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Anotace
Tato práce je zaměřena na garantované investiční fondy, které během posledních několika let
dosáhly velké oblíbenosti mezi investory v České republice. Důvodem pro tento vývoj je
značná konzervativnost průměrného domácího investora, pro kterého je garance navrácení
původní investice velice lákavá. Tento druh fondů má však zpravidla dosti složitou
konstrukci, a proto nelze zhodnotit výhodnost či nevýhodnost investice pouze za pomoci
intuice. Analýza zde obsažená se snaží odpovědět na otázku, zda se do garantovaných fondů
vyplatí investovat. Protože mají tyto fondy charakteristiky opce, je značná část práce
věnována teorii opcí a metodám jejich oceňování, včetně slavné Black-Scholesovy formule.
Kvůli složité konstrukci fondů je pak vlastní analýza provedena pomocí Monte Carlo
simulace.

Annotation
This thesis focuses on guaranteed investment funds, which have become very popular among
investors in the Czech Republic in recent years. The reason for this popularity is the
conservativeness of a typical domestic investor, who appreciates the lower bound for the
value of his investment. Guaranteed funds characteristically have a complex structure and
valuation of their profitability based solely on intuition is therefore impossible. This analysis
tries to provide an answer to the question if investing in these funds is reasonable. A large part
of the thesis is dedicated to the option theory and option valuation methods, including the
famous Black-Scholes formula, as guaranteed investment funds have the characteristics of an
option. Thanks to the complicated structure of these products, the analysis itself is done by
Monte Carlo simulation.
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Úvod
Česká republika zaznamenala v poslední dekádě velký rozvoj kolektivního
investování. Investiční a podílové fondy zcela jistě představují zajímavý způsob jak
investovat. Drobní investoři je mohou využít například k investicím do aktiv, která by sami
nemohli nakoupit, v objemu, který by byl jinak příliš nízký. Také mohou tímto způsobem
jednoduše diverzifikovat své portfolio v daleko větší míře než by bylo možné s jejich
omezenými zdroji. Na trhu existuje velké množství fondů různých druhů, přičemž část z nich
založily domácí společnosti a část je nabízena společnostmi zahraničními. Tato práce se
zaměřuje na fondy garantované, resp. zajištěné.
Vzhledem k neexistenci vyspělého kapitálového trhu před rokem 1989 chybí v České
republice zkušenosti s investováním, jaké mají běžně lidé například ve Velké Británii či USA.
V devadesátých letech minulého století nebyla problematika investic dostatečně upravena
právními předpisy, díky čemuž docházelo k různým podvodům, které ve velké míře poškodily
důvěru investorů. Historický vývoj tak způsobil, že průměrný domácí investor je velmi
konzervativní bez důkladnějších znalostí finančních a investičních produktů. Proto se
z investičních a podílových fondů staly velmi oblíbené právě ty s konzervativnější strategií,
tedy hlavně fondy zajištěné a fondy peněžního trhu. U zajištěných fondů existuje garance
navrácení původně investované částky, která je takové investory velmi lákavá. Je však
zapotřebí si uvědomit, že pokud je vrácen pouze počáteční vklad, realizuje investor ztrátu
v podobě ušlých úroků, například z termínovaného vkladu.
Přestože jsou garantované fondy velmi oblíbené, chybí analýza jejich výhodnosti pro
investora. Musíme si položit otázku, zda není cena za jistotu příliš vysoká, respektive zda je
investor dostatečně odměňován za riziko, které i s garancí podstupuje, a zda by vkladatel
neměl volit jiné investiční instrumenty. Cílem této práce je analýza těchto fondů a
vyhodnocení jejich výhodnosti pro investora. Vzhledem k tomu, že garantované fondy
vykazují jisté opční znaky, budou v analýze využity metody oceňování opcí.
První kapitola této práce se věnuje opční teorii a detailnějšímu popisu zajištěných
fondů. Nejdříve budou vyloženy charakteristiky put a call opcí, včetně jejich výplatních
funkcí a mezí pro jejich hodnotu. Poté je zde diskutována opční prémie a rozdíl mezi vnitřní a
časovou hodnotou opce. Rovněž provedeme rozbor vlivu změn jednotlivých faktorů na
hodnotu opce. Druhá část kapitoly se pak zaměřuje přímo na garantované fondy a jejich
charakteristiky a také obsahuje analýzu trhu kolektivního investování v České republice.
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Druhá kapitola obsahuje důležitý teoretický základ pro oceňování opcí. Je zde řešen
problém výběru procesu, kterým se řídí cena akcie a následně je provedeno částečné odvození
Black-Scholesovy rovnice a diskutováno její řešení pro evropské opce. Dále se kapitola
zabývá odhadem dvou důležitých parametrů Black-Scholesova modelu, a sice bezrizikové
úrokové míry a volatility podkladového aktiva. Pro volatilitu je představeno několik možností
jejího odhadu včetně exponenciálního vyrovnávání a modelu GARCH. Na konec kapitoly
budou zmíněny tzv. Greeks, což jsou citlivosti hodnoty opce na různé parametry.
V kapitole třetí se budeme věnovat dalšímu velmi podstatnému článku analýzy, a to
metodě simulace Monte Carlo. Kromě základní charakteristiky je zde vyloženo, jak bude
metoda aplikována na zajištěné fondy. V kapitole je řešena i otázka přesnosti simulace a s ní
souvisejícím počtu pokusů, resp. cest.
Čtvrtá kapitola pak obsahuje vysvětlení postupu a vlastní analýzu pěti vybraných
garantovaných investičních fondů. U každého fondu je uveden jeho přesný popis, vstupní
data, včetně metody jejich získání, a analýza spojená s komentováním dílčích výsledků. Závěr
kapitoly je věnován shrnutí výsledků a komentář k nim.
K výpočtům prováděným v rámci naší analýzy byl použit program MS Excel, v němž
byly provedeny i simulace za pomoci Visual Basic for Applications. Pro modely GARCH a
EGARCH, využité při výpočtu volatility jsme využili program EViews.
Nutnost rozsáhlejšího teoretického rámce pro oceňování derivátů se odrazila v použité
literatuře, která je ve valné většině v anglickém jazyce. Bezesporu nejdůležitějším zdrojem je
Hull (2003), kde je obsažen široký okruh témat vztahujících se k dané problematice. Dalším
důležitým zdrojem byl Wilmott, Howison, Dewynne (1996), James (2003) a Shreve (1997).
Při výkladu opční teorie byl kromě zmíněných využit Dvořák (2008). Část věnovaná výpočtu
odhadu volatility se mimo uvedené opírá o Tsay (2002), Arlt, Arltová (2007) a Franke, Härdle
a Hafner (2008). Ve třetí kapitole, která se zabývá simulací Monte Carlo, jsme vycházeli
především z Mun (2006) a McLeish (2000). Data týkající se kolektivního investování v České
republice byla získána prostřednictvím internetových stránek Asociace pro kapitálový trh
České republiky. Informace o vybraných zajištěných fondech jsme čerpali z jejich prospektů a
statutů, které jsou v elektronické podobě dostupné na internetových stránkách investičních
společností. Vstupní data pro analýzu, jako jsou historické hodnoty podkladových aktiv a
swapové míry, byla extrahována z aplikace Bloomberg.

1 Charakteristika garantovaných investičních fondů
Investiční fondy, jež zaručují určitou úroveň navrácených prostředků, se nazývají
zajištěné nebo též garantované.1 Zpravidla tato garance bývá ve výši sta procent z vložené
částky, avšak je možné setkat se i s různými obměnami. Například existují fondy, kde
investor po ukončení získá minimálně původní vklad plus úrok 2% p.a. Je rovněž možné se
setkat s fondy, které naopak mají garanci nastavenou níže, například na devadesát procent
vložené sumy.
Ve všech výše uvedených případech platí, že investor v době splatnosti získá buď tuto
zaručenou částku, nebo vyšší částku, která se určuje podle jistého klíče. Může být odvozena
od výkonnosti dluhopisového portfolia, akciového indexu či koše různých aktiv nebo i
indexů. Výplata takového fondu připomíná na první pohled opční rozhodování. Představme si
koupi portfolia a zároveň put opce s realizační cenou rovnou aktuální tržní ceně. V okamžiku
splatnosti máme na výběr, zda prodat portfolio za předem známou zajištěnou cenu anebo
prodat portfolio na trhu. Racionální investor bude na trhu prodávat pouze, pokud bude tržní
cena vyšší než realizační cena opce. Ve skutečnosti se však většinou jedná o mnohem
složitější situace. Pro správné pochopení této problematiky je zapotřebí určitých znalostí
z oblasti teorie opcí, kterou se zabývá první část této kapitoly.

1.1 Opční teorie
Opce, či opční kontrakt, dává svému držiteli určité právo, tedy možnost volby,2 a na
rozdíl od futures nebo forvardů tak nepředstavuje závazek. Základní druhy opcí, které
rozlišujeme, jsou nákupní, neboli call, opce a prodejní, čili put, opce. Call opce dává svému
majiteli právo ve stanovenou dobu nakoupit aktivum, na nějž se kontrakt vztahuje,3 za předem
dohodnutou cenu. Naopak majitel put opce má právo podkladové aktivum za určenou cenu
prodat. Cena aktiva, dohodnutá v opční smlouvě, se nazývá realizační cena, nebo též exercise
price či strike price.
Za právo musí pochopitelně ten, kdo si jej kupuje, zaplatit. Tato částka se označuje
jako opční prémie. Prémie bývá stanovena jako určitá část realizační ceny a investor tak platí
jistý podíl hodnoty aktiv, na které je opce vypsána. Například pokud máme opci na tisíc kusů
jedné akcie a realizační cenu jsme stanovili jako 10 USD, pak opční prémie může být
stanovena například na padesát centů na kus. Zaplacená částka je pak padesát centů krát počet
1

Některé společnosti a autoři rozeznávají rozdíly mezi garantovanými a zajištěnými fondy, v této práci však
budou oba termíny považovány za synonyma.
2
Anglický název option znamená možnost či právo volby.
3
Označuje se jako bazický instrument či podkladové aktivum, underlying asset.

akcií, tedy tisíc, což je 500 USD. Výše této prémie je závislá na charakteristikách kontraktu,
tedy době splatnosti, výši realizační ceny, aktuální ceně akcie a podobně, a v některých
případech může být i dosti vysoká.
Další důležité rozdělení opcí je závislé na tom, kdy lze právo obsažené v kontraktu
uplatnit. Majitel evropské opce (call i put), může právo uplatnit pouze v čase splatnosti,
zatímco u amerických opcí je možné využít toto právo kdykoliv od data uzavření smlouvy do
splatnosti. Vzhledem k tomu, že držitel americké opce je oproti držiteli evropské opce
zvýhodněn, bývá opční prémie u kontraktů se stejnými charakteristikami pro americké opce
vyšší než pro opce evropské. Je nutné podotknout, že označení opcí za evropské a americké
nesouvisí s geografickou polohou a oba druhy kontraktů se obchodují po celém světě.
Ve Wilmot, Howison a Dewynne (1995) lze kromě těchto základních druhů nalézt
celou řadu různých opcí, jako jsou například asijské opce, kde se nepoužívá aktuální cena
akcie, ale její průměr za dobu trvání kontraktu. Tyto druhy se označují jako path-dependent,
neboli závislé na cestě.4 Dalším příkladem může být tzv. lookback opce, která majiteli
umožňuje vybrat si nejvýhodnější cenu dosaženou za dobu existence. Zmíníme ještě opce
bariérové,5 jež mají nastavený určitý limit, při jehož překročení opce zaniká a dochází
k výplatě. Zmíněné typy a mnohé další nestandardní kontrakty se označují jako exotické opce.
Posledním rozdělení, které zde bude zmíněno, je na opce burzovní a maloobchodní
OTC6 opce. Opční kontrakty obchodované na burze jsou většinou více standardizované, co se
týče množství podkladového aktiva či doby splatnosti. Maloobchodní opce jsou často ‚šité na
míru‘ subjektu, jenž je kupuje. Většina obchodovaných opcí se sjednává na OTC trhu.
Aby bylo možné lépe vysvětlit problematiku garantovaných investičních fondů, je
zapotřebí se zaměřit především na charakteristiky výplaty u jednotlivých opcí, čemuž se
věnují následující podkapitoly.

1.1.1 Call opce
Jak bylo zmíněno výše, call opce dává svému držiteli právo nakoupit podkladové
aktivum za dohodnutou realizační cenu v době expirace (uvažujeme evropskou opci).
Představme si majitele takového kontraktu na sto kusů akcie X s realizační cenou 110 USD.
Současná cena této akcie je 105 USD a držitel musel zaplatit opční prémii ve výši 5 USD na

4

Jejich hodnota se totiž odvíjí od vývoje ceny podkladového aktiva za celou dobu životnosti opce a odlišný
vývoj pak znamená rozdílnou cenu.
5
V anglickém jazyce barrier option.
6
Over The Counter, jedná se o individuálně sjednávané kontrakty, většinou šité na míru přímo kupujícímu.

akcii, tedy 500 USD, což je jeho počáteční investice. Investorova situace je znázorněna na
obrázku 1.7
Pokud bude v čase splatnosti cena akcie nižší než 110 USD za kus, pak opci s největší
pravděpodobností neuplatní, neboť může akcii koupit přímo na trhu levněji. Jeho ztráta s této
operace pak je 5 USD za každou akcii, protože na počátku zaplatil opční prémii v této výši.
Pokud se cena bude pohybovat v rozmezí 110-115 USD, už se vyplatí kontrakt využít.
Investor je stále ve ztrátě, ale již nakupuje v porovnání s trhem levněji, a ztráta bude nižší než
v předchozím případě. Když cena dosáhne hranice 115 USD, ztráta je zcela eliminována.
V situaci, kdy cena akcie vystoupá nad 115 USD, již držitel opce dosahuje zisku. Jeho odhad
budoucího růstu ceny se potvrdil a přesáhl i zaplacenou prémii.
Obrázek 1: Zisk a ztráta z koupě call opce
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Z uvedeného příkladu vyplývají jednoznačně výhody z využití call opce. Investor se
chránil proti neomezenému růstu ceny akcie v budoucnosti avšak v případě, že by k němu
nedošlo, čelil pouze omezené výši ztráty. Naproti tomu prodejce call opce je v přesně opačné
situaci, má omezenou výši zisku a při růstu ceny může dosáhnout neomezené ztráty. Subjekty
obchodující s opcemi mají proto zpravidla větší portfolio těchto instrumentů a své pozice
vzájemně vyrovnávají tak, aby existovala hranice, kterou ztráty nemohou překročit.
Uvažujme nyní předchozí příklad, avšak místo evropské opce investor koupil
americkou. Prémie by v takovém případě byla pravděpodobně vyšší, například 10 USD za
akcii, ale zase by bylo možné právo uplatnit kdykoliv. Držitel evropské opce může na konci
zjistit, že cena akcie je 100 USD a utrpět ztrátu bez ohledu na to, že dva týdny předtím byla
cena 150 USD. Majitel americké by pravděpodobně opci uplatnil a realizoval zisk 30 USD na
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V našem příkladě pro jednoduchost abstrahujeme od rozdílů v časové hodnotě peněz.

akcii. Je však také možné, že by tržní ceny byla po celou dobu trvání kontraktu nízká a
investor by generoval ztrátu dvojnásobnou oproti evropské opci. Druh kontraktu je tedy
zapotřebí dobře zvážit.
Hull (2003) uvádí, že je vhodné charakterizovat opční kontrakty jejich výplatní funkcí,
což použijeme později i pro naši analýzu. Pokud abstrahujeme od opční prémie a zaměříme se
pouze na okamžik, kdy dojde k naplnění kontraktu, lze výplatní funkci call opce zapsat jako:
 = max ( − , 0)

kde  je tržní cena akcie a K je realizační cena.

1.1.2 Put opce
Držitel put opce, nebo také prodejní opce, má právo v čase splatnosti podkladovou
akcii prodat za stanovenou realizační cenu.8 Tento kontrakt je proto možné využít pro
zajištění proti poklesu tržní ceny akcie.
Představme si situaci podobnou té v předcházející části. Investor koupí prodejní opci
na sto kusů akcie Y s realizační cenou 100 USD. Současná cena akcie je 105 USD a zaplacená
opční prémie je ve výši 5 USD na akcii. Situaci odpovídá obrázek 2.
Obrázek 2: Zisk a ztráta z koupě put opce
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Když cena akcie zůstane i v době splatnosti kontraktu vyšší než 100 USD, jeho majitel
pravděpodobně nechá své právo propadnout a akcii radši prodá za tržní cenu. Dosáhne sice
ztráty, ale tato ztráta bude limitována na 5 USD za akcii, čili 500 USD celkem. Bude-li se
akcie pohybovat mezi 95 a 100 USD, vyplatí se již opční právo využít a akcie prodat. Investor
sice stále realizuje ztrátu, ale tato ztráta je tím nižší, čím více se cena blíží 95 USD a konečně

8

Opět nejdříve uvažujeme evropskou put opci, kterou lze uplatnit až v čase splatnosti.

když této hodnoty dosáhne, ztráta nevzniká. Pokud se tržní cena sníží pod 95 USD, odhad
investora byl správný a při využití opce vzniká zisk, který není shora nijak omezen.
Úvaha pro americkou put opci by byla analogická call opci. Prémie by byla vyšší, ale
investor by mohl těžit z náhlého poklesu ceny akcie kdykoliv během doby trvání kontraktu.
Výplatní funkci put opce lze zapsat následujícím způsobem:
 = max( −  , 0)

Značení zůstává stejné jako v předchozím případě.

1.1.3 Krátké pozice v opci
Stejně jako u ostatních investičních instrumentů rozlišujeme u opcí dvě pozice –
dlouhou (long) a krátkou (short) pozici. Účastník v dlouhé pozici vždy příslušnou opci
kupuje, bez ohledu na to jaké právo tak získá.9 Naopak vypisovatel opce je vždy v pozici
krátké. Prozatím byl, až na krátkou vsuvku, věnován prostor především dlouhé pozici
v jednotlivých kontraktech, zde se zaměříme na pozice krátké.
Vypisovatel opce stojí před opačným problémem než kupující. Jeho ztráta je
neomezená, ale jeho zisk, který je dán výší opční prémie, ano. Grafické zobrazení příslušející
krátkým pozicím je proto zrcadlově obrácené k pozicím dlouhým, jak můžeme vidět na
obrázku 3 pro call opci a na obrázku 4 pro put opci.
Obrázek 3: Zisk a ztráta z pozice short call
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Zdroj: Vlastní úprava

V případě call opce z příkladu v kapitole 1.1.1. realizuje vypisovatel maximální zisk,
pokud je cena akcie nižší než 110 USD a opce zůstane nevyužita. Pro cenu vyšší než 110, ale
nižší než 115 USD, je opční právo využito, ale vypisovatel je stále ziskový, i když méně než

9

Tj. může mít pozici long call a stejně tak long put.

v prvním případě. Jestliže je překročena hranice 115 USD, generuje již ztrátu, která je tím
vyšší, čím vyšší je aktuální tržní cena v době splatnosti.10
Stejným způsobem, jakým jsme vyjádřili výplatní funkci pro kupujícího, ji můžeme
vyjádřit i pro vypisovatele. Protože jde o pozici opačnou, lze její funkci získat násobením
původní funkce mínus jednou, dostaneme:

− max( − , 0) = min ( −  , 0)

Pro vypisovatele put opce z příkladu v kapitole 1.1.2. je naopak výhodné, pokud je
cena vysoká, protože právě tehdy realizuje svůj omezený zisk. Konkrétně jej dosahuje, když
cena převýší 95 USD, přičemž v rozmezí 95-100 USD, je opce využita a zisk je nižší než při
ceně přesahující 100 USD. Neomezená ztráta mu naopak hrozí, jestliže se cena dostane pod
limit 95 USD za akcii.11 Obrázek 4 popisuje tuto problematiku.
Obrázek 4: Zisk a ztráta z pozice short put
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Výplatní funkci pro pozici short put, získáme stejně jako v předchozím případě
z výplatní funkce pro dlouhou pozici v put opci:

− max( −  , 0) = min ( − , 0)

Vypisovatelé opcí jsou v poněkud nebezpečnější situaci než kupující. I když získají na
počátku prémii, mohou dosáhnout neomezené ztráty. Proto obchodníci svoje pozice uzavírají
pomocí dalších kontraktů tak, aby jejich celková riziková expozice byla pokud možno
ohraničená.12 Klíčovou roli ve strategii vypisovatele hraje opční prémie, jež je zdrojem zisku,

10

Opce je v tomto intervalu využita a investor nakoupí výrazně levněji než na trhu.
Investor opět využije svého práva, vyplývajícího z opčního kontraktu.
12
Mohou se snažit i expozici zcela eliminovat, záleží na transakčních nákladech, zda mohou dosáhnout
arbitrážního zisku.
11

a způsob stanovení její výše. Faktorům, na kterých cena opce13 závisí, je věnována následující
subkapitola.

1.1.4 Opční prémie
Předtím než se dostaneme k problematice určování ceny opce, je zapotřebí definovat
tři velmi často užívané výrazy. Opce je na penězích (at-the-money), jestliže se současná
spotová cena aktiva rovná realizační ceně daného opčního kontraktu. Pokud je cena aktiva
vyšší (nižší) než realizační cena call (put) opce, pak je tato opce v pěnězích (in-the-money).
Tato situace odpovídá rostoucí části křivky na obrázcích 1 a 2. Opce je mimo peníze (out-ofthe-money) v případě, že je současná cena aktiva nižší (vyšší) než realizační cena call (put)
opce, čemuž odpovídá vodorovná část křivky na zmíněných obrázcích.14

Opční prémii ovlivňuje šest faktorů: současná cena podkladového aktiva  ,15

realizační cena K, doba do splatnosti T, výše bezrizikové úrokové míry r, volatilita ceny akcie

σ a výše a doba výplaty dividend z podkladové akcie. První dva jsou základem tzv. vnitřní
hodnoty opce,16 druhou složku prémie, tzv. časovou hodnotu,17 ovlivňují všechny.

1.1.4.1 Vnitřní hodnota opce
Dvořák (2008) uvádí, že vnitřní hodnota je dána výší zisku při okamžitém uplatnění
opce a kompenzujícím obchodem na spotovém trhu. Opce tedy má vnitřní hodnotu, pokud lze
takovou transakci se ziskem provést, tedy jestliže je in-the-money. Je potřeba vzít v úvahu, že
evropské opce lze uplatnit pouze v době splatnosti, a proto takto vymezená vnitřní hodnota
odpovídá spíše opcím americkým. Vnitřní hodnotě evropských opcí odpovídají vztahy pro
výplatní funkce dlouhých pozic, americkým přísluší analogické vztahy, avšak uvažujeme
celou dobu trvání kontraktu.

1.1.4.2 Časová hodnota opce
Časová hodnota tvoří druhou složku opční prémie. Podle Dvořáka (2008) odráží vliv
nabídky a poptávky po dané opci, tedy určitou odměnu, kterou platí kupující vypisovateli za
to, že se na trhu za dobu trvání kontraktu změní podmínky a bude výhodnější jej uplatnit.
Rovněž časová hodnota je ovlivněna vztahem mezi aktuální cenou aktiva a realizační
cenou. Princip je následující: jestliže je opce hluboko mimo peníze, je jen malá
13

V dalším textu budeme používat i tento termín, který je ekvivalentní termínu opční prémie.
Obě části uvažujeme bez bodu, kde se cena akcie rovná realizační ceně.
15
Budeme uvažovat situaci, kdy podkladový instrument je akcie.
16
V anglickém jazyce intrinsic value.
17
V anglickém jazyce time value.
14

pravděpodobnost, že se do své splatnosti dostane do peněz. Je-li opce hluboko v penězích,
pravděpodobnost, že v penězích zůstane, je větší. Ale v tomto případě je vysoká i vnitřní
hodnota opce a celková výše opční prémie bude rovněž vysoká. Pro investora se tak kontrakt
stává drahý a jeho časová hodnota je nízká. Nejvyšší časové hodnoty dosahuje opce na
penězích, neboť zde pravděpodobnost růstu i poklesu ceny vyvážená a vnitřní hodnota je
rovna nule.
Druhým faktorem ovlivňujícím časovou hodnotu je doba do splatnosti opce. Čím více
času do konce zbývá, tím větší je pravděpodobnost, že se cena bazické akcie změní jedním či
druhým směrem. Logický závěr vyplývající z předchozí věty tedy je, že časová hodnota opce
klesá s blížící se splatností. Tento vztah není lineární, ale pokles se postupně se zrychluje,
neboť je možné lépe a lépe předvídat možný pohyb ceny na trhu. V okamžiku splatnosti je již
výsledek znám s jistotou a časová hodnota je rovna nule. Toto bezvýhradně platí pro americké
opce. „Vlastník dlouhodobé opce má všechny realizační příležitosti jako vlastník opce
krátkodobé – a další. Hodnota dlouhodobé opce tedy musí být vždy minimálně stejná jako
opce krátkodobé.“ (Hull 2003, str. 168) U evropských opcí se můžeme setkat se situací, kdy
se očekává dividenda brzy po splatnosti krátkodobé opce a tak může mít vyšší hodnotu než
dlouhodobá, protože vyplacení dividendy má tendenci snižovat cenu akcie, jak uvidíme dále.
Také bezriziková úroková míra má vliv na cenu opce. Růst úrokových sazeb
v ekonomice většinou znamená, že investoři požadují větší výnos z aktiv a současná hodnota
libovolných budoucích příjmů klesá. To se pochopitelně týká i budoucích příjmů z opcí.
Kombinovaný dopad těchto změn vede k růstu ceny call opce a k poklesu ceny put opce. To
lze odůvodnit tak, že majitel call opce odkládá nákup aktiva do doby splatnosti opce a může
tak volné prostředky uložit a získat z nich úrok. Pro držitele put opce pak úroková míra
představuje teoretické náklady kapitálu použitého na nákup aktiva v současnosti. Hull (2003)
zdůrazňuje, že uvažujeme změnu úrokové míry ceteris paribus, a že v realitě má tato změna
dopad i na další faktory ovlivňující cenu opce, zejména ceny akcií. Růst bezrizikové úrokové
míry pak může mít i opačný dopad.
Jedním z klíčových faktorů pro stanovení opční prémie je volatilita ceny
podkladového aktiva, která představuje míru nejistoty ohledně budoucího chování této ceny.
„Volatilita je vyjádření častosti a velikosti výkyvů v pohybu ceny bazického instrumentu.“
(Dvořák 2008, str 215) Konkrétním metodám určování volatility je věnována část kapitoly 2,
zde si ji můžeme prozatím definovat jako rozptyl ceny podkladového aktiva za určité časové
období. Čím je volatilita vyšší, tím roste pravděpodobnost, že se opce ocitne hluboko
v penězích nebo hluboko mimo peníze. To by mohlo nasvědčovat nezměněné ceně opce, ale

není tomu tak. Majitel kontraktu má vždy omezenou ztrátu při možnosti neomezeného zisku,
proto je pro něj vyšší volatilita výhodnější a s jejím růstem roste i cena opce.
Zajímavý problém vzniká, pokud podkladové aktivum (akcie) vyplácí dividendu.
Výplata dividend má za následek pokles ceny akcie těsně po datu, kdy k ní došlo. To má
pochopitelně kladný dopad na put opci a negativní na call opci. Existuje tedy pozitivní vztah
mezi výší očekávaných dividend a cenou put a opačný vztah pro call opci.
Závěry o vlivu jednotlivých faktorů na cenu opce shrnuje tabulka 1. Všechny výsledky
jsou uvedeny pro izolované změny jednotlivých parametrů, přesně tak, jak jsme je uvažovali
v předchozím textu. Znak ‚+‘ znamená pozitivní vztah mezi výší prémie a daným faktorem,
znak ‚-‘ negativní vztah a znak ‚?‘ reprezentuje nemožnost přesného určení směru závislosti.
Tabulka 1: Vliv jednotlivých faktorů na cenu opce ceteris paribus
Faktor

Evropská call

Evropská put

Americká call

Americká put

Aktuální cena akcie

+

-

+

-

Realizační cena

-

+

-

+

Čas do splatnosti

?

?

+

+

Volatilita

+

+

+

+

Bezriziková úrok. míra

+

-

+

-

Dividendy

-

+

-

+

Zdroj: HULL, J.: Options, Futures and Other Derivatives, vlastní úprava

1.1.4.3 Limity pro cenu opce
V této podkapitole stanovíme limity pro opční prémii, přičemž vycházíme opět
především z Hull (2003) a Dvořák (2008). V případě, že by tyto limity byly překročeny,
znamenalo by to arbitrážní příležitost pro účastníky na trhu, jejíž využívání by samo o sobě
tlačilo ceny opcí zpět k limitům. Ačkoliv jsme v předchozí části pro úplnost uvedli vliv
dividend na cenu opce, zde budeme striktně uvažovat opce na akcie nevyplácející dividendu.
Call opce dává svému majiteli právo koupit podkladovou akcii. Cena opce nemůže za
žádných okolností převýšit aktuální spotovou cenu akcie. Pokud by k tomu došlo, bylo by
vždy výhodnější koupit přímo akcii. Horní mez pro call opci je proto:
 ≤ 

Pro určení jednoho z dolních limitů uvažujme následující investiční strategie. Strategie

A spočívá v koupi evropské call opce za cenu c a uložení částky   , která bude mít v době
splatnosti pochopitelně hodnotu K. Strategií B je investice do jednoho kusu podkladové akcie

za  . Jestliže v době splatnosti platí  >

, pak je hodnota portfolia u obou strategií stejná a

sice rovná  . Pokud v témže časovém okamžiku platí  <

, je hodnota portfolia A rovna

K, zatímco hodnota B je  . Je tedy vidět, že cena portfolia A v čase T musí být větší nebo

rovna ceně portfolia B a totéž musí platit i v současnosti. Po úpravě získáme další limit ceny
call opce:

 ≥  −  

Poslední mez je odvozená z podmínky, že cena call opce nemůže být záporná, protože
racionální subjekt nebude kupujícímu kromě možnosti neomezeného zisku přidávat ještě zisk
jistý. Limit vyjádříme jako:

≥0

Majitel put opce má právo prodat akcii za realizační cenu K. Příslušná opční prémie
nemůže být nikdy vyšší než diskontovaná realizační cena. Evropské opce lze uplatnit pouze
v čase splatnosti, proto pro ně musí platit:

≤

 

Jinak by bylo možné realizovat arbitrážní zisk vypsáním opce a investicí prostředků za
bezrizikovou úrokovou míru.
Druhou mez odvodíme podobně jako v předchozím případě ze dvou investičních

strategií. Strategie A spočívá v koupi podkladové akcie za  a v zakoupení put opce za p.
Strategií B je uložení depozita ve výši
splatnosti platí  >

  na dobu trvání opce. Jestliže v okamžiku

, pak je put opce nevyužita a portfolio A má hodnotu  , zatímco

portfolio B má hodnotu K. V případě, že  <

, mají A i B stejnou hodnotu rovnou K. Musí

tedy platit, že cena A je větší nebo rovna B. Po úpravě lze limit vyjádřit jako:
≥

  − 

Rovněž pro put opci platí, že prémie musí být větší nebo rovna nule tedy:
≥0

Na závěr uvedeme jednu zajímavost týkající se opční prémie. Zatímco u evropských
call opcí nemůže být tato prémie nižší než je vnitřní hodnota opce, u evropských put opcí se
to stát může.

1.2 Garantované investiční fondy
V úvodu této kapitoly byla krátce nastíněna základní myšlenka zajištěných
investičních fondů, zde ji dále rozvineme. Ještě než k tomu přistoupíme je zapotřebí vyjasnit
terminologický problém. Je možné se setkat se společnostmi, které rozlišují zajištěné a
garantované fondy. V České republice se jedná například o Investiční kapitálovou společnost
KB a.s., která za zajištěné považuje pasivně spravované fondy mající již zmíněné

charakteristiky, zatímco za garantované jsou považovány fondy spravované aktivně. Pasivní
správa spočívá ve stanovení struktury portfolia při založení fondu, přičemž tato struktura
zůstává neměnná po celou dobu trvání. Aktivní správa naopak počítá s úpravou této struktury
podle aktuálních tržních podmínek. V této práci budou termíny garantované a zajištěné fondy
považovány za synonyma, a pokud nebude výslovně uvedeno jinak, uvažujeme pasivně
spravované fondy.18

1.2.1 Kolektivní investování v ČR
Definice ze zákona19 má následující znění: „Kolektivním investováním se rozumí
podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků upisováním akcií
investičního fondu nebo vydáváním podílových listů podílového fondu, investování na
principu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku.“ Podstatu kolektivního
investování je zřejmě zapotřebí charakterizovat poněkud blíže.
Jeho základem je shromažďování prostředků od širokého okruhu drobných investorů a
jejich následné investování za podmínek výhodnějších než by měli individuální investoři
sami. Subjekt nakoupí podílové listy nebo akcie investičního fondu a takto své prostředky
svěří fondu, který je spravován odborníkem. Správce fondu má většinou daleko více
zkušeností a relevantních informací než by měl běžný investor k dispozici. Kromě toho, díky
velkému počtu dalších účastníků, může subjekt investovat daleko nižší částky do daleko
většího okruhu aktiv a zemí než by byl schopen v případě, že by chtěl investovat samostatně,
nemluvě o nižších transakčních nákladech. Zároveň má naději většího výnosu než například
na bankovním účtu, v některých případech i při zachování vysoké likvidity.20
Fondů kolektivního investování existuje celá řada a každý z nich má jiné zaměření a
jiný rizikový profil. I když většina z nich využívá diversifikace aktiv, je důležité riziko
nepodceňovat. Přesto je kolektivní investování velmi atraktivní záležitost.
Atraktivitu potvrzuje i vývoj v České republice na počátku tisíciletí jak ukazuje
obrázek 5. Zatímco v roce 2002 byl objem prostředků v podílových fondech 131 mld. Kč,
v roce 2007 dosáhl úrovně 315 mld. Kč. I přes vliv současné finanční krize a hospodářské
recese a jimi způsobený výrazný pokles objemu prostředků na konci roku 2008, můžeme
pozorovat opětovný pozvolný růst v roce 2009, a to z 213 mld. Kč v prvním čtvrtletí na 234
mld. Kč na konci tohoto roku.

18

Statistické údaje jsou však uváděny za všechny druhy zajištěných fondů.
Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.
20
Investice do otevřených podílových fondů.
19

Je tedy patrné, že obliba kolektivního investování u nás za několik málo let velmi
rychle vzrostla. Pochopitelně musíme ještě počkat na kompletní dopady finanční krize na
změny právní úpravy, majetkovou situaci, důvěru investorů a podobně. I když jak je vidět
z dat za rok 2009, objem prostředků investovaný kolektivně opět mírně roste, což je jistě
pozitivní zpráva pro finanční trh.
Obrázek 5: Objem prostředků v podílových fondech v ČR v mld. Kč
350
300
250
200
150
100
50
0

88
31

46

60

100

105

113

143

115

156

142

137

139

140
123

173

159

157

151

121

107

109

113

117

106

108

113

117

2002 2003 2004 2005 2006 2007 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009
Domácí fondy

Zahraniční fondy

Zdroj: Asociace pro kapitálový trh České republiky, vlastní úprava

Na tomto místě si dovolíme poznámku. Z vývoje objemu investovaných prostředků
můžeme vyvozovat závěry pouze obecné. Na základě našich dat nemůžeme s jistotou říci, zda
pokles objemu je způsoben útěkem investorů či poklesem ceny aktiv. Totéž platí i pro mírný
růst v roce 2009. V letech 2002 až 2007 je však patrný rychlý růst objemu prostředků, který
ukazuje na růst zájmu investorů.

1.2.2 Pozice zajištěných fondů
Podstatnou úlohu v rámci kolektivního investování hrají i zajištěné investiční fondy.
Před rokem 1989 neexistoval na našem území rozvinutý kapitálový trh a díky tomu chybí ve
společnosti zkušenosti s investičními instrumenty. Začátkem devadesátých let minulého
století docházelo kvůli neodpovídající právní úpravě také k různým podvodným aktivitám a
někteří občané tak přišli o své investice. Kombinace těchto faktorů vedla k tomu, že průměrný
občan České republiky je značně konzervativní a nedůvěřivý k některým finančním a
investičním instrumentům.
Pokud upustíme od klasických bankovních účtů, konzervativnost a silná riziková
averze hovoří pro investici do zajištěných investičních fondů. Zkušenosti z posledních dvou
let ukázali, že i investice s tak nízkým rizikem jako mají fondy peněžního trhu, může být

ztrátová. Většina garantovaných fondů naopak zaručuje minimálně navrácení vložené částky.
Uvedenými fakty můžeme z velké části vysvětlit oblibu těchto fondů.
Na obrázku 6 můžeme pozorovat rapidní růst objemu prostředků investovaných do
garantovaných fondů před příchodem finanční krize.21 V posledních třech letech je patrná
stagnace a následně mírný pokles v roce 2009. Obliba tohoto způsobu investování tedy trochu
poklesla, protože nemůžeme pozorovat růst jako před rokem 2008, nicméně toto může být
způsobeno i složitou situací na finančních trzích. Pokles je pouze mírný, avšak není možné
vyslovit konkrétní závěry, neboť investice do zajištěných fondů jsou většinou na fixní dobu a
předčasný prodej podílových listů bývá penalizován.
Obrázek 6: Objem prostředků v zajištěných investičních fondech v mld. Kč
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Zdroj: Asociace pro kapitálový trh České republiky, vlastní úprava

Dalším ukazatelem oblíbenosti zajištěných fondů se může stát jejich podíl na
celkovém objemu investovaných prostředků. Tento podíl vzrost v posledních šesti letech
velmi výrazně, a to ze 7,0% v roce 2004 na 26,3% v loňském roce. Opět můžeme pozorovat
jistou stagnaci v období 2008-2009, respektive velmi mírný pokles (o 0,4%). Celý vývoj
podílu garantovaných investičních fondů ukazuje obrázek 7.
Obrázek 7: Podíl zajištěných investičních fondů na celkovém objemu investovaných prostředků
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Zdroj: Asociace pro kapitálový trh České republiky, vlastní úprava
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Téměř 490% mezi lety 2004 a 2007.

V roce 2009 byly zajištěné investiční fondy druhé z hlediska objemu spravovaných
prostředků hned za fondy peněžního trhu, do kterých bylo vloženo 33,2%. I z toho je možné
potvrdit původní myšlenku o konzervatismu investorů v České republice. Pro srovnání, podíl
prostředků v akciových fondech tvořil v roce 2009 pouze 14,3%.22

1.2.3 Charakteristika a vazba na opční teorii
Principem zajištěných investičních fondů je tedy v podstatě opční chování. Na jedné
straně máme nulovou ztrátu a na straně druhé můžeme realizovat různou výši zisku. Zde je
zapotřebí poznamenat, že velká část těchto instrumentů má stanovenou i maximální výši
zisku, který tak není neomezen. V úvodu k první kapitole jsme uvedli, že se fond podobá
portfoliu složenému z nějakého aktiva a put opce na stejné aktivum. Jak nyní uvidíme,
skutečnost je poněkud odlišná. Abychom se dostali k jádru problému, musíme opustit
myšlenku nákupu a prodeje aktiv a soustředit se pouze na finanční toky. Na počátku vložíme
peníze do garantovaného fondu a na konci můžou nastat dvě rozdílné situace. Jestliže je
aktuální cena aktiva pod cenou v den vzniku fondu, jsou finanční prostředky navráceny
v původní výši a výnos je tak nulový. V druhé situaci je cena výše než na počátku a jsou tedy
vyplaceny původně vložené prostředky navýšené o výnos, který je závislý na rozdílu obou
cen. V předchozí části byly popsány výplatní funkce call i put opce. Podíváme-li se na ně
blíže, zjistíme, že výplatní funkce zajištěného fondu je shodná s funkcí call opce. Náš výnos
je totiž roven buď nule nebo kladnému rozdílu  − .

Jak je patrné, návaznost na put opci byla pouhým zdáním. Správcovské společnosti

skutečně při konstrukci fondů využívají call opcí, i když na tak jednoduchou situaci, jaká byla
popsána zde, v reálném světě pravděpodobně nenarazíme. V platnosti zůstává, že zajištěná
hodnota podílového listu, stanovená na počátku, je jakousi realizační cenou pomyslné opce.
Pokud bude vývoj pozitivní, získáme zpět za jeden list více než je tato cena. Za obdobu opční
prémie je možné považovat vstupní poplatek nebo i současnou hodnotu poplatků za správu.
Statistiky ukázali velkou oblíbenost zajištěných fondů mezi investory v České
republice. Žádná možnost ztráty a případný zisk vypadá velmi lákavě. Háček je ovšem v tom,
co si mnoho ekonomicky nevzdělaných či nezkušených občanů neuvědomuje. Garance
navrácení původně investované částky za pět let není garance nulové ztráty. Pokud by
investor vložil prostředky raději na termínovaný vklad s úrokovou sazbou 2,5% p.a., pak se
mu při použití spojitého úročení za pět let tyto peníze zhodnotí přibližně o 13,3%. Místo 1000

22

V roce 2007, tedy před příchodem finanční krize, byl podíl 15,2%, nelze tedy říci, že by za toto nízké číslo
mohl nepříznivý vývoj na trhu.

CZK, garantovaných zajištěným fondem, by získal jistých 1133 CZK,23 i když zde nemůže
získat více. Navíc by se mohlo stát, že termínovaný vklad by byl likvidnější. Slavný
Samuelsonův ‚oběd zdarma‘ se tedy nekoná ani v tomto případě. Rozdíl 133 CZK, nebo lépe
2,5% p.a., tvoří náklady obětované příležitosti, tedy jistý zisk, kterého se investor vzdá, aby
měl možnost profitovat z případného vyššího růstu bazického aktiva. Z předchozího je
zřejmé, že i při investici do zajištěných fondů podstupuje investor riziko, otázka zní, zda je za
toto riziko dostatečně kompenzován.
Čím se naopak zajištěné fondy od klasických opcí odlišují, je způsob výpočtu výnosu.
Zatímco u evropských a amerických opcí je výnos determinován aktuální cenou akcie, u
garantovaných fondů se ve většině případů setkáváme například s průměrným výnosem nebo
s uzamykáním dosažených výnosů a to často podle relativně složitých klíčů. Tyto postupy
jsou shodné s některými druhy asijských opcí, kde je výplata stanovená jako rozdíl mezi
realizační cenou a průměrnou cenou podkladového aktiva za určité období. To není náhoda,
garantované fondy jsou často na takové instrumenty navázány, jak bude vyloženo dále. Lze
nalézt i fondy poskytující výnos nebo ztrátu pokud vzroste či poklesne cena určitého počtu
aktiv v portfoliu.
Velmi běžným přístupem je navázání fondu na index či koš indexů. Hodnota tohoto
koše na počátku investičního horizontu je stanovena jako ‚realizační cena‘. Výkonnost fondu
se pak vztahuje k této hodnotě. Existují pevně stanovené body v čase, například konec
každého čtvrtletí, kdy je výkonnost sledována. Pokud je hodnota koše indexů v tomto bodě
pod svojí původní hodnotou, bere se výnos jako nulový, nikoli záporný. Jestliže je hodnota
portfolia oproti původní výše, vezme se tento kladný výnos. V čase splatnosti se spočítá
aritmetický průměr ze všech výnosů, který pak představuje celkový výnos pro investora.
Velmi často se investor účastní pouze na určitém podílu z tohoto výnosu.24 Derivát, který
využívá tento princip, se jmenuje floored asian call option a správcovské společnosti na něj
v takovém případě uzavírají swapový kontrakt, který výnos z této opce mění za úrokové
výnosy ze skutečného portfolia fondu. Příbuzným instrumentem je super asian call option,
který do průměrného výnosu započítává pouze výnosy kladné a nikoliv i nulové.
Na předchozí typický příklad zajištěného fondu je zaměřená analytická část této práce.
Cílem analýzy je nalézt odpověď na výše zmíněnou otázku, tj. zda je investor dostatečně
kompenzován za podstoupené riziko. Budeme tedy hledat fundamentální hodnotu opce a
pomocí ní zjistíme výnos z investice.
23
24

Neuvažujeme daň ani poplatky.
Například získá 85-90% z výnosu, podmínky obsahuje statut fondu.

Domníváme se, že průměrný investor využívající nástrojů kolektivního investování
nemá většinou dostatečné znalosti k tomu, aby mohl provádět oceňování opčních instrumentů.
I v případě, že by byl obeznámen se základní problematikou opcí, není ocenění garantovaných
investičních fondů triviální. Z předchozího textu vyplývá, že i typický zajištěný fond má
poněkud složitější konstrukci než běžná opce. V mnoha případech je však možné nalézt
fondy, jejichž výnos je počítán daleko komplikovanějším způsobem. V některých případech je
velmi problematické vůbec detailní způsob výpočtu výnosu zjistit.
Z uvedených informací lze vyvodit dva hlavní závěry. Buď je sama konstrukce
zajištěného fondu tak, aby měl investorem požadované vlastnosti, složitá sama o sobě nebo
zde hraje svou roli i fakt, že není v zájmu správce fondu, aby si běžný investor mohl
jednoduše provést analýzu. Samozřejmě je možná i kombinace obou případů. Na finančním
trhu lze nalézt fondy i společnosti, jež jsou velmi transparentní, co se týče podmínek a
způsobu výplaty výnosů, stejně jako fondy a společnosti, které příliš transparentní nejsou. To
jen potvrzuje domněnku, že svou úlohu může hrát i neochota poskytovat informace.

2 Black-Scholesův model
Tato kapitola se věnuje slavnému Black-Scholesově modelu původně publikovaném
v roce 1973 v článku „The Pricing of Options and Corporate Liabilities“ Fisherem Blackem
a Myronem Scholesem. Model byl následně rozšířen Robertem C. Mertonem a stal se
základním kamenem pro oceňování derivátů. Že se jednalo o velký průlom v teorii oceňování,
potvrzuje i fakt, že za svůj přínos v tomto oboru obdrželi Myron Scholes a Robert C. Merton
v roce 1997 Nobelovu cenu za ekonomii.25 Je možné se setkat s označením Black-ScholesMertonův model, my se však budeme držet tradičního názvu.
Nejdříve jsou diskutovány předpoklady modelu, které jsou pak doplněny o
charakteristiku modelu chování akcie. Poté následuje částečné odvození Black-Scholesovy
parcialní stochastické diferenciální rovnice a její řešení pro evropské opce. Zde vycházíme
především z Hull (2003), James (2003), Wilmott, Howison, Dewynne (1996) a Shreve (1997).
Dále je věnována pozornost možnostem odhadu dvou důležitých parametrů modelu, a sice
volatility a bezrizikové úrokové míry a celou problematiku uzavírá část zaměřená na citlivosti
ceny opce na dané parametry.26 V části věnované odhadům volatility jsme kromě zmíněných
pramenů využili Tsay (2002), Arlt, Arltová (2007) a Franke, Härdle a Hafner (2008).

2.1 Předpoklady modelu
Nyní se zaměřme na předpoklady, za nichž je Black-Scholesův model odvozen.
Předpokládá se, že cena podkladové akcie sleduje geometrický Brownův pohyb s konstantním
parametrem růstu µ a konstantním difúzním parametrem σ, nejsou omezení na short-selling,
tj. celý výnos z prodeje můžeme investovat, neexistují transakční náklady a všechna aktiva
jsou nekonečně dělitelná. Dalším předpokladem je, že podkladová akcie nevyplácí dividendu,
není prostor pro arbitráž a obchodování s cennými papíry probíhá kontinuálně. Použitá
bezriziková úroková míra r je konstantní a stejná pro všechny splatnosti.
Hull (2003) uvádí, že některé z těchto předpokladů je možné uvolnit. Například σ a r
mohou být známými funkcemi času nebo za jistých podmínek lze uvažovat stochastické
úrokové míry. Model pak získává podobu, která je pravděpodobně bližší skutečnosti.

2.2 Model chování ceny akcie
Každá proměnná, jejíž hodnota se s časem mění, přičemž tyto změny nemůžeme
s jistotou odhadnout, sleduje stochastický proces. Ten je možné si představit jako v čase
25
26

Fisher Black zemřel o dva roky dříve v roce 1995 a nemohl tak Nobelovu cenu získat.
Tzv. Greeks, řecké proměnné.

uspořádanou posloupnost náhodných veličin z jednoho pravděpodobnostního rozdělení.
Rozeznáváme stochastické procesy diskrétní a spojité. Změny proměnné sledující diskrétní
proces mohou nastávat pouze v pevných časových okamžicích, zatímco pokud proměnná
sleduje spojitý proces, mohou změny nastat kdykoliv. Dále je možné rozlišit procesy se
spojitou proměnnou, která může nabýt jakékoliv hodnoty uvnitř daného intervalu, a procesy
s diskrétní proměnnou, jež nabývá pouze určitých diskrétních hodnot.
I když v reálném světě není cena akcie spojitou proměnnou, neboť nabývá pouze
hodnot, které jsou násobky určité minimální částky, a ani nesleduje spojitý stochastický
proces,27 Hull (2003) ji doporučuje takto modelovat. Tato podkapitola je tedy věnována
odvození modelu chování akcie ve spojitém čase se spojitou proměnnou.

2.2.1 Markovský proces
Stochastický proces má Markovskou vlastnost, pokud podmíněné rozdělení
pravděpodobnosti budoucích hodnot procesu závisí pouze na současném stavu. To znamená,
že minulé hodnoty a průběh procesu jsou irelevantní pro predikci hodnot budoucích.28
Stochastický proces mající Markovskou vlastnost se označuje jako Markovský proces.
Většinou se předpokládá, že ceny akcií sledují tento typ procesu. V takovém případě je pro
odhad budoucí ceny podstatná pouze cena akcie dnes a nikoliv její výše v minulosti nebo její
vývoj. Z minulého vývoje však můžeme získat informace potřebné pro určení charakteristik
stochastického procesu.29
Markovská vlastnost cen akcií odpovídá slabé formě efektivnosti trhu. Při slabé formě
efektivnosti obsahuje současná cena akcie veškeré informace o minulém vývoji cen.
V případě platnosti hypotézy o slabé efektivitě není možné technickou analýzou dlouhodobě
dosahovat nadprůměrných výsledků. Výzkum ukázal, že vyspělé finanční trhy fungují ve
slabé formě efektivnosti. Důvodem je velký počet účastníků na trhu, kteří se snaží dosáhnout
zisku. Pokud tedy minulé ceny napovídají, že dojde k růstu ceny akcie, roste poptávka po této
akcii a její cena skutečně roste. Tím se možnost dosažení výnosu uzavírá.

2.2.2 Wienerův proces
Wienerův proces, označovaný rovněž jako Brownův pohyb, se ve finanční ekonomii
používá pro modelování náhodné složky cen akcií. Shreve (1997) uvádí jeho definici
v následující podobě:
27

Cena akcie se mění pouze v průběhu obchodního dne, když je otevřená burza, a navíc se musí změnit o určitou
minimální částku, aby byla tato změna registrována.
28
Proces nemá žádnou paměť.
29
Zejména volatilita.

Funkci W(t) nazveme Brownův pohyb, jestliže má následující vlastnosti:
1) W(0) = 0
2) W(t) je spojitou funkcí t
3) W má nezávislé přírůstky s normálním rozdělením, čili platí:
W( ) - W( ) ≈ N(0,  -  ), pro každé  > 

W( ) - W( ), W( ) - W( ) jsou nezávislé pro  >  ≥  > 

Brownův pohyb tedy začíná nulovou hodnotou a jeho přírůstky jsou nezávislé
s normálním rozdělením s nulovou střední hodnotou a rozptylem závislým na rozdílu
časových okamžiků. Tento proces má tedy rozptyl rovný jedné. Z vlastnosti č. 3, tj.
z nezávislosti přírůstků, vyplývá, že Brownův pohyb je Markovský proces.

2.2.3 Aritmetický Brownův pohyb
Předchozí část se věnovala základní verzi Wienerova procesu W(t), který má nulovou
střední hodnotu a rozptyl roven jedné. První vlastnost znamená, že tento typ Brownova
pohybu má nulový parametr růstu, označovaný také jako drift, a jeho očekávaná hodnota
v jakémkoliv budoucím okamžiku je rovna jeho současné hodnotě. Zde bude tento předpoklad
opuštěn a bude uvažován nenulový parametr driftu. Druhá vlastnost odpovídá již zmíněné
závislosti přírůstků na vzdálenosti časových okamžiků. Kromě driftu tedy uvažujeme ještě
parametr variability, tzv. difúzní parametr, jehož výše odpovídá směrodatné odchylce
procesu.
Black-Scholesův model předpokládá, že cena podkladové akcie sleduje speciální typ
Wienerova procesu, a sice geometrický Brownův pohyb. Aby jej bylo možné vyjádřit, je
nutné základní Wienerův proces zobecnit. Tím získáme proces označovaný jako aritmetický
Brownův pohyb, i když například Hull (2003) používá termín zobecněný Wienerův proces.
Pro proměnnou X jej lze zapsat jako:

kde µ a σ jsou konstanty.

 () = ! + #$()

Výraz µdt na pravé straně představuje deterministickou část rovnice a vyjadřuje, že
proměnná X má očekávanou míru driftu µ za jednotku času. Pokud vezmeme v úvahu rovnici
bez druhého výrazu na pravé straně, získáme po úpravě:

Integrací podle času získáme:

 ()
= !


() =

(0) + !

Z této rovnice vyplývá, že za časový horizont délky T vzroste počáteční hodnota X o
µT a model růstu je tedy aditivní. Druhý výraz na pravé straně původní rovnice pak
představuje stochastickou část a vyjadřuje v procesu obsaženou variabilitu. Ta ovlivňuje
průběh vývoje proměnné X, a je vyjádřena jako σ krát základní Wienerův proces. Protože
směrodatná odchylka základního Wienerova procesu je rovna jedné, je směrodatná odchylka
jeho zobecněné verze, tedy rovna σ krát jedna, tj. σ. Aritmetický Brownův pohyb, popsaný

první rovnicí, má tedy míru driftu µ a rozptyl #  .

2.2.4 Geometrický Brownův pohyb
Mohlo by se zdát, že aritmetický Brownův pohyb je vhodný pro modelování cen akcií,
nicméně při bližším zkoumání je možné narazit na dva zásadní problémy. Zaprvé je možné,
že kumulace přírůstků nabude záporných hodnot a cena akcie by tak mohla být menší než
nula, což ovšem neodpovídá realitě. Zadruhé se model nechová stejně při různých absolutních
cenách akcií.
Budeme-li uvažovat roční období, parametr driftu ve výši 10/rok a difúzní parametr ve
výši 20/rok, pak akcie se současnou hodnotou 100 má očekávanou střední hodnotu ceny za
rok ve výši 110, zatímco akcie s cenou 1000 očekávanou střední hodnotu 1010. Z vlastností
normálního rozdělení vyplývá, že zhruba devadesát pět procent hodnot se bude nacházet
uvnitř pásma ±2σ od střední hodnoty. Takže můžeme očekávat, že cena první akcie se s 95%ní pravděpodobností bude za rok nacházet uvnitř intervalu 70-150 a cena druhé akcie
v rozmezí 970-1050.
Z příkladu vyplývá, že by v tomto modelu měla akcie s nižší výchozí cenou větší
riziko a také vyšší očekávaný výnos než akcie s vyšší současnou cenou. Tento fakt ovšem
nemá žádné logické opodstatnění a proces pro cenu akcie je zapotřebí dále upravit. Úprava
spočívá v předpokladu, že konstantní není absolutní očekávaný výnos, ale očekávaný výnos
procentní. „Je zřejmé, že konstantní očekávaná míra driftu není odpovídající a je zapotřebí ji
nahradit předpokladem, že očekávaný výnos (očekávaný drift dělený cenou akcie) je
konstantní.“ (Hull 2003, str. 222) Pro cenu akcie S(t) v čase t by míra růstu měla být ve tvaru
µS(t), kde µ je konstantní parametr driftu odpovídající očekávané míře výnosu akcie. Za
krátký časový interval dt tak vzroste cena akcie o µS(t)dt.
Stejně jako u aritmetického Brownova pohybu je zapotřebí uvažovat i stochastickou
složku, kterou musíme upravit podobným způsobem jako míru růstu. Hull (2003) uvádí, že je
rozumné předpokládat stejnou variabilitu procentního výnosu v krátkém časovém intervalu
nezávisle na ceně akcie. Tj. nezáleží na tom, zda je cena 10 nebo 100, investor si je stejně

nejistý procentním výnosem. Z toho vyplývá, že absolutní výše směrodatné odchylky by měla
být proporcionální k ceně akcie. Druhý člen na pravé straně tedy získá tvar σS(t)dW(t).
Difúzní parametr σ je roven směrodatné odchylce procentního výnosu a je konstantní po celé
modelované období.
Proces popisující chování ceny akcie, který výše uvedenou úpravou získáme, se
nazývá geometrický Brownův pohyb a lze jej vyjádřit ve tvaru stochastické diferenciální
rovnice:

() = µ() + #()$()

Stejně jako v případě aritmetického Brownova pohybu se nyní zaměříme na
deterministickou složku procesu, tj. první člen na pravé straně. Po úpravě lze psát:

Integrováním mezi časem 0 a t získáme:

()
= µ
()

() = (0) &'

kde S(0) je cena akcie v čase 0 a S(t) cena akcie v čase t.
Z úpravy je patrné, že oproti předchozímu případu je zde model růstu ceny akcie
multiplikativní. Cena akcie roste spojitou mírou µ za jednotku času.

2.2.5 Logaritmicko-normální vlastnost cen akcií
Ke kompletní charakteristice modelu chování cen akcií, chybí ještě jeden krok.
Vzhledem k dalšímu postupu je důležité zjistit, jaký proces sleduje přirozený logaritmus ceny
akcie lnS(t), pokud cena akcie S(t) sleduje geometrický Brownův pohyb. Zavedeme-li
substituci:

pomocí Itôova lemmatu je možné psát:
( =
Po úpravě získáme:

( = ln ()

*(
*(
1
* (
 +
() + ×
()
*
*()
2 *()

1
./() = 0µ − #  1  + #$()
2

Z výsledné rovnice je vidět, že přirozený logaritmus ceny akcie lnS(t) sleduje
aritmetický Brownův pohyb. Parametr driftu není na rozdíl od původního procesu roven µ, ale
(µ - ½ σ²). Z vlastností přírůstků tohoto procesu odvozených výše vyplývá, že změna lnS(t)
mezi časem 0 a budoucím okamžikem T bude mít normální rozdělení se střední hodnotou (µ ½ σ²)T a rozptylem σ²T. To lze napsat jako:

1
./(2) − ./(0) ~ 4 50µ − #  1 2, #√27
2

což je možné upravit do následující podoby:

1
./(2)~ 4 5./(0) + 0µ − #  1 2, #√27
2

Tento výraz říká, že lnS(t) má normální rozdělení s parametry uvedenými v závorce.
Nyní se dostáváme k důležité skutečnosti. Jestliže má přirozený logaritmus proměnné
normální rozdělení, pak má proměnná logaritmicko-normální rozdělení. V modelu popsaném
v této kapitole, kde cena akcie sleduje geometrický Brownův pohyb, má tedy cena lognormální rozdělení.

2.3 Black-Scholesova formule pro oceňování evropských opcí
Přínos Blacka a Scholese k teorii oceňování opcí byl velice významný zejména díky
návodu, jak provádět průběžné zajištění krátkých pozic v opci. Vypisovatel call opce čelí
riziku, že cena podkladového aktiva výrazně převýší dohodnutou strike price. Otázkou je,
jakým způsobem může svou pozici v opci hedgovat. Black a Scholes ukázali, že investor
může pomocí nákupu určitého množství podkladového aktiva vytvořit bezrizikové portfolio,
kde je riziková expozice vyplývající z pohybu ceny podkladového aktiva nulová. Výnos
tohoto portfolia musí být za absence arbitrážních příležitostí na trhu roven bezrizikové
výnosové míře (Hull 2003).
Princip zajištění spočívá ve faktu, že cena aktiva i opce mají stejný zdroj nejistoty, a
sice pohyb ceny akcie, navíc jsou negativně korelovány. Při poklesu ceny aktiva hodnota opce
vzroste a naopak. Při vhodném poměru obou instrumentů v portfoliu se vzájemné pohyby
vyruší a hodnota portfolia se nezmění. Je důležité zmínit, že poměr opce a aktiva v portfoliu
se v čase mění a je proto zapotřebí jejich objem průběžně měnit.

2.3.1 Black-Scholesova rovnice
Nyní věnujme pozornost odvození klíčové rovnice. Uvažujme opci s hodnotou V(S,t),
která závisí pouze na ceně akcie S(t) a čase t. V tuto chvíli není nutné blíže specifikovat, zda
se jedná o call nebo put opci. S využitím Itôova lemmatu je možné zapsat diferenciál dV:
*8
*8 1   *  8
8 = 9 + !
+ # 
:  + #$
*
* 2
* 

Druhým krokem bude vytvoření portfolia z naší opce a určitého počtu podkladových
akcií, označeného jako ∆. Vztah pro hodnotu portfolia Π tedy bude mít následující podobu:
; = 8 − <

Spojením posledních dvou rovnic a výrazu pro geometrický Brownův pohyb získáme
proces, který sleduje Π:
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Nyní je zapotřebí se zaměřit na ∆, tedy počet akcií v portfoliu. Z poslední rovnice je
možné si povšimnout, že dosadíme-li za ∆ výraz δV/δS, bude výraz v druhé závorce na pravé
straně roven nule a stochastická část z rovnice vypadne. Předchozí postup nás dovedl
k principu tzv. delta hedgingu. Investor, který jej používá, drží ve svém portfoliu v každém
okamžiku počet akcií odpovídající první derivaci hodnoty opce podle ceny akcie.
Protože rovnice bude obsahovat pouze deterministickou složku je jasné, že portfolio
bude bezrizikové. Kvůli podmínce neexistence arbitráže musí platit, že toto bezrizikové
portfolio nese bezrizikovou výnosovou míru r. Investice do bezrizikového aktiva ve výši Π
přinese výnos ve výši rΠdt za časový interval dt. Musí tedy platit, že dΠ= rΠdt. Pokud by
například levá strana byla nižší,30 bylo by možné realizovat arbitráž prodejem portfolia
nakrátko a uložením prostředků za bezrizikovou úrokovou míru. Tuto podmínku lze zapsat
jako:

*8 1   *  8
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Rovnici je možné upravit s využitím předchozích vztahů do tvaru:
*8
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*
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* 

což je proslavená Black-Scholesova31 parciální diferenciální rovnice. Zajímavostí je, že
neobsahuje parametr µ (očekávanou výnosovou míru akcie), který v průběhu odvozování
vypadl, a hodnota opce tak nezávisí na míře růstu ceny akcie. Každý derivát, jehož hodnota
závisí pouze na ceně podkladového aktiva a čase t, musí splňovat Black-Scholesovu rovnici a
tato má tedy mnoho různých řešení v závislosti na typu derivátu. Rozdílné typy získáme při
řešení rovnice s různými okrajovými podmínkami.

2.3.2 Okrajové podmínky a řešení pro evropské opce
Abychom získali vztah pro oceňování evropských opcí, musíme Black-Scholesovu
rovnici vyřešit za podmínek specifických pro tento druh derivátu. Opět využijeme Hull
(2003). Zaměřme se nejdříve na evropskou call opci, která má hodnotu c(S,t), strike price K a

30
31

Tj. portfolio by mělo výnos nižší než r.
Někdy se uvádí název Black-Scholes-Mertonova rovnice.

dobu splatnosti T. V čase t=T je hodnota opce s jistotou známa a okrajová podmínka v
tomto čase32 je:

(, ) = >?@ ( − , 0)

Uvažujeme-li parametr bezrizikové úrokové míry r a parametr volatility σ konstantní,
získáme řešení Black-Scholesovy rovnice pro evropskou call opci v následující podobě:
(, ) = 4( ) −  (

kde:
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1
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což je kumulativní distribuční funkce normovaného normálního rozdělení, která udává jaká je
pravděpodobnost, že proměnná, jež má toto rozdělení, nabude hodnoty nižší než x. A kde:
/ =

1

./ I J + I= ± 2 #  J (2 − )
#√2 − 

Podívejme se nyní i na výsledek pro evropskou put opci. Označme p(S,t) hodnotu put
opce, přičemž vše ostatní zůstává nezměněno. Okrajová podmínka pro evropskou put opci
v čase t=T je:

(, ) = >?@ ( − , 0)

Vyřešením rovnice pro tuto podmínku získáme:33
(, ) =

 (

')

4(− ) − 4(− )

2.4 Parametry modelu
Předchozí část se věnovala Black-Scholesově rovnici a jejímu řešení. Na závěr jsme
získali dvě formule pro oceňování evropských opcí. Podíváme-li se na odvozené vztahy blíže,
lze si povšimnout, že strike price K, dobu splatnosti T a současnou cenu akcie S můžeme bez
obtíží zjistit, aniž bychom se museli například zabývat výpočtem. Naproti tomu parametry r,
tedy bezriziková výnosová míra, a σ, tedy volatilita podkladové akcie není možné takto
jednoduchým způsobem určit. Přitom právě způsob jejich výběru či výpočtu může výrazně
ovlivnit hodnotu opce, kterou obdržíme.
Následující text je souhrnem metod, pomocí kterých můžeme hodnotu parametrů r a σ
stanovit, a obsahuje rovněž analýzu jednotlivých způsobů. Složitější problematikou je
bezesporu postup určení volatility, kde je nejenom více možností, ale i větší vliv parametru na
výslednou hodnotu opce.
32
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Konečná podmínka.
Opět předpokládáme, že parametry r a σ jsou konstantní.

2.4.1 Bezriziková úroková míra
V rámci Black-Scholesova modelu se bezriziková úroková míra používá pouze pro
diskontování realizační ceny. Hodnota krátkodobých opcí není na změny tohoto parametru
příliš citlivá, ale u dlouhodobých opcí je tomu jinak. Vzhledem k problematice, na kterou je
tato práce zaměřená, budou středem zájmu především dlouhodobé opce, a tak je potřeba
význam tohoto parametru nepodcenit.
Existuje několik různých úrokových měr, které by se daly považovat za bezrizikové.
Zde se zaměříme na dvě hlavní varianty. První je výnosová míra z diskontovaných státních
dluhopisů, které mají stejnou dobu do splatnosti jako oceňovaná opce. Druhou variantou je
použití swapové úrokové míry pro stejné období.
Úrokovou míru z diskontovaných státních dluhopisů získáme z cen, za které se
obchodují. Označíme-li tržní cenu takového dluhopisu B, nominální hodnotu splatnou v čase

T jako NH a hledanou úrokovou míru =L , pak při použití spojitého úročení platí:
Úpravou pak získáme:

M = 4N O
=L =

4N
J
M
2

ln I

Pokud jsou na trhu obchodovány státní dluhopisy s požadovanou splatností, můžeme
tímto jednoduchým výpočtem získat požadovaný parametr. Problémy vyvstávají, pokud tomu
tak není. V případě, že chybí požadovaná splatnost, musíme ji zvlášť dopočítat, přičemž
nejčastěji se používají metody lineární interpolace a bootstrappingu. V tomto případě ovšem
hrozí, že spočítaná úroková míra úplně neodpovídá skutečnosti.
Druhou možností je využití swapových úrokových měr. Slovní popis tohoto derivátu
lze nalézt ve Fabozzi, Focardi (2004), my jej upravíme do formy rovnice. Úrokový swap je
kontrakt s nominální hodnotou NH uzavřený na T období s platbami  …  v časech 1…T,
kde

Q = 4NR − 4N=Q

pro n=1…T. Kde k je konstantní fixní úroková míra a =Q je pohyblivá úroková míra.34

Swapová úroková míra S=' je hodnota k, při které se hodnota úrokového swapu rovná nule.

34

Tzv. float, většinou se její hodnota odvíjí od současné hodnoty některé mezibankovní úrokové míry, např.
PRIBOR, LIBOR apod.

2.4.2 Volatilita ceny akcie
Volatilita akcie vyjadřuje míru nejistoty obsaženou v budoucím chování její ceny.
Jednoduše ji můžeme vyjádřit jako směrodatnou odchylku výnosu z akcie za jeden rok při
použití spojitého úročení. Použití směrodatné odchylky je sice nejjednodušším způsobem jak
určit volatilitu pokladové akcie avšak zdaleka nemusí být nejsprávnějším, a proto zde bude
věnován prostor i dalším metodám. Jedná se o modely ARCH, exponenciální vyrovnávání,
GARCH a EGARCH, které uvažují změny volatility v čase. Na závěr je popsána metoda
využívající implikovanou volatilitu. I v této části jsme ve velké míře čerpali z Hull (2003), ale
také ze Tsay(2002) a Arlt, Arltová (2007) a Franke, Härdle a Hafner (2008).
Obecně je velkým problémem volatility, že není přímo pozorovatelná. Denní volatilitu
je možné odhadovat, pokud máme informace o vývoji ceny akcie v daném dni, někdy však
takové informace není možné získat. Navíc i přesnost tohoto odhadu může být různá. Další
komplikací je pak i fakt, že celková volatilita akcie by se měla skládat jak z volatility uvnitř
jednoho dne, tak i z rozdílů mezi jednotlivými dny.
I přes uvedené problémy existují určité charakteristiky volatility, které je možné
vysledovat z výnosů akcií. Zaprvé si lze všimnout, že existují období, kdy je volatilita
zvýšená, a naopak časové úseky, kdy se snižuje. Dále můžeme vypozorovat, že volatilita se
vyvíjí a mění plynule a skokové změny nejsou příliš časté. Zatřetí, volatilita nediverguje k
nekonečnu, ale pohybuje se vždy uvnitř nějakého pevného rozmezí.35 Posledním úkazem
v jejím chování je rozdílná reakce na velké zvýšení ceny akcie nebo velký pokles. Zmíněné
faktory hrají svoji úlohu při vývoji a úpravě modelů.

2.4.2.1 Směrodatná odchylka výnosů
Směrodatná odchylka výnosů z akcie je základní metodou výpočtu volatility. Pro její
odhad se používají pozorování ceny v určitých časových intervalech, např. denních.

Vezměme n+1 takových pozorování a označme T cenu akcie na konci i-tého časového
intervalu o délce τ. Potom se logaritmický =T výnos pro i=1,2,3…n rovná:
T
=T = ./ 0
1
T

Nestranný odhad směrodatné odchylky logaritmických výnosů s je potom možné
získat jako:

35

Časová řada volatility je tedy často stacionární.

∑Q (=T − =W )
S = U TX
/−1

kde r̅ je průměr logaritmických výnosů.

Nyní je třeba vzít v úvahu, že podle podkapitoly 2.2.5 je směrodatná odchylka

logaritmických výnosů #√Y a s je tedy jejím odhadem. Odhad σ, tj. σ̂, můžeme zjistit takto:
S
#Z =
√Y

Při předchozím postupu je důležité stanovit správně n, tedy počet pozorování. Pro

vyšší přesnost by bylo lépe volit delší časové období, ale na druhou stranu volatilita není
v čase konstantní a novější hodnoty tak mají mnohem větší význam než hodnoty starší. Hull
(2003) uvádí, že je vhodné použít denní data za posledních 90 až 180 dní, i když připouští i
použití horizontu odpovídajícího splatnosti oceňované opce. Stejný názor lze nalézt i
ve Franke, Härdle a Hafner (2008).
Zajímavým problémem je zda použít pouze obchodní dny a dny kdy se neobchoduje
ignorovat nebo zda použít všechny. Pokud by se ceny akcií chovali např. o víkendech stejně
jako v obchodní den, potom by rozptyl za časový interval od pátku do pondělí měl být
trojnásobný než mezi jednotlivými obchodními dny. Empirický výzkum36 však ukázal, že
rozptyl se liší pouze asi o dvacet procent a volatilita se tedy v neobchodních dnech snižuje.
Vzhledem k zaměření textu se zde nebudeme zabývat diskuzí, zda je volatilita způsobena
samotným obchodováním či zda má jiný základ. Výsledek výzkumu však naznačuje, že při
výpočtu volatility by měly být brány v úvahu pouze obchodní dny.

2.4.2.2 Použití modelu ARCH
Další možností jak určit volatilitu je použití modelu ARCH.37 Opět použijeme vztah
pro logaritmický výnos a směrodatnou odchylku, i když v této části budeme pracovat spíše
s rozptylem. Označíme [' = (=' − =W ) a vztah upravíme tak, že ve jmenovateli zlomku budeme

uvažovat počet všech pozorování m, získá tedy podobu:
#'

]

1

= \ ['T
>
TX

Ze zápisu je vidět, že každé pozorování má stejnou váhu. Volatilita však není, jak již
bylo zmíněno, v čase konstantní, a proto by hodnoty posledních pozorování měly mít větší
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váhu než hodnoty starší. Proto je potřeba přejít na model s rozdílnými vahami, který můžeme
zapsat:
#'

]


= \ ^T ['T
TX

Kde ^T > 0 a zároveň ^T < ^_ , kde j > i. Váhy jsou tedy nejvyšší pro hodnoty blízké
přítomnosti a postupně klesají, přičemž součet všech vah je roven jedné.

Model ARCH předpokládá, že existuje dlouhodobá průměrná úroveň rozptylu, která
by neměla být modelem opomenuta. Předchozí vztah tedy rozšíříme o tuto úvahu:
#'

]


= `8a + \ ^T ['T
TX

kde 8a je dlouhodobá průměrná úroveň rozptylu a γ je odpovídající váha. Z podstaty
problému vyplývá, že v tomto případě musí platit ` + ∑]
TX ^T = 1. Pro odhad parametrů se
používá tvar modelu, kde `8a je nahrazeno ω.

Předchozím postupem jsme získali model ARCH(m), kde m značí počet pozorování.

Přestože je ARCH pravděpodobně vhodnější než směrodatná odchylka, ani u něj se
nevyhneme jistým komplikacím. ARCH uvažuje, že změny volatility při pozitivních i
negativních šocích v ceně akcie jsou stejné, ačkoliv v praxi tomu tak není. Také se ukazuje, že
tento model často přestřeluje skutečnou volatilitu, neboť pomalu reaguje na velké izolované
šoky (Tsay 2002).

2.4.2.3 Exponenciální vyrovnávání
Exponenciální vyrovnávání neboli model exponenciálně váženého klouzavého
průměru38 je další metodou odvození volatility. Jedná se o speciální případ modelu popsaného
v předchozí části kapitoly, kdy se váhy směrem do minulosti snižují exponenciálně. Platí, že

^Tb = c^T , kde λ je konstanta mezi čísly nula a jedna. Formule pro výpočet volatility je pak
následující:



#' = c#'
+ (1 − c)['

Při postupném dosazování za σ se prokáže, že váhy skutečně klesají exponenciálně.
Výsledek tohoto postupu má tento tvar:
#'

38
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Exponentially weighted moving average, EWMA.

Pro dostatečně velké m je druhý člen na pravé straně možné zanedbat a rovnici je
možné přepsat jako
#'

]


= \ ^T ['T
TX

kde ^T = (1 − c)cT. Každá z vah je tak λ-krát nižší než váha předchozí.

Metoda exponenciálního vyrovnávání je méně náročná na data, neboť kromě r̅ , který

se počítá za delší časové období, stačí mít k dispozici současný odhad rozptylu a nenovější
pozorovanou hodnotu výnosu. Tento přístup navíc oproti ARCH sleduje lépe změny
v průběhu volatility. Hodnota parametru λ udává, jak moc volatilita reaguje na změny ve
výnosu. Pokud je jeho hodnota vysoká pak, je reakce relativně pomalá a naopak.

2.4.2.4 Model GARCH
Model GARCH neboli zobecněný ARCH,39 je v podstatě propojením původního
ARCH modelu s exponenciálním vyrovnáváním. Ačkoliv je ARCH(m) relativně jednoduchý,
často je možné dostat se do situace, kdy m je vysoké číslo a je zapotřebí odhadovat mnoho
parametrů. Tento problém je navíc umocněný množstvím omezujících podmínek. V roce 1986
navrhl T. P. Bollerslev úpravu modelu, která vešla ve známost jako GARCH. Princip úpravy
je v přidání dlouhodobé průměrné výše rozptylu násobené váhou γ. GARCH(s, m) má tuto
podobu:

]

e

TX

_X



#' = `8a + \ ^T ['T
+ \ d_ #'_

Výsledná hodnota volatility se počítá z dlouhodobého průměru, z m nejnovějších

pozorování [  a z s nejnovějších pozorování rozptylu. Součet všech vah se musí opět rovnat
jedné.

Velkou oblibu si získal model GARCH(1, 1), který uvažuje pouze poslední

pozorování rozptylu a [  , a který může posloužit jako zástupce ARCH(m), kde m by bylo

vysoké číslo (Arlt, Arltová 2007). Označíme-li opět `8a jako ω, můžeme GARCH(1, 1)

zapsat jako:



#' = f + ^['
+ d#'

což je tvar vhodný pro odhad parametrů. Z modelu získáme odhady ω, α a β, z nichž je pak
možné spočítat γ jako 1 − ^ − d a následně dopočítat i 8a . Podmínkou stability tohoto

procesu je ^ + d < 1, jinak by váha příslušející dlouhodobému průměru byla negativní.
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Věnujme nyní pozornost charakteristikám vah. Substitucí za #'
ve výše uvedené


rovnici a následnou substitucí za #'
získáme:





#' = f + df + d  f + ^['
+ ^d['
+ ^d  ['
+ d  #'


je ^d T . Zde je
Při opakování tohoto postupu lze vypozorovat, že váha odpovídající ['T

patrná podobnost s exponenciálním vyrovnáváním – každá z vah je β-krát nižší než

předcházející a váhy tedy klesají exponenciálně. GARCH(1, 1) oproti modelu EWMA
přiřazuje určitou váhu dlouhodobému průměru, avšak pokud zvolíme za γ=0, α=1 – λ a β=λ,
zjistíme, že exponenciální vyrovnávání je speciálním případem GARCH(1, 1).
Logika tohoto modelu spočívá v tom, že existuje určitá dlouhodobá průměrná úroveň
volatility, ke které se okamžitá volatilita v čase přibližuje. Stejně můžeme tuto myšlenku
formulovat tak, že volatilita sleduje určitý typ stochastického procesu, jenž se navrací ke
střední hodnotě.40

2.4.2.5 Model EGARCH
Model EGARCH byl navržen v roce 1991 Nelsonem. Podle Schmitta (1996) mají
ARCH a GARCH podstatné omezení v podmínkách nezápornosti parametrů α a β. Model
GARCH navíc předpokládá, že dopad nových informací na podmíněnou volatilitu záleží
pouze na velikosti a nikoliv na znaménku inovace. Tyto nedostatky má EGARCH odstranit.
Arlt a Arltová (2007) uvádějí, že díky tomu, že je model logaritmickém tvaru, není nutné klást
na parametry omezení, která by zajišťovala nezápornost rozptylu. EGARCH (s, m) lze zapsat
jako:
ln

(#' )

kde:

a α, β, γ, θ jsou parametry.
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TX
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= f + \ ^T g(['T ) + \ d_ ln (#'_
)

g([' ) = h[' + `i|[' | − k|[' |l

2.4.2.6 Implikovaná volatilita
Poslední metodou stanovení volatility podkladové akcie, které bude v této práci
věnována pozornost, je odhad pomocí takzvané implikované volatility. Prozatím jsme
sledovali postup, kdy zjistíme parametry a následně je dosadíme do modelu a získáme
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Mean-reverting stochastic process, pro náš případ má tuto podobu: 8 = ?(8a − 8) + m8$.

hodnotu opce. I když tento proces bude těžištěm analýzy obsažené v této práci, nyní jej na
chvíli opustíme. Modely oceňování opcí je totiž možné použít i opačně.
Jak zde již bylo ukázáno, stanovení volatility je velmi obtížné, neboť se například
v čase mění, je špatně pozorovatelná a podobně. Navzdory těmto obtížím je však možné zjistit
pro různé opce tržní ceny. Z toho vyplývá, že ačkoliv pro nás je volatilita neznámá, trh jako
takový ji zná. V takovém případě můžeme využít příslušný model obráceným způsobem a
volatilitu, resp. její tržní odhad, odvodit z tržní ceny. Jednoduše dosadíme všechny ostatní
parametry, jež známe, a tržní cenu a jako výstup obdržíme tento tržní odhad. Podle Wilmott,
Howison, Dewynne (1996) je tento postup pro jednoduché opce běžnější než typické
oceňování.
Získaná hodnota se nazývá implikovaná volatilita. Problémem při jejím určení je fakt,
že je nemožné invertovat Black-Scholesovu oceňovací formuli, tak abychom získali σ jako
funkci S, K, r, T a c. Proto je nutné využít iterativní postup a za σ postupně dosazovat hodnoty
tak, aby se výsledná cena blížila skutečnosti. Lze použít i složitější metody, jako je počítání
s opcemi různých splatností. Tímto způsobem se dá získat časová struktura volatilit.
Zajímavým úkazem je, že volatilita je různá pro různé realizační ceny. Vzniká takzvaný
volatility smile, jenž ukazuje vyšší implikovanou volatilitu pro opce s velmi nízkou realizační
cenou, která pak s růstem ceny klesá.41 Otázce proč tomu tak je, se velice intenzivně věnuje
akademický výzkum.
Implikovaná volatilita se používá pro sledování názoru trhu na volatilitu příslušné
akcie. Rovněž je možné ji vypočítat z cen opcí, které se aktivně obchodují, a využít jako
parametr při oceňování opcí, které se neobchodují tak často.

2.5 Greeks
Poslední část kapitoly je věnována citlivostem hodnoty opce na jednotlivé parametry.
V praxi se vžilo označování citlivostí řeckými písmeny, a proto se většinou setkáme s výrazy
Greek letters nebo zkráceně Greeks. Řecká písmena se využívají zejména při tvorbě
zajišťovacích strategií, přičemž vztahy pro jejich výpočet jsou rovné parciálním derivacím
Black-Scholesovy formule dle příslušných parametrů.
Parciální derivace hodnoty opce podle změny ceny podkladové akcie se označuje jako
delta, citlivost na změnu času se nazývá theta, derivace podle změny bezrizikové úrokové
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míry je rhó a citlivost na změny volatility vega.42 Posledním pátým řeckým písmenem je
gama, která vyjadřuje citlivost delty na změnu podkladové akcie, tj. druhá derivace hodnoty
opce podle ceny akcie.
Při odvozování Black-Scholesovy rovnice byl již uveden princip delta hedgingu.
Investor si koupí do svého portfolia počet akcií odpovídající delta opce. Tento způsob
zajištění však není dokonalý, protože delta se při změně akcie rovněž mění. Proto je zapotřebí
množství akcie v portfoliu neustále upravovat. Jak na to nám napoví gama, které, jak již bylo
uvedeno, udává citlivost delta na změnu ceny akcie, takže rovněž udává, jaké množství akcie
dokoupit či prodat. Pokud je tato citlivost vysoká, mění se delta rychle a změny portfolia je
potřeba provádět velmi často. Naopak pokud je nízká, je zapotřebí upravovat množství akcie
jen občas. Takto se můžeme proti pohybu ceny téměř dokonale zajistit, nicméně je třeba
chápat, že se jedná o dynamický proces a úpravy je nutné provádět v jistých intervalech. Delta
je pro evropskou call opci kladné, protože čím vyšší cena akcie, tím více investor ušetří při
nákupu za realizační cenu. Pro put opci je naopak záporné.
Výše uvedený postup říká, jak vytvořit a udržet portfolio delta neutrální. Kdybychom
chtěli vytvořit gama neutrální portfolio, museli bychom postupovat složitěji. Pozice
v podkladové akcii ani futures na ní nám toto nezajistí, neboť oba instrumenty mají nulové
gama, a proto je nelze použít ke změně gama celého portfolia. Pro dosažení gama neutrality
je zapotřebí instrument, který není lineárně závislý na podkladové akcii, například jinou opci.
Poté už stačí jen nakoupit příslušné množství daného instrumentu, tak aby celkové gama bylo
rovno nule. Gama je pro evropské call i put opce kladné.
V případě citlivosti theta je situace jiná. Tato citlivost je téměř pro všechny opce
záporná, čili jak se blíží doba splatnosti, cena opce klesá.43 Nicméně na rozdíl od předchozího
případu, kdy se cena akcie chovala náhodně, v plynutí času žádný náhodný faktor není. Nemá
tedy smysl se proti plynutí času zajišťovat.
Rhó udává citlivost hodnoty opce na změny bezrizikové úrokové míry. Pro evropskou
call opci je kladné, protože při růstu úrokové míry klesá současná hodnota realizační ceny a
hodnota opce tak roste. Pro put opci platí je situace přesně opačná.
Vega představuje derivaci podle volatility a jak pro evropskou call, tak i put opci je
kladné. Je to proto, že vyšší volatilita podkladové akcie znamená vyšší pravděpodobnost, že
opce bude uplatněna. Stejně jako u gama nemůžeme vega zajistit pomocí podkladové akcie,
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ale musíme využít např. jiné opce v množství potřebném pro vynulování vega celého
portfolia. Problém nastává, pokud chceme zajistit gama i vega. V naprosté většině případů je
nutné použít minimálně dvou opcí.

3 Monte Carlo simulace
Jak bylo uvedeno v kapitole 1 v části věnované charakteristikám garantovaných
investičních fondů, konstrukce těchto fondů je často složitější než běžná opce (byla zmíněna
floored asian call option). Vzhledem k faktu, že v naší analýze se vyskytují fondy, jejichž
výkonnost se odvíjí od hodnoty podkladového aktiva či aktiv v několika časových bodech
v průběhu životnosti, je zapotřebí uvést charakteristiku základních principů simulace Monte
Carlo. V této kapitole budeme vycházet především z Mun (2006), McLeish (2000) a Hull
(2003).
Hodnota produktu, který má zmíněné charakteristiky, je tzv. path-dependent, tedy
závislá na cestě. Záleží totiž na vývoji ceny podkladového aktiva, nejen na jeho
charakteristikách. Pro takto konstruované opce nemůžeme jednoduše využít BlackScholesovy formule, protože ta nebere v úvahu kontrolní body, ve kterých se zjišťuje
výkonnost za určitou část doby životnosti kontraktu. Uvažujeme například dvacet časových
intervalů, na jejichž konci se vždy zjišťuje hodnota dané opce, přičemž výsledná hodnota je
dána prostým aritmetickým průměrem všech takto stanovených hodnot. Nyní si představme
call opci na podkladové aktivum, jehož cena se po celou dobu životnosti pohybuje nad
dohodnutou realizační cenou. Potom bude hodnota opce v každém z kontrolních bodů kladná
a kladný bude i jejich průměr. Pokud se naopak cena tohoto aktiva bude po celou dobu
nacházet pod realizační cenou, bude hodnota opce v každém z bodů rovna nule a výsledná
hodnota bude rovněž nulová. Jestliže opustíme koncept kontrolních bodů, pak by cena obou
opcí v čase sjednání byla shodná.44 Z tohoto krátkého příkladu je patrná zmíněná závislost na
cestě, jíž se podkladové aktivum ubírá.

3.1 Základní charakteristika
Simulační metody Monte Carlo jsou pojmenovány po hlavním městě Monaka,
proslaveném velkým množstvím kasin. Je to proto, že jejich princip skutečně připomíná
provozování kasina. Jak uvádí Mun (2006), simulace je častou jednoduchou cestou k řešení
velmi složitých, ale praktických úloh. Jejich použití se není omezeno pouze na ekonomii a
finance, ale nachází uplatnění i v různých technických oborech a fyzice. Simulace Monte
Carlo byla úspěšně používána například v rámci Manhattanského projektu při vývoji
vodíkové bomby.

44

Za předpokladu, že jsou na stejné podkladové aktivum.

Základním principem Monte Carlo je simulace velkého množství možných budoucích
stavů, přičemž jejich počet může jít až do stovek tisíců, a následná analýza hlavních
charakteristik výsledků. Tyto metody se používají v případech, kdy matematické řešení
problému je buď příliš složité, nebo jej nelze nalézt. Podle Muna (2006) je alternativou
k Monte Carlo použití vysoce komplexních stochastických matematických modelů, které však
nemusí být vhodné pro podnikové analytiky vzhledem k jejich náročnosti. Pro ně je vhodnější
využít simulací, které je možné provádět přesněji a přesněji díky rychlému vývoji výpočetní
techniky.
„Monte Carlo počítá různé scénáře modelu opakovaným výběrem hodnot z uživatelem
předdefinovaného pravděpodobnostního rozdělení pro náhodné proměnné a použitím těchto
hodnot v daném modelu.“ (Mun 2006, str. 74) McLeish (2000) uvádí pro ilustraci fungování
této metody jednoduchý příklad. Představme si evropskou call opci s realizační cenou 22
USD a výplatní funkcí:

 = max ( − 22, 0)

Úroková míra je rovna nule a cena akcie  může nabýt pouze následujících pěti hodnot

s pravděpodobnostmi Pr:

Tabulka 2: Pravděpodobnost výsledků

s

op (qr = s)

20

21

22

23

24

1/16

4/16

6/16

4/16

1/16

Zdroj: MCLEISH, D.: Monte Carlo Methods in Finance, vlastní úprava

Protože pravděpodobnostní rozdělení je v tomto případě velmi jednoduché je možné
přímo ocenit danou opci:
k = k>?@( − 22,0) = (23 − 22) ×

4
1
3
+ (24 − 22) ×
=
16
16 8

Přímé ocenění opce je však v praxi možné jen výjimečně a musíme tedy postupovat
jinak. V rámci Monte Carlo bychom simulovali velký počet n možných cen akcie a
zprůměrovali dosažené výsledky. Odhadovaná hodnota opce by potom byla:
W =

1
i>?@(22 − 22, 0) + >?@(21 − 22, 0) + >?@(23 − 22, 0) + ⋯ l
/
1
W = (0 + 0 + 1 + ⋯ )
/

Zákon velkých čísel říká, že pro dostatečně velké n, se bude W blížit skutečnému

očekávání k. Tento příklad byl velice jednoduchý, ve skutečnosti se však může stát, že je

snazší simulovat proces, kterým se řídí cena akcie  než stanovit přesné pravděpodobnostní

rozdělení.

Monte Carlo má i své nevýhody. První je poměrně velká časová a technická náročnost,
pokud je simulace prováděna s mnoha pokusy s velkým počtem kroků. Zdokonalování
výpočetní techniky však tuto nevýhodu do jisté míry zmenšuje. Druhou nevýhodou může být
fakt, že nelze jednoduše ošetřit případy, kde je možné dřívější uplatnění derivátu, i když je
možné provést jisté úpravy (Hull 2003).

3.2 Použití simulace pro ocenění garantovaných fondů
Základní princip simulace Monte Carlo jsme představili v předcházejících odstavcích.
Nyní zaměříme na její využití v naší analýze. Postup pro ocenění derivátu ještě shrneme
s využitím Hulla (2003):
1) Simulace náhodné cesty pro cenu akcie S v rizikově neutrálním světě
2) Výpočet výplaty z derivátu
3) Opakování kroku 1 a 2 tak dlouho, až získáme požadované množství hodnot
4) Výpočet průměru výplat, abychom získali odhad očekávané výplaty
5) Diskontování této hodnoty bezrizikovou úrokovou mírou, abychom získali
současnou hodnotu derivátu.
V kapitole dva je uvedeno odvození procesu chování ceny akcie. Z něj vyplývá, že je
rozumné využít geometrický Brownův pohyb. Pro využití v simulacích je zapotřebí tento
proces diskretizovat. Dobu životnosti derivátu rozdělíme do N intervalů o délce δt a rovnici
geometrického Brownova pohybu upravíme do podoby:

( + y) − () = µ()y + #()z√y

kde ε je náhodný výběr z N(0, 1). Hodnoty pak simulujeme pro všech N intervalů, a tak
získáme jednu kompletní cestu.
V kapitole 2 je rovněž ukázána logaritmicko-normální vlastnost akcií. Té teď
využijeme pro simulaci. Podle Hulla (2003) je totiž vhodnější místo S(t) simulovat lnS(t).
Rovnici pro přírůstek logaritmu ceny akcie teď upravíme v podobném duchu jako rovnici
předchozí:

Po úpravě:

#
./( + y) − ./() = 9µ − : y + #z√y
2
#
( + y) = ()@ {9µ − : y + #z√y|
2

Cestu, kterou projde cena akcie, pak simulujeme stejně jako v předchozím případě,
avšak využití této rovnice je vhodnější. „Zatímco první rovnice platí pouze v limitě, když se δt
blíží nule, tato rovnice platí přesně pro všechna δt.“ (Hull 2003, str. 411) Obrázek 8 obsahuje
graf simulace ceny akcie na sto cestách v horizontu jednoho roku s využitím posledního
vztahu.
Obrázek 8: Simulace sta cest pohybu ceny akcie za jeden rok
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Zdroj: Vlastní úprava

V části věnované Brownovu pohybu jsme uvedli, že parametr driftu je roven
očekávané míře výnosu akcie. Toto tvrzení je zapotřebí upřesnit. Pokud simulujeme vývoj
ceny akcie a zajímá nás její budoucí hodnota, pak zůstává původní tvrzení v platnosti. Jestliže
potřebujeme simulovat cenu akcie pro ocenění derivátu na něj navázaného je situace odlišná.
Ocenění se provádí v rizikově neutrálním světě a z tohoto důvodu se místo očekávané
výnosové míry akcie používá bezriziková výnosová míra.
Doposud jsme při popisu metody Monte Carlo simulace uvažovali závislost hodnoty
derivátu na cestě, kterou sleduje cena bazického aktiva. Simulaci lze však použít i pro ocenění
derivátů, jejichž výplata v čase T závisí pouze na ceně aktiva v témže čase.45 Pro tento případ
lze sice využít Black-Scholesovu formuli, ale simulace má v některých případech své výhody.
Při simulaci ceny akcie, na níž je vázán popsaný derivát, můžeme předchozí rovnici dále
upravit, a to tak, že namísto simulování celé cesty, provádíme pouze simulaci jednoho kroku
v čase o délce odpovídající době životnosti derivátu. Touto úpravou získáme rovnici:
45

Tedy například klasická evropská opce, jejíž výplata je dána realizační cenou a cenou podkladové akcie v době
expirace.

(2) = (0)@ {9µ −

#
: 2 + #z√2|
2

kde S(0) a S(T) je cena akcie v čase nula, resp. T, přičemž T je rovné době životnosti.
Nyní objasníme důvody, které k této úpravě vedli. Pro běžnou opci můžeme použít
Black-Scholesovu formuli, avšak pro zajištěné fondy, fungující na principu kontrolních bodů,
ji použít nelze kvůli závislosti na cestě. Vrátíme se k příkladu fondu, kde je stanoveno dvacet
kontrolních časů, ve kterých se zjišťuje dílčí výnos. Lze si to představit jako jakousi virtuální
výplatu opce s životností odpovídající délce intervalu, provedenou v daném okamžiku.
Garantovaný fond jako celek je pak složen z dvaceti takových opcí. Zatímco hodnota fondu
jako celku je zcela jistě závislá na cestě, kterou projde cena podkladového aktiva, tyto dílčí
opce nejsou, neboť jejich hodnota závisí pouze na konečné ceně.46 Je tedy možné je simulovat
jako jeden skok, kde S(0) se bude vždy rovnat průměru simulovaných cen na konci
předchozího intervalu, popřípadě aktuální ceny aktiva (pro první interval). Místo simulace
cest o mnoha velmi krátkých krocích, bude stačit dvacet kroků délkou odpovídajících dílčím
intervalům.

3.3 Počet simulovaných hodnot
Na závěr je ještě zapotřebí zmínit problematiku počtu pokusů, tedy počtu
simulovaných cest či hodnot. Obecně platí, že čím více simulovaných výsledků, tím více se
výsledek bude blížit realitě a tedy dosáhneme vyšší přesnosti. Pokud simulujeme cenu akcie
jeden rok v budoucnosti například na sto cestách, můžeme sice získat přibližnou představu o
tom, kde se bude cena pohybovat, nicméně při každém přepočítání se může výsledek velmi
výrazně lišit. To je pravděpodobně nevhodné pro zjištění hodnoty opce, neboť i malá změna
ceny může mít velký vliv a zřejmě potřebujeme více pokusů. Abychom získali alespoň
přijatelnou úroveň přesnosti, je zapotřebí provést simulaci minimálně na dvou až třech tisících
cestách, pro exaktnější výpočty na ještě více.
K přesnosti odhadu ceny derivátu se vyjadřuje i Hull (2003). Provedeme počet pokusů
(simulovaných hodnot) M, a určíme hodnotu derivátu pro každý výsledek. Tyto výsledky
diskontujeme do současnosti a spočteme průměr, označený µ, a směrodatnou odchylku σ.
Průměr pak udává simulovaný odhad ceny derivátu a směrodatná chyba odhadu je rovna
Interval pro cenu derivátu f na 95%-ní hladině spolehlivosti má tvar:

46

}

√~

.

Zde uvažujeme pouze nezávislost na cestě v rámci daného intervalu, počáteční a konečná cena do jisté míry
ovlivňují hodnotu dílčích opcí.

!−

1,96#
√

<<!+

1,96#
√

Existuje tedy pozitivně proporcionální vztah mezi počtem pokusů a druhou
odmocninou přesnosti odhadu. Chceme-li tedy zvýšit přesnost odhadu dvakrát, musíme
zčtyřnásobit počet simulovaných hodnot. Nyní již můžeme přistoupit k praktické části této
práce.

4 Analýza fondů na českém trhu
V této kapitole přikročíme k vlastní analýze zajištěných investičních fondů, do kterých
je možné investovat v České republice. Cílem této analýzy je zjistit zda je pro investory
vhodné zahrnout tyto nástroje do svého portfolia nebo zda je lepší dát přednost jiným
variantám. Aby bylo možné provést takové zhodnocení je zapotřebí stanovit hodnotu opce
obsažené v garantovaném fondu. Jak je potřeba postupovat ukáže následující část.
Prameny pro tuto kapitolu tvoří převážně dokumentace k jednotlivým investičním
fondům. Jedná se především o prospekty, statuty, popřípadě ceníky. Všechny tyto materiály
jsou dostupné na internetových stránkách příslušných investičních společností.

4.1 Postup analýzy
Protože na trhu existuje celá řada různých druhů garantovaných fondů, je nutné určit
ty, které budou použity pro analýzu. Jak bylo zmíněno v kapitole 1, zajištěné fondy lze
rozdělit na aktivně a pasivně řízené. Tato analýza se zabývá výhradně pasivně řízenými
fondy, protože při použití fondů aktivně řízených by bylo nutné odhadovat i rozhodnutí
příslušného portfolio manažera, což by vedlo k zbytečným komplikacím.
I když se zaměříme na fondy pasivně spravované, je možné identifikovat několik
různých konstrukcí. Existují fondy, které mají definované meze, v nichž se bude výnos
nacházet, dále fondy s garancí větší nebo menší než je výše původně vložené částky a také je
možné narazit na fondy s odlišnými postupy výpočtu výnosu. V podstatě každá z investičních
společností působících na našem trhu nabízí fondy s charakteristikami specifickými pro danou
společnost. Při analýze se zaměříme na koncept, jenž je možné nalézt u velké části fondů na
trh, a který byl již v této práci několikrát zmíněn. Jedná se o konstrukci s kontrolními body. U
každého z fondů uvedeme přesnou charakteristiku a případné odlišnosti oproti ostatním, zde
jen velmi krátce zopakujeme. Zajištěný fond má přesně definované dny, kdy se porovnává
současná cena podkladového aktiva s cenou na počátku doby jeho trvání a na základě tohoto
srovnání je vyšší hodnota zahrnuta do výpočtu výnosu. Na konci životnosti se dílčí hodnoty
zprůměrují, zpravidla prostým aritmetickým průměrem a je stanoven celkový výnos za celý
investiční horizont. Tento výnos může, ale nemusí, být celý převeden ve prospěch investora.
Jak již bylo uvedeno, typově se jedná o floored asian call option.
Do konstrukce fondů jsou rovněž zahrnuty poplatky investiční společnosti. Jde
zejména o vstupní poplatek, kdy je investorovi strhnuta určitá část vkládaných prostředků,
roční poplatek za správu, který rovněž bývá stanoven jako procento z objemu investovaných
prostředků, a například poplatek za vedení účtu. Většinou existuje možnost vybrat prostředky

již před koncem doby trvání fondu, avšak bývá značně nevýhodné. Poplatek v takovém
případě může dosáhnout i výše deseti procent z investovaných prostředků. Specifika opět
uvedeme u jednotlivých produktů zvlášť. V našem výpočtu od poplatků abstrahujeme, avšak
vždy zmiňujeme jejich výši a vliv.
Konstrukci s kontrolními body nevyhovuje použití Black-Scholesovy formule a je
zapotřebí využít simulace Monte Carlo. Pomocí této metody budeme simulovat vývoj
bazického aktiva investičního fondu v rizikově neutrálním světě. Protože je možné rozdělit
životnost fondu na N intervalů ohraničených kontrolními body, lze simulovat pouze skoky
mezi jednotlivými body v souladu s výkladem v předchozí kapitole. Pro každou simulovanou
cestu spočítáme na konci průměr z dílčích hodnot. Z daného průměru určíme v souladu
s výplatní funkcí fondu výnos a následně výnosovou míru dosaženou v každé cestě. Budemeli uvažovat investici ve výši 1 CZK, stačí nám k výnosové míře přičíst jedna a získáme
hodnotu této investice na konci investičního horizontu včetně výnosu. Získaná čísla již stačí
diskontovat za pomoci spojitého úročení bezrizikovou úrokovou mírou a získáme současné
hodnoty investice, které shrneme průměrem, abychom dostali výsledek. Bude-li současná
hodnota vyšší než jedna, je pro investora výhodné využít daného fondu, jestliže bude naopak
nižší, je investice nevýhodná. Je zapotřebí zdůraznit, že se pohybujeme v rizikově neutrálním
světě. Při investici ve skutečném světě podstupuje investor jistou míru rizika a z výsledků naší
analýzy pak můžeme usuzovat, zda je za toto riziko kompenzován v dostatečné výši. Jestliže
vyjde současná hodnota nižší než počáteční investice, kompenzace není dostatečná, i když se
v reálném světě prostředky jistou mírou zhodnotí.
Otázkou při výběru fondů vhodných pro analýzu je volba podkladového aktiva či
aktiv. Je možné se setkat s variantami, kdy je podkladovým aktivem index, koš indexů nebo
například koš několika desítek akcií. Protože bude pro analýzu využito simulačních metod,
které jsou časově náročné, budeme volit zajištěné fondy na index a koš indexů. Představíme-li
si například fond, jehož výkonnost je vázána na koš třiceti individuálních akcií, museli
bychom v takovém případě simulovat vývoj každé z akcií zvlášť, nemluvě o počítání
parametrů jako například volatility. Z tohoto pohledu je tedy vhodnější využití indexů, kde
stačí provést simulaci pro několik málo aktiv.
Protože je v současné době velmi malá nabídka zajištěných fondů, bude se analýza
soustředit na fondy, které bylo možné nakoupit v minulosti, a mají požadované vlastnosti.
Tímto způsobem se také vyhneme problémům s chováním cen aktiv v souvislosti
s celosvětovou finanční krizí. Extrémní chování finančních trhů v předchozích dvou letech by
mohlo výrazně zasáhnout do výpočtů parametrů našich modelů. Při analýze v minulosti

nabízených fondů budeme uvažovat pouze znalost informací, které byly dostupné v daném
čase a odhlédneme od pozdějšího vývoje.
Nyní je zapotřebí objasnit některé detaily předchozího procesu. U všech
analyzovaných fondů budeme předpokládat investici v poslední den akumulačního období.
Akumulačním obdobím se rozumí časový interval, ve kterém investiční společnost
shromažďuje finanční prostředky, které budou ve fondu investovány. Většinou se jedná o
období délky přibližně dvou měsíců. K tomuto dni také stanovíme výchozí cenu
simulovaného aktiva47 a jeho volatilitu a také určíme bezrizikovou úrokovou míru pro
diskontování výsledných hodnot. Zde je zapotřebí upozornit na nepřesnost, jíž se vědomě
dopouštíme. Výnos fondu se zpravidla určuje porovnáním současné ceny bazického aktiva
s cenou v rozhodný den, kterým bývá první den doby trvání fondu. Ten zpravidla následuje
několik dní po konci akumulačního období. Je tedy možné, že se cena aktiva v tomto čase
ještě změní. Bylo by tedy správnější simulovat vývoj ceny aktiva, jeho volatilitu a úrokovou
míru mezi posledním dnem akumulačního období a rozhodným dnem. Protože však budeme
provádět simulaci v rizikově neutrálním světě, nehraje absolutní výše ceny roli a výsledky
analýzy je možné použít obecně.
Protože je simulaci ceny aktiva pro oceňování opcí je zapotřebí provádět v
tomto rizikově neutrálním prostředí, bude jako parametr driftu namísto očekávaného výnosu
použita bezriziková úroková míra. Pro difúzní parametr použijeme pochopitelně skutečnou
volatilitu ceny aktiva. V kapitole 2 jsme diskutovali možné metody stanovení volatility.
V této analýze využijeme dva přístupy: zaprvé prostou směrodatnou odchylku cen aktiva, a to
v souladu s ‚pravidlem palce‘, které je podle Hulla (2003) v praxi často používané. Pravidlo
říká, že směrodatná odchylka by měla být počítána za stejný počet dní jako počet dní v
horizontu predikce. Pro analýzu bude využit koncept dvě stě padesáti obchodních dní v roce,
a tedy pro pětiletý zajištěný fond bude směrodatná odchylka spočítána za posledních dvanáct
set padesát dní. Za druhé využijeme modelu GARCH, respektive tam, kde to bude vhodnější,
modelu EGARCH, aplikovaným na historické časové řadě. Parametry modelu se budou
pravděpodobně u jednotlivých řad lišit, a proto je budeme dále specifikovat až v příslušných
odstavcích.
Bezrizikové úrokové míry, které využijeme pro parametr růstu, a také pro
diskontování hodnot, budeme odvozovat ze swapové křivky platné v poslední den
akumulačního období. Je pravdou, že drobný investor, který vkládá své prostředky do
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zajištěného fondu, pravděpodobně nebude mít k takovým sazbám přístup, ale v tomto případě
postupujeme v souladu s běžnou bankovní praxí, i když je lepší na to upozornit. Swapovou
křivku preferujeme před výnosovou křivkou státních dluhopisů také proto, že u státních
dluhopisů mohou některé hodnoty chybět, navíc nabídka státních dluhopisů je omezená, což
může způsobovat distorze v jejich ceně.
Vlastní simulace bude provedena v programu Microsoft Excel s využitím Visual Basic
for Applications pro provedení cyklu simulujícího geometrický Brownův pohyb. Vzhledem
k časové náročnosti simulace musíme hledat kompromis pro požadovanou přesnost.
Domníváme se, že pro potřeby naší analýzy bude postačovat simulace deseti tisíc cest ceny
podkladového aktiva. Po zkušební simulaci na deseti, dvaceti a třiceti tisíci cestách nebyly
výsledky v posledních dvou případech výrazněji odlišné od varianty první.

4.2 ESPA-ČS zajištěný fond 23
Prvním fondem, na kterém bude provedena analýza, je ESPA-ČS zajištěný fond 23.
Tento fond je zajímavý tím, že jeho podkladovým aktivem je index pražské burzy PX, a tedy
jeho výnosnost je vázána na domácí finanční trh na rozdíl od většiny ostatních, u nás
nabízených fondů.

4.2.1 Charakteristika fondu
Správcovskou společností fondu je Erste-Sparinvest KAG m.b.H. Je veden v CZK a
jak již bylo řečeno, jeho výnosnost se odvíjí od vývoje indexu PX, který se v době vzniku
fondu skládal z následujících akcií: ERSTE Bank, ČEZ, Telefonica O2, Komerční banka,
CETV, Zentiva, Unipetrol, ORCO, Philips Morris. Upisovací (akumulační) období trvalo od
2. ledna do 28. února 2007. V této analýze budeme uvažovat investici v posledně zmíněném
datu. Doba trvání fondu je pak pět let od 1. března 2007 do 29. února 2012. Minimální
investovaná částka je ve výši 5000 CZK, přičemž vstupní poplatek je 0% po celé upisovací
období. Výstupní poplatek je nulový po skončení doby trvání fondu, v průběhu činí 5%
z aktuální hodnoty podílu od počátku do 29. února 2008 a 3% ve zbývajícím časovém
intervalu. Roční poplatek za správu může být až ve výši 1% z majetku fondu, který se
stanovuje z majetku fondu na konci každého měsíce.
Výnos fondu závisí na vývoji indexu a jeho konstrukce využívá dvaceti kontrolních
bodů ve čtvrtletních intervalech. Dne 1. března 2007 se stanoví referenční hodnota indexu,
která je pak použita při výpočtu. Na počátku každého období je aktuální hodnota indexu
porovnána s referenční, a pokud je aktuální hodnota vyšší, zahrne se do výpočtu výnosu.

Jestliže je aktuální hodnota stejná nebo nižší, do výpočtu se zahrnuje hodnota referenční. Na
konci doby trvání fondu se vypočítá průměr z takto stanovených hodnot a tento průměr se
porovná s hodnotou referenční, čímž je stanoven výnos fondu. Na výnosu se investor podílí ze
sedmdesáti procent a přitom má garanci sto procentní návratnosti vložených prostředků.
Výplatní funkce fondu je má tedy následující podobu:48
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4.2.2 Analýza
Nyní přistoupíme k analýze tohoto zajištěného fondu. Protože se jedná o typový
příklad, můžeme bez úprav použít postup, který byl popsán výše. Jako počáteční hodnotu
indexu použijeme uzavírací cenu ze dne 27. února 2007 (předpokládáme investici 28. února),
která byla 1635,8 bodu. Parametr driftu bude rovný bezrizikové úrokové míře, tj. v tomto
případě pětileté swapové sazbě. Obrázek 9 obsahuje swapovou křivku pro ČR k 28. únoru
2007, z níž jednoduše získáme hodnotu driftu ve výši 3,35% p.a.
Obrázek 9: Swapová křivka k 28. únoru 2007
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Zdroj: Bloomberg, vlastní úprava

Parametr volatility bude pro první simulaci roven směrodatné odchylce historických
výnosů, jejíž hodnota je 0,1805482. Tato směrodatná odchylka byla získána z denních dat za
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posledních dvanáct set padesát pozorování a převedena na roční horizont násobením výsledné
hodnoty √250. Pro druhou simulaci využijeme pro parametr volatility hodnotu získanou

z modelu EGARCH(2, 1) aplikovaném na časovou řadu logaritmických výnosů indexu.

Výstupem modelu je rozptyl denních výnosů ve výši 0,000109, který opět upravíme pro
potřebu analýzy na roční směrodatnou odchylku, která má hodnotu 0,1650758. Všechny
vstupní hodnoty shrnuje následující tabulka:
Tabulka 3: Vstupní hodnoty ESPA-ČS zajištěný fond 23
Počáteční hodnota

Swapová sazba

Směrodatná

Směr. odchylka

indexu

5 let

odchylka

EGARCH(2, 1)

1635,8

3,35%

0,1805482

0,1650758

Zdroj: Vlastní úprava

Bylo simulováno deset tisíc cest nejdříve s použitím historické směrodatné odchylky a
následně s použitím výsledků z modelu EGARCH. V obou případech byl pro každou cestu
stanoven průměr hodnot v kontrolních bodech a následně v souladu s výplatní funkcí spočítán
výnos a výše vyplácené částky.49 Tato hodnota se následně za pomoci spojitého úročení
diskontuje do současnosti, resp. do dne, ke kterému je prováděna analýza.
Při použití směrodatné odchylky historických výnosů jsme získali průměrný výnos ve
výši 12,12% za pětileté období. Z 1 CZK investované na počátku tedy investor průměrně
získá 1,1212 CZK po uplynutí doby trvání fondu. Diskontovaná hodnota z této částky činí
přibližně 0,9483 CZK a je tedy patrné, že je nižší než původní investice. Z toho vyplývá
nevýhodnost investice do tohoto fondu. Směrodatná odchylka konečných hodnot investice
byla 0,14989.
V druhém případě byl získán průměrný výnos 11,39% za pět let. Při stejné investici
získá majitel podílového listu na konci životnosti fondu průměrně částku 1,1139 CZK.
Diskontováním získáme současnou hodnotu ve výši 0,9421 CZK. Platí stejný závěr jako u
prosté směrodatné odchylky, investice do fondu se nevyplatí. Směrodatná odchylka hodnot
investice činila 0,13772. Histogramy pro obě simulace je možné nalézt v příloze 1 na
obrázcích 14 a 15.

4.2.3 Závěr
V obou případech analýza ukázala, že nelze doporučit investici do daného fondu.
V případě historické směrodatné odchylky jsme získali o něco lepší výsledek, i když nelze

49

Pro názornost uvažujeme investici ve výši 1 CZK, i když minimální investice činí 5000 CZK.

tvrdit, že by rozdíl byl významný. Současná hodnota 1 CZK vložené do tohoto zajištěného
fondu a zhodnocené o střední hodnotu výnosu je přibližně o 5-6% nižší než by odpovídalo
podstupovanému riziku. Důležité je upozornit, že jsme počítali čistě s výplatní funkcí fondu
bez zahrnutí jakýchkoliv poplatků. Podmínky pro investora jsou tedy ještě nevýhodnější.

4.3 ESPA-ČS zajištěný fond 35
Dalším fondem, který je součástí analýzy, je ESPA-ČS zajištěný fond 35. Bazickým
aktivem tohoto fondu je index Dow Jones AIG Commodity index, který obsahuje futures
kontrakty na devatenáct fyzických komodit. Přesněji řečeno, tento index byl bazickým
aktivem analyzovaného fondu. Dne 6. května 2009 bylo totiž podnikání s komoditami
společnosti AIG Financial Products Corp. odkoupeno společností UBS Securities LLC a
došlo tak k přejmenování indexu na Dow Jones UBS Commodity index. Složení indexu však i
po přejmenování zůstalo stejné.

4.3.1 Charakteristika fondu
Správcem fondu je stejně jako v předchozím případě společnost Erste-Sparinvest KAG
m.b.H. Je také veden v CZK a výnos je vázán na vývoj výše zmíněného indexu DJ UBS
Commodity. Index nemá stálou strukturu. „Struktura indexu je pravidelně měněna tak, aby
růst nebo pokles cen neměl trvalý vliv na reprezentaci jednotlivých komodit nebo sektorů na
vývoj indexu.“50 Díky tomu nedochází při výrazné změně ceny jedné komodity automaticky
k odpovídajícímu pohybu indexu. Doba trvání fondu je pět let počínaje 2. května 2008 a
konče 30. dubna 2013, přičemž upisovací období proběhlo v termínu 3. března 2008 až 28.
dubna 2008. Minimální investovaná částka byla stanovena opět na 5000 CZK. Na rozdíl od
předchozího fondu byl vybírán vstupní poplatek ve výši 1% z investovaných prostředků.
Výstupní poplatek po skončení trvání fondu je nulový, za to od 2. května 2008 do 1. května
2009 byl ve výši 5% a od tohoto dne až do konce doby trvání pak 3%. Roční poplatek za
správu může činit až 1% z hodnoty majetku fondu, která se určuje z majetku na konci
každého měsíce.
Konstrukce fondu je identická s předchozím případem. Opět je stanoveno dvacet
kontrolních dní, kdy se porovnává aktuální hodnota indexu s hodnotou původní, a znovu se
všechny hodnoty na konci průměrují. Dnem, kdy se určuje referenční hodnota, je 2. květen
2008. Zajímavostí je míra participace, která byla při úpisu stanovena jako minimálně 100%

50

http://www.iscs.cz/web/fondy/ZF_Upsane_fondy/ESPA_CS_Zajisteny_35/zakladni

z dosaženého výnosu s tím, že může být i vyšší, nakonec však byla nastavena na 100%. Fond
garantuje plnou návratnost vložené částky. Výplatní funkci lze zapsat jako:51
4/?. + 4/?. × >?@ 00;
kde:
 =

 − QT'T
1
QT'T

∑
QX >?@ (TQT'T ; Q )
20

Q – uzavírací hodnota indexu DJ AIG Commodity v rozhodný den n
QT'T – referenční hodnota indexu (uzavírací hodnota v daný den)

4.3.2 Analýza
Postup naší analýzy se nebude lišit od prvního případu. Jako počáteční hodnotu indexu
opět použijeme uzavírací hodnotu z předposledního dne upisovacího období, která byla
212,937 bodů. Ze swapové křivky pro den 28. dubna 2008, která je na obrázku 10, určíme
bezrizikovou míru pro parametr driftu, jež je rovna 4,16%. Swapová křivka má zajímavý tvar,
protože jednoletá swapová míra je vyšší než míry na dva a tři roky. Toto je pravděpodobně
důsledek finanční krize. Finanční instituce totiž potřebují v obdobích nejistoty likviditu a
proto je krátkodobá míra relativně vysoká.
Obrázek 10: Swapová křivka k 28. dubnu 2008
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Zdroj: Bloomberg, vlastní úprava

Přistupme k určení difúzního parametru. Nejdříve opět využijeme směrodatné
odchylky denních výnosů upravené na roční horizont, jež je rovna 0,1640963. V tomto
případě však byly výsledky modelu GARCH v porovnání s EGARCH lepší. Použitím
GARCH(1, 1) a následnou úpravou jsme získali hodnotu 0,1695583, která je velmi blízká
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odhadu pomocí směrodatné odchylky historických hodnot. Vstupní hodnoty naší analýzy jsou
opět shrnuty v následující tabulce.
Tabulka 4: Vstupní hodnoty ESPA-ČS zajištěný fond 35
Počáteční

Swapová sazba

hodnota

5 let

212,937

4,16%

Směrodatná odchylka

Směr. odchylka
GARCH(1, 1)

0,1640963

0,1695583

Zdroj: Vlastní úprava

Protože je konstrukce ESPA-ČS zajištěného fondu 35 téměř identická s konstrukcí
fondu předcházejícího, postup analýzy zůstal nezměněn. Nejdříve byla simulace provedena
s volatilitou odhadnutou pomocí směrodatné odchylky a následně pomocí modelu GARCH(1,
1). Opět jsme simulovali deset tisíc cest a podle výplatní funkce určili výnos fondu. Protože
volatilita stanovená oběma způsoby se příliš neliší, bylo možné očekávat podobné výsledky.
V první simulaci jsme získali výsledný průměrný výnos ve výši 18,45% za dobu trvání
fondu. Investice v hodnotě 1 CZK se tedy průměrně zhodnotí na 1,1845 CZK. Diskontováním
bezrizikovou úrokovou mírou, která v tomto případě činí 4,16%, získáme současnou hodnotu
investice ve výši 0,9620 CZK. Výsledek je tedy lepší než v předchozí analýze. Směrodatná
odchylka konečných hodnot investice činila 0,21243.
V simulaci druhé byla spočítána střední hodnota výnosu ve výši 18,03% za pět let.
Naše jednokorunová investice se tedy průměrně zhodnotí na 1,1803 CZK na konci životnosti
fondu. Diskontovaná hodnota pak činí 0,9586 CZK. Při použití výsledků z modelu
GARCH(1, 1) má investice ještě nižší současnou hodnotu než v první variantě. Směrodatná
odchylka hodnot na konci byla 0,20599. Oba histogramy pro hodnoty investice je možné
nalézt v příloze 1 na obrázcích 16 a 17.

4.3.3 Závěr
I při analýze druhého fondu jsme dospěli k závěru, že investice je pro vkladatele
nevýhodná. Současná hodnota investice je přibližně o 4% nižší, než by bylo odpovídající.
Opět musíme upozornit, že jsme v této analýze abstrahovali od poplatků, které by situaci
investora dále zhoršily. Z uvedených čísel vyplývá, že investice do tohoto fondu je o něco
méně nevýhodná než investice do ESPA-ČS zajištěného fondu 23. Podobně jako
v předchozím případě jsme získali přívětivější výsledek při použití historické směrodatné
odchylky.

4.4 ESPA-ČS zajištěný fond 27
ESPA-ČS zajištěný fond 27 je prvním fondem v této analýze, jehož výkonnost závisí
na koši podkladových indexů. Konkrétně se jedná o tři indexy: Standard & Poor’s 500, což je
americký akciový index, Dow Jones Eurostoxx 50, evropský akciový index, a Nikkei 225,
japonský akciový index. Tento koš má postihnout chování celého globálního akciového trhu.

4.4.1 Charakteristika fondu
Stejně jako u předchozích dvou fondů je správcem společnost Erste-Sparinvest KAG
m.b.H. Výnos fondu je odvozen od chování koše tří zmíněných indexů, přičemž každý z nich
má v koši váhu 1/3. Upisovací období proběhlo v termínu od 2. května 2007 do 26. června
2007, doba trvání fondu pak začala 2. července 2007 a skončí 30. června 2012 a je tedy opět
pět let. I minimální investice je znovu v téže výši, 5000 CZK, a v CZK je veden i fond.
Vstupní poplatek byl nulový, výstupní byl ve výši 5% od 2. července 2007 do 30. června
2008 a od následujícího dne do konce trvání fondu ve výši 3%. Po skončení trvání je výstupní
poplatek 0%. Poplatek za správu je stanoven stejně jako u obou předchozích fondů, tj.
maximálně 1% z majetku fondu.
Konstrukce je znovu v podstatě identická s předchozími případy. Rozdíl je v tom, že
místo jediného indexu je výnos závislý na třech různých. Dne 2. července 2007 jsou
zafixovány výchozí hodnoty indexů a určen jejich průměr, který je označen jako 1,00.
V každý kontrolní den se opět spočítá průměr těchto tří indexů a jeho hodnota se porovná
s počáteční. Znovu platí, že je-li aktuální hodnota vyšší, započítává se do výnosu, pokud je
nižší, započítává se hodnota počáteční. Rozhodných dnů je dvacet a všechny dílčí výnosy jsou
na konci shrnuty průměrem jako v ostatních případech. Participace na výnosu byla původně
stanovena jako minimálně 85%, 2. července pak byla určena v konkrétní výši 137,5%.
Výplatní funkci lze vyjádřit jako:

4/?. + 4/?. × 1,375 × (M?SRe − 1)

kde:
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 5kQ
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4 
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20

 5kQ – uzavírací hodnota indexu DJ Eurostoxx 50 v rozhodný den n

 5kQT'T – referenční hodnota indexu DJ Eurostoxx 50 (uzavírací hodnota)



Q

– uzavírací hodnota indexu S&P 500 v rozhodný den n

QT'T

– referenční hodnota indexu S&P 500 (uzavírací hodnota)

4 Q – uzavírací hodnota indexu Nikkei 225 v rozhodný den n

4 QT'T – referenční hodnota indexu Nikkei 225 (uzavírací hodnota)

4.4.2 Analýza
K analýze jako vždy použijeme hodnoty indexů z předposledního dne upisovacích
období. Pro S&P 500 je to hodnota 1497,74 bodu, pro DJ Eurostoxx 50 je to 3921,8 bodu a
pro Nikkei 225 je to 18087,48 bodu. Swapová křivka ze dne 26. června 2007 je zobrazena na
obrázku 11. Z ní je možné získat swapovou sazbu pro parametr driftu, jež činí 4,3%.
Směrodatná odchylka spočítaná z historických výnosů dosahuje hodnoty 0,1524437 pro index
S&P 500, 0,1830581 pro DJ Eurostoxx 50 a 0,196027 pro Nikkei 225. Nyní volatilita získaná
z modelů EGARCH. Pro index S&P 500 byl použit model EGARCH(1, 1) a upravená
hodnota je ve výši 0,0905539. DJ Eurostoxx 50 nejlépe vyhovoval rovněž model
EGARCH(1,1) a upravená hodnota je 0,1130266. Volatilita Nikkei 225 byla získána z modelu
EGARCH(1, 2) a je rovna 0,1760682. Vstupní hodnoty pro analýzu shrnuje tabulka 5.

Swap rate

Obrázek 11: Swapová křivka pro 26. června 2007
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Zdroj: Vlastní úprava
Tabulka 5: Vstupní hodnoty ESPA-ČS zajištěný fond 27
Index

Počáteční hodnota

Swapová sazba

Směrodatná

Směr. odchylka

5 let

odchylka

EGARCH

S&P 500

1497,74

4,3%

0,1524437

0,0905539

DJES 50

3921,8

4,3%

0,1830581

0,1130266

NKY 225

18087,48

4,3%

0,196027

0,1760682

Zdroj: Vlastní úprava

Protože se jedná o fond založený na koši indexů, musíme postup analýzy upravit.
Nejdříve bude provedena simulace deseti tisíc cest pro každý z indexů a následně spočteny
hodnoty průměrů pro každý kontrolní bod a každou cestu. Z těchto hodnot pak bude s užitím
výplatní funkce spočítán výnos, který bude opět diskontován do současnosti.

Při simulacích s použitím historické směrodatné odchylky byla spočtena střední
hodnota výnosu ve výši 20,27% za dobu trvání fondu. Z 1 CZK investice, tak vkladatel na
konci průměrně obdrží 1,2027 CZK. Diskontováním této částky získáme 0,9700 CZK. Stejně
jako v ostatních případech se investice jeví jako nevýhodná, i když s relativně lepším
výsledkem. Směrodatná odchylka konečných hodnot investice činila 0,18667.
V druhém případě byl získán průměrný výnos 18,2% za pět let. Každá koruna původní
investice se tedy průměrně zhodnotí na 1,182 CZK na konci trvání fondu. Současná hodnota
z této částky činí 0,9533 CZK. Výsledek je opět negativní a horší než v první simulaci.
Směrodatná odchylka hodnot investice v čase splatnosti byla 0,14275. Histogramy pro
hodnoty investice na konci je možné nalézt v příloze 1 na obrázcích 18 a 19.

4.4.3 Závěr
Z naší analýzy vyplývá, že ani v případě ESPA-ČS zajištěného fondu 27 se investice
nevyplatí. Současná hodnota výplaty je menší než jedna a je o 3-5% nižší než by odpovídalo
danému případu. Zatímco výsledek druhé metody je podobný jako v ostatní případech, při
použití směrodatné odchylky historických výnosů jsme získali prozatím nejlepší výsledek.
Opět je zapotřebí vzít v úvahu fakt, že bylo počítáno bez poplatků a skutečný výsledek by tak
byl ještě horší, než ukazují tato čísla.

4.5 ESPA-ČS zajištěný fond 32
Tento zajištěný fond je poslední, který je spravován společností Erste-Sparinvest KAG
m.b.H. Výnos fondu je navázán na index NTX, což je evropský blue-chips index. To
znamená, že obsahuje pouze velmi kvalitní akcie. Jeho zajímavostí je horní omezení výnosu,
kterým se budeme věnovat později.

4.5.1 Charakteristika fondu
Doba trvání fondu je rovněž pětiletá, začínající 2. ledna 2008 a končící 31. prosince
2012. Upisovací období proběhlo v termínu od 1. listopadu 2007 do 21. prosince 2007.
Minimální investice činí 5000 CZK a v téže měně je fond veden. Vstupní poplatek byl
stanoven na 1% z vložené částky, výstupní byl určen analogicky s předchozími fondy. První
rok trvaní, tj. od 2. ledna 2008 do 2. ledna 2009, byl poplatek ve výši 5%. Po zbytek doby
trvání fondu činí 3% a po jejím skončení je nulový. Správní poplatek je opět až 1% z majetku
fondu.
Konstrukce fondu je velice podobná jako v předchozích podkapitolách. Výnos fondu
závisí na hodnotách indexu ve dvaceti kontrolních bodech. Počáteční hodnota se stanovuje 4.

ledna 2008. Výnos v těchto bodech se počítá stejným způsobem a tyto dílčí výnosy se na
konci průměrují. Co je odlišné, je existence horního limitu pro výnos fondu, který je stanoven
jako 50% za dobu trvání. Míra participace byla při úpisu omezena dolní hranicí 60% a první
den doby trvání fondu (2. ledna 2008), byla určena konkrétně na 75%. Fond garantuje
navrácení 100% původně vložené částky. Výplatní funkce fondu má podobu:52
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4.5.2 Analýza
Hodnota indexu NTX v předposlední den upisovacího období byla 1960,1 bodu.
Obrázek 12 ukazuje swapovou křivku pro den 21. prosince 2007. Swapová míra pro tento den
činila 4,32%. Lze si povšimnout, že swapová křivka má přibližně konvexní tvar. To je
pravděpodobně způsobeno rostoucí nejistotou v souvislosti se situací na finančních trzích,
v důsledku které začala růst krátkodobá (jednoletá swapová míra).
Směrodatná odchylka historických výnosů byla vypočítána ve výši 0,162348. Úpravou
výstupu z modelu EGARCH(3, 1) byl získán parametr volatility 0,156125. Jako vždy
shrneme vstupní hodnoty pro analýzu v tabulce 6.
Obrázek 12: Swapová křivka pro 21. prosince 2007
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Zdroj: Bloomberg, vlastní úprava
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Prospekt fondu ESPA-ČS zajištěný fond 35, podílového fondu podle §20 rakouského zákona o investičních
fondech
(InvFG),
dostupné
z internetu:
http://www.iscs.cz/files/documents/fondy/fondy_zajistene/ESPA_CS_zajisteny_32/ESPA_ZF32_prospekt.pdf

Tabulka 6: Vstupní hodnoty ESPA-ČS zajištěný fond 32
Počáteční

Swapová sazba

hodnota

5 let

1960,1

4,32%

Směrodatná odchylka

Směr. odchylka
EGARCH(3, 1)

0,162348

0,156125

Zdroj: Vlastní úprava

V případě ESPA-ČS zajištěného fondu 32 musíme vzít v úvahu i horní hranici výnosu,
která je 50%. Postup při simulaci se tím nijak nezmění, pouze provedeme drobnou úpravu při
výpočtu výnosu. Zmíněná úprava je dobře patrná z výplatní funkce fondu uvedené výše.
V souladu se schématem analýzy bude simulace opět provedena pro obě hodnoty parametru
volatility.
V prvém případě jsme aplikováním našich metod dospěli ke střední hodnotě výnosu ve
výši 13,16% za dobu trvání fondu. Z 1 CZK investice tedy po pěti letech průměrně získáme
1,1316 CZK, které nyní diskontujeme. Současná hodnota z této částky činí 0,9118 CZK, což
je opět pod hranicí přijatelnosti investice. Směrodatná odchylka získaných hodnot investice na
konci byla 0,13996.
V druhé situaci byla spočtena střední hodnota výnosu ve výši 12,63%, což znamená,
že jednokorunová investice by se za pět let v průměru zhodnotila na 1,1263 CZK.
Diskontovaná částka pak činí 0,9075 CZK a investice je tedy nevýhodná. Povšimněme si, že
jsme znovu obdrželi horší výsledek při použití parametru volatility z modelu EGARCH.
Směrodatná odchylka konečných hodnot investice činila 0,12383. Histogramy hodnot lze opět
nalézt v příloze 1 na obrázcích 20 a 21.

4.5.3 Závěr
Současná hodnota investice je přibližně o 9% nižší oproti odpovídající úrovni a to
zcela jistě neodpovídá požadavkům investora. V porovnání s ostatními analyzovanými fondy
se jedná o zatím nejhorší možnou volbu. Při výpočtu opět nebyly brány v úvahu poplatky,
které by pravděpodobně již tak špatný výsledek ještě zhoršili. Při porovnání obou způsobu
simulace opět vychází pro vkladatele příznivěji metoda se směrodatnou odchylkou
historických výnosů.

4.6 KB Ametyst, zajištěný otevřený podílový fond IKS KB, a.s.
Abychom rozšířili naši analýzu i na jiné investiční společnosti, byl pro analýzu vybrán
fond KB Ametyst, neboť splňuje příslušná kritéria, definovaná na počátku této kapitoly.
Podobně jako ESPA-ČS zajištěný fond 27 se jeho výkonnost odvíjí od koše indexů. Kromě

akciových indexů Standard & Poor’s 500, Dow Jones Eurostoxx 50 a Nikkei 225 je
v podkladovém koši i index dluhopisový Euro MTS 5-7 Years, který je založen na
střednědobých dluhopisech zemí eurozóny.

4.6.1 Charakteristika fondu
Akumulační období fondu trvalo od 14. května 2007 do 10. srpna 2007. Doba trvání je
stejně jako v případě zajištěných fondů ČS pětileté, přičemž začalo 17. srpna 2007 a skončí
24. srpna 2012. Minimální investovaná částka je 10 000 CZK a ve stejné měně je veden i
fond. Vstupní poplatky jsou závislé na výši investice a začínají na 2% z objemu pro vklady do
99 999 CZK a končí na 1% při vkladu větším než 3 mil. CZK. Do fondu je možné vstoupit i
po skončení akumulačního období avšak vstupní poplatek je v takovém případě 10%
z objemu investovaných prostředků. Výstupní poplatky se liší podle data odprodeje
podílových listů. Pro první rok trvání (do 9. srpna 2008) je poplatek ve výši 4% a dále
s každým rokem klesá o 1 p.b. Po dni zrušení fondu je výstupní poplatek nulový. Poplatek za
obhospodařování je maximálně 0,95%.
Na tomto místě považujeme za nutné upozornit, že ve statutu tohoto fondu chybí
přesný vzorec pro výpočet výnosu, který všechny předchozí fondy ve své dokumentaci měly.
S nejlepším vědomím jsme za použití zkušeností z předchozích příkladů převedli dostupné
informace do podoby rovnic uvedených níže. Domníváme se, že v zájmu transparentnosti by
měla dokumentace zmiňovaný vzorec obsahovat, aby nemohlo dojít k mylnému výkladu
slovního popisu. Rozhodně není naší snahou v této práci poškodit jakoukoliv společnost.
Konstrukce fondu je poněkud odlišná od doposud analyzovaných fondů, i když
základní myšlenka zůstává stejná. KB Ametyst počítá se dvěma profily: dynamickým, který
má 60%-ní podíl akciových indexů a 40%-ní podíl dluhopisového indexu, a konzervativním,
jenž má 40%-ní podíl akciových indexů a 60%-ní podíl dluhopisového indexu. V podílu
akciových indexů má každý z výše jmenovaných indexů třetinový podíl. Do výpočtu výnosu
se zahrnuje profil s vyšší průměrnou výkonností. Výkonnost profilu je opět určena v závislosti
na hodnotách indexů v kontrolních bodech, kterých je opět dvacet a následují ve čtvrtletních
intervalech. Zajímavé je, že fond v těchto bodech uzamyká i záporné výnosy a teprve na konci
se porovnává dosažený výnos a jmenovitá hodnota. Úroveň participace je 65% a fond
garantuje navrácení jmenovité hodnoty podílového listu. Výplatní funkci fondu můžeme
zapsat v následující formě:

kde:

4/?. + 4/?. × 0,65 × >?@M?SR,e − 1; M?SR,e − 1; 0

M?SR,e
M?SR,e

1
 5kQ
 Q
4 Q
k2Q
∑
+
+
1 + 0,4 ×
1
QX 00,6 × 3 × 0 5k
 QT'T 4 QT'T
k2QT'T
QT'T
=
20
1
 5kQ
 Q
4 Q
k2Q
∑
+
+
1 + 0,6 ×
1
QX 00,4 × 3 × 0 5k

4

k2
QT'T
QT'T
QT'T
QT'T
=
20
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4.6.2 Analýza
Hodnota indexu S&P 500 byla v předposlední den upisovacího období 1453,09 bodů,
hodnota indexu DJ Eurostoxx 50 byla 3751,48 bodů, hodnota indexu Nikkei 225 byla 17170,6
bodů a hodnota indexu Euro MTS 5-7 Years byla 142,0239 bodů. Obrázek 13 ukazuje
swapovou křivku pro den 10. srpna 2007 a z ní lze vyčíst požadovanou swapovou míru
4,16%. Směrodatné odchylka činí pro S&P 500 0,1417079, pro DJ Eurostoxx 50 0,1724657,
pro Nikkei 225 0,1922999 a pro Euro MTS 0,0311026. Alternativou v naší analýze pro první
a druhý index bude jak jsme již uvedli dříve výstup modelu EGARCH(1, 1), pro třetí index
výstup z EGARCH(1, 2) a pro čtvrtý GARCH(1, 1). Byly získány hodnoty: 0,0885639 pro
první, 0,1071089 pro druhý, 0,1667356 pro třetí a 0,0220794 pro čtvrtý index. Vstupní
hodnoty shrnuje tabulka 7.
Obrázek 13: Swapová křivka 10. srpna 2007
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Tabulka 7: Vstupní hodnoty ESPA-ČS zajištěný fond 27
Index

Počáteční hodnota

Swapová sazba

Směrodatná

Směr. odchylka

5 let

odchylka

(E)GARCH

S&P 500

1453,09

4,16%

0,1417079

0,0885639

DJES 50

3751,48

4,16%

0,1724657

0,1071089

NKY 225

17170,6

4,16%

0,1922999

0,1667356

EMTS 5-7Y

142,0239

4,16%

0,0311026

0,0220794

Zdroj: Vlastní úprava

U KB Ametyst musíme simulovat vývoj pro všechny čtyři indexy a následně vzít
v úvahu dva výše definované profily. Na konci výpočtu pak výnosnost profilů porovnáme a
pro určení výplaty použijeme ten lepší.
V prvním případě byla vypočtena střední hodnota výnosu ve výši 8,64% za dobu
trvání, přičemž se jedná o konzervativní profil. Z 1 CZK tedy máme po uplynutí pěti let
průměrně 1,0864 CZK. Výše diskontované hodnoty činí 0,8824 CZK. Naše investice tedy
reálně ztratí na své hodnotě a co více, jedná se zatím o nejhorší výsledek. Směrodatná
odchylka hodnot investice na konci byla 0,05437.
Při druhé simulaci byl výhodnější konzervativní profil a byl získán průměrný výnos ve
výši 8,3% za téže dobu. Na konci bychom tedy z jednokorunové investice průměrně získali
1,083 CZK. Současná hodnota z této částky činí 0,8796 CZK a ani v tomto případě není vklad
do tohoto fondu výhodný. Směrodatná odchylka hodnot investice činila 0,039897.
Histogramy konečných hodnot lze nalézt v příloze 1 na obrázcích 22 a 23.

4.6.3 Závěr
Ani u fondu KB Ametyst jsme se nedočkali žádné změny. V obou případech byla
investice nevýhodná a to nejvíce ze všech analyzovaných fondů. Výsledná hodnota je okolo
12% nižší v porovnání s odpovídajícím stavem, přičemž lepší byl konzervativní profil. Tento
výsledek je pravděpodobně způsoben nízkým koeficientem participace a zahrnováním
záporných výnosů do výnosu průměrného. Navíc ani zde jsme do výpočtu nezahrnovali
poplatky. Za velké negativum lze označit i dokumentaci vztahující se k danému případu.
Postup určení výnosu je sice popsán, ale ne dostatečně přesně.

4.7 Shrnutí klíčových výsledků
Pro analýzu bylo vybráno pět zajištěných investičních fondů s pasivní správou. Jedná
se o ESPA-ČS zajištěné fondy 23, 27, 32 a 35 a KB Ametyst zajištěný otevřený podílový

fond. Dva z těchto fondů měly identickou základní konstrukci s jedním podkladovým
indexem, stoprocentní garancí a neomezeným výnosem. Další dva měly stejnou konstrukci
avšak jeden s omezeným maximálním výnosem a další s košem podkladových indexů.
Poslední fond měl dva investiční profily, přičemž pro výpočet výnosu byl použit ten lepší.
Fond sice měl garanci 100%, nicméně do průměrného výnosu se započítávaly i záporné dílčí
výnosy. Ve všech případech byla doba trvání stanovena na pět let.
Pro každý z fondu byly provedeny dvě simulace, jedna používající pro parametr
volatility geometrického Brownova pohybu směrodatnou odchylku historických výnosů a
druhá, jež používala volatilitu získanou z modelu GARCH, respektive EGARCH. Pro drift
byla využita swapová míra platná v příslušném čase.
Výsledek analýzy je stejně znepokojivý jako jednoznačný. Ve všech případech jsme
došli k závěru, že se investice do daného produktu nevyplatí. Současná hodnota investice je o
3-12% nižší oproti odpovídající úrovni. A to v případě, že abstrahujeme od poplatků
spojených se zřízením a správou účtu klienta. Tyto poplatky tak investici dále znehodnotí.
Nejpřijatelnějšího výsledku bylo dosaženo při použití historické směrodatné odchylky u
ESPA-ČS zajištěného fondu 27, zatímco nejhoršího při použití GARCH volatility pro
simulaci fondu KB Ametyst. Tabulka 8 shrnuje všechny v analýze dosažené výsledky.
Ve všech analyzovaných případech byly získány horší výsledky při použití GARCH
volatility než při použití prosté směrodatné odchylky. Můžeme si povšimnout, že s jedinou
výjimkou u indexu DJ AIG Commodity, byl vždy parametr vycházející z GARCH modelu
nižší než v druhé variantě. Toto pravděpodobně potvrzuje, že čím vyšší volatilita
podkladového aktiva, tím větší je cena opce. Ve zmíněném výjimečném případě byly oba
parametry velmi blízké.
Tabulka 8: Shrnutí výsledků analýzy
Současná hodnota 1 CZK

Současná hodnota 1 CZK

investice – Směr. odchylka

investice - GARCH

ESPA-ČS zajištěný 23

0,9483

0,9421

ESPA-ČS zajištěný 35

0,9620

0,9586

ESPA-ČS zajištěný 27

0,9700

0,9533

ESPA-ČS zajištěný 32

0,9118

0,9075

KB Ametyst

0,8824

0,8796

Fond

Zdroj: Vlastní úprava

Z uvedených skutečností tedy vyplývá, že investor by měl volit jiné investiční
instrumenty než zajištěné investiční fondy. I když existuje mnoho různých druhů zahrnujících

aktivně řízené fondy, fondy na koš akcií nebo fondy s garantovaným minimálním výnosem,
které nebyly v této analýze zahrnuty, lze předpokládat, že investiční společnosti budou
uplatňovat podobnou politiku i při konstrukci těchto fondů. Investor není dostatečně
odměňován za riziko podstoupené v rámci své investice. Oblíbenost zajištěných fondů mezi
investory v České republice tak není odpovídající. Pravděpodobně by pro ně bylo vhodnější
seznámit se blíže s problematikou finančních trhů a využít jiných nástrojů.

Závěr
Konstrukce garantovaných investičních fondů obsahuje záruku navrácení původní
investice, popřípadě zhodnocené o předem daný výnos nebo naopak snížené o určité procento.
Kromě této garance se investor může podílet na případném pozitivním vývoji na finančních
trzích. Tyto fondy mají v podstatě charakter opcí nebo dokonce jejich výplata bývá odvozena
od výplaty konkrétní opce. Investiční společnost v takovém případě uzavře swap, kterým
mění úrokový výnos z objemu prostředků, které drží, za výplatu opce.
Opční kontrakt na rozdíl od forwardů a futures představuje pouze právo nikoliv
povinnost. Call opce dává majiteli právo nakoupit podkladové aktivum za danou cenu a put
opce dává právo aktivum prodat. Opce je možné rozdělit dle několika různých hledisek.
Evropské opce umožňují dané právo uplatnit pouze v čase splatnosti, kdežto americké opce je
možné uplatnit kdykoliv v průběhu jejich životnosti. Existují i další druhy, jako například
opce asijské, u kterých je realizační cena stanovována průměrem hodnot v určitých bodech
nebo intervalech. Zajištěné investiční fondy jsou velice často konstruovány právě jako asijské
opce, konkrétně floored asian call option.
Průměrný český investor je značně konzervativní a nemá mnoho zkušeností
s finančními a investičními produkty. To je důvod, proč jsou garantované fondy v České
republice velmi oblíbené. Z informací Asociace pro kapitálový trh České republiky vyplývá,
že spolu s fondy peněžního trhu tvoří v současnosti více než 60% objemu investovaných
prostředků. V letech před počátkem současné globální finanční krize byl patrný jak rozvoj
kolektivního investování, tak i zajištěných fondů, jimž výrazně vzrůstal nejen absolutní objem
finančních prostředků, ale i podíl na trhu. Ve vývoji je patrný pokles v souvislosti krizí a
v posledních dvou letech stagnace.
Black-Scholesův model byl výrazným krokem na poli oceňování derivátů. Důsledkem
toho byla i Nobelova cena pro jeho tvůrce. Tento model je v některých aplikacích používán
dodnes, i když doznal některých úprav. V rámci modelu i naší analýzy předpokládáme, že
cena podkladové akcie sleduje geometrický Brownův pohyb, který je díky nezápornosti ceny
a uvažování relativních místo absolutních změn vhodnější než aritmetický Brownův pohyb. Je
rovněž rozumné předpokládat, že cena akcie sleduje logaritmicko-normální rozdělení a tedy,
že její logaritmus sleduje rozdělení normální. Hodnota opce v modelu závisí na několika
parametrech: realizační ceně, současné ceně bazického aktiva, bezrizikové úrokové míře,
volatilitě, čase do splatnosti a vyplacených dividendách. Pozornost byla věnována zejména
bezrizikové úrokové míře, kterou lze získat buď z výnosové křivky státních dluhopisů, nebo
ze swapové křivky, a volatilitě, kterou lze odhadovat směrodatnou odchylkou historických

výnosů, modelem ARCH, exponenciálním vyrovnáváním, modelem GARCH a EGARCH.
Implikovaná volatilita je volatilita spočítaná za pomoci dosazení tržní ceny opce do modelu a
ponecháním volatility jako neznámé proměnné.
V souvislosti s Black-Scholesovým modelem, jsme zmínili i řecké proměnné, neboli
Greeks. Ty označují citlivosti hodnoty opce na změnu výše zmíněných parametrů. Delta je
citlivost hodnoty na změnu ceny bazického aktiva, theta je označení pro citlivost na změnu
času do splatnosti, rhó pak udává reakci hodnoty při změně bezrizikové úrokové míry, vega
reakci na změnu volatility a gama citlivost delta na změnu ceny bazického aktiva. Znaménka
a velikosti některých z těchto reakcí se liší pro call a put opci.
Protože mají většinou zajištěné investiční fondy charakter asijských opcí a jsou tzv.
path-dependent, tedy jejich hodnota závisí na cestě, jíž se ubírá cena podkladového aktiva,
není možné jednoduše aplikovat Black-Scholesův model. Pro jejich ocenění je nutné použít
simulačních metod Monte Carlo. Základní princip této metody je simulování velkého
množství budoucích výsledků, které jsou následně shrnuty průměrem. Monte Carlo metody se
používají v případech, kdy by exaktní řešení bylo příliš složité nebo časově náročné.
Nejčastější typ garantovaného fondu v podobě floored asian call option má několik
kontrolních bodů, ve kterých se porovnává počáteční cena podkladového aktiva se současnou
cenou, přičemž se započítává vyšší z nich. Takto získané hodnoty se na konci průměrují
prostým aritmetickým průměrem, spočte se výnos a následně vynásobí mírou participace, což
je předem stanovené procento, jímž se investor podílí na výnosu. Pro analýzu takového fondu
je tedy zapotřebí simulovat vývoj ceny aktiva, abychom mohli stanovit hodnotu opce.
Pro analýzu jsme vybrali pět garantovaných fondů, které splňují naše požadavky,
například na konstrukci, podkladová aktiva a čas vzniku. Vybrané fondy jsou ESPA-ČS
zajištěný fond 23, 35, 27 a 32 a KB Ametyst, zajištěný otevřený podílový fond Investiční
společnosti KB, a.s. Všechny tyto fondy mají jako bazické aktivum index nebo koš indexů.
V rámci analýzy jsme nejdříve provedli simulaci vývoje ceny podkladového aktiva či aktiv na
deseti tisíc cestách. Při simulaci bylo uvažováno dvacet kroků, neboť ve dvaceti časových
bodech je kontrolována cena a je možné simulovat pouze kroky mezi těmito body, jak bylo
ukázáno v kapitole 3. Pro každou cestu pak byla spočítána výkonnost fondu v souladu
s výplatní funkcí garantovaného fondu. Výsledné hodnoty byly shrnuty prostým aritmetickým
průměrem a vypočtena hodnota investice na konci životnosti fondu. Ta byla na závěr
diskontována bezrizikovou úrokovou mírou do současnosti, respektive do uvažovaného
okamžiku investice.

Protože simulaci Monte Carlo pro oceňování opcí je zapotřebí provádět v rizikově
neutrálním světě, použili jsme při generování geometrického Brownova pohybu pro parametr
driftu hodnotu bezrizikové úrokové míry. Pro difúzní parametr byla použita hodnota skutečné
volatility. Oba parametry lze určit různě. Pro tuto analýzu jsme jako bezrizikovou úrokovou
míru zvolili swapovou míru odpovídající danému investičnímu horizontu a okamžiku
investice (uvažovali jsme investici v poslední den akumulačního období). Pro výpočet
volatility byly použity dvě metody, zaprvé směrodatná odchylka historických výnosů a
zadruhé model GARCH, resp. tam, kde byl vhodnější, model EGARCH.
Ve všech případech jsme museli konstatovat, že výsledky jsou pro investory
nepříjemné. Současná hodnota investice je o 3-12% nižší než by odpovídalo podstupovanému
riziku, přičemž při výpočtu bylo abstrahováno od poplatků, jež by výsledek dále zhoršily.
Nejhůře dopadl fond KB Ametyst při využití volatility z modelu EGARCH, kde byla
současná hodnota 1 CZK investované na počátku navýšené o výnos za pět let byla 0,8796
CZK. Nejlepší, i když také negativní, výsledek byl získán při použití směrodatné odchylky
historických výnosů u ESPA-ČS zajištěného fondu 27, kde stejná částka plus výnos
diskontovaná do současnosti činila 0,9700 CZK. U všech fondů jsme získali horší výsledky
při použití volatility z modelů GARCH a EGARCH, přičemž kromě jednoho případu byly
hodnoty volatility z těchto modelů nižší než prosté historické směrodatné odchylky. U
zmíněné výjimky nebyl rozdíl hodnot volatility nijak výrazný. Toto je v souladu s opční
teorií, kde jak jsme zmínili v příslušné části, roste hodnota opce s růstem volatility bazického
aktiva.
Z analýzy vyplývá, že investor není dostatečně kompenzován za riziko, které
podstupuje při investici do garantovaných fondů, i když pro něj zajištění může vypadat
lákavě. Patrně nejvhodnější by bylo prohloubit svoje znalosti o finančních trzích a
investičních možnostech, aby mohl opustit myšlenku stoprocentní garance navrácení
vložených prostředků. Analýza byla provedena na jednom hlavním typu fondu a existuje
možnost, že některé další mohou být výhodnější. Domníváme se však, že vzhledem k
jednoznačnosti našich výsledků není důvod věřit, že investiční společnosti budou u ostatních
typů zajištěných fondů provádět výrazně jinou politiku. To je spojeno i s komplikovaností
výpočtu a někdy i obtížnosti získávání informací, díky čemuž běžný investor nedokáže
výhodnost či nevýhodnost investice do garantovaného fondu posoudit.
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