.  Investoři mají homogenní očekávaní. 

     Pokud by byly dodrženy všechny výše uvedené předpoklady, bylo by možné mluvit o silné 

formě efektivnosti trhů. Středně silná a slabá forma efektivity trhů je charakterizována 

vynecháním nebo změnou některých uvedených předpokladů (Kohout, 1990). 

Očekávaný výnos podle modelu CAPM lze vyjádřit následovně, 

    fMifi rREˆrRE    ,      (3. 4) 

kde  iRE  je očekávaný výnos, fr  bezriziková sazba, î  parametr citlivosti cenného papíru, 

 MRE  očekávaný výnos tržního portfolia. 

 

Jednoduchý tržní model 

     Jednoduchý indexní model byl vytvořen v roce 1963 ekonomem Sharpem. Vytvořením 

tohoto modelu byl vyřešen problém s velkým počtem korelačních koeficientů v modelu 

Henryho Markowitze tím, že výnosové míry z jedné investice nejsou posuzovány ve vztahu 

k ostatním investicím, ale ve vztahu k tržnímu modelu. Znamená to tedy, že očekávaný výnos 

každého cenného papíru je lineární funkcí očekávaného výnosu faktoru ovlivňujícího akciový 

trh. 

     Jednoduchý tržní model je postaven na následujících předpokladech: 

1. Sdružená pravděpodobnostní hustota mezi výnosy akcie iR  a výnosy trhu MR je 

stacionární a dvojrozměrné normální rozdělení. 
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2. Kovariance mezi rezidui i -té a j -té akcie je v čase nulová. 

 

Matematicky je možno jednoduchý tržní model zapsat takto, 

  iMiii eRˆˆRE    ,     (3. 5) 

kde  iRE  je očekávaný výnos, î  je autonomní výnos cenného papíru,
î  je parametr 

citlivosti cenného papíru, MR je výnos tržního portfolia, a ie  je reziduální chyba (náhodná 

odchylka ve výnosu cenného papíru nevysvětlitelná pohybem tržního portfolia).  

 

Odhad koeficientů  

      Koeficient  vyjadřuje předpokládanou výši výnosu cenného papíru za předpokladu 

nulové výnosnosti tržního portfolia. Hodnota koeficientu   je vysoká, pokud je cenný papír 

podhodnocen, v tomto případě lze nákupem cenného papíru získat atraktivní výnos (Bodie, 

Kane, Marcus, 2009).  

     Koeficient   vyjadřuje závislost mezi výnosy cenného papíru (nebo odvětví) oproti 

výnosnosti tržního portfolia, které je reprezentované tržním indexem. Hodnota koeficientu   

udává, jak se změní dodatečný výnos (riziková prémie) cenného papíru, změní-li se dodatečný 

výnos tržního portfolia o jednotku.   

     Hodnoty koeficientu   jsou uvedeny v následující tabulce, včetně jejich interpretace. 

 

Tab 3. 1 Hodnoty koeficientu   a jejich interpretace 

Hodnoty Interpretace 

1  očekávaný výnos CP roste (klesá) rychleji než očekávaný tržní výnos 

1  očekávaný výnos CP roste (klesá) stejně rychle jako očekávaný tržní 

výnos  

10    očekávaný výnos CP roste (klesá) pomaleji než očekávaný tržní výnos 

0  očekávaný výnos CP je nezávislý na vývoji tržního výnosu 

01    očekávaný výnos CP roste (klesá) pomaleji než klesá (roste) očekávaný 

tržní výnos 

1  očekávaný výnos CP roste (klesá) stejně rychle jako klesá (roste) 

očekávaný tržní výnos 

1  očekávaný výnos CP roste (klesá) rychleji než klesá (roste) očekávaný 

tržní výnos 

Zdroj: Nývltová, Marinič (2010, str. 60) 
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Metoda nejmenších čtverců 

      K odhadu parametrů  a   lineárního regresního modelu je často používán přístup 

založený na metodě nejmenších čtverců. Tato metoda stanovuje odhady parametrů tak,  

že vzhledem k těmto odhadům minimalizuje součet čtverců.  

     Metodu nejmenších čtverců je možné použít pouze v případě, splňuje-li regresní model 

určené předpoklady. Předpoklady charakterizující klasický lineární regresní model je možné 

zapsat následovně (Cipra, 2008): 

 :1P    ,0E t     tj. střední hodnota reziduální složky je nulová  

pro všechna t ; 

  :2P    ,var 2

t   tj. rozptyl reziduální sloky je konstantní a konečný pro 

všechna t ; 

 :3P    0,cov ts   pro ,ts   tj. reziduální složky jsou navzájem nekorelované  

pro všechna ts  ; 

  :4P    ,0,xcov iti    tj. regresory jsou ve stejném čase nebo pro stejnou 

     průřezovou jednotku nekorelované s reziduální složkou       

pro všechna i  a t . 

 

     Za předpokladu využití tržního modelu pro výpočet rovnovážného výnosu za období event 

window, jsou parametry   a   odhadovány na základě dat za období estimation window.  

Pro odhad koeficientů jsou použity tyto vztahy, 
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kde iR  a MR jsou výnosy akcie i  a tržního portfolia reprezentovaného burzovním indexem, 

2

i
  je rozptyl náhodné složky a î  a M̂  je průměrný výnos jednotlivých akcií i  a tržního 

portfolia (MacKinley, 1990). 

 

Další možnosti stanovení koeficientu   

     Koeficient   lze vypočítat s využitím různých metod.  Ke stanovení hodnoty koeficientu 

je využívána metoda CAPM či metoda analogie.  

 

Stanovení koeficientu s využitím modelu CAPM 

     Metoda je založena na objektivně zjistitelných datech kapitálového trhu. Hodnotu 

koeficientu  za použití kovarianční verze modelu CAPM je možno vypočítat dle vztahu, 
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 ,     (3. 11) 

kde   Mi R,Rcov  je kovariance (míra závislosti) mezí výnosy cenného papíru i  a výnosy 

tržního portfolia a  MRvar   je rozptyl výnosnosti tržního portfolia. 

     Vztah 3.5 je možno upravit a vyjádřit následovně,  

 
 

,
R

R

M

i
R,Ri Mi











       (3. 12)  

 
   








Mi

Mi
R,R

RR

R,Rcov
Mi 


 
,    (3. 13) 

kde



Mi R,R  je koeficient korelace mezi vývojem výnosnosti cenného papíru i  a výnosností 

tržního portfolia,   iR  je riziko cenného papíru vyjádřené pomocí směrodatné odchylky, 

  MR  je riziko tržního portfolia. 

 

Metoda analogie 

     Koeficient   je často určován metodou analogie. K určení hodnoty   mohou být využity 

dvě varianty metody. První možností je srovnání podniku s některým veřejně obchodovaným 

podnikem, jehož koeficient   je znám, přičemž činnosti obou podniků musí být co nejvíce 
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podobné, především pokud jde o obchodní a finanční riziko, kterému jsou vystaveny. V tomto 

případě je možno mluvit o přímé analogii (Prodělal, 2009). 

     Druhou možností je stanovení koeficientu   za využití dat odvětví, do kterého předmět 

činnosti podniku spadá. Výhodou této metody je, že získaný koeficient lépe odráží riziko 

spojené s daným podnikáním. K výpočtu koeficientu   vybraného odvětví je nutné znát 

vývoj tržního indexu, časové období, za které je regrese prováděna a stanovit typ dat,  

na základě nichž budou počítány dosažené výnosy (denní, týdenní, měsíční nebo čtvrtletní).  

    Každá z obou zmíněných metod vede k výpočtu jiné výše koeficientu  . Metodu, při které 

je určován koeficient   odvětví se vyznačuje vyšší vypovídací schopností, neboť koeficient 

není určen pouze na základě dat o jednom podniku (Prodělal, 2009). 

 

Jiné možnosti stanovení koeficientu   

     Koeficient   je možno získat bez jakýchkoliv výpočtů. V Tab 3. 2 jsou uvedeny zdroje, 

ze kterých je možno čerpat hodnoty koeficientu   a způsob jeho kalkulace.  

 

Tab 3. 2 Zdroje koeficientu  a způsob kalkulace 

Zdroj Akciový index Časová řada Intervaly dat 

Bloomberg Dle potřeby Dle potřeby Denní, týdenní, měsíční, roční 

Compustat SP 500 5 let Měsíční (24 měsíců min.) 

Ibbotson SP 500 5 let Měsíční (36 měsíců min.) 

Value Line NYSE 5 let Týdenní 

Zdroj: Prodělal (2009, str. 35) 

 

     Velice častým zdrojem koeficientu   jsou internetové stránky A. Damodarana, kde jsou 

publikovány koeficienty   pro trhy USA, Evropy, Japonska a rozvojových zemí. Při výpočtu 

hodnoty koeficientu   amerických společnosti autor vychází z regrese týdenních výnosů 

akcií proti akciovému indexu NYSE, přičemž jsou používána data za období 5 let.  

U neamerických společností je použita regrese týdenních výnosů akcií s burzovním indexem 

daného trhu za období dvou let (Prodělal, 2009). 

 

d) Výpočet abnormálních výnosů 

     Stanovení hodnoty abnormálních výnosů je výchozím předpokladem testování středně 

silné formy efektivnosti akciových trhů. Abnormální výnos lze stanovit jako rozdíl mezi 
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skutečným a rovnovážným výnosem, který je v případě studie událostí určován za časové 

období event window ( 21 T,...,1T  ). Matematicky je možno abnormální výnos zapsat 

následovně, 

  iii RERAR  .     (3. 14) 

Za předpokladu, že je rovnovážný výnos počítán dle modelu CAPM je možno vztah (3.14) 

upravit, 

  fMifii rRˆrRAR    .    (3. 15) 

V případě, že je k výpočtu rovnovážného výnosu použit jednoduchý tržní model lze vztah 

(3.14) vyjádřit následovně,  

   Miii RˆˆRAR  .     (3. 16) 

Za podmínky normálního rozdělení abnormálních výnosů se střední hodnotou 0 a konstantním 

rozptylem je možno rozptyl abnormálních výnosů   i
2 AR  určit následovně, 
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,   (3. 17) 

kde 2
M představuje rozptyl tržního portfolia. 

     Aby mohlo být provedeno hodnocení středně silné formy efektivnosti a posouzení 

rychlosti vstřebávání nově zveřejněných informací je nezbytné vypočtené hodnoty 

abnormálních výnosů za období event window sečíst. Agregace abnormálních výnosů může 

být provedena na dvou úrovních – v čase a mezi cennými papíry. 

     Sčítáme-li jednotlivé vypočtené hodnoty abnormálních výnosů za období event window, 

jedná se o určení kumulativních abnormálních výnosů. Kumulativní abnormální 

výnosy  2;1iCAR 


 jsou vypočítány dle následujícího vztahu, 
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1

i2;1i ARRÂC





  .    (3. 18) 

Pro kumulativní abnormální výnosy  2;1iRÂC    za období 1 -
2

  musí platit 

2211 TT   Rozptyl kumulativních abnormálních výnosů iRÂC  je určen dle vztahu, 

    2
1221

2
i i

1;   .    (3. 19) 

Hodnotit středně silnou formu efektivnosti trhů na základě vypočtených hodnot abnormálních 

výnosů pouze za jedno pozorování je nevýznamné, a proto musí dojít k sečtení abnormálních 
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výnosů nejen v čase ale i napříč jednotlivými pozorováními (událostmi). Při výpočtu 

průměrných abnormálních výnosů musí být splněna podmínka, že nedochází k překrývání 

jednotlivých období event window z důvodu zachování náhodného vývoje abnormálních  

a kumulativních abnormálních výnosů. Na základě vypočtených hodnot abnormálních výnosů 

jednotlivých akcií za období event study je stanoven průměrný výnos AR , který lze 

matematicky zapsat, 
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iAR
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1
AR  ,      (3. 20) 

kde N je počet firem zařazených do vzorku. Rozptyl AR  je možno stanovit dle vztahu,  

   2

2 i
N

1
ARvar   .     (3. 21) 

Postupným načítáním průměrných abnormálních výnosů AR je stanoven průměrný 

kumulativní abnormální výnos. Průměrný kumulativní abnormální výnos a jeho rozptyl jsou 

určeny na základě těchto vztahů, 
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 .    (3. 23) 

Jinou možností určení průměrného kumulativního abnormálního výnosu je stanovením 

kumulativních výnosů jednotlivých akcií a jejich následným součtem za období event study. 

Průměrný kumulativní abnormální výnos a jeho rozptyl jsou následně určeny takto 
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,CARvar  .    (3. 25) 

 

Na základě vypočtených hodnot AR  a  21 ,CAR   je prováděno testování středně silné 

formy efektivnosti. 

 

3.2.3 Ověření statistické významnosti  

    Testování hypotéz je forma statistického usuzování, jejímž cílem je nalézt odpověď  

na předem formulované otázky. Testování hypotéz je možno rozložit na několik na sebe 

navazujících fází (Hendl, 2009): 
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1. Formulace výzkumné otázky ve formě nulové a alternativní hypotézy. 

2. Určení hladiny významnosti. 

3. Výpočet testovací statistiky.  

4. Doporučení. 

 

1. Formulace hypotéz 

     Výchozím krokem statistického testování je formulace nulové a alternativní hypotézy. 

Nulová hypotéza 0H  je tvrzení, které obvykle deklaruje „žádný nebo nulový rozdíl“. 

Alternativní hypotéza 1H  popírá platnost nulové hypotézy 0H . Obě hypotézy mohou být 

formulovány ve formě pravostranné, levostranné a oboustranné hypotézy (Hendl, 2009). 

 

2. Určení hladiny významnosti 

     Hladina významnosti   vyjadřuje pravděpodobnost, s jakou dojde k zamítnutí nulové 

hypotézy, ačkoliv je hypotéza pravdivá. Hladina   je volena velmi nízká, často 0,05 nebo 

0,01 (Hendl, 2009). 

 

3. Výpočet testovací statistiky 

     Testovací statistika slouží jako základ pro provedení úvah o výsledném doporučení. 

V praxi je využíváno mnoha testovacích statistik, přičemž jejich výpočet je závislý na povaze 

dat a formulovaných hypotézách. 

 

4. Doporučení 

     Formulovat závěr, to zda dojde k přijetí či zamítnutí nulové hypotézy, je možno na základě 

vypočtené statistiky. Jednou z možností je její porovnání s kritickou hodnotou, která je určena 

v závislosti na hladině významnosti, druhou variantou je převedení testovací statistiky  

do pravděpodobnostní škály na tzv. hodnotu významnosti (Hendl, 2009). 

 

Parametrické a neparametrické testy statistického usuzování 

     Pro testování statistické významnosti mohou být použity parametrické a neparametrické 

testy. Parametrické testy jsou takovým typem testů, při jejichž použití je velice často 

předpokládáno normální rozdělení náhodných proměnných. V praxi ale předpoklad 

normálního rozdělení není většinou splněn, a proto je nutné použít testy neparametrické.  

Při aplikaci neparametrických testů není nezbytné mít větší vědomosti o rozdělení dat. 
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a) Testování statistické významnosti odhadnutých koeficientů  

     Pro stanovení statistické významnosti odhadnutých koeficientů i


 a 
i


 je používán  

za předpokladu normálního rozdělení náhodné složky tu  parametrický test nazývaný t-test. 

Test je prováděn pomocí t-statistiky, přičemž je předpokládáno, že statistika má Studentovo 

rozdělení s df -stupni volnosti (Zmeškal, 2011). 

 

Formulace nulové a alternativní hypotézy 

tnítankons:H0   

tnítankons:H A   

 

Výpočet testovací statistiky a stanovení doporučení 

     Test lze vyhodnotit dvěma způsoby. Jednou z možností je porovnání dvou parametrů,  

t-statistiky vypočtené vypt , odpovídající odhadnuté hodnotě parametru, a t-statistiky kritické 

kritt , určující percentil t-statistiky na dané hladině významnosti  . Parametry vypt  a kritt  je 

možno stanovit prostřednictvím následujících vztahů, 

n

s

x
t

2

vyp

df


 ,        (3. 26) 

 2/STt 1

df

krit

df,2/ 
 ,       (3. 27) 

kde za předpokladu oboustranného testu je x  průměr výběrového souboru,   střední 

hodnota základního souboru, 2s  rozptyl výběrového souboru, n  počet pozorování 

výběrového souboru a ST  je distribuční funkce Studentova rozdělení a df;2/ST je inverzní 

funkce na hladině významnosti 2/  stupňů volnosti df . 

   Druhou možností je porovnání dfP hodnoty s předem stanovenou hladinou významnosti  , 

  2tSTP hodnota vyp

df

vyp

df  .      (3. 28) 

 

Rozhodovací pravidlo je pro oboustranný test formulováno následovně. 

     Nulová hypotéza 0H  je přijata a alternativní hypotéza 1H  zamítnuta, jestliže platí 

následující rovnosti, 

krit

df;2/

vyp

df tt   nebo dfP  hodnota . 
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     Nulová hypotéza 0H  je zamítnuta a alternativní hypotéza 1H  přijata, jestliže platí 

následující rovnosti,  

krit

df;2/

vyp

df tt   nebo dfP  hodnota . 

 

b) Testování středně silné formy efektivnosti trhů 

     Základním předpokladem středně silné formy efektivnosti je, že pokud jsou trhy efektivní, 

nemělo by docházet ke statisticky významným rozdílům mezi skutečně dosaženými  

a rovnovážnými výnosy. 

      Testovat středně silnou formu efektivnosti akciových trhů je možné za použití 

parametrických a neparametrických testů. 

       

Parametrické testy 

     Základním parametrickým testem, který lze použít k měření rychlosti vstřebávání nových 

informací je t-test, který byl detailně popsán výše.  

 

Neparametrické testy 

    Mezi nejčastěji používané neparametrické testy pro testování středně silné formy 

efektivnosti jsou řazeny znaménkový test, Wilcoxonův test a Corradův test pořadí. 

 

Znaménkový test střední hodnoty pro jeden výběr 

     Znaménkový test známý rovněž jako mediánový test je založen na posouzení směru 

odchylky měření od předpokládané hodnoty mediánu 0
~ . Pokud má platit hypotéza 0H , pak 

četnosti měření nacházející se na obou stranách od hodnoty 0
~  by měly být přibližně stejné. 

Formulace nulové a alternativní hypotézy 

00
~~ :H    

01
~~ :H    

Výpočet testovací statistiky a stanovení doporučení 

     Pro vyhodnocení testu je nezbytné stanovit hodnoty id , které jsou určeny dle následujícího 

vztahu, 

0ii
~xd  ,       (3. 29) 
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kde ix  jsou hodnoty jednotlivých pozorování a 0
~  je předpokládaná hodnota mediánu. 

Z vypočtených hodnot je následně zjištěn počet  Z  hodnot id , jež mají kladné znaménko  

a počet Z  hodnot id , které mají záporné znaménko. Při výpočtech Z  a Z  jsou 

vynechávány páry, kdy id  je rovno nule. Součet Z  a Z  je následně označen n . Obě 

hodnoty Z mají za platnosti nulové hypotézy binomické rozdělení s parametry n a 0,5.  

     Test hypotéz je možné provést pomocí přesného testu nebo asymptoticky platného testu. 

Při aplikaci přesného testu jsou využívány hodnoty binomického rozdělení pro hodnotu Z . 

Je-li prováděn asymptoticky platný test na základě aproximace pomocí normálního rozdělení 

náhodné proměnné, je nutno vypočítat hodnotu testovací statistiky dle následujícího vztahu, 

n

nZ2
z


  .      (3. 30) 

Asymptoticky platný test lze použít pouze v případě, pokud je rozsah souboru větší než 25. 

Pokud se testovací statistika z nachází v intervalu 2/z  2/z  (kde 2/z  je 

standardizovaná hodnota normálního rozdělení), přijímáme hypotézu 0H  a zamítáme 

hypotézu 1H  (Hendl, 2011).  

 

Wilcoxonův test střední hodnoty pro jeden výběr 

     Test, který byl navržen spolu s testem pro dva nezávislé výběry F. Wilcoxonem v roce 

1945, je silnější než znaménkový test. Předpokladem Wilcoxonova testu je spojité symetrické 

rozdělení dat. Použití testu vychází z absolutních hodnot rozdílů mezi měřeními  

a předpokládanou hodnotou mediánu 0
~ , které jsou seřazeny podle velikosti. Zvlášť jsou 

sčítány hodnoty pořadí rozdílů, u kterých se hodnoty vyskytovaly pod předpokládaným 

mediánem a zvlášť hodnoty, které se nacházely nad ním. Tímto způsobem jsou získány součty 

T  a T . Pokud má platit nulová hypotéza, součty T  a T  by měly být přibližně stejné – mít 

hodnotu   4/1nn   (Hendl, 2011).  

 

Formulace nulové a alternativní hypotézy 

00
~~ :H    

01
~~ :H    
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Výpočet testovací statistiky a stanovení doporučení 

     Test je proveden srovnáním menší z obou hodnot T  a T  s přesnými kritickými 

hodnotami pro stanovenou hladinu významnosti. Pokud je hodnota T menší než kritická mez, 

nulová hypotéza je na zvolené hladině významnosti zamítnuta.  

     Při větším rozsahu výběru je používána aproximace pomocí normálního rozdělení. 

Testovací statistika z  je následně vypočtena pomocí standardizace veličiny T  její 

teoretickou střední hodnotou  TE a směrodatnou odchylkou T  za platnosti nulové hypotézy, 

 

T

TET
z




  .       (3. 31) 

Teoretická střední hodnota  TE a směrodatná odchylka T je počítána dle následujících 

vztahů, 

 
 
4

1nn
TE


 ,      (3. 32) 

   
24

1n21nn
T


 ,      (3. 33) 

kde n  je rozsah souboru. 

Aproximaci pomocí normálního rozdělení lze u Wilcoxonova testu použít stejně jako  

u znaménkového testu pouze tehdy, pokud je rozsah souboru větší než 25. Následně pokud 

testovací statistika z leží uvnitř intervalu  2/z  (kde 2/z  je standardizovaná hodnota 

normálního rozdělení), dochází k přijetí hypotézy 0H  a zamítnutí hypotézy 1H  (Hendl, 

2011).  

     Pokud se v souboru dat vyskytuje větší množství stejných hodnot, je nezbytné hodnotu 

směrodatné odchylky T  upravit. Pro zohlednění stejných hodnot je možno využít dvou 

postupů. Jednou z možnosti je nahradit výraz pod odmocninou symbolem A . Místo A  je 

poté dosazen výraz 48/BA , přičemž B lze vypočítat dle vzorce, 

 

12

tt

B

r

1i

i

2

i




 ,      (3. 34) 

kde r je počet skupin shodných měření a it  jsou postupně počty stejných měření ve skupinách 

(Hendl, 2011). 

 



33 

 

     Druhý přístup je podstatně rychlejší a hodnotu upravené směrodatné odchylky T lze určit 

dle následujícího vztahu, 

 2

iT R5,0 ,    (3. 35) 

kde iR  je pořadí přiřazené absolutním odchylkám pozorování od mediánů (Hendl, 2011). 

 

Corradův test pořadí 

     Corradův test pořadí je neparametrickým testem, jenž byl navržen v roce 1989 Charlesem 

Corradem k testování abnormálních výnosů. Aplikace tohoto testu je založena  

na předpokladu, dle kterého by abnormální výnosy v den oznámení měli být nulové 

(MacKinley, 1990).  

 

Formulace nulové a alternativní hypotézy 

0AR:H i0   

0AR:H i1   

 

Výpočet testovací statistiky a stanovení doporučení 

     Před samotným testováním je nezbytné stanovit pořadí iK vypočtených abnormálních 

výnosů každé společnosti za období event window 2L . Hodnota testovací statistiky   je 

následně určena dle vztahu, 

 Ks

2

1L
K

N

1 N

1i

2
0i










 


   ,    (3. 36) 

kde N je počet akcií, 0iK  pořadí abnormálního výnosu v den oznámení a  Ks  je hodnota 

směrodatné odchylka vypočtená dle vztahu, 

 

2
T

1T

N

1i

2
i

2

2

1
2

1L
K

N

1

L

1
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 .   (3. 37) 

     Vypočtená hodnota testovací statistiky   je následně porovnána s kritickou hodnotou 

standardizovaného normálního rozdělení. Pokud se testovací statistika  nachází v intervalu 

2/z  2/z , hypotézu 0H  zamítáme (MacKinley, 1990). 
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3.3  Testování silné formy efektivnosti 

     Silná forma efektivnosti znamená, že akciové kurzy zahrnují všechny kurzotvorné 

informace. Testy silné formy efektivnosti jsou založeny na zkoumání, zda osoby s výhradním 

přístupem k informacím mohou v dlouhodobém horizontu dosáhnout nadprůměrných 

výsledků, a tedy překonat trh. Předmětem testování bývají profese burzovních 

zprostředkovatelů, analytiků a vrcholových manažerů. 

    Burzovní zprostředkovatelé jsou schopni dosáhnout nadprůměrných výsledků na základě 

přístupu k informacím týkajících se aktuálního stavu a struktury burzovních příkazů. 

Testováním bylo prokázáno, že burzovní specialisté na amerických trzích jsou schopni 

dosáhnout v průměru stoprocentního zhodnocení kapitálu (Musílek, 2011). 

     Analytici, kteří se zaměřují na vyhledávání podhodnocených a nadhodnocených akcií  

na základě veřejných a neveřejných informací. Testováním, provedeném na americkém 

kontinentě bylo zjištěno, že tyto osoby nejsou schopny dosáhnout nadprůměrných výsledků. 

     Manažeři podniků, kteří mají přístup k interním informacím (inside informace) jsou 

v dlouhodobém horizontu schopni dosáhnout nadprůměrných výsledků. Ve Spojených státech 

amerických, aby došlo k zamezení zneužívání inside informací, jsou manažeři nuceni Komisi 

pro cenné papíry a burzy podávat reporty o uskutečněných burzovních obchodech (Bodie, 

Kane, Marcus, 2009).  
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4 Testování středně silné formy efektivnosti 

 

     V praktické části diplomové práce bude provedeno testování středně silné formy 

efektivnosti vybraných evropských akciových trhů prostřednictvím ekonometrické metody 

event study. V rámci diplomové práce bude posuzována efektivnost českého, německého  

a francouzského akciového trhu. Cílem testování bude posoudit rychlost vstřebání informací  

o změně ratingu řeckých dluhopisů zveřejněných mezinárodní ratingovou agenturou Moody´s 

za období let 2009 - 2012. 

     Údaje o cenách akcií zařazených do indexu PX za jednotlivá období byly čerpány 

z oficiálních internetových stránek Burzy cenných papírů Praha, údaje o cenách akcií 

zařazených do indexu DAX30 a akcií zařazených do indexu CAC40 z internetového portálu 

yahoo.finance.com. Veškeré výpočty, které budou v diplomové práci uvedeny, jsou 

provedeny pomocí programů Microsoft Excel a programu SPSS.  

     Vzhledem k množství dat, se kterými bylo nutné počítat, jsou v příloze diplomové práce 

uvedeny pouze dílčí výpočty vztahující se k českému akciovému trhu. Údaje a veškeré 

výpočty týkající se analyzovaných akciových trhů jsou uloženy na CD, jež je součástí 

diplomové práce. 

 

4.1 Definování události a časové linie event study 

     V následující podkapitole bude definována zvolená případová studie. V rámci podkapitoly 

budou stručně popsány zvolené akciové trhy, příčiny řecké krize a důvody snížení ratingu 

řeckých dluhopisů za období let 2009 - 2012. 

 

4.1.1 Burzy cenných papírů a burzovní indexy 

     Předmětem testování je posouzení středně silné formy efektivnosti českého, německého  

a francouzského akciového trhu, proto budou charakterizovány nejvýznamnější burzy 

cenných papírů nacházejících se na území daných států a jejich hlavních burzovní indexy. 

a) Burza cenných papírů Praha 

     Burza cenných papírů Praha je nejstarším organizátorem trhu s cennými papíry v České 

republice. Obchodování na burze je zajištěno prostřednictvím licencovaných obchodníků 

s cennými papíry, jež jsou současně i členy burzy. Mezi licencované obchodníky jsou řazeny 

zejména významné banky a makléřské společnosti.  
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     Burza cenných papírů Praha je součástí skupiny CEE Stock Exchange Group (CEESEG), 

jež byla založena v roce 2009 a v současnosti je řazena mezi největší skupinu burz  

ve východní Evropě. Dalšími členy skupiny CEESEG jsou Burza cenných papírů Vídeň, 

Burza cenných papírů Budapešť a Burza cenných papírů Lublaň. 

     Burza cenných papírů Praha je rovněž členem Federace evropských burz (FESE)  

a americkou Komisí pro cenné papíry a burzy je řazena mezi burzy bezpečné pro investory. 

     Oficiálními indexy Burzy cenných papírů Praha jsou indexy PX a PX-Glob. První výpočet 

indexu PX byl uskutečněn 20. března 2006, kdy index PX nahradil burzovní indexy PX 50  

a PX-D. Index PX převzal historický vývoj indexu PX 50 a spojitě na něj navázal. Burzovní 

index PX je cenovým indexem, při jehož výpočtu nejsou zohledňovány dividendové výnosy. 

Báze indexu PX ke dni 25. březnu 2013 jsou uvedeny v následující tabulce. Aktualizace báze 

indexu je pro udržení kvality indexu prováděna každé čtvrtletí. 

Tab. 4. 1 Báze indexu PX 

Báze indexu 
Zahájení 

obchodování Báze indexu 
Zahájení 

obchodování 

ČEZ 22. 6. 1993 Philip Morris ČR 13. 7. 1993 

VIG   5. 2. 2008 Pegas Nonwovens 18. 12. 2006 

Erste Group Bank 1. 10. 2002 ORCO     1. 2. 2005 

Komerční banka 22. 6. 1993 CETV  27. 6. 2005 

Telefonica C.R.   1. 3. 1995 Tatra Mountain Resort 22. 10. 2012 

Unipetrol 28. 8. 1997 Fortuna 22. 10. 2010 

NWR   6. 5. 2011 AAA 24. 9. 2007 

Zdroj: www.bcpp.cz 

 

     Index PX-Glob je souhrnným indexem Burzy cenných papírů Praha. První výpočet indexu 

byl uskutečněn 30. září 1994. Výchozí hodnota indexu byla nastavena na 1000 bodů. 

Burzovní index PX-Glob je rovněž cenovým indexem, při jehož výpočtu nejsou 

zohledňovány dividendové výnosy. K 25. březnu 2013 je báze indexu tvořena 27 akciovými 

tituly. 

 

b) Frankfurtská burza cenných papírů 

     Německý trh je velmi segmentován, v současnosti je možné na území Německa nalézt 

sedm regionálních burz cenných papírů (Frankfurter Börse, Düsseldorf Börse, Börse 

München, Börse Hamburg, Börse Stuttgart, Börse Berlin, Börse Hannover). Největší  
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a nejdůležitější burzou cenných papírů je Börse Frankfurt, kde je realizováno více než 95% 

burzovních obchodů. 

     Frankfurtská burza je nejvýznamnější burzou kontinentální Evropy a spolu s londýnskou 

burzou cenných papírů je řazena k nejdůležitějším v Evropě. Frankfurtská burza je součástí 

skupiny Deutsche Böerse AG. Hlavními členy a účastníky burzy jsou zejména banky  

a obchodníci s cennými papíry, kteří zároveň působí jako tvůrci trhu.  

     Frankfurtská burza je kombinací parketového obchodování a obchodování na základě 

elektronické platformy XETRA (Exchange Electronic Trading), která byla spuštěna v roce 

1997. Tento elektronický systém je charakteristický svou kapacitou, neboť prostřednictvím 

něj může být obchodováno přes 400 tisíc různých titulů cenných papírů. Systém XETRA je 

otevřeným systémem, který umožňuje vstup investorů z různých zemí. V současnosti je  

do systému zapojeno 250 členů z 19 států.  

     Oficiálním indexem frankfurtské burzy je Deutscher Aktien-Index (DAX), který byl 

zaveden již v roce 1987 s počáteční hodnotou 1000. Index DAX je složen z akcií 30 nejvíce 

obchodovaných společností (obchody s těmito akciemi tvoří více než 85% veškerých obchodů 

s akciemi). Index je počítán jako vážený aritmetický průměr cen akcií. Výběr akcií 

zařazených do indexu je prováděn na základě tržní kapitalizace a likvidity V Tab. 4. 2 je 

uvedeno pět společností s největší tržní kapitalizací k  25. březnu 2013. 

Tab. 4. 2 Pět společností s největší tržní kapitalizací na DAX30 

Společnost Odvětví Tržní kapitalizace 

SAP Informační technologie 76 548,10 mil. EUR 

Siemens Výroba 76 056,73 mil. EUR 

Volkswagen Automobilový průmysl 70 100,39 mil. EUR 

Bayer Farmaceutický průmysl 65 419,84 mil. EUR 

BASF Chemický průmysl 64 008,78 mil. EUR 

Zdroj: bloomberg.com  

 

c) Pařížská burza cenných papírů 

     Bourse de Paris byla založena již v roce 1724, nicméně na významu burza získala až v 19. 

století během průmyslové revoluce, kdy se začalo rozvíjet i obchodováni s cennými papíry. 

Od 80. let 20. století byly na pařížské burze uskutečňovány zejména obchody s akciemi. 

V roce 2000 fúzí pařížské, bruselské a amsterdamské burzy byl vytvořen burzovní systém 

Euronext N. V. se sídlem v Nizozemí. V roce 2002 došlo k rozšíření Euronextu o dva další 

členy, na počátku roku byla uskutečněna akvizice londýnské derivátové burzy London 

International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) a dále došlo k fúzi 
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s portugalskou burzou Bolsa de Valores de Lisboa e Porto. V roce 2007 spojením s New York 

Stock Exchange Group byla vytvořena holdingová společnost NYSE Euronext. 

     Oficiálním indexem pařížské burzy je index CAC40. Název indexu je odvozen z dřívějšího 

automatického systému pařížské burzy Cotation Assistée en Continu, který byl zaveden  

v 80. letech 20. století z důvodu zvýšení konkurecenschopnosti burzy. Do indexu je zařazeno  

40 akcií francouzských společnosti, přičemž podíl každé společnosti na indexu je omezen  

na 15%. Index je počítán jako vážený aritmetický průměr cen akcií. V Tab. 4. 3 je uvedeno 

pět společností s největší tržní kapitalizací k 25. březnu 2013. 

Tab. 4. 3 Pět společností s největší tržní kapitalizací na CAC40 

Společnost Odvětví Tržní kapitalizace 

Sanofi Farmaceutický průmysl 102 062,90 mil. EUR 

Total  SA 
Energie  

(oleje a paliva) 
  89 432,29 mil. EUR 

L´ Oreal 
Spotřební průmysl 

(kosmetika) 
  73 696,05 mil. EUR 

LVMH 
Spotřební průmysl 

(luxusní zboží) 
  65 819,40 mil. EUR 

BNP Paribas Bankovnictví   49 597,31 mil. EUR 

Zdroj: bloomberg.com 

 

4.1.2 Řecká krize 

       Řecko je jednou ze zemí, která je nejvíce zasažena finanční krizí. Mezi hlavní příčiny 

soudobé krize je řazen špatný stav veřejných financí, snižování konkurenceschopnosti země 

na mezinárodních trzích a v neposlední řadě problémy vyvolané světovou finanční krizí. 

     Současné problémy Řecka je možno hledat již v dávné historii. Cílem, v minulosti zaostalé 

zemědělské země, bylo po změně režimu v roce 1974 vyrovnat se co nejrychleji vyspělým 

evropským státům a dosáhnout jejich životního standardu, což bylo důvodem výrazného 

veřejného zadlužení. Řecko po mnoho let hospodařilo s výrazným rozpočtovým deficitem, 

kdy hlavní příčinou vysokých veřejných výdajů byla vysoká míra zaměstnanosti ve veřejném 

sektoru a s ní související nadstandardní mzdy, a vysoké výplaty důchodů. Dalším velkým 

problémem řeckého státu již po mnoho let je rozsáhlá šedá ekonomika, která je příčinou 

výrazně nižších daňových příjmů. Bylo odhadnuto, že tyto činnosti za období let 2009-2010 

dosahovaly až 40% hrubého domácího produktu (Švihlíková, 2010). V posledních deseti 

letech je pro Řecko typické snižování konkurenceschopnosti na světových trzích zejména 

v důsledku rostoucích nákladů na práci a nízkých výdajů na výzkum a vývoj.  
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     Špatný stav veřejných financí Řecka byl hlavní příčinou snížení ratingu dne 22. 12. 2009 

ze stupně A1 na A2. Snížení ratingu mělo za následek propad cen řeckých cenných papírů  

a propad kurzu eura vůči dolaru. K dalšímu poklesu ratingu došlo dne 14. 6. 2010, kdy byl 

ratingovou agenturou Moody´s snížen rating země na spekulativní úroveň. Oznámení o změně 

ratingu nevedlo na akciových trzích k tak významné reakci, jako tomu bylo dne 27. 4. 2010, 

kdy snížení ratingu na spekulativní úroveň oznámila agentura Standard  Poor´s (toho dne 

došlo k propadu německého akciového indexu DAX30 o 2,5%). Příčinou snížení ratingu  

o čtyři příčky ze stupně A3 na Ba1 byla vysoká míra ekonomického rizika spojená s realizací 

záchranného programu, který byl Řecku poskytnut zeměmi eurozóny spolu s Mezinárodním 

měnovým fondem. Řecku byl zmíněnými dvěma institucemi poskytnut tříletý úvěr v objemu 

110 miliard eur. Poskytnutím tohoto úvěru bylo eliminováno riziko platební neschopnosti 

v důsledku potíží s likviditou a poskytnutý úvěr měl rovněž napomoci k zavádění 

strukturálních reforem. 

      O tři stupně hlouběji, do nejrizikovějšího pásma vládních dluhopisů „junk bonds“  

ze stupně Ba1 na B1 byl snížen rating agenturou Moody´s dne 7. 3. 2011. Příčinou snížení 

ratingu řeckých vládních dluhopisů byla nedůvěra v prosazování reforem, které měly 

napomoci napravit deficitní financování, nedostatečné příjmy státního rozpočtu a nejasné 

financování země po roce 2013, kdy vyprší lhůta pro čerpání úvěru poskytnutého zeměmi 

eurozóny a MMF. O další tři stupně, na úroveň Caa1, bylo ratingovou agenturou sníženo 

hodnocení závazků Řecka dne 1. 6. 2011. Příčinou bylo rostoucí riziko neschopnosti vlády 

stabilizovat dluhy bez jejich restrukturalizace. Oznámení o změně ratingu vedlo k propadu 

akciových trhů po celé Evropě, burzovní indexy index DAX30 a CAC40 zaznamenaly pokles 

o více než 1%. 

     Na jeden stupeň od nejnižší možné známky C byl snížen rating řeckých dluhopisů dne  

27. 7. 2011 jako důsledek mimořádného summitu členských zemí eurozóny, kde se jednalo  

o dalších podmínkách pomoci zadluženému Řecku. Na nejnižší možnou známku C byl rating 

snížen dne 3. 2. 2012 jako důsledek rozhodnutí soukromých investorů o výměně dluhopisů. 

V důsledku výměny dluhopisů bylo věřiteli odepsáno více než 50% nominální hodnoty 

dluhopisů. 
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Tab. 4. 4 Rating řeckých státních dluhopisů 

Rating Řecka 

Datum Rating 

3. 2. 2012 C 

25. 7. 2011 Ca 

1. 6. 2011 Caa11 

7. 3. 2011 B1 

14. 6. 2010 Ba1 

22. 4. 2010 A3 

22. 12. 2009 A2 

Zdroj: moodys.com 

 

     Největšími věřiteli řeckých státních dluhopisů jsou domácí banky - National Bank of 

Greece, Eurobank, Alpfa, Pireeus, Hellenic postbank a ATEbank. Ze zahraničních investorů 

jsou nejvýznamnějšími věřiteli francouzské a německé finanční instituce – Société Générale, 

BNP Paribas, Credit Agricole, Allianz, AXA Group, Generali, Commerzbank, Deutsche 

Bank. Akcie výše zmíněných finančních institucí tvoří bázi indexu DAX30 a CAC40. 

Snižování ratingu a ztráty vzniklé v souvislosti s držbou dluhopisů byly proto často příčinou 

poklesu cen akcií daných společností. 

 

4.1.3 Časová linie event study 

     Časové schéma ekonometrické metody event study je tvořeno třemi obdobími, která  

se vzájemně nepřekrývají. Jednotlivými obdobími jsou estimation window, event window a 

post event window. Pro testování středně silné formy efektivnosti jsou významnými obdobími 

estimation window a event window. 

     Estimation window je obdobím předcházející testovanému období, přičemž délka období 

při použití denních dat se standardně pohybuje od půl do jednoho roku. V diplomové práci je 

délka období estimation window stanovena v rozsahu jednoho kalendářního roku. 

     Event window je obdobím, v rámci kterého dochází k testování rychlosti vstřebávání 

nových informací. V diplomové práci je období event window  tvořeno 15 obchodními dny 

před zveřejněním a 15 obchodními dny po zveřejnění nové informace, přičemž nultý den 

odpovídá datu oznámení. Celková délka období event window je složena z 31 obchodních 

dnů. Časové schéma aplikované event study a její tři časová období jsou graficky znázorněna 

 v Obr. 4. 1. 

  

 



41 

 

Obr. 4. 1 Časové schéma metody event study 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.1.4 Společnosti zařazené do event study 

    Středně silná forma efektivnosti českého akciového trhu je posuzována prostřednictvím 

akcií společností zařazených do burzovního indexu PX. K testování jsou vybrány pouze akcie 

společností, které jsou po celé sledované období, po období event window i estimation 

window, kótovány na Burze cenných papírů Praha. Z tohoto důvodů jsou při testování 

vynechány akcie společnosti Fortuna, jejíž emise byla na hlavní trh umístěna dne 22. 10. 2010 

a akcie společnosti Tatry Mountain Resorts, jejíž akcie byly do indexu PX zařazeny dne  

22. 10. 2012. Efektivnost českého trhu je posuzována prostřednictvím 12 akciových titulů. 

    V případě německého akciového trhu jsou pro testování rychlosti vstřebávání informací 

vybraný společnosti, jejichž emise akcií jsou součástí burzovního indexu DAX30.  

Při testování jsou vynechány akcie společnosti Volkswagen, neboť akcie společnosti nebyly 

v období od 23. 12. 2008 do 24. 4. 2009 v elektronickém systému XETRA obchodovány. 

Středně silná forma efektivnosti německého akciového trhu je posuzována prostřednictvím  

29 akcií indexu DAX30. 

     V případě francouzského akciového trhu je středně silná forma efektivnosti posuzována 

prostřednictvím akcií společností zařazených do indexu CAC40. Při testování jsou vynechány 

akcie společnosti Sanofi, které nejsou obchodovány od 1. 7. 2010, akcie společnosti 

Compagnie de Saint-Gobain z důvodu chybějících dat za období 7. 9. – 23. 11. 2009, akcie 

společnosti Solvay z důvodu nedostupnosti cen akcií po celé analyzované období a akcie 

společnosti Arcelormittal, které jsou obchodovány pouze do 13. 1. 2009. Efektivnost 

francouzského akciového trhu je hodnocena prostřednictvím 36 akcií. 

 

4.2 Estimation window a odhad koeficientů 

     Období estimation window je zásadní pro stanovení hodnot koeficientů i  a 

i jednotlivých akcií. Koeficienty jsou nezbytnou podmínkou pro stanovení rovnovážných 

výnosů, které při testování středně silné formy efektivnosti slouží jako benchmark, vůči 

kterému jsou porovnávány skutečné dosažené výnosy za období event window. Z důvodu 
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eliminování dopadů nově zveřejněných informací na vypočtenou hodnotu koeficientů je 

nutné, aby nedocházelo k překrývání období estimation window a event window. 

     Koeficient   vyjadřuje předpokládanou výši výnosu cenného papíru za předpokladu 

nulové výnosnosti tržního portfolia. Koeficient   udává, jak se změní výnos cenného papíru 

(akcie), změní-li se dodatečný výnos tržního portfolia o jednotku.  

     Hodnoty koeficientů i  a i  pro český, německý i francouzský akciový trh jsou určeny 

pomocí lineární regrese (metoda nejmenších čtverců), přičemž hodnoty koeficientů 

jednotlivých akcií jsou odvozovány zvlášť pro každou událost (změnu ratingu). K odhadu 

koeficientů jsou použita denní data. K stanovení hodnoty koeficientů je použit program SPSS. 

     Odhad koeficientů metodou nejmenších čtverců byl proveden pro 77 společností. Pro účely 

testování efektivnosti trhu bylo nutno odhadnout celkem 539 koeficientů (84 koeficientů i   

a i  pro český trh, 203 pro německý trh a 252 pro trh francouzský). Statistická významnost 

koeficientů je posuzována prostřednictvím t-testu. Výsledky t-testu týkající se českého 

akciového trhu jsou uvedeny v Příloze č. 1. 

     Vypočtené hodnoty koeficientu i  jednotlivých akcií nabývají jak kladných, tak 

záporných hodnot. Znamená to tedy, že držba akcií za předpokladu nulové výnosnosti trhu 

nepřináší investorům pouze výnos, ale i dodatečné náklady. Záporné hodnoty koeficientu  i  

jsou charakteristické zejména pro rok 2011, kdy se Evropa nacházela v hluboké recesi,  

a na akciových trzích docházelo k výrazným propadům. 

     Vypočtené hodnoty koeficientů i  jednotlivých akcií českého, německého  

a francouzského trhu leží v intervalu  1;0 . Znamená to, že očekávaný výnos akcií roste 

(klesá) pomaleji než očekávaný výnos tržního portfolia.  

     V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty koeficientů i  a i  akcií obchodovaných  

na pražské burze pro jednotlivé události. Odhadnuté hodnoty i  jednotlivých akcií se  

ve většině případů pohybují od 0  do 5,0 .Výjimkou jsou akcie společnosti ČEZ,  

kdy koeficient   nabývá ve třech ze sedmi pozorování hodnot větších než 7,0 , v tomto 

případě lze konstatovat, že mezi výnosem akcie společnosti ČEZ a výnosem tržního portfolia, 

které je reprezentované indexem PX-Glob, je poměrně silná lineární závislost. Nejnižších 

hodnot koeficient  dosahuje v případě akcií společnosti CETV, kdy vypočtená hodnota 

nepřesahuje 282,0 . Tyto hodnoty poukazují na velice nízkou závislost na vývoji tržního 

portfolia. 



43 

 

Tab. 4. 5 Odhad koeficientů i  a i  akcií českého trhu pro jednotlivé události (změny 

ratingu) 

  1. změna  2. změna  3. změna  4. změna  5. změna  6. změna  7. změna  

AAA 
  0,111 0,149 0,021 -0,026 -0,020 0,007 -0,031 

  0,06 0,142 0,223 0,310 0,301 0,197 0,315 

CETV 
  0,069 0,106 0,056 0,089 0,051 0,054 0,001 

  0,186 0,195 0,227 0,282 0,242 0,234 0,270 

ČEZ 
  0,073 0,117 0,080 0,059 0,018 0,029 -0,067 

  0,741 0,734 0,752 0,645 0,532 0,440 0,387 

Erste 

Group 

  0,021 0,030 -0,013 -0,018 0,013 -0,004 0 

  0,365 0,414 0,442 0,488 0,463 0,427 0,344 

Komerční 

banka 

  0,062 0,061 0,036 0,017 0,003 0,014 -0,046 

  0,415 0,432 0,449 0,407 0,363 0,296 0,473 

NWR 
  0,018 0,061 -0,037 -0,022 0,007 0,021 0,010 

  0,291 0,252 0,306 0,331 0,353 0,277 0,362 

ORCO 
  0,103 0,156 0,084 0,040 0,017 0,017 -0,018 

  0,137 0,109 0,127 0,153 0,096 0,080 0,199 

Pegas 

Nonvowens 

  0,068 0,127 0,039 0,040 0,024 0,018 -0,060 

  0,220 0,222 0,376 0,479 0,385 0,299 -0,002 

Philip 

Morris 

  0,107 0,101 0,035 0,048 0,019 0,027 -0,071 

  0,340 0,384 0,426 0,270 0,164 0,075 0,127 

Telefonica 
  0,125 0,164 0,089 0,070 0,026 0,024 -0,054 

  0,521 0,504 0,561 0,494 0,407 0,314 0,438 

Unipetrol 
  0,087 0,130 -0,005 0,009 0,028 0,037 -0,046 

  0,404 0,475 0,483 0,410 0,289 0,163 0,381 

VIG 
  0,029 0,113 0,068 0,026 0,005 0,030 -0,044 

  0,370 0,335 0,418 0,374 0,328 0,268 0,467 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.3 Event window a výpočet abnormálních výnosů 

     Základem ekonometrické analýzy event study je stanovení abnormálních výnosů za časové 

období event window. Abnormální výnosy představují rozdíl mezi skutečně dosaženými 

výnosy a výnosy rovnovážnými.  

     Skutečně dosažené výnosy akcií jsou určeny pomocí vzorce (3.3). Pro určení 

rovnovážných výnosů je použit model oceňování kapitálových aktiv a jednoduchý tržní 

model. Výnosy dle modelu CAPM jsou stanoveny dle vzorce (3. 4), v případě jednoduchého 

tržního modelu je použit vzorec (3. 5).      
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      Pro stanovení výnosů dle modelu CAPM je nezbytnou podmínkou, mimo stanovení 

koeficientu  , určení výše bezrizikové sazby fr . Pro určení fr  je použit hrubý výnos 

státních dluhopisů. Bezriziková sazba českého akciového trhu pro roky 2009 - 2012 je 

stanovena z hrubé měsíční výnosnosti 3letých státních dluhopisů (dluhopisy s kratší dobou 

splatnosti nejsou emitovány). V případě německého a francouzského trhu byla výše 

bezrizikové sazby pro analyzované roky odvozena z  hrubých měsíčních výnosů státních 

2letých dluhopisů.  

     Průměrná výše výnosů českých 3letých státních dluhopisů, německých a francouzských 

2letých státních dluhopisů za období let 2009-2012 je uvedena v následující tabulce. 

Tab. 4. 6 Výše bezrizikové sazby (v %) 

 2009 2010 2011 2012 

Výnos státních dluhopisů ČR 2,945 1,762 1,926 0,926 

Výnos státních dluhopisů Německo 1,471 0,937 1,152 0,061 

Výnos státních dluhopisů Francie 1,424 0,857 1,327 0,314 

Zdroj: www.cnb.cz, europe.wsj.com 

 

4.3.1 Reakce akciových trhů na oznámení 

     Reakce českého, německého a francouzského akciového trhu na oznámení o změně ratingu 

řeckých dluhopisů ratingovou agenturou Moody´s je posuzována na základě vývoje 

abnormálních a kumulativních abnormálních výnosů, které jsou vypočteny dle vzorce (3.20)  

a (3.21). Podklady pro výpočty jsou uvedeny v příloze a na CD, jež je součástí diplomové 

práce.  

 

a) Reakce českého akciového trhu  

      Pro posouzení reakce trhů na zveřejnění nové informace bylo nutné určit průměrnou 

hodnotu agregovaných a kumulativních abnormálních výnosů za období event window. 

Výchozím předpokladem bylo stanovení skutečně dosažených a rovnovážných výnosů  

dle modelu CAPM a jednoduchého tržního modelu pro jednotlivé akcie zařazené do indexu 

PX. Rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami představuje abnormální výnos. Zprůměrováním 

dosažených abnormálních výnosů akcií pro jednotlivé dny event window byly určeny 

agregované abnormální výnosy a jejich následným načítáním byly stanoveny kumulativní 

abnormální výnosy. Vzhledem ke skutečnosti, že za období let 2009-2012 došlo sedmkrát  

ke změně ratingu řeckých státních dluhopisů, bylo nutné ze zjištěných agregovaných hodnot 

http://www.cnb.cz/
http://europe.wsj.com/


45 

 

stanovit hodnoty průměrné. Průměrná hodnota agregovaných abnormálních výnosů  

a kumulativních abnormálních výnosů za období event study je zachycena v Tab. 4. 7.  

Tab. 4. 7 Výše průměrných agregovaných abnormálních a kumulativních abnormálních 

výnosů českého trhu dle modelu CAPM a jednoduchého tržního modelu JTM (v %) 

Dny )CAPM(AAR  )JTM(AAR   CAPMCAAR  )JTM(CAAR  

-15 -1,1403 0,0603 -1,1403 0,0603 

-14 -1,2887 -0,0778 -2,4290 -0,0174 

-13 -0,9069 0,2893 -3,3359 0,2719 

-12 -1,1239 0,0964 -4,4598 0,3683 

-11 -1,1909 0,0142 -5,6507 0,3824 

-10 -1,0614 0,1422 -6,7121 0,5246 

-9 -1,7117 -0,5033 -8,4238 0,0213 

-8 -1,2402 -0,0357 -9,6640 -0,0144 

-7 -1,3209 -0,1100 -10,9849 -0,1244 

-6 -1,5600 -0,3521 -12,5450 -0,4764 

-5 -1,6740 -0,4747 -14,2190 -0,9511 

-4 -1,1146 0,0976 -15,3336 -0,8536 

-3 -0,9846 0,2282 -16,3182 -0,6253 

-2 -0,8803 0,3225 -17,1985 -0,3029 

-1 -1,1085 0,0947 -18,3070 -0,2082 

0 -1,2482 -0,0394 -19,5552 -0,2476 

1 -1,3659 -0,1550 -20,9211 -0,4026 

2 -1,1902 0,0126 -22,1113 -0,3901 

3 -1,0129 0,1979 -23,1241 -0,1922 

4 -1,1598 0,0421 -24,2839 -0,1501 

5 -0,9074 0,2004 -25,1913  0,0503 

6 -1,4885 -0,3928 -26,6798 -0,3425 

7 -1,2185 -0,1203 -27,8983 -0,4628 

8 -1,3823 -0,2840 -29,2806 -0,7469 

9 -1,6823 -0,5877 -30,9629 -1,3346 

10 -1,9621 -0,8738 -32,9250 -2,2083 

11 -2,1666 -1,0660 -35,0916 -3,2743 

12 -0,9868 0,1132 -36,0784 -3,1611 

13 -1,5021 -0,4132 -37,5805 -3,5744 

14 -0,0734 1,0260 -37,6539 -2,5483 

15 -0,8582 0,2315 -38,5121 -2,3168 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Z hodnot uvedených v tabulce je zřejmé, že výše agregovaných abnormálních výnosů  

dle modelu CAPM dosahovala po celé období event window záporných hodnot. Znamená to 

tedy, že v průměru byly skutečně dosažené výnosy akcií, jež jsou obsaženy v indexu PX  

a jsou použity při testování, nižší než výnosy určené dle modelu CAPM. Při použití 
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jednoduchého tržního modelu vypočtené hodnoty agregovaných abnormálních výnosů 

nabývají jak kladných, tak záporných hodnot. V souvislosti se zveřejněním informace v den 

nula je možno konstatovat, že nedošlo k  výrazným odchylkám od sledovaného vývoje a je 

zřejmé, že zveřejnění oznámení nemělo za následek skokový propad kurzu. 

     Graficky je vývoj průměrných agregovaných abnormálních a kumulativních abnormálních 

výnosů českého akciového trhu po dobu patnácti dnů před oznámením a patnácti dnů  

po oznámení celkem 7 zpráv o změně ratingu zachycen v Obr. 4. 2 a Obr. 4. 3. 

Obr. 4. 2 a Obr. 4. 3 Výše průměrných abnormálních a kum. abnormálních výnosů českého 

akciového trhu dle modelu CAMP a jednoduchého tržního modelu (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

     Z Obr. 4. 3 je patrné, že vývoj agregovaných kumulativních abnormálních výnosů je v čase 

odlišný. Tržní reakce na zveřejnění nové informace je zřetelnější v případě použití modelu 

CAPM. V případě aplikace modelu CAPM se zcela viditelně projevuje pomalá reakce akcií 

na zveřejnění nové informace. Kumulativní abnormální ztráta dle modelu CAPM patnáctý 

den po zveřejnění nové informace dosahuje výše 38,51%. U kumulativních abnormálních 

výnosů vypočtených dle jednoduchého tržního modelu je patrné asymetrické chování,  

kdy nedochází k nijak výrazné reakci na oznámení. Výše kumulativní abnormální ztráty 

patnáctý den od uveřejnění dosahuje 2,32%. 

     Rozdílný je rovněž vývoj kumulativních abnormálních výnosů před oznámením. Zatímco 

abnormální výnosy vypočtené dle jednoduchého tržního modelu oscilují okolo nulových 

hodnot, abnormální výnosy vypočtené dle CAPM po dobu patnácti dnů před zveřejněním 

nové informace klesají. Výše kumulativní abnormální ztráty v den oznámení  

dle jednoduchého tržního modelu je 0,25%, dle modelu CAPM dosahuje 19,56%. 
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b) Reakce německého akciového trhu 

     Reakce německého akciového trhu na oznámení informace o změně ratingu řeckých 

dluhopisů je za období event window zachycena v Tab. 4. 8.  

Tab. 4. 8 Výše průměrných agregovaných abnormálních a kumulativních abnormálních 

výnosů německého trhu dle modelu CAPM a jednoduchého tržního modelu JTM (v %) 

Dny )CAPM(AAR  )JTM(AAR   CAPMCAAR  )JTM(CAAR  

-15 -0,3179 0,1804 -0,3179 0,1804 

-14 -0,7734 -0,3382 -1,0913 -0,1579 

-13 -0,3307 0,2489 -1,4220 0,0911 

-12 -0,1813 0,4481 -1,6033 0,5392 

-11 -0,7681 -0,2452 -2,3713 0,2940 

-10 -0,8901 -0,3656 -3,2614 -0,0716 

-9 -0,5409 -0,0147 -3,8023 -0,0863 

-8 -0,6314 -0,1156 -4,4337 -0,2019 

-7 -0,7566 -0,2016 -5,1903 -0,4035 

-6 -0,4401 0,0075 -5,6305 -0,3960 

-5 -0,5798 -0,0829 -6,2102 -0,4789 

-4 -0,6398 -0,1422 -6,8500 -0,6212 

-3 -0,4672 0,1219 -7,3172 -0,4992 

-2 0,0228 0,5835 -7,2944 0,0842 

-1 -0,3410 0,1721 -7,6354 0,2563 

0 -0,5809 -0,0170 -8,2164 0,2393 

1 -0,5057 0,0409 -8,7220 0,2803 

2 -0,7848 -0,2587 -9,5068 0,0215 

3 -0,7532 -0,2199 -10,2600 -0,1984 

4 -0,6942 -0,1818 -10,9542 -0,3801 

5 -0,5052 -0,0087 -11,4567 -0,3715 

6 -0,8834 -0,4356 -12,3401 -0,8071 

7 -0,7733 -0,3473 -13,1134 -1,1544 

8 -1,0363 -0,6147 -14,1496 -1,7691 

9 -0,6008 -0,1533 -14,7504 -1,9224 

10 -1,0077 -0,4878 -15,7581 -2,4102 

11 -1,2237 -0,8749 -16,9818 -3,2852 

12 -0,3604 0,1150 -17,3422 -3,1701 

13 -0,1831 0,2251 -17,5253 -2,9451 

14 0,1311 0,5862 -17,3941 -2,3588 

15 -0,2282 0,2313 -17,6223 -2,1275 

Zdroj: vlastní zpracování 

     Výše abnormálních výnosů vypočtených dle modelu CAPM za období event window 

dosahuje záporných hodnot, s výjimkou druhého dne před oznámením a čtrnáctého dne  

po oznámení. Je možno konstatovat, že v  průměru výše skutečně dosažených výnosů 
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jednotlivých akcií je nižší než výše výnosů zjištěná dle modelu CAPM. V případě 

jednoduchého tržního modelu se hodnoty vypočtených abnormálních výnosů pohybují po celé 

období event window okolo nulové hodnoty a nabývají jak kladných, tak záporných hodnot. 

Stejně jako v případě českého akciového trhu zveřejnění oznámení o změně ratingu nevedlo 

ke skokové reakci kurzu. 

     Graficky je vývoj průměrných agregovaných abnormálních a kumulativních abnormálních 

výnosů německého akciového trhu po dobu patnácti dnů před oznámením a patnácti dnů  

po oznámení nové informace zachycen v Obr. 4. 4 a Obr. 4. 5. 

Obr. 4. 4 a Obr. 4. 5 Výše průměrných agregovaných abnormálních a kum. abnormálních 

výnosů německého akciového trhu dle modelu CAMP a jednoduchého tržního (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

          Z Obr. 4. 5 je patrné, že vývoj agregovaných kumulativních abnormálních výnosů je  

za období event study odlišný. V obou případech je zřetelná postupná reakce kurzu  

na zveřejnění nové informace. Propad cen akcií je zastaven až jedenáctý den po oznámení. 

Výše ztráty daný den 

 dosahuje dle modelu CAPM 16,98%, dle jednoduchého tržního modelu hodnoty 3,28%. 

      Je-li hodnocen vývoj kumulativních abnormálních výnosů společností obchodovaných  

na frankfurtské burze před zveřejněním oznámení, je možné pozorovat rozdílný vývoj 

v případě použití jednotlivých modelů. Při použití modelu CAPM dochází po dobu 15 dnů 

před oznámením k poklesu cen akcií, v den oznámení výše kumulativní ztráty činí více  

než 8%. Při použití jednoduchého tržního modelu dochází před oznámením ke kolísání 

kumulativních abnormálních výnosů okolo nulové hodnoty a v den oznámení výše výnosu 

činí 0,24%. 

  



49 

 

c) Reakce francouzského akciového trhu  

   Reakce francouzského akciového trhu na oznámení o změně ratingu je zachycena  

v Tab. 4. 9, jenž obsahuje průměrné hodnoty agregovaných abnormálních a kumulativních 

abnormálních výnosů vypočtených podle modelu CAPM a jednoduchého tržního modelu.  

Tab. 4. 9 Výše průměrných agregovaných abnormálních a kumulativních abnormálních 

výnosů francouzského trhu dle modelu CAPM a jednoduchého tržního modelu (v %) 

Dny )CAPM(AAR  )JTM(AAR   CAPMCAAR  )JTM(CAAR  

-15 -0,1089 0,3983 -0,1089 0,3983 

-14 -0,8873 -0,3784 -0,9962 0,0199 

-13 -0,3057 0,2032 -1,3019 0,2232 

-12 0,0914 0,5999 -1,2105 0,8231 

-11 -0,7331 -0,2238 -1,9437 0,5993 

-10 -0,6917 -0,1814 -2,6354 0,4179 

-9 -0,4007  0,1081 -3,0361 0,5261 

-8 -0,5260 -0,0174 -3,5621 0,5087 

-7 -0,6515 -0,1425 -4,2136 0,3662 

-6 -0,5150 -0,0064 -4,7286 0,3597 

-5 -0,5066 0,0025 -5,2351 0,3623 

-4 -0,5803 -0,0711 -5,8155 0,2911 

-3 -0,2572 0,2525 -6,0727 0,5436 

-2 -0,1246 0,3841 -6,1973 0,9277 

-1 -0,2307 0,2785 -6,4280 1,2063 

0 -0,4876 0,0217 -6,9156 1,2280 

1 -0,4886 0,0200 -7,4042 1,2480 

2 -0,7973 -0,2898 -8,2014 0,9582 

3 -0,8246 -0,3141 -9,0261 0,6441 

4 -0,5896 -0,0793 -9,6156 0,5648 

5 -0,5180 -0,0093 -10,1337 0,5555 

6 -0,7503 -0,2410 -10,8840 0,3144 

7 -0,6113 -0,1484 -11,4952 0,1661 

8 -1,0749 -0,6102 -12,5701 -0,4442 

9 -0,5102 -0,0465 -13,0804 -0,4906 

10 -0,7464 -0,2823 -13,8267 -0,7730 

11 -0,5579 -0,0932 -14,3846 -0,8662 

12 -0,4320 -0,0270 -14,8166 -0,8392 

13 -0,4275 0,0362 -15,2441 -0,8030 

14 0,0925 0,5547 -15,1516 -0,2483 

15 -0,3542 0,1089 -15,5057 -0,1393 

Zdroj:vlastní zpracování    

     Z tabulky je zřejmé, že skutečně dosažené výnosy v porovnání s výnosy vypočtenými  

dle modelu CAPM jsou po celé sledované období nižší. Při aplikaci jednoduchého tržního 
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modelu abnormální výnosy, stejně jako v případě českého a německého akciového trhu, 

nabývají hodnot (kladných i záporných) velice blízkých nule. 

     Graficky je vývoj abnormálních a kumulativních abnormálních výnosů francouzského 

akciového trhu za období event window znázorněn v Obr. 4. 6 a Obr. 4. 7. 

 

Obr. 4. 6 a Obr. 4. 7 Výše průměrných agregovaných abnormálních a kum. abnormálních 

výnosů francouzského trhu dle modelu CAMP a jednoduchého tržního modelu (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Z Obr. 4. 7 je patrné, že u obou aplikovaných modelů se zřetelně projevuje postupná 

reakce kurzu na nově zveřejněnou informaci. Propad cen akcií je možno pozorovat již v den 

oznámení. Nejvyšší ztráty 0,9% je dle jednoduchého tržního modelu dosaženo jedenáctý den 

po oznámení. Při použití modelu CAPM dochází k propadu kurzu po celé období  

po oznámení informace. Výše ztráty patnáctý den po oznámení činí více než 15%. 

     Jsou-li hodnoceny kumulativní abnormální výnosy před zveřejněním oznámení, je možno 

mezi aplikovanými modely pozorovat výraznější diferenci od jedenáctého dne  

před zveřejněním. Od tohoto dne výše kumulované abnormální ztráty dle modelu CAPM roste 

výrazně rychleji než ztráta zjištěná dle jednoduchého tržního modelu. Výše ztráty v den 

zveřejnění dle CAPM činí necelých 7% a dle tržního modelu výše výnosu činí 1,2%. 
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4.4 Testování středně silné formy efektivnosti 

     Středně silná forma efektivnosti českého, německého a francouzského akciového trhu bude 

posuzována prostřednictvím neparametrických testů. Výhodou této skupiny testů je, že  

při jejich aplikaci často nemusí být dodržena podmínka normálního rozdělení náhodné 

proměnné. Pro hodnocení efektivnosti bude použit znaménkový test a Wilcoxonův test. 

     Výchozím předpokladem statistického testování je formulace nulové a alternativní 

hypotézy. V případě posuzování středně silné formy efektivnosti jsou hypotézy formulovány 

s využitím abnormálních výnosů. Jsou-li trhy efektivní, mělo by se oznámení okamžitě  

a bez větších zpoždění projevit v cenách akcií obchodovaných na daných trzích. Na základě 

tohoto tvrzení je zřejmé, že by v případě efektivních trhů nemělo docházet ke statisticky 

významným rozdílům skutečně dosažených a rovnovážných výnosů akcií jednotlivých 

společností. Rovnovážné výnosy, na rozdíl od výnosů skutečně dosažených, charakterizují 

vývoj výnosů akcií za podmínek, že by ke zveřejnění oznámení nedošlo. Nulovou  

a alternativní hypotézu je možno definovat následovně, 

0AR:H

0AR:H

i1

i0









 

 
 

     Veškeré statistické testy budou prováděny na hladině významnosti 5%. 

 

4.4.1 Znaménkový test 

     Znaménkový test je založen na posouzení směru odchylky měření od předpokládané 

hodnoty mediánu. V případě testování efektivnosti akciových trhů je výše abnormálních 

výnosů akcií jednotlivých společností za období event window porovnávána s nulovou 

hodnotou abnormálních výnosů, které jsou znakem efektivního trhu. Pro přijetí nulové 

hypotézy, a potvrzení středně silné formy efektivnosti je nezbytné, aby hodnoty abnormálních 

výnosů jednotlivých akcií za období event window nacházející se na obou stranách  

od hodnoty mediánu byly přibližně stejné. 

 

a) Testování středně silné formy efektivnosti českého akciového trhu 

     V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty abnormálních výnosů akcií obchodovaných  

na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha. 
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Tab. 4. 10 Průměrné abnormální výnosy akcií obchodovaných na BCPP (v %) 

Akcie  CAPMARi   JTMARi  

AAA -1,3228 +0,0914 

CETV -1,6483 -0,3049 

ČEZ -0,6638 -0,0236 

Erste Group -1,1511 -0,1051 

Komerční banka -1,1665 -0,0930 

NWR -1,3538 -0,0980 

ORCO -1,8895 -0,3503 

Pegas Nonwovens -1,2683 -0,0326 

Philip Morris -1,2473 +0,0532 

Telefonica -0,9578 -0,0496 

Unipetrol -0,9796 +0,1368 

VIG -1,2560 -0,1212 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Z tabulky je patrné, že jsou-li abnormální výnosy jednotlivých akcií počítány dle modelu 

CAPM, žádný z vypočtených výnosů nenabývá kladných hodnot  12Z;0Z   . Je-li 

k testování efektivnosti použit jednoduchý tržní model, kladných abnormálních výnosů 

nabývají akcie společnosti AAA, Phillip Morris a společnosti Unipetrol  9Z;3Z   .  

     Testování středně silné formy efektivnosti je provedeno pomocí přesného testu z důvodu 

rozsahu testovaného souboru, který je menší než 25. Kladné a záporné hodnoty abnormálních 

výnosů mají za platnosti nulové hypotézy binomické rozdělení  12;5,0B . K vyhodnocení 

testu je použita tabulka binomického rozdělení pro kladnou hodnotu abnormálních výnosů. 

 

Tab. 4. 11 Část tabulky kumulativních pravděpodobností binomického rozdělení  12;5,0B  

Hodnota x 0 1 2 3 4 

Pravděpodobnost  xXP   0,00024 0,00317 0,01929 0,07300 0,19385 

Zdroj: Hendl (2011, s. 667) 

 

     Porovnáním pravděpodobnosti Z   s hladinou významnosti %5 , lze nulovou hypotézu 

a středně silnou formu efektivnosti akciového trhu potvrdit v případě, je-li k testování použit 

jednoduchý tržní model  05,0073,0  . Je-li efektivnost akciového trhu testována s využitím 

modelu CAPM, nulovou hypotézu zamítáme a akciový trh je možno označit z hlediska 

středně silné formy efektivnosti za neefektivní na hladině významnosti 5%  05,000024,0  . 
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b) Testování středně silné formy efektivnosti německého akciového trhu 

     Hodnoty abnormálních výnosů akcií jednotlivých společností zařazených do burzovního 

indexu DAX30 jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

Tab. 4. 12 Průměrné abnormální výnosy akcií společností zařazených do indexu DAX (v %) 

Akcie  CAPMAR i   JTMARi  Akcie  CAPMAR i   JTMARi  

Adidas -0,5255 -0,0148 Fresenius -0,5619 +0,0839 

Allianz -0,4900 -0,1224 
Heidelberg 

Cement 
-0,6506 -0,0250 

BASF -0,7772 -0,0851 Henkel -0,5744 +0,0496 

BAYER -0,6248 -0,1023 Infineon -0,7972 -0,0553 

Beiersdorf -0,4815 -0,0029 Lufthansa -0,5572 -0,0957 

BMW -0,5118 +0,0325 Linde -0,3043 +0,0441 

Commerzbak -0,9579 -0,3648 Lanxess -0,5197 +0,1013 

Continental -0,5790 +0,1203 Merck -0,7236 -0,0990 

Daimler -0,5811 -0,0802 
Muenchener 

Ruckversicherung 
-0,3979 -0,1228 

D. Böerse -0,6467 -0,1667 RWE -0,4482 -0,2778 

D.Bank -0,7391 -0,2248 SAP -0,3025 +0,0326 

D. Post -0,3766 +0,0064 K+S -0,6504 -0,1260 

D. Telekom -0,3940 -0,0057 Siemens -0,4251 -0,0480 

E.ON -0,5122 -0,2182 ThyssenKrupp -0,7364 -0,2249 

Fresenius M. 

Care 
-0,6386 +0,0014 

   

Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Abnormální výnosy akcií jednotlivých společností vypočtené dle modelu CAPM nabývají 

záporných hodnot  29Z;0Z   . Je-li efektivnost německého trhu posuzována 

prostřednictvím jednoduchého tržního modelu, kladných hodnot nabývají abnormální výnosy 

společností BMW, Continental, Deutsche Post, Fresenius Medical Care, Fresenius, Henkel, 

Linde, Lanxess a SAP  20Z;9Z   .  

     Testování efektivnosti je provedeno pomocí asymptoticky platného testu, kde hodnota 

testovací statistiky je určena dle vzorce (3. 30). Hodnota testovací statistiky pro model CAPM 

je 39,5  a pro jednoduchý tržní model 043,2 . 

     Porovnáním vypočtené hodnoty testovací statistiky z  s kritickým oborem 

    ;96,196,1;  je možno konstatovat, že hodnota testovací statistiky pro model CAPM 

i jednoduchý tržní model leží v kritickém oboru. Nulovou hypotézu lze na hladině 

významnosti %5 zamítnout. Německý akciový trh je možno z hlediska středně silné formy 

efektivnosti označit za neefektivní. 
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c) Testování středně silné formy efektivnosti francouzského akciového trhu 

     Hodnoty abnormálních výnosů akcií jednotlivých společností zařazených do burzovního 

indexu CAC40 jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

Tab. 4. 13 Průměrné abnormální výnosy společností zařazených do indexu CAC40 (v %) 

Akcie  CAPMAR i   JTMARi  Akcie  CAPMAR i   JTMARi  

Accor -0,7321 -0,0773 Total SA -0,2438 +0,0087 

Credit 

Agricole 
-0,9810 -0,3708 

Societe 

Generale 
-0,9242 -0,2957 

LÁir Liquide -0,1373 +0,1438 Gemalto -0,5552 +0,0515 

Alstom -0,5457 -0,0771 GDF Suez -0,4673 -0,1457 

Danone -0,1410 -0,1685 Lafarge -0,6258 -0,1299 

BNP Paribas -0,7416 -0,1484 Legrand -0,3391 +0,1643 

Carrefour -0,6246 -0,1878 LVMH -0,3053 +0,1665 

Electricite -0,6674 -0,2348 Compagnie -0,4967 +0,0817 

France -0,2040 -0,0735 STMmicoel. -0,6557 -0,0291 

Vallourec -0,9024 -0,0772 AXA Group -0,6821 -0,1400 

Cap Gemini -0,4688 +0,0743 Veolia -0,6160 -0,1708 

Unibail -0,5068 -0,0142 Vivendi -0,4085 -0,0853 

Technip -0,5334 +0,1028 L ´Oreal -0,1930 +0,1177 

Sch. Electric -0,4474 +0,1044 PPR -0,3682 +0,2490 

Vinci -0,3039 +0,0087 Publicis Groupe -0,3430 +0,1467 

EADS -0,4607 +0,1970 Pernod-Ricard -0,4630 +0,0303 

Essilor -0,1730 +0,1895 Renault Soci -0,6996 -0,0479 

Bouygues -0,5277 -0,1045 Safran -0,5214 +0,2427 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Abnormální výnosy jednotlivých společností vypočtené dle modelu CAPM nabývají pouze 

záporných hodnot  36Z;0Z   . Při použití jednoduchého tržního modelu nabývají 

kladných hodnot abnormální výnosy společností L´Air Liquide, Cap Gemini, Schneider 

Electric, Technip, Vinci, EADS, Essilor, Total SA, Gemalto, Legrand, LVMH, Compagnie,  

L ´Oreal,PPR, Publicis Groupe, Pernod – Ricard a Safran  18Z;18Z   . 

     K vyhodnocení efektivnosti je stejně jako v případě testování německého trhu použit 

asymptoticky platný test. Hodnota testovací statistiky z  pro model CAPM je 6  a pro 

jednoduchý tržní model 0 . Porovnáním testovací statistiky se standardizovanou hodnotou 

normálního rozdělení  96,1 , dochází stejně jako v případě českého a německého akciového 

trhu k potvrzení středně silné efektivnosti za podmínky stanovení abnormálních výnosů dle 

jednoduchého tržního modelu. K zamítnutí nulové hypotézy a přijetí hypotézy alternativní 

dochází v případě, je-li efektivnost posuzována s využitím modelu CAPM. 
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4.4.2 Wilcoxonův test 

     Wilcoxonův test je silnější než test znaménkový. Při použití tohoto testu se vychází 

z absolutních hodnot rozdílů mezi měřeními a předpokládanou hodnotou mediánu, které jsou 

seřazeny podle velikosti. Předpokládaná hodnota představuje nulovou hodnotu abnormálních 

výnosů. Pro přijetí nulové hypotézy, a potvrzení středně silné formy efektivnosti musí platit, 

že součet pořadí kladných hodnot abnormálních výnosu T  a součet pořadí záporných hodnot 

abnormálních výnosů  T  musí být přibližně stejný. 

 

a) Testování středně silné formy efektivnosti českého akciového trhu 

      V tabulce Tab. 4. 14 jsou uvedeny hodnoty abnormálních výnosů akcií zařazených  

do indexu PX vypočtených dle jednoduchého tržního modelu vyjádřené v absolutních 

hodnotách. Pořadí abnormálních výnosů je uvedeno ve sloupci iR . 

 

Tab. 4. 14 Pořadí absolutních hodnot abnormálních výnosů akcií zařazených do indexu PX 

Akcie 
iAR  iAR  iR  

AAA 0,0914 0,0914 5 

CETV -0,3049 0,3049 11 

ČEZ -0,0236 0,0236 1 

Erste Group -0,1051 0,1051 8 

Komerční banka -0,0930 0,0930 6 

NWR -0,0980 0,0980 7 

ORCO -0,3503 0,3503 12 

Pegas Nonwovens -0,0326 0,0326 2 

Philip Morris 0,0532 0,0532 4 

Telefonica -0,0496 0,0496 3 

Unipetrol 0,1368 0,1368 10 

VIG -0,1212 0,1212 9 

Zdroj: vlastní zpracování 

     Součet pořadí kladných hodnot T  je 19 , součet pořadí záporných hodnot T 59 . 

V případě aplikace modelu CAPM, kdy abnormální výnosy nabývaly vždy záporných hodnot, 

hodnota T  je rovna nule, hodnota T je rovna 78 . 

     Test nulové hypotézy je proveden srovnáním menší z hodnot (v případě obou modelu T ), 

s přesnými kritickými hodnotami   13%5w12  . V případě použití modelu CAPM hodnota 

T  leží v oboru kritických hodnot  13;0W  , lze tedy zamítnout nulovou hypotézu a přijmout 

hypotézu alternativní. Je-li posuzována efektivnost na základě abnormálních výnosů 
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vypočtených dle jednoduchého tržního modelu, lze nulovou hypotézu přijmout a český 

akciový trh je možno označit za efektivní, neboť hodnota 19T   je větší než stanovená 

kritická mez. 

 

b) Testování středně silné formy efektivnosti německého akciového trhu 

     Hodnoty abnormálních výnosů akcií vypočtené dle jednoduchého tržního modelu  

a zařazené do indexu DAX v jejich absolutních hodnotách, včetně pořadí jednotlivých výnosů 

jsou uvedeny v Tab. 4. 15. 

 

Tab. 4. 15 Pořadí absolutních hodnot abnormálních výnosů akcií zařazených do indexu DAX 

Akcie iAR  iAR  iR  Akcie iAR  iAR  iR  

Adidas -0,0148 0,0148 5 Fresenius +0,0839 0,0839 14 

Allianz -0,1224 0,1224 21 
Heidelberg Cement 

-0,0250 0,0250 6 

BASF -0,0851 0,0851 15 Henkel +0,0496 0,0496 11 

BAYER -0,1023 0,1023 19 Infineon -0,0553 0,0553 12 

Beiersdorf -0,0029 0,0029 2 Lufthansa -0,0957 0,0957 16 

BMW +0,0325 0,0325 7 Linde +0,0441 0,0441 9 

Commerzbak -0,3648 0,3648 29 Lanxess +0,1013 0,1013 18 

Continental +0,1203 0,1203 20 Merck -0,0990 0,0990 17 

Daimler -0,0802 0,0802 13 
Muenchener 

Rueckversicherungs 
-0,1228 0,1228 22 

D. Böerse -0,1667 0,1667 24 RWE -0,2778 0,2778 28 

D.Bank -0,2248 0,2248 26 SAP +0,0326 0,0326 8 

D. Post +0,0064 0,0064 4 K+S -0,1260 0,1260 23 

D. Telekom -0,0057 0,0057 3 Siemens -0,0480 0,0480 10 

E. ON -0,2182 0,2182 25 ThyssenKrupp -0,2249 0,2249 27 

Fresenius M. 

Care 
+0,0014 0,0014 1 

    

Zdroj: vlastní zpracování 

 

     Součet pořadí kladných hodnot T  je 92 , součet pořadí záporných hodnot T 343. 

V případě aplikace modelu CAPM, kdy abnormální výnosy nabývaly vždy záporných hodnot, 

hodnota T  je rovna nule, hodnota T je rovna 435. 

     K vyhodnocení testu je vzhledem k rozsahu souboru 29n   nutné vypočítat hodnotu 

testovací statistiky z , která je následně porovnána se standardizovanou hodnotou normálního 

rozdělení. Aby bylo možné hodnotu testovací statistiky dle vzorce (3. 31) stanovit, je nutné 

určit teoretickou střední hodnotu  TE a směrodatnou odchylku T . Hodnota teoretické 

střední hodnoty  TE  je 5,217 , hodnota směrodatné odchylky T dosahuje 2466,46 . 
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     Je-li středně silná forma efektivnosti posuzována prostřednictvím rovnovážných výnosů 

vypočtených dle modelu CAPM, je hodnota testovací statistiky 7030,4z  na hladině 

významnosti 5% statisticky významná, pokud je srovnána s kritickou mezí standardizovaného 

normálního rozdělení  96,1 . Nulovou hypotézu na základě provedeného testu je možno 

zamítnout. Je-li ke stanovení rovnovážných výnosů použit jednoduchý tržní model, činí 

hodnota testovací statistiky 7137,2z  . Vypočtenou hodnotu lze označit za statisticky 

významnou a daný trh je možno označit za neefektivní. 

 

c) Testování středně silné formy efektivnosti francouzského akciového trhu 

     Hodnoty abnormálních výnosů akcií zařazených do indexu CAC v jejich absolutních 

hodnotách, včetně pořadí jednotlivých výnosů jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tab. 4. 16 Pořadí absolutních hodnot abnormálních výnosů akcií zařazených do indexu CAC 

Akcie iAR  iAR  iR  Akcie iAR  iAR  iR  

Accor - 0,0773 0,0773 12 Total SA + 0,0087 0,0087 1 

CreditAgricole - 0,3708 0,3708 36 Societe Generale - 0,2957 0,2957 35 

LÁir Liquide  + 0,1438 0,1438 21 Gemalto + 0,0515 0,0515 7 

Alstom - 0,0771 0,0771 10 GDF Suez - 0,1457 0,1457 22 

Danone + 0,1685 0,1685 27 Lafarge - 0,1299 0,1299 19 

BNP Paribas - 0,1484 0,1484 24 Legrand + 0,1643 0,1643 25 

Carrefour - 0,1878 0,1878 29 LVMH + 0,1665 0,1665 26 

Electricite - 0,2348 0,2348 32 Compagnie + 0,0817 0,0817 13 

France - 0,0735 0,0735 8 STMmicoel. - 0,0291 0,0291 4 

Vallourec - 0,0772 0,0772 11 AXA Group - 0,1400 0,1400 20 

Cap Gemini + 0,0743 0,0743 9 Veolia - 0,1708 0,1708 28 

Unibail - 0,0142 0,0142 3 Vivendi - 0,0853 0,0853 14 

Technip + 0,1028 0,1028 15 L ´Oreal + 0,1177 0,1177 18 

Sch. Electric + 0,1044 0,1044 16 PPR + 0,2490 0,2490 34 

Vinci + 0,0087 0,0087 2 Publicis Groupe + 0,1467 0,1467 23 

EADS + 0,1970 0,1970 31 Pernod-Ricard + 0,0303 0,0303 5 

Essilor + 0,1895 0,1895 30 Renault Soci - 0,0479 0,0479 6 

Bouygues - 0,1045 0,1045 17 Safran + 0,2427 0,2427 33 

Zdroj: vlastní zpracování 

     Součet pořadí kladných hodnot T  je 336 , součet pořadí záporných hodnot T 330. 

V případě aplikace modelu CAPM, kdy abnormální výnosy nabývaly vždy záporných hodnot, 

hodnota T  je rovna nule, hodnota T je rovna 666 . 
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     Test je proveden porovnáním testovací statistiky z  se standardizovanou hodnotou 

normálního rozdělení. Pro určení hodnoty testovací statistiky je určena teoretická střední 

hodnota  TE  ve výši 333 a směrodatná odchylka je rovna 6514,63 . 

     Je-li efektivnost akciového trhu posuzována prostřednictvím rovnovážných výnosů 

vypočtených dle modelu CAPM, je hodnota testovací statistiky 2316,5z   

na hladině významnosti 5% statisticky významná, je-li srovnána s kritickou mezí 

standardizovaného normálního rozdělení  96,1 . Nulovou hypotézu na základě provedeného 

testu je možno zamítnout. Je-li ke stanovení rovnovážných výnosů použit jednoduchý tržní 

model, hodnota testovací statistiky 0471,0z  . Vypočtená hodnota z  je statisticky 

nevýznamná a daný akciový trh lze označit za efektivní. 

 

4.4.3 Srovnání výsledků 

     Na základě provedených statistických testů je možno konstatovat, že zjištěné výsledky jsou 

závislé na typu ekonomického modelu, který je použit ke stanovení rovnovážných výnosů. 

Použijeme-li ke stanovení rovnovážných výnosů model CAPM, není možno žádný 

z analyzovaných akciových trhů označit za efektivní. Jsou-li ale rovnovážné výnosy počítány 

dle jednoduchého tržního modelu, lze testované akciové trhy z hlediska středně silné formy 

efektivnosti označit za efektivní.   

 

Tab. 4. 17 Srovnání výsledků znaménkového a Wilcoxonova testu 

 Znaménkový test Wilcoxonův test 

 
0H  1H  0H  1H  

Český akciový trh  

Model CAPM Zamítáme Přijímáme Zamítáme Přijímáme 

Jednoduchý tržní model Přijímáme Zamítáme Přijímáme Zamítáme 

Německý akciový trh  

Model CAPM Zamítáme Přijímáme Zamítáme Přijímáme 

Jednoduchý tržní model Zamítáme Přijímáme Zamítáme Přijímáme 

Francouzský akciový trh  

Model CAPM Zamítáme Přijímáme Zamítáme Přijímáme 

Jednoduchý tržní model Přijímáme Zamítáme Přijímáme Zamítáme 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Závěr 

 

     Snahou každého investora je na burze nalézt nesprávně oceněné akcie a vydělat na jejich 

nákupu či prodeji. Dle hypotézy efektivního trhu, kdy kurzy akcií jsou odrazem všech 

dostupných informací (historických, aktuálních i neveřejných), lze tyto aktivity investorů 

označit za neefektivní, neboť žádný z účastníků trhu není schopen v dlouhodobém horizontu 

překonat trh a dosáhnout nadprůměrných výnosů.  

     Cílem diplomové práce bylo testování středně silné formy efektivnosti českého, 

německého a francouzského akciového trhu za období let 2009 - 2012. Efektivnost akciových 

trhů byla posuzována v souvislosti se zveřejněním zprávy o změně ratingu řeckých dluhopisů 

ratingovou agenturou Moody´s.  

     Hypotéza efektivního trhu a základní metody, které jsou používány pro posouzení 

efektivnosti, byly popsány v teoretické části diplomové práce. V rámci kapitoly byly popsány 

předpoklady teorie náhodné procházky, formy efektivnosti, včetně pravidelně se vyskytujících 

anomálií, jež narušují efektivitu trhu. Detailně byla charakterizována ekonometrická metoda 

event study, která je standardně používána pro testování středně silné formy efektivnosti. 

Podstatou metody je stanovení abnormálních výnosů akcií za období event window. 

Abnormální výnosy lze definovat jako rozdíl mezi skutečně dosaženými a rovnovážnými 

výnosy.  

     V aplikační části bylo provedeno testování středně silné formy efektivnosti. Výchozím 

předpokladem bylo stanovení abnormálních výnosů akcií pro jednotlivé události. K výpočtu 

rovnovážných výnosů byl použit model oceňování kapitálových aktiv a jednoduchý tržní 

model. Na základě vypočtených kumulativních hodnot abnormálních výnosů byla posuzována 

reakce testovaných trhů na oznámení nové informace. Dle zjištěných výsledků bylo možno 

konstatovat, že v souvislosti se zveřejněním informace o poklesu ratingu řeckých dluhopisů 

došlo na německém a francouzském akciovém trhu k poklesu kurzu, který byl zastaven  

až třináctý den po oznámení. 

     Testování středně silné formy efektivnosti bylo provedeno s využitím neparametrických 

testů, jejichž výhodou oproti parametrickým testům je, že nemusí být dodržena podmínka 

normálního rozdělení náhodné proměnné. K testování efektivnosti trhů byl použit 

znaménkový a Wilcoxonův test. 
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     Na základě provedeného znaménkového a Wilcoxonova testu bylo zjištěno, že výsledky 

jsou závislé na ekonomickém modelu, který je použit ke stanovení rovnovážných výnosů. 

Pokud byla středně silná forma efektivnosti posuzována prostřednictvím modelu oceňování 

kapitálových aktiv, je možné český, německý i francouzský akciový trh označit  

za neefektivní. Pokud byl k testování použit jednoduchý tržní model, byla středně silná forma 

efektivnosti potvrzena na českém a francouzském akciovém trhu. V případě německého 

akciového trhu nebyla středně silná forma efektivnosti potvrzena ani při použití jednoduchého 

tržního modelu. Potvrzení středně silné formy efektivnosti českého a francouzského trhu 

znamená, že pro investory ztrácí na významu provádění technické či fundamentální analýzy, 

neboť kurz akcií je odrazem jejich vnitřní hodnoty. Zároveň v důsledku rychlé reakce kurzu 

není možné provádět ani načasování jednotlivých obchodů. Co se týče použitých modelů ke 

stanovení rovnovážných výnosů, je nutné zmínit, že v odborné literatuře je častěji odkazováno 

na využití jednoduchého tržního modelu. Na aplikaci tržního modelu při testování efektivnosti 

odkazují i autoři Bodie (2009), MacKinley (1997) či Serra (2002).  

     Na základě zjištěných výsledků nelze jednoznačně konstatovat, zda je český a francouzský 

trh z hlediska středně silné formy efektivnosti efektivní. Zjištěné výsledky pouze potvrzují 

výsledky tisíce provedených empirických studií, dle kterých nejsou finanční trhy ani zcela 

efektivní, ani zcela neefektivní. K platnosti teorie efektivního trhu se spíše přiklání jednotliví 

akademici, zatímco dle praktiků je možné finanční trhy označit spíše za neefektivní.  
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Příloha č. 1/1 

Odhad koeficientů českého akciového trhu 

 

  1.změna ratingu 2.změna ratingu 3.změna ratingu 4.změna ratingu 5.změna ratingu 6.změna ratingu 7.změna ratingu 

  alfa beta alfa beta alfa beta alfa beta alfa beta alfa beta alfa beta 

AAA 0,111 0,06 0,149 0,142 0,021 0,223 -0,026 0,31 -0,02 0,301 0,007 0,197 -0,031 0,315 

sm. odchylka 0,118 0,024 0,095 0,032 0,085 0,033 0,071 0,038 0,061 0,04 0,052 0,042 0,076 0,034 

CETV 0,069 0,186 0,106 0,195 0,056 0,227 0,089 0,282 0,051 0,242 0,054 0,234 0,001 0,27 

sm. odchylka 0,1 0,018 0,084 0,021 0,076 0,021 0,06 0,021 0,054 0,02 0,045 0,022 0,066 0,019 

ČEZ 0,073 0,741 0,117 0,734 0,08 0,752 0,059 0,645 0,018 0,532 0,029 0,44 -0,067 0,387 

sm. odchylka 0,077 0,04 0,066 0 0,061 0,042 0,057 0,042 0,053 0,042 0,043 0,037 0,074 0,039 

Erste Group 0,021 0,365 0,03 0,414 -0,013 0,442 -0,018 0,488 0,013 0,463 -0,004 0,427 0 0,344 

sm. odchylka 0,063 0,014 0,049 0,015 0,045 0,015 0,034 0,015 0,034 0,017 0,032 0,02 0,049 0,014 

Komerční banka 0,062 0,415 0,061 0,432 0,036 0,449 0,017 0,407 0,003 0,363 0,014 0,296 -0,046 0,473 

sm. odchylka 0,078 0,023 0,064 0,024 0,061 0,025 0,061 0,03 0,053 0,029 0,045 0,027 0,057 0,025 

NWR 0,018 0,291 0,061 0,252 -0,037 0,306 -0,022 0,331 0,007 0,353 0,021 0,277 0,01 0,362 

sm. odchylka 0,095 0,024 0,076 0,019 0,062 0,017 0,054 0,019 0,047 0,021 0,042 0,022 0,064 0,024 

ORCO 0,103 0,137 0,156 0,109 0,084 0,127 0,04 0,153 0,017 0,096 0,017 0,08 -0,018 0,199 

sm. odchylka 0,109 0,019 0,091 0,021 0,087 0,022 0,075 0,029 0,066 0,025 0,053 0,021 0,079 0,025 

Pegas 

Nonvowens 0,068 0,22 0,127 0,222 0,039 0,376 0,04 0,479 0,024 0,385 0,018 0,299 -0,06 -0,002 

sm. odchylka 0,115 0,046 0,093 0,04 0,081 0,045 0,069 0,052 0,06 0,046 0,05 0,044 0,088 0,008 

Philip Morris 0,107 0,34 0,101 0,384 0,035 0,426 0,048 0,27 0,019 0,164 0,027 0,075 -0,071 0,127 

sm. odchylka 0,112 0,057 0,09 0,053 0,08 0,047 0,075 0,048 0,065 0,039 0,054 0,034 0,087 0,051 

Telefonica CR 0,125 0,521 0,164 0,504 0,089 0,561 0,07 0,494 0,026 0,407 0,024 0,314 -0,054 0,438 

sm. odchylka 0,103 0,057 0,086 0,058 0,08 0,062 0,068 0,072 0,062 0,057 0,05 0,049 0,08 0,062 

Unipetrol 0,087 0,404 0,13 0,475 -0,005 0,483 0,009 0,41 0,028 0,289 0,037 0,163 -0,046 0,381 

sm. odchylka 0,094 0,033 0,068 0,03 0,064 0,03 0,036 0,064 0,061 0,038 0,052 0,039 0,083 0,072 

VIG 0,029 0,37 0,113 0,335 0,068 0,418 0,026 0,374 0,005 0,328 0,03 0,268 -0,044 0,467 

sm. odchylka 0,094 0,03 0,087 0,04 0,08 0,046 0,066 0,035 0,056 0,03 0,046 0,026 0,059 0,026 

 

Zdroj: SPSS



 

Příloha č. 1/2 

Testování statistické významnosti odhadnutých koeficientů 

  1. změna ratingu 2. změna ratingu 3. změna ratingu 4. změna ratingu 

  t
 vyp

   t 
krit

     t
 vyp

   t 
krit

     t
 vyp

   t 
krit

     t
 vyp

   t 
krit

     

AAA 0,941 < 2,255 → stat. nevýznamný 1,568 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,247 < 2,255 → stat. nevýznamný -0,366 < 2,255 → stat. nevýznamný 

  2,500 > 2,255 → stat. významný 4,438 > 2,255 → stat. významný 6,758 > 2,255 → stat. významný 8,158 > 2,255 → stat. významný 

CETV 0,069 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,106 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,056 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,089 < 2,255 → stat. nevýznamný 

  0,186 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,195 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,227 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,282 < 2,255 → stat. nevýznamný 

ČEZ 0,948 < 2,255 → stat. nevýznamný 1,773 < 2,255 → stat. nevýznamný 1,311 < 2,255 → stat. nevýznamný 1,035 < 2,255 → stat. nevýznamný 

  18,525 > 2,255 → stat. významný 0,000 < 2,255 → stat. nevýznamný 17,905 > 2,255 → stat. významný 15,357 > 2,255 → stat. významný 

Erste Group 0,333 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,612 < 2,255 → stat. nevýznamný -0,289 < 2,255 → stat. nevýznamný -0,529 < 2,255 → stat. nevýznamný 

  26,071 > 2,255 → stat. významný 27,600 > 2,255 → stat. významný 29,467 > 2,255 → stat. významný 32,533 > 2,255 → stat. významný 

Komerční banka 0,795 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,953 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,590 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,279 < 2,255 → stat. nevýznamný 

  18,043 > 2,255 → stat. významný 18,000 > 2,255 → stat. významný 17,960 > 2,255 → stat. významný 13,567 > 2,255 → stat. významný 

NWR 0,189 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,803 < 2,255 → stat. nevýznamný -0,597 < 2,255 → stat. nevýznamný -0,407 < 2,255 → stat. nevýznamný 

  12,125 > 2,255 → stat. významný 13,263 > 2,255 → stat. významný 18,000 > 2,255 → stat. významný 17,421 > 2,255 → stat. významný 

ORCO 0,945 < 2,255 → stat. nevýznamný 1,714 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,966 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,533 < 2,255 → stat. nevýznamný 

  7,211 > 2,255 → stat. významný 5,190 > 2,255 → stat. významný 5,773 > 2,255 → stat. významný 5,276 > 2,255 → stat. významný 

Pegas 

Nonvowens 0,591 < 2,255 → stat. nevýznamný 1,366 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,481 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,580 < 2,255 → stat. nevýznamný 

  4,783 > 2,255 → stat. významný 5,550 > 2,255 → stat. významný 8,356 > 2,255 → stat. významný 9,212 > 2,255 → stat. významný 

Philip Morris 0,955 < 2,255 → stat. nevýznamný 1,122 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,438 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,640 < 2,255 → stat. nevýznamný 

  5,965 > 2,255 → stat. významný 7,245 > 2,255 → stat. významný 9,064 > 2,255 → stat. významný 5,625 > 2,255 → stat. významný 

Telefonica CR 1,214 < 2,255 → stat. nevýznamný 1,907 < 2,255 → stat. nevýznamný 1,113 < 2,255 → stat. nevýznamný 1,029 < 2,255 → stat. nevýznamný 

  9,140 > 2,255 → stat. významný 8,690 > 2,255 → stat. významný 9,048 > 2,255 → stat. významný 6,861 > 2,255 → stat. významný 

Unipetrol 0,926 < 2,255 → stat. nevýznamný 1,912 < 2,255 → stat. nevýznamný -0,078 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,250 < 2,255 → stat. nevýznamný 

  12,242 > 2,255 → stat. významný 15,833 > 2,255 → stat. významný 16,100 > 2,255 → stat. významný 6,406 > 2,255 → stat. významný 

VIG 0,309 < 2,255 → stat. nevýznamný 1,299 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,850 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,394 < 2,255 → stat. nevýznamný 

  12,333 > 2,255 → stat. významný 8,375 > 2,255 → stat. významný 9,087 > 2,255 → stat. významný 10,686 > 2,255 → stat. významný 

 n= 248    n=243     n=253     n=250    
 
 

 



 

Příloha č. 1/3 

Testování statistické významnosti odhadnutých koeficientů 

  5. změna ratingu 6. změna ratingu 7. změna ratingu 

  t
 vyp

   t 
krit

     t
 vyp

   t 
krit

     t
 vyp

   t 
krit

     

AAA -0,328 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,135 < 2,255 → stat. nevýznamný -0,408 < 2,255 → stat. nevýznamný 

  7,525 > 2,255 → stat. významný 4,690 > 2,255 → stat. významný 9,265 > 2,255 → stat. významný 

CETV 0,051 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,054 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,001 < 2,255 → stat. nevýznamný 

  0,242 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,234 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,270 < 2,255 → stat. nevýznamný 

ČEZ 0,340 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,674 < 2,255 → stat. nevýznamný -0,905 < 2,255 → stat. nevýznamný 

  12,667 > 2,255 → stat. významný 11,892 > 2,255 → stat. významný 9,923 > 2,255 → stat. významný 

Erste Group 0,382 < 2,255 → stat. nevýznamný -0,125 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,000 < 2,255 → stat. nevýznamný 

  27,235 > 2,255 → stat. významný 21,350 > 2,255 → stat. významný 24,571 > 2,255 → stat. významný 

Komerční banka 0,057 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,311 < 2,255 → stat. nevýznamný -0,807 < 2,255 → stat. nevýznamný 

  12,517 > 2,255 → stat. významný 10,963 > 2,255 → stat. významný 18,920 > 2,255 → stat. významný 

NWR 0,149 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,500 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,156 < 2,255 → stat. nevýznamný 

  16,810 > 2,255 → stat. významný 12,591 > 2,255 → stat. významný 15,083 > 2,255 → stat. významný 

ORCO 0,258 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,321 < 2,255 → stat. nevýznamný -0,228 < 2,255 → stat. nevýznamný 

  3,840 > 2,255 → stat. významný 3,810 > 2,255 → stat. významný 7,960 > 2,255 → stat. významný 

Pegas 

Nonvowens 0,400 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,360 < 2,255 → stat. nevýznamný -0,682 < 2,255 → stat. nevýznamný 

  8,370 > 2,255 → stat. významný 6,795 > 2,255 → stat. významný -0,250 < 2,255 → stat. nevýznamný 

Philip Morris 0,292 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,500 < 2,255 → stat. nevýznamný -0,816 < 2,255 → stat. nevýznamný 

  4,205 > 2,255 → stat. významný 2,206 > 2,255 → stat. významný 2,490 > 2,255 → stat. významný 

Telefonica CR 0,419 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,480 < 2,255 → stat. nevýznamný -0,675 < 2,255 → stat. nevýznamný 

  7,140 > 2,255 → stat. významný 6,408 > 2,255 → stat. významný 7,065 > 2,255 → stat. významný 

Unipetrol 0,459 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,712 < 2,255 → stat. nevýznamný -0,554 < 2,255 → stat. nevýznamný 

  7,605 > 2,255 → stat. významný 4,179 > 2,255 → stat. významný 5,292 > 2,255 → stat. významný 

VIG 0,089 < 2,255 → stat. nevýznamný 0,652 < 2,255 → stat. nevýznamný -0,746 < 2,255 → stat. nevýznamný 

  10,933 > 2,255 → stat. významný 10,308 > 2,255 → stat. významný 17,962 > 2,255 → stat. významný 

 n=252     n=254     n=255     

Zdroj: vlastní zpracování              



 

Příloha č. 2/1 

Skutečné výnosy českého trhu pro 1. změnu ratingu  

                

 AAA CETV ČEZ EGB KB NWR ORCO PN PM Telefonica Unipetrol VIG   PX-GLOB 

-15 -1,00 0,70 -0,57 1,47 -1,84 0,04 2,74 -2,69 1,27 1,43 1,27 -1,10   -0,05 

-14 -0,36 0,00 -1,66 0,14 1,15 0,58 -0,10 2,04 2,25 -0,47 0,59 1,09   -0,06 

-13 -0,22 1,57 0,51 1,66 1,78 0,33 -0,60 1,06 0,04 0,59 1,64 0,37   0,96 

-12 1,82 5,97 2,81 1,43 2,34 0,11 -1,71 0,47 0,82 2,00 -0,10 -0,27   1,70 

-11 -1,28 -1,15 -1,25 -0,82 -1,53 -1,42 0,62 0,23 0,58 -0,12 1,01 -2,32   -1,03 

-10 0,00 -4,33 -2,65 -0,46 -1,81 -2,07 0,19 -2,78 0,02 -2,07 0,14 -0,26   -1,47 

-9 0,36 -2,05 1,07 -3,57 -2,11 -0,02 -1,86 -1,64 -1,20 -0,24 -3,00 -2,78   -1,38 

-8 0,07 0,09 -0,18 0,32 -1,75 -0,61 -1,57 0,65 1,22 -1,39 0,07 3,22   -0,03 

-7 -1,22 1,22 0,06 0,63 2,11 0,00 -1,98 1,97 0,60 1,17 -0,07 1,84   0,82 

-6 0,44 -0,13 -0,34 -1,12 0,48 -1,32 0,00 1,42 -0,28 0,00 -1,10 -2,29   -0,63 

-5 -1,09 -0,87 -0,60 -2,64 1,33 0,06 -1,94 0,00 0,04 -1,06 -0,15 1,36   -0,63 

-4 -0,66 -1,80 1,95 3,00 1,84 1,91 -2,03 -1,40 -0,25 0,14 0,67 -0,42   1,47 

-3 0,52 2,27 -0,06 -1,27 0,52 -0,16 -2,72 2,59 0,79 2,48 2,07 -1,69   -0,03 

-2 -3,45 0,09 0,94 -2,71 -1,03 0,72 0,99 1,79 -1,79 -1,49 1,07 1,03   -0,61 

-1 3,57 -1,68 0,68 0,07 0,26 -1,49 -2,68 -2,89 0,67 -0,24 -1,05 2,51   0,31 

0 1,84 -0,84 -0,90 1,21 0,54 0,32 -3,30 0,00 0,72 0,19 -1,01 1,09   0,28 

1 -0,07 -2,77 -0,59 -1,27 0,62 -0,63 -1,95 0,00 0,12 -0,69 0,15 -0,26   -0,59 

2 0,14 1,46 1,16 1,02 0,38 1,58 2,10 2,07 1,02 0,24 1,54 -0,89   0,67 

3 -0,79 3,91 -0,80 1,87 2,04 2,18 6,33 0,93 0,77 0,24 2,23 1,39   0,94 

4 -1,96 -0,18 -0,12 -0,63 -1,78 -1,46 1,23 0,34 3,48 -0,95 -1,76 -0,96   -0,69 

5 1,93 1,97 2,57 -0,29 -0,36 5,94 -1,23 -1,01 0,50 2,63 0,72 1,80   1,33 

6 0,29 2,86 2,47 2,63 -1,40 4,26 4,17 -0,68 0,68 0,35 3,20 1,77   1,62 

7 0,14 1,39 0,01 2,55 -1,17 2,52 1,85 1,83 2,25 -0,14 -0,69 -0,31   0,57 

8 -0,07 -1,56 -0,34 -0,94 -0,39 0,82 0,00 -2,25 -1,65 0,47 0,00 0,00   -0,34 

9 0,29 -0,21 1,20 1,02 -1,05 0,05 -0,28 0,92 -0,66 0,25 0,07 -0,57   0,38 

10 1,73 4,27 0,34 2,73 4,84 5,74 0,56 0,23 1,23 0,46 2,36 -0,61   1,78 

11 -1,06 0,33 -1,06 0,00 1,34 -2,72 -0,83 -0,43 0,33 -0,48 -1,69 -0,47   -0,49 

12 0,36 -0,76 0,45 0,86 0,00 0,68 4,04 0,43 1,44 0,49 -0,34 2,25   0,80 

13 2,00 1,01 0,60 4,61 -1,88 2,04 -7,03 1,14 3,26 -0,11 0,62 2,19   1,43 

14 -0,56 0,23 -0,87 -1,11 -2,93 -0,79 -0,79 -0,22 3,06 -0,81 -0,68 0,50   -0,91 

15 1,34 -0,41 2,52 1,50 3,39 1,01 0,35 -0,45 1,35 1,16 2,22 0,20   1,68 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3/1 
Rovnovážné výnosy - CAPM 

 AAA CETV ČEZ EGB KB NWR ORCO PN PM Telefonica Unipetrol VIG 

-15 2,77 2,39 0,73 1,85 1,70 2,07 2,54 2,29 1,93 1,39 1,74 1,84 

-14 2,76 2,39 0,72 1,85 1,70 2,07 2,53 2,28 1,92 1,38 1,73 1,83 

-13 2,83 2,58 1,48 2,22 2,12 2,37 2,67 2,51 2,27 1,91 2,14 2,21 

-12 2,87 2,71 2,03 2,49 2,43 2,58 2,78 2,67 2,52 2,30 2,44 2,49 

-11 2,71 2,21 0,001 1,50 1,30 1,79 2,40 2,07 1,59 0,88 1,34 1,48 

-10 2,68 2,12 -0,33 1,33 1,11 1,66 2,34 1,97 1,45 0,65 1,16 1,31 

-9 2,69 2,14 -0,26 1,37 1,15 1,69 2,35 1,99 1,47 0,69 1,20 1,34 

-8 2,77 2,39 0,74 1,86 1,71 2,08 2,54 2,29 1,93 1,40 1,74 1,85 

-7 2,82 2,55 1,37 2,17 2,06 2,33 2,65 2,48 2,22 1,84 2,09 2,16 

-6 2,73 2,28 0,30 1,64 1,46 1,90 2,46 2,16 1,73 1,08 1,50 1,62 

-5 2,73 2,28 0,29 1,64 1,46 1,90 2,46 2,16 1,73 1,08 1,50 1,62 

-4 2,86 2,67 1,85 2,41 2,33 2,52 2,74 2,62 2,44 2,18 2,35 2,40 

-3 2,77 2,39 0,74 1,86 1,71 2,08 2,54 2,29 1,93 1,40 1,74 1,85 

-2 2,73 2,28 0,31 1,65 1,47 1,91 2,46 2,16 1,74 1,09 1,51 1,63 

-1 2,79 2,46 0,99 1,98 1,85 2,18 2,58 2,37 2,05 1,57 1,88 1,97 

0 2,79 2,45 0,97 1,97 1,84 2,17 2,58 2,36 2,04 1,56 1,87 1,96 

1 2,73 2,29 0,33 1,66 1,48 1,92 2,46 2,17 1,74 1,11 1,52 1,64 

2 2,81 2,52 1,26 2,12 2,00 2,28 2,63 2,44 2,17 1,76 2,03 2,10 

3 2,83 2,57 1,46 2,22 2,12 2,36 2,67 2,51 2,27 1,90 2,14 2,21 

4 2,73 2,27 0,25 1,62 1,44 1,89 2,45 2,15 1,71 1,05 1,48 1,60 

5 1,74 1,68 1,45 1,61 1,59 1,64 1,70 1,67 1,62 1,54 2,29 1,60 

6 1,75 1,74 1,66 1,71 1,70 1,72 1,74 1,73 1,71 1,69 1,70 1,71 

7 1,69 1,54 0,88 1,33 1,27 1,42 1,60 1,50 1,36 1,14 1,28 1,32 

8 1,64 1,37 0,21 0,10 0,89 1,15 1,47 1,30 1,05 0,67 0,91 0,99 

9 1,68 1,51 0,74 1,26 1,19 1,36 1,57 1,46 1,29 1,04 1,20 1,25 

10 1,76 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,76 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 

11 1,63 1,34 0,10 0,94 0,83 1,11 1,45 1,27 1,00 0,59 0,85 0,93 

12 1,70 1,58 1,05 1,41 1,36 1,48 1,63 1,55 1,43 1,26 1,37 1,40 

13 1,74 1,70 1,52 1,64 1,62 1,67 1,72 1,69 1,65 1,59 1,63 1,64 

14 1,60 1,27 -0,22 0,79 0,65 0,98 1,40 1,17 0,85 0,37 0,68 0,77 

15 1,76 1,75 1,71 1,73 1,73 1,74 1,75 1,76 1,74 1,72 1,73 1,73 

Rovnovážné výnosy – jednoduchý tržní model 

 AAA CETV ČEZ EGB KB NWR ORCO PN PM Telefonica Unipetrol VIG 

-15 0,11 0,06 0,04 0,00 0,04 0,00 0,10 0,06 0,09 0,10 0,07 0,01 

-14 0,11 0,06 0,03 0,00 0,04 0,00 0,09 0,05 0,09 0,09 0,06 0,01 

-13 0,17 0,25 0,79 0,37 0,46 0,30 0,23 0,28 0,43 0,63 0,48 0,39 

-12 0,21 0,39 1,34 0,64 0,77 0,51 0,34 0,44 0,69 1,01 0,78 0,66 

-11 0,05 -0,12 -0,69 -0,35 -0,36 -0,28 -0,04 -0,16 -0,24 -0,41 -0,33 -0,35 

-10 0,02 -0,20 -1,01 -0,51 -0,55 -0,41 -0,10 -0,25 -0,39 -0,64 -0,51 -0,51 

-9 0,03 -0,19 -0,95 -0,48 -0,51 -0,38 -0,09 -0,24 -0,36 -0,60 -0,47 -0,48 

-8 0,11 0,06 0,05 0,01 0,05 0,01 0,10 0,06 0,10 0,11 0,08 0,02 

-7 0,16 0,22 0,68 0,32 0,40 0,26 0,21 0,25 0,38 0,55 0,42 0,33 

-6 0,07 -0,05 -0,39 -0,21 -0,20 -0,17 0,02 -0,07 -0,11 -0,20 -0,17 -0,20 

-5 0,07 -0,05 -0,40 -0,21 -0,20 -0,17 0,02 -0,07 -0,11 -0,21 -0,17 -0,21 

-4 0,20 0,34 1,16 0,56 0,67 0,44 0,30 0,39 0,61 0,89 0,68 0,57 

-3 0,11 0,06 0,05 0,01 0,05 0,01 0,10 0,06 0,10 0,11 0,08 0,02 

-2 0,07 -0,04 -0,38 -0,20 -0,19 -0,16 0,02 -0,07 -0,10 -0,19 -0,16 -0,20 

-1 0,13 0,13 0,30 0,13 0,19 0,11 0,15 0,14 0,21 0,29 0,21 0,14 

0 0,13 0,12 0,28 0,12 0,18 0,10 0,14 0,13 0,20 0,27 0,20 0,13 

1 0,08 -0,04 -0,36 -0,19 -0,18 -0,15 0,02 -0,06 -0,09 -0,18 -0,15 -0,19 

2 0,15 0,19 0,57 0,27 0,34 0,21 0,19 0,22 0,33 0,47 0,36 0,28 

3 0,17 0,24 0,77 0,37 0,45 0,29 0,23 0,28 0,43 0,62 0,47 0,38 

4 0,07 -0,06 -0,44 -0,23 -0,22 -0,18 0,01 -0,08 -0,13 -0,23 -0,19 -0,23 

5 0,19 0,32 1,06 0,51 0,62 0,41 0,29 0,36 0,56 0,82 0,63 0,52 

6 0,21 0,37 1,27 0,61 0,73 0,49 0,32 0,42 0,66 0,97 0,74 0,63 

7 0,15 0,17 0,49 0,23 0,30 0,18 0,18 0,19 0,30 0,42 0,32 0,24 

8 0,09 0,01 -0,18 -0,10 -0,08 -0,08 0,06 -0,01 -0,01 -0,05 -0,05 -0,10 

9 0,13 0,14 0,35 0,16 0,22 0,13 0,16 0,15 0,24 0,32 0,24 0,17 

10 0,22 0,40 1,39 0,67 0,80 0,54 0,35 0,46 0,71 1,05 0,80 0,69 

11 0,08 -0,02 -0,29 -0,16 -0,14 -0,12 0,04 -0,04 -0,06 -0,13 -0,11 -0,15 

12 0,16 0,22 0,66 0,31 0,39 0,25 0,21 0,24 0,38 0,54 0,41 0,32 

13 0,20 0,34 1,13 0,54 0,66 0,43 0,30 0,38 0,59 0,87 0,66 0,56 

14 0,06 -0,10 -0,60 -0,31 -0,32 -0,25 -0,02 -0,13 -0,20 -0,35 -0,28 -0,31 

15 0,21 0,38 1,32 0,64 0,76 0,51 0,33 0,44 0,68 1,00 0,77 0,65 

Zdroj: vlastní zpracování 



 

Příloha č. 4/1 
Abnormální výnosy - CAPM 

 AAA CETV ČEZ EGB KB NWR ORCO PN PM Telefonica Unipetrol VIG AR CAR 

-15 -3,77 -1,69 -1,30 -0,38 -3,54 -2,03 0,21 -4,98 -0,66 0,05 -0,47 -2,93 -21,49 -1,791 

-14 -3,13 -2,39 -2,38 -1,71 -0,54 -1,49 -2,64 -0,24 0,33 -1,85 -1,14 -0,74 -17,91 -1,493 

-13 -3,04 -1,00 -0,97 -0,56 -0,35 -2,03 -3,28 -1,45 -2,23 -1,32 -0,50 -1,84 -18,59 -1,549 

-12 -1,05 3,26 0,78 -1,06 -0,09 -2,47 -4,49 -2,21 -1,70 -0,30 -2,54 -2,75 -14,63 -1,219 

-11 -3,99 -3,35 -1,25 -2,31 -2,82 -3,21 -1,78 -1,84 -1,01 -0,99 -0,33 -3,80 -26,69 -2,224 

-10 -2,68 -6,45 -2,33 -1,79 -2,92 -3,74 -2,15 -4,75 -1,42 -2,72 -1,02 -1,57 -33,55 -2,796 

-9 -2,32 -4,19 1,33 -4,94 -3,25 -1,70 -4,21 -3,64 -2,68 -0,93 -4,19 -4,12 -34,85 -2,904 

-8 -2,69 -2,30 -0,92 -1,54 -3,46 -2,69 -4,11 -1,64 -0,71 -2,79 -1,67 1,37 -23,15 -1,929 

-7 -4,04 -1,33 -1,31 -1,54 0,04 -2,33 -4,64 -0,50 -1,62 -0,66 -2,16 -0,32 -20,40 -1,700 

-6 -2,29 -2,41 -0,64 -2,76 -0,98 -3,23 -2,46 -0,74 -2,00 -1,08 -2,60 -3,91 -25,10 -2,092 

-5 -3,82 -3,15 -0,89 -4,28 -0,13 -1,84 -4,39 -2,16 -1,69 -2,14 -1,65 -0,26 -26,40 -2,200 

-4 -3,52 -4,47 0,10 0,59 -0,49 -0,60 -4,78 -4,02 -2,69 -2,03 -1,68 -2,82 -26,39 -2,200 

-3 -2,25 -0,13 -0,80 -3,13 -1,19 -2,24 -5,26 0,30 -1,14 1,09 0,33 -3,54 -17,95 -1,496 

-2 -6,18 -2,19 0,63 -4,35 -2,50 -1,19 -1,47 -0,37 -3,53 -2,58 -0,44 -0,60 -24,79 -2,066 

-1 0,79 -4,13 -0,31 -1,91 -1,59 -3,67 -5,26 -5,26 -1,38 -1,81 -2,93 0,54 -26,93 -2,244 

0 -0,95 -3,29 -1,87 -0,76 -1,29 -1,85 -5,88 -2,36 -1,31 -1,37 -2,88 -0,87 -24,70 -2,058 

1 -2,81 -5,06 -0,92 -2,93 -0,86 -2,55 -4,42 -2,17 -1,62 -1,79 -1,37 -1,90 -28,39 -2,366 

2 -2,66 -1,06 -0,10 -1,09 -1,62 -0,70 -0,54 -0,37 -1,15 -1,52 -0,49 -2,99 -14,30 -1,191 

3 -3,62 1,33 -2,27 -0,35 -0,07 -0,18 3,65 -1,57 -1,49 -1,67 0,10 -0,82 -6,95 -0,579 

4 -4,69 -2,45 -0,37 -2,25 -3,21 -3,35 -1,22 -1,81 1,77 -2,00 -3,24 -2,56 -25,36 -2,114 

5 0,19 0,29 1,12 -1,89 -1,94 4,30 -2,94 -2,68 -1,12 1,09 -1,58 0,20 -4,94 -0,412 

6 -1,46 1,12 0,81 0,92 -3,11 2,54 2,43 -2,41 -1,03 -1,34 1,50 0,06 0,03 0,003 

7 -1,55 -0,15 -0,87 1,22 -2,43 1,11 0,25 0,33 0,89 -1,28 -1,97 -1,63 -6,07 -0,506 

8 -1,71 -2,93 -0,55 -1,94 -1,28 -0,33 -1,47 -3,55 -2,70 -0,20 -0,91 -0,99 -18,56 -1,547 

9 -1,39 -1,72 0,47 -0,24 -2,24 -1,31 -1,85 -0,54 -1,95 -0,79 -1,13 -1,82 -14,51 -1,209 

10 -0,03 2,50 -1,43 0,96 3,07 3,98 -1,20 -1,54 -0,54 -1,31 0,59 -2,38 2,67 0,223 

11 -2,69 -1,01 -1,15 -0,94 0,52 -3,82 -2,29 -1,70 -0,66 -1,07 -2,55 -1,40 -18,77 -1,564 

12 -1,35 -2,34 -0,60 -0,55 -1,36 -0,80 2,42 -1,12 0,01 -0,77 -1,72 0,84 -7,33 -0,611 

13 0,26 -0,69 -0,91 2,96 -3,50 0,37 -8,75 -0,55 1,61 -1,70 -1,01 0,55 -11,36 -0,947 

14 -2,16 -1,04 -0,65 -1,89 -3,59 -1,78 -2,18 -1,40 2,20 -1,17 -1,36 -0,27 -15,30 -1,275 

15 -0,42 -2,16 0,82 -0,23 1,66 -0,73 -1,40 -2,20 -0,38 -0,56 0,49 -1,53 -6,65 -0,554 

Abnormální výnosy  - jednoduchý tržní model 

 AAA CETV ČEZ EGB KB NWR ORCO PN PM Telefonica Unipetrol VIG AR CAR  

-15 -1,11 0,64 -0,61 1,47 -1,88 0,04 2,65 -2,75 1,18 1,33 1,20 -1,11 1,05 0,087  

-14 -0,47 -0,06 -1,69 0,14 1,12 0,58 -0,20 1,99 2,16 -0,56 0,53 1,08 4,63 0,386  

-13 -0,39 1,32 -0,28 1,29 1,31 0,04 -0,84 0,78 -0,40 -0,04 1,16 -0,01 3,95 0,329  

-12 1,60 5,59 1,47 0,78 1,57 -0,40 -2,05 0,02 0,13 0,98 -0,88 -0,92 7,91 0,659  

-11 -1,33 -1,03 -0,56 -0,46 -1,16 -1,14 0,65 0,39 0,82 0,30 1,34 -1,97 -4,15 -0,346  

-10 -0,02 -4,13 -1,64 0,06 -1,26 -1,67 0,28 -2,52 0,42 -1,43 0,65 0,25 -11,01 -0,918  

-9 0,33 -1,86 2,02 -3,09 -1,59 0,37 -1,78 -1,41 -0,84 0,36 -2,52 -2,29 -12,31 -1,026  

-8 -0,04 0,03 -0,23 0,31 -1,80 -0,62 -1,67 0,59 1,12 -1,50 0,00 3,20 -0,61 -0,051  

-7 -1,38 1,00 -0,62 0,31 1,71 -0,26 -2,20 1,72 0,22 0,62 -0,49 1,51 2,14 0,178  

-6 0,36 -0,09 0,05 -0,91 0,68 -1,16 -0,02 1,49 -0,17 0,20 -0,94 -2,08 -2,56 -0,213  

-5 -1,16 -0,82 -0,20 -2,43 1,53 0,23 -1,95 0,07 0,14 -0,86 0,02 1,56 -3,86 -0,321  

-4 -0,86 -2,14 0,79 2,44 1,17 1,47 -2,34 -1,79 -0,86 -0,75 -0,01 -0,99 -3,86 -0,321  

-3 0,41 2,20 -0,11 -1,28 0,47 -0,17 -2,82 2,53 0,70 2,37 2,00 -1,71 4,59 0,383  

-2 -3,53 0,13 1,32 -2,51 -0,84 0,88 0,97 1,86 -1,69 -1,30 1,22 1,22 -2,25 -0,187  

-1 3,44 -1,80 0,38 -0,06 0,07 -1,60 -2,82 -3,03 0,46 -0,52 -1,27 2,37 -4,39 -0,366  

0 1,71 -0,96 -1,18 1,09 0,37 0,22 -3,44 -0,13 0,52 -0,08 -1,21 0,95 -2,16 -0,180  

1 -0,15 -2,73 -0,23 -1,08 0,80 -0,48 -1,98 0,06 0,21 -0,50 0,30 -0,08 -5,85 -0,488  

2 -0,01 1,27 0,59 0,76 0,04 1,37 1,90 1,85 0,68 -0,24 1,18 -1,16 8,24 0,687  

3 -0,96 3,66 -1,58 1,50 1,59 1,89 6,09 0,66 0,34 -0,38 1,76 1,01 15,59 1,299  

4 -2,03 -0,12 0,32 -0,40 -1,55 -1,28 1,22 0,42 3,61 -0,71 -1,57 -0,73 -2,82 -0,235  

5 1,73 1,66 1,51 -0,79 -0,97 5,53 -1,52 -1,37 -0,06 1,81 0,09 1,28 8,90 0,741  

6 0,08 2,49 1,20 2,02 -2,14 3,77 3,85 -1,11 0,02 -0,62 2,46 1,14 13,17 1,097  

7 0,00 1,21 -0,48 2,32 -1,46 2,34 1,67 1,64 1,95 -0,56 -1,01 -0,55 7,06 0,589  

8 -0,16 -1,57 -0,16 -0,84 -0,32 0,90 -0,06 -2,24 -1,64 0,52 0,05 0,10 -5,42 -0,452  

9 0,16 -0,35 0,85 0,86 -1,27 -0,07 -0,44 0,77 -0,90 -0,07 -0,17 -0,73 -1,37 -0,114  

10 1,52 3,87 -1,05 2,06 4,04 5,21 0,22 -0,23 0,51 -0,59 1,55 -1,30 15,81 1,317  

11 -1,15 0,35 -0,77 0,16 1,48 -2,59 -0,87 -0,39 0,39 -0,35 -1,59 -0,32 -5,64 -0,470  

12 0,20 -0,98 -0,21 0,55 -0,39 0,44 3,83 0,19 1,06 -0,05 -0,75 1,92 5,81 0,484  

13 1,80 0,68 -0,53 4,06 -2,53 1,61 -7,33 0,75 2,67 -0,99 -0,05 1,63 1,77 0,148  

14 -0,62 0,33 -0,27 -0,80 -2,62 -0,55 -0,76 -0,09 3,26 -0,46 -0,40 0,81 -2,17 -0,180  

15 1,13 -0,79 1,20 0,86 2,63 0,50 0,02 -0,89 0,67 0,16 1,45 -0,45 6,49 0,541  

Zdroj: vlastní zpracování 



 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5/1 

Průměrné abnormální a kumulativní abnormální výnosy dle modelu CAPM a jednoduchého 

tržního modelu za období event window 

 

 
Abnormální výnosy (dle CAPM)  Abnormální výnosy (dle JTM) 

 AAR CAAR   AAR CAAR 

-15 -1,1403 -1,1403  -15 0,0603 0,0603 

-14 -1,2887 -2,4290  -14 -0,0778 -0,0174 

-13 -0,9069 -3,3359  -13 0,2893 0,2719 

-12 -1,1239 -4,4598  -12 0,0964 0,3683 

-11 -1,1909 -5,6507  -11 0,0142 0,3824 

-10 -1,0614 -6,7121  -10 0,1422 0,5246 

-9 -1,7117 -8,4238  -9 -0,5033 0,0213 

-8 -1,2402 -9,6640  -8 -0,0357 -0,0144 

-7 -1,3209 -10,9849  -7 -0,1100 -0,1244 

-6 -1,5600 -12,5450  -6 -0,3521 -0,4764 

-5 -1,6740 -14,2190  -5 -0,4747 -0,9511 

-4 -1,1146 -15,3336  -4 0,0976 -0,8536 

-3 -0,9846 -16,3182  -3 0,2282 -0,6253 

-2 -0,8803 -17,1985  -2 0,3225 -0,3029 

-1 -1,1085 -18,3070  -1 0,0947 -0,2082 

0 -1,2482 -19,5552  0 -0,0394 -0,2476 

1 -1,3659 -20,9211  1 -0,1550 -0,4026 

2 -1,1902 -22,1113  2 0,0126 -0,3901 

3 -1,0129 -23,1241  3 0,1979 -0,1922 

4 -1,1598 -24,2839  4 0,0421 -0,1501 

5 -0,9074 -25,1913  5 0,2004 0,0503 

6 -1,4885 -26,6798  6 -0,3928 -0,3425 

7 -1,2185 -27,8983  7 -0,1203 -0,4628 

8 -1,3823 -29,2806  8 -0,2840 -0,7469 

9 -1,6823 -30,9629  9 -0,5877 -1,3346 

10 -1,9621 -32,9250  10 -0,8738 -2,2083 

11 -2,1666 -35,0916  11 -1,0660 -3,2743 

12 -0,9868 -36,0784  12 0,1132 -3,1611 

13 -1,5021 -37,5805  13 -0,4132 -3,5744 

14 -0,0734 -37,6539  14 1,0260 -2,5483 

15 -0,8582 -38,5127  15 0,2315 -2,3168 



 

 


