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Abstrakt
Diplomová práce je zaměřena na moţnosti kvantifikace kreditního rizika pomocí konceptu
KMV modelu. V úvodu jsou nastíněny základní přístupy měření kreditního rizika.
V následujících kapitolách je blíţe popsána podstata KMV modelu se zaměřením na jeho
aplikaci v podmínkách českého kapitálového trhu. V závěru tohoto celku je provedena
vlastní kalibrace KMV modelu. Analytická část týkající se kvantifikace kreditního rizika
s vyuţitím KMV modelu je prováděna na vybraných společnostech obchodovaných na
Burze cenných papírů Praha. Dosaţené výsledky jsou následně konfrontovány s oficiálními
ratingovými stupni agentury Moody´s.

Abstract
The thesis is focused on the options of quantifying credit risk by using the concept of the
KMV model. The introduction outlines the basic approaches to measuring credit risk. In
the following chapters is specified the nature of KMV model with the focus on its
application in the Czech capital market. Self-calibration of the KMV model is made in this
part. The analytical part related to the quantification of credit risk using the KMV model is
implemented on selected companies which are traded on the Prague Stock Exchange. The
results obtained are consequently confronted with the official rating degrees of agency
Moody's.
Klíčová slova: KMV model, Mertonův model, kreditní riziko, rating, teorie oceňování opcí
Keywords: KMV model, Merton model, credit risk, rating, option pricing theory
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ÚVOD
Riziko vyplývající z nejistoty splacení budoucích závazků protistrany je nejstarším rizikem
na finančních trzích. Kreditní riziko je tak staré jako systém půjčování finančních
prostředků mezi subjekty. Zvyšující se význam kreditního rizika na globálních finančních
trzích vyvolává snahu o správný, a co moţná nejpřesnější odhad budoucí ztráty plynoucí
z nesplněných závazků protistrany. Zejména pak v období hospodářských recesí je kladen
nemalý důraz na spolehlivou kvantifikaci kreditního rizika. Nedávná zkušenost s
globální finanční a hospodářskou krizí potvrdila, ţe podhodnocení pravděpodobnosti
selhání dluţníka můţe významně ohrozit stabilitu finančních trhů.
Rozmach vývoje modelů řízení kreditního rizika, kterého jsme v posledních několika letech
svědky, je důsledkem nespokojenosti účastníků na finančních trzích s tradičním
posouzením úvěruschopnosti protistrany 1 . Vývojem nových kreditních modelů se tak
otevřela moţnost kvantifikace rizika selhání protistrany nejen na úrovni jednotlivých
transakcí, ale i celých společností či portfolia finančních aktiv. Kvantitativní modely řízení
kreditního rizika jsou v dnešní době značně rozsáhlým tématem, jakoţto důsledek
inovativních trendů a modifikací v oblasti kreditních derivátů a dluhových finančních
nástrojů korporací.
Hlavním cílem této diplomové práce je aplikace KMV modelu na vybraných společnostech
veřejně obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Na základě odhadu
pravděpodobnosti defaultu těchto společností bude otestována jeho vypovídací schopnost
v podmínkách českého kapitálového trhu. Následně bude vysloven závěr, zda aplikace
KMV modelu v prostředí kapitálového trhu České republiky nabízí spolehlivé stanovení
pravděpodobnosti defaultu na úrovni společnosti.
V první teoretické části se pokusím shrnout poznatky týkající se KMV modelu společně
s jeho historickým vývojem a aktuálním pojetím. V této části budou nejprve představeny
základní přístupy kvantifikace kreditního rizika. Následně bude popsán historický vývoj
KMV modelu a jeho modifikace. Součástí tohoto celku bude objasnění podstaty KMV
modelu a bliţší popis jeho základních proměnných. Cílem této části by měl být pokus o
1

Onder [21]

-1-

uvolnění předpokladu normálního rozdělení vzdálenosti společnosti od defaultu2 a vlastní
přístup ke kalibraci modelu.
Ve druhé části diplomové práce se zaměřím na praktickou aplikaci KMV modelu na
vybraných společnostech, jejichţ akcie jsou aktivně obchodovány na hlavním trhu Burzy
cenných papírů Praha. Na tomto místě se budu podrobněji věnovat odhadu jednotlivých
proměnných KMV modelu. Závěrem bude stanovena pravděpodobnost defaultu
analyzovaných společností a následně zhodnocena vypovídací schopnost dosaţených
výsledků.

2

V KMV modelu známé jako Distance-to-default – viz dále.
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1. POJETÍ KREDITNÍHO RIZIKA A
MOŢNOSTI JEHO MĚŘENÍ
V současné době proniká pojem kreditního rizika do různorodých oborů. Podnikatelské
subjekty vyuţívají cizí kapitál pro účely realizace fůzí a akvizic, rozšíření kapacit či zvýšení
růstového potenciálu, soukromé osoby vyuţívají půjček ke koupi bytů či spotřebního zboţí.
Tradičními poskytovateli kapitálu a zároveň i hlavními nositeli kreditního rizika jsou však
banky, finanční instituce, pojišťovny a veřejný sektor. Přestoţe modely kreditního rizika
byly vyvinuty jiţ v druhé polovině minulého století, půjčování kapitálu je zejména
subjektivní proces. Finanční výkazy potenciálního dluţníka jsou věřitelem pravidelně
analyzovány před samotným poskytnutím půjčky. Interpretace závěrů ohledně finančního
zdraví a stability dluţníka však více či méně závisí na subjektivním posouzení finančního
analytika.
Za povšimnutí stojí skutečnost, ţe v posledních několika letech dochází k rychlejšímu
vývoji v oblasti řízení kreditního rizika neţ kdykoliv předtím a mnoho komerčně
dostupných modelů je aktivně vyuţíváno na trhu. Tento fenomén vysvětluje
Georgakopoulos [10] dvěma důvody. První důvod uvádí implementaci konceptu Basel II,
jako druhý důvod uvádí rozvoj sekuritizace dluhopisových portfolií, která vyţaduje
intenzivní potřebu kvantitativních odhadů kreditního rizika.
Literatura (např. Saunders, Allenová [24]) rozlišuje moţnosti měření kreditního rizika na
tradiční přístupy a na přístupy moderní. Jednotlivým modelům se věnuji v následujících
podkapitolách.

1.1

TRADIČNÍ PŘÍSTUPY MĚŘENÍ
KREDITNÍHO RIZIKA

Tradiční přístupy měření kreditního rizika se zaměřují zejména na událost selhání dluţníka
a ignorují tak úvahy o zlepšení či zhoršení bonity dluţníka v čase. Saunders a Allenová [24]
zahrnují do této skupiny čtyři modely: (1) expertní systémy; (2) nestranné systémy; (3)
ratingové systémy a (4) skóringové modely.
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Bodem zájmu expertních systémů je analýza pěti klíčových faktorů (reputace společnosti,
kapitálová struktura, volatilita zisku, kolaterál a makroekonomická situace), kterým je
následně přiřazena váha na základě subjektivního odhadu za účelem dosaţení rozhodnutí o
moţnostech poskytnutí úvěru dluţníkovi. Zhodnocení těchto faktorů je prováděno
finančními analytiky, kteří mohou být ve svých závěrech vzájemně nekonzistentní a značně
subjektivní. Saunders a Allenová [24] povaţují tuto vlastnost za hlavní nevýhodu expertních
systémů.
Nestranné systémy hlavní nedostatky expertních systémů částečně eliminují. Podstatou
nestranných systémů je vyuţití databází o historických splátkách poskytnutých úvěrů ve
vztahu k selhání dluţníka. Kdykoliv je kvantifikováno kreditní riziko poskytnutého úvěru,
je nestranný systém aktualizován za pomoci systému váţených průměrů, kde nejvyšší váha
je přiřazena nejnovější události. Nestranné systémy jsou proto flexibilní systémy, které
reagují na změnu podmínek na trhu v rámci procesu rozhodování o poskytnutí úvěru.
Ratingové systémy zastávají úlohu indikátorů potenciální úvěrové ztráty z důvodu selhání
dluţníka v placení, prodlení v placení či částečného splacení dluţné částky. Uţivatelům
ratingu slouţí tyto indikátory zejména pro zhodnocení bonity dluţníka. Základní rozdíl
mezi ratingovými a skóringovými modely tkví ve skutečnosti, ţe se skóringové modely
zaměřují zejména na historická data a nehodnotí tak budoucí vývoj analyzovaného
subjektu. Pouze výjimečně se v případě skóringu hodnotí nefinanční ukazatele (Vinš, Liška
[28]).

1.2

MODERNÍ PŘÍSTUPY MĚŘENÍ
KREDITNÍHO RIZIKA

Moderní přístupy měření kreditního rizika mohou být v závislosti na jejich vztahu k teorii
oceňování aktiv děleny na (1) strukturální modely zaloţené na teorii oceňování opcí, (2)
redukované modely.
Impulsem pro vývoj strukturálních modelů bylo poloţení základů moderní teorie
oceňování opčních kontraktů, která je spjata se jmény Fisher Black, Myron Scholes a
Robert Merton. Primárním východiskem strukturálních modelů není projekce očekávaného
peněţního toku pro období čerpání dluhu, ale vycházejí z dat kapitálových trhů.
Předpokladem je však efektivní fungování kapitálových trhů, kdy jsou veškerá očekávání
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týkající se peněţního toku analyzovaného subjektu bez časového zpoţdění inkorporována
do trţní ceny obchodovaných cenných papírů. Pro aplikaci strukturálních modelů je proto
nezbytná znalost dat akceptovaných všemi účastníky trhu. Tento poţadavek je však
v prostředí rozvíjejících se kapitálových trhů značně omezující (viz kapitola 4).
Počátkem sedmdesátých let minulého století aplikoval Merton [20] model oceňování opcí
pro stanovení hodnoty závazků a aktiv korporací. Mertonův model propojuje kreditní
riziko firmy s její kapitálovou strukturou a nahlíţí na vlastní kapitál společnosti jako na
kupní opci, jejímţ podkladovým aktivem je trţní hodnota aktiv společnosti s realizační
cenou odpovídající hodnotě bezkupónového dluhopisu. Základní myšlenkou tohoto
modelu je skutečnost, ţe racionální investor uplatní opci vţdy, pokud je trţní hodnota
podkladového aktiva vyšší neţ realizační cena opce. Trţní hodnotu aktiv lze odvodit z trţní
hodnoty vlastního kapitálu (trţní kapitalizace) podniku, jehoţ podíly jsou předmětem
obchodů na kapitálových trzích (viz. kapitola 2.2.2). Mertonův model tak představuje
významný krok kupředu v oblasti vývoje kvantifikace kreditního rizika korporací.
Merton [20] vychází z předpokladu, ţe trţní hodnota emise korporátních dluhopisů závisí
na třech faktorech: (1) poţadovaná míra výnosnosti bezrizikových dluhopisů (např.
vládních dluhopisů či korporátních dluhopisů s vysokým ratingovým stupněm); (2)
parametry emise dluhopisu (např. splatnost dluhopisu, kupónová sazba apod.); (3)
pravděpodobnost, ţe emitent dluhopisu nebude schopný v budoucnu uspokojit své
závazky spojené s emitovaným dluhopisem. Mertonův model je zaloţen na několika
striktních předpokladech. Podstatným omezujícím předpokladem je kapitálová struktura
společnosti a charakter dluhu, kterým je analyzovaná společnost zatíţena, neboť je
vyţadována homogenní skupina dluhopisů se shodnou splatností v čase . V intervalu od
okamţiku emise dluhu do jeho splatnosti v čase

tak společnost udrţuje stabilní absolutní

výši cizího kapitálu. V praxi podnikových financí je však udrţování stabilní výše dluhového
zatíţení výjimečným jevem, neboť je obvyklé, ţe velikost zadluţení odpovídá
dlouhodobým potřebám financování v oblasti rozvoje podnikatelského celku.
Merton dále předpokládá platnost teorému Miller – Modigliani I, kdy se hodnota
společnosti na základě změny její kapitálové struktury nemění. Následně vymezuje
předpoklad o existenci trhu zapůjčitelích fondů se stejnou úrokovou mírou pro vklady i
úvěry.
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Výše uvedené předpoklady jsou rozšířením předpokladů Black - Scholesova modelu
oceňování opcí. Pro úplný výčet předpokladů Mertonova modelu následně uvádím
předpoklady, na kterých je zaloţen Black-Scholesův model (Hull [12], s. 290):


Neexistují transakční náklady ani daňové zatíţení,



Neexistují restrikce krátkých prodejů (tzv. short selling),



Trhy jsou dokonalé a zcela likvidní,



Cenné papíry jsou dokonale dělitelné,



Hodnota pokladového aktiva sleduje stochastický proces blíţe popsaný v kapitole
2.2,



Moţnost příleţitostí bezrizikových arbitráţí je vyloučena,



Cenné papíry jsou obchodovány ve spojitém čase,



Bezriziková úroková míra je konstantní a stejná pro všechny splatnosti.

Koncem osmdesátých let byla koncepce Mertonova modelu oceňování korporátních
dluhopisů uplatněna společností KMV Corporation v procesu kvantifikace kreditního
rizika dluţníka (dále také „KMV 3 model“). KMV model při ocenění kreditního rizika
vyuţívá východiska a závěry prací Mertona, kdy na hodnotu vlastního kapitálu společnosti
nahlíţí jako na kupní opci s podkladovým aktivem odpovídajícím hodnotě aktiv společnosti
a realizační cenou na úrovni dluhového zatíţení analyzované společnosti. KMV model
definuje selhání analyzované společnosti v momentě, kdy trţní hodnota podnikových aktiv
odvozená z trţní ceny vlastního kapitálu poklesne pod úroveň splatných dluhů. Pro
kvantifikaci

kreditního

rizika

následně

KMV

model

zavádí

novou

proměnnou - Distance-to-default, který udává počet směrodatných odchylek trţní hodnoty
aktiv analyzované společnosti v čase

od úrovně cizího kapitálu splatného v čase . Pro

určení pravděpodobnosti defaultu společnosti je následně aplikována distribuční funkce
normovaného normálního rozdělení. Zakladatelé společnosti KMV Corporation Oldrich
Vasicek a Stephen Kealhofer později rozšířili a zdokonalili KMV model tak, aby jeho
výstupy více odpovídaly reálnému stavu v oblasti korporátních financí. Na vlastní kapitál
pohlíţí Vasicek a Kealhofer nikoliv jako na evropskou kupní opci, ale ztotoţňují ho s
věčnou bariérovou opcí, kde podkladovým aktivem je trţní hodnota aktiv společnosti.
Jakýkoliv pokles trţní hodnoty podnikových aktiv pod úroveň předem stanovené hraniční

3

Původ názvu KMV modelu je třeba hledat ve jménech jeho zakladatelů: Kealhofer, McQuown a Vasicek.
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hodnoty tak indikuje okamţité selhání analyzované společnosti. V teorii risk managementu
je tento model známý pod názvem „VK – model“ (Lu [18]).
V roce 2002 došlo k akvizici společnosti KMV Corporation a ratingové agentury Moody´s
(dále také „MKMV model“). Tato akvizice byla dalším důleţitým milníkem praktické
aplikace strukturálních modelů v procesu analýzy bonity dluţníka, neboť tím bylo
dosaţeno spojení teoretického pohledu na moţnost ocenění kreditního rizika a široké
databáze dat o finanční stabilitě společností a okolnostech předurčujících případnou
událost jejich defaultu. Pravděpodobnost defaultu stanovená na základě postupů
MKMV modelu je v současné době komerčním produktem ratingové společnosti Moody´s.
Zatímco strukturální modely jsou závislé na kapitálové struktuře společnosti, redukované
modely vnímají default jako exogenní jev. Hlavní předností redukovaných modelů je
skutečnost, ţe nevyţadují údaje o kapitálové struktuře sledovaného subjektu. Proces
úpadku dluţníka je tak modelován jako náhodný proces Poissonovského typu (Onder [21]).
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2. CHARAKTERISTIKY KMV MODELU
2.1

PODSTATA KMV MODELU

Přestoţe primárním záměrem prací Mertona [20] bylo oceňování korporátních obligací,
běţná praxe oceňování aktiv pouţívá jeho model pro své původní účely jen zřídka. Svůj
význam zaznamenal v kvantifikaci kreditního rizika. Je nezbytné poznamenat, ţe principy
KMV modelu jsou zaloţeny na takové právní formě společnosti, která umoţňuje
vlastníkům kapitálu omezené ručení. V podmínkách českého práva lze uvaţovat následující
právní formy podnikání4:
a) Fyzická osoba dle zákona č. 455/1991, ţivnostenský zákon
Ţivností je rozuměna soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním
jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosaţení zisku a za podmínek
stanovených zákonem č. 455/1991, ţivnostenský zákon. Fyzická osoba
provozující podnikatelskou činnost na základě ţivnostenského zákona ručí
za své závazky veškerým svým majetkem.
b) Právnická osoba dle zákona č. 513/1991, obchodní zákoník
I.

Společnost s ručením omezeným
Společnost s ručením omezeným můţe být zaloţena 1 - 50 společníky.
Podmínkou vzniku je vklad do společnosti ve výši stanovené zákonem.
Jednotliví společníci ručí za závazky společnosti pouze do výše
nesplacených vkladů. V případě plného splacení svých vkladů jiţ neručí.

II.

Akciová společnost
Základní jmění akciové společnosti je rozvrţeno na určitý počet akcií o
určité nominální hodnotě. Akciová společnost můţe být zaloţena jedním
zakladatelem, pokud je jím právnická osoba nebo více zakladateli. Akciová
společnost ručí za své závazky celým svým jměním, jednotliví akcionáři
za závazky akciové společnosti neručí.

4

Zdroj: Zákon č. 513/1991, obchodní zákoník; Zákon č. 455/1991, ţivnostenský zákon.
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III.

Veřejná obchodní společnost
Ve veřejné obchodní společnosti podnikají pod společnou firmou alespoň
dvě osoby - fyzické nebo právnické. Veřejná obchodní společnosti ručí za
své závazky veškerým svým majetkem. Společníci ručí za závazky
společnosti veškerým svým majetkem společně a nerozdílně.

IV.

Komanditní společnost
Komanditní společnost je osobní společnost smíšené typu - jeden nebo více
společníků ručí za závazky společnosti celým svým majetkem
(komplementáři) a jeden nebo více společníků ručí za závazky
společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v
obchodním rejstříku (komanditisté). Komplementářem můţe být fyzická i
právnická osoba.

V.

Druţstvo
Druţstvo je společenství neuzavřeného počtu osob zaloţeným pro účely
podnikání, nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb
svých členů. Druţstvo jakoţto právnická osoba odpovídá za porušení svých
závazků celým svým majetkem. Členové za závazky druţstva neručí.

Pro účely vyuţití KMV modelu v prostředí obchodního práva České republiky je teoreticky
moţné uvaţovat se společností s ručením omezeným, akciovou společností či druţstvem.
Praktické aplikaci KMV modelu na společnosti s ručením omezeným a druţstvu však
zabraňuje skutečnost, ţe podíly vlastního kapitálu těchto společností nejsou předmětem
obchodů na oficiálním burzovním trhu. Pokud nebude uvedeno jinak, v dalším textu bude
z výše uvedených důvodů uvaţováno pouze s akciovými společnostmi.
Právě omezené ručení za závazky vyplývající z provozování ekonomické činnosti znamená,
ţe vlastníci kapitálu mají právo, nikoliv však povinnost, splatit závazky věřitelům
společnosti a převzít tak zbývající část aktiv (tedy aktiv sníţených o hodnotu splacených
závazků). Věřitelé společnosti jsou v ekonomickém slova smyslu vlastníky společnosti aţ
do okamţiku, kdy jsou jejich závazky plně splaceny vlastníky kapitálu. Z pohledu teorie
oceňování opcí tak vlastní kapitál společnosti představuje kupní opci, kde podkladovým
aktivem je trţní hodnota aktiv společnosti s realizační cenou odpovídající hodnotě
splatných závazků, kterými je společnost zatíţena. Hodnotu vlastního kapitálu společnosti
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je však třeba chápat na úrovni trţní hodnoty čistého obchodního majetku, nikoliv tak, jak ji
vymezuje účetnictví.
Předpokládejme společnost, jejíţ hodnota závazků odpovídá
kapitálu je

a trţní hodnota podnikových aktiv

kupní opce v čase - , kde

, trţní hodnota vlastního

. Obrázek níţe ilustruje výplatní schéma

je doba splatnosti závazků

a

.

Obrázek 2-1 Výplatní schéma kupní opce v KMV modelu

A

VE

VE´

VE´´

0

X

VA´

VA

Zdroj: Crosbie, Bohn [5]; vlastní tvorba

Nechť je v časovém okamţiku

- trţní hodnota aktiv společnosti, která je zatíţena

dluhem o velikosti , na úrovni

. Trţní hodnota vlastního kapitálu společnosti je potom

implicitně určena na úrovni
úrovni dluhu

. Pokud v čase - odpovídá trţní hodnota aktiv

právě

(tj. aktiva společnosti budou financována výhradně cizím kapitálem),

hodnota vlastního kapitálu poklesne na

. Vztah mezi trţní hodnotou aktiv a trţní

hodnotou vlastního kapitálu společnosti v čase - je vyjádřen silně zvýrazněnou křivkou
spojující body

a . Pozitivní trţní hodnota vlastního kapitálu v čase - je důsledkem

skutečnosti, ţe pro volatilitu aktiv společnosti,

, platí v čase - :

tak pozitivní volatilita aktiv představuje naději, ţe trţní hodnota aktiv

. Pro investory
dosáhne v době

splatnosti dluhů úrovně přesahující hodnotu dluhů . Zároveň platí, ţe s rostoucí mírou
volatility tato naděje odpovídajícím způsobem roste, coţ má pozitivní dopady na trţní
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hodnotu vlastního kapitálu společnosti v období - . Tuto skutečnost nemění fakt, ţe
volatilita aktiv má vliv nejen na růst hodnoty aktiv společnosti, ale i na jejich pokles.
V uvedeném modelu je však tento fakt irelevantní díky zvolené právní formě podnikání
zaloţené na omezeném ručení vlastníků kapitálu. Důsledkem omezeného ručení vlastníků
kapitálu je, ţe v době expirace opce, resp. okamţiku umoření externích zdrojů financování,
nedosáhne trţní hodnota vlastního kapitálu společnosti záporných hodnot.
Na základě uvedených skutečností se zdá, ţe pro účely zvýšení trţní hodnoty vlastního
kapitálu společnosti by logickým krokem vlastníků kapitálu byla výměna portfolia
stávajících aktiv za aktiva s vyšším rizikem. Tím by došlo k růstu pravděpodobnosti
defaultu společnosti a následnému sníţení trţní hodnoty emitovaného dluhu. Protoţe platí
bilanční rovnice

, výměnou aktiv společnosti

za aktiva s vyšším rizikem dojde k růstu vlastního kapitálu (Crosbie, Bohn [5]). To však
zásadním způsobem koliduje s obvyklým předpokladem rizikové averze investorů, neboť
s růstem rizika portfolia aktiv roste pravděpodobnost, ţe trţní hodnota aktiv společnosti
v době splatnosti cizích zdrojů

dosáhne hodnot v intervalu

a dojde tak k defaultu

společnosti. V souladu s předpokládaným rizikově averzním přístupem investorů by proto
mělo platit, ţe společnosti, které drţí riziková portfolia, udrţují niţší úroveň zadluţení tak,
aby se interval

odpovídajícím způsobem zkrátil.

Zmíněnou hypotézu jsem prověřil na vybraných odvětvích, na kterých působí společnosti
veřejně obchodované na amerických kapitálových trzích. Kritériem zadluţenosti byl
ukazatel poměru účetní hodnoty cizích zdrojů a vlastního kapitálu. Kritériem míry
rizikovosti portfolia byla zvolena směrodatná odchylka trţních cen akcií vybraných
společností vypočtená na základě tříletých historických dat. Data byla čerpána z databáze
profesora Damodarana 5 a zahrnují vzorek 972 společností obchodovaných na kapitálovém
trhu Spojených států amerických v roce 2009. Lze předpokládat, ţe významnou, nikoliv
však jedinou příčinou rizikovosti vlastního kapitálu vyjádřenou směrodatnou odchylkou
trţních cen akcií, je právě charakter portfolia aktiv, kterým společnost disponuje.
Následující graf podává přehled závislosti rizika vlastního kapitálu a míry zadluţení pro
různá odvětví:
DAMODARAN, Aswath. Damodaran Online [online]. January 2010 [cit. 2010-09-05]. Individual company
information. Dostupné z WWW: <http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>.
5
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Graf 2-1 Závislost rizika vlastního kapitálu a míry zadluţení vybraných odvětví
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1
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Zdroj: Damodaran: Individual company information, vlastní výpočty, vlastní graf

Míra závislosti rizika vlastního kapitálu a zadluţení vybraných odvětví byla vyjádřena
korelačním koeficientem, který byl vypočten na úrovni – 0,85. Hodnota korelačního
koeficientu indikuje skutečnost, ţe společnosti působící v rizikovém odvětví (vyjádřeném
směrodatnou odchylkou cen jejich akcií) dosahují menší míry zadluţení neţ společnosti
vystavené niţšímu riziku.
Hodnota cizího kapitálu a trţní hodnota vlastního kapitálu jsou proto vzájemně propojené
veličiny KMV modelu. Pomocí opčního modelu tak lze řešit opačný problém uvedený
na obrázku 2-1. Pomocí trţní hodnoty vlastního kapitálu a velikosti cizího kapitálu lze
implicitně stanovit trţní hodnotu aktiv společnosti. Právě kvantifikace trţní hodnoty
podnikových aktiv za pomoci trţní hodnoty vlastního kapitálu představuje zásadní výhodu,
kterou KMV model disponuje. Jeho závěry jsou přímo odvozeny z veřejných dat na
kapitálovém trhu, coţ inklinuje k objektivnímu posouzení úrovně kreditního rizika
analyzované společnosti. Pro zajištění objektivity výstupu KMV modelu je však nezbytné
předpokládat, ţe kapitálový trh, na kterém jsou podíly vlastního kapitálu společnosti
obchodovány, funguje efektivně, kdy akciový kurz absorbuje veškeré kurzotvorné
informace a nedochází tak k nepoměru mezi vnitřní hodnotou akcie a kurzem akcie. Pokud
je splněn předpoklad, ţe příslušný kapitálový trh, na kterém jsou akcie analyzované
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společnosti obchodovány, funguje efektivně, hodnotu aktiv společnosti odvozenou
z opčního modelu lze povaţovat za hodnotu trţní.
Způsobu stanovení trţní hodnoty aktiv je potřeba věnovat výjimečnou pozornost, neboť
právě diference mezi trţní hodnotou aktiv a hodnotou cizího kapitálu v době jeho
splatnosti

determinuje pravděpodobnost, ţe trţní hodnota aktiv jiţ nepostačí na

uspokojení všech věřitelů společnosti, kterým v čase

vznikl nárok na splacení jejich

kapitálu, důsledkem čehoţ je realizace kreditního rizika a následný default společnosti.
Na základě KMV modelu nastává default společnosti právě tehdy, kdyţ trţní hodnota aktiv
v čase

poklesne pod úroveň hodnoty cizích zdrojů splatných v čase

(dále také „Default

point“ nebo „DPT“). Velikost rozpětí hodnot mezi očekávanou trţní hodnotou
podnikových aktiv a úrovní Default point v okamţiku
nebo „

(dále také „Distance-to-default“

“) předurčuje situaci analyzované společnosti z hlediska kreditního rizika. U

společností, které vykazují větší Distance-to-default (měřeno počtem směrodatných
odchylek), nastane pokles trţní hodnoty podnikových aktiv pod úroveň hodnoty Default
point s menší pravděpodobností, neţ u společností dosahujících velikosti Distance-todefault na niţších úrovních.
Z výše uvedeného vyplývá, ţe pro sníţení pravděpodobnosti defaultu je podstatné
maximalizovat trţní hodnotu podnikových aktiv při současném sníţení zadluţení
společnosti. Takové tvrzení částečně podporují teorie podnikových financí (např.
Valach [27], s. 32), které za základní cíl podnikání povaţují maximalizaci trţní hodnoty
společnosti, pro akciové společnosti maximalizaci trţní ceny jejich akcií. Právě
maximalizace trţní ceny akcií společnosti určuje na základě opčního modelu maximální
trţní hodnotu aktiv společnosti. Cíl minimalizace pravděpodobnosti defaultu společnosti
sníţením celkového zadluţení však koliduje s upraveným modelem Miller – Modigliani, na
základě něhoţ trţní hodnota vlastního kapitálu lineárně narůstá se zadluţením společnosti
z důvodu zvětšujících se úrokových nákladů, které jsou zároveň daňově uznatelným
nákladem a vytvářejí tak pro společnost úrokový daňový štít. Aţ od určité úrovně zadluţení
začínají působit náklady finanční tísně, které s rostoucím zadluţením postupně omezují
výhody, které plynou z daňového štítu. Hodnota vlastního kapitálu tak dosahuje na určité
hladině zadluţení společnosti svého maxima a v důsledku převaţujících nákladů finanční
tísně postupně klesá (Valach [27], s. 288). Aby vlastníci kapitálu sledovali základní cíl
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podnikání v podobě maximalizace trţní hodnoty vlastního kapitálu, musí dosáhnout
v souladu s upraveným modelem Miller – Modigliani určité úrovně zadluţení, které zajistí
optimální náklady kapitálu a tím maximální trţní hodnotu vlastního kapitálu. Dosaţené
zadluţení ovšem v některých případech můţe zvýšit úroveň Default point a
pravděpodobnost realizace kreditního rizika společnosti v čase

tak vzroste. Maximalizaci

trţní hodnoty společnosti a udrţení její platební schopnosti tak lze povaţovat za cíle, jejichţ
vzájemné dosaţení můţe být omezeno právě stupněm financování aktiv společnosti cizím
kapitálem.
Jistým omezením ekonomické podstaty KMV modelu jsou zákonná ustanovení, která
událost defaultu, tak jak ho definuje KMV model, určitým způsobem deformují. Dne
1. 1. 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále
také „insolvenční zákon“). Deformace ekonomické podstaty KMV modelu nastávají
v případě defaultu společnosti. V důsledku implementace insolvenčního zákona nelze
default v ekonomickém slova smyslu, resp. tak, jak ho pojímá KMV model, ztotoţnit se
zrušením společnosti ve smyslu §68 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a to
například z důvodu ochrany před věřiteli společnosti, blíţe definované v insolvenčním
zákoně. Dle insolvenčního zákona poskytuje dluţníkovi moratorium dočasnou ochranu
před jeho věřiteli či před rozhodnutím o úpadku a otevírá tak prostor pro případné
dosaţení dohody s věřiteli společnosti. Po dobu trvání moratoria tak nelze prohlásit
úpadek. Cílem moratoria je zejména pokus o zachování činnosti společnosti, nicméně za
cenu rovného postavení veškerých věřitelů společnosti. Proto je v prostředí České
republiky nezbytné chápat událost defaultu ve smyslu KMV modelu (tedy situace, kdy
Distance-to-default  0) nikoliv jako okamţik úpadku a následného zrušení společnosti, ale
spíše jako insolvenci společnosti ve smyslu insolvenčního zákona.

2.2

TRŢNÍ HODNOTA AKTIV SPOLEČNOSTI A
JEJICH VOLATILITA

2.2.1

Wienerův proces

KMV model předpokládá, ţe aktiva společnosti jsou volně obchodovaná a jejich trţní
hodnota sleduje následující stochastický proces (Hull [12], Lu [18]):
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(2-1)
Kde:

hodnota aktiv
změna hodnoty aktiv
očekávaná výnosnost aktiv
volatilita aktiv
Wienerův proces

Nechť je hodnota kupní opce s podkladovým aktivem
Itôovo lemma lze vyjádřit

. Parametr je funkcí

a . Dle

jako:
(2-2)

V nespojitém čase přejdou rovnice (2-1) a (2-2) do tvaru
(2-3)
a
(2-4)
Kde

a

procesu

představují přírůstky
lze

z rovnic

pozice podkladového aktiva

(2-3)

a

v časovém intervalu
a

(2-4)

vytvořit

. Pro eliminaci Wienerova

portfolio

a krátké pozice opce . Nechť

z drţení

dlouhé

je hodnota vytvořeného

portfolia. Platí:
(2-5)
Kde –

je hodnota krátké pozice opce

aktiva. Změna

v časovém intervalu

a

je hodnota dlouhé pozice podkladového

je dána
(2-6)

Dosazením rovnice (2-3) a (2-4) do rovnice (2-6) získáme
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(2-7)
Protoţe v rovnici (2-7) došlo k eliminaci Wienerova procesu
bezrizikové v časovém intervalu

, zvolené portfolio je

. Aby nedocházelo k bezrizikovým arbitráţím, portfolio

by mělo investorům přinášet stejný výnos, jako bezriziková úroková sazba. Platí tedy, ţe
(2-8)
kde

je bezriziková úroková sazba. Dosazením rovnic (2-5) a (2-7) do rovnice (2-8)

získáme:
(2-9)
Přeskupením rovnice (2-9) získáme:
(2-10)
Rovnice (2-10) představuje Black-Scholes-Merton rovnici (Hull [12], s. 292).
V KMV modelu musí vţdy platit rovnice (2-10) pro vlastní kapitál společnosti, jehoţ
hodnota je funkcí trţní hodnoty podnikových aktiv,

2.2.2

.

Vazby mezi hodnotou aktiv a hodnotou vlastního
kapitálu a vzájemné vztahy jejich volatilit

Vazby mezi trţní hodnotou podnikových aktiv společnosti a trţní hodnotou vlastního
kapitálu zmiňuje ve svém oceňovacím modelu Merton [20]. Podstata KMV modelu je
zaloţena na předpokladu, ţe vlastní kapitál společnosti představuje kupní opci vypsanou na
aktiva společnosti v určitém časovém okamţiku. Realizační cenou opce v KMV modelu je
hodnota podnikových dluhů splatných v čase

. Pokud hodnota aktiv není dostatečně

velká pro uspokojení těchto závazků společnosti, vlastníci kapitálu jakoţto drţitelé opce
tuto opci neuplatní a přenechají hodnotu podnikových aktiv věřitelům. Podstatu kupní
opce lze v KMV modelu rozšířit tak, aby bylo moţné odvodit trţní hodnotu podnikových
aktiv a jejich volatilitu na základě trţní hodnoty vlastního kapitálu a jeho volatility.
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Black - Scholesův model oceňování opcí předpokládá, ţe trţní hodnota podnikových aktiv
sleduje v čase stochastický proces popsaný vztahem (2-1). Je - li
se splatností v čase

hodnota cizích zdrojů

, trţní hodnotu vlastního kapitálu a trţní hodnotu aktiv

společnosti lze popsat vztahem (Crosbie, Bohn [5], s. 16):
(2-11)
Kde:

(2-12)

(2-13)
a

představuje distribuční funkci normovaného normálního rozdělení.

Merton [20] předpokládá, ţe hodnota vlastního kapitálu společnosti představující hodnotu
kupní opce

sleduje stochastický proces:
(2-14)

Kde:

očekávaná míra návratnosti vlastního kapitálu
volatilita vlastního kapitálu

Na základě výše uvedeného textu představuje hodnota kupní opce
aktivem

hodnotu vlastního kapitálu společnosti (

s podkladovým

). Dále proto bude uvaţováno

s rovností:
(2-15)
Po dosazení rovnice (2-14) do rovnice (2-2) a jejich úpravou získáme:
(2-16)
Výraz

vyjadřuje změnu hodnoty opce v závislosti na změně hodnoty podkladového

aktiva

. Pro evropskou kupní opci platí:
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(2-17)
Dosazením rovnice (2-17) do rovnice (2-16) získáme vztah mezi volatilitou aktiv a
volatilitou vlastního kapitálu společnosti (např. Witzany [30]):
(2-18)
Pro účely stanovení volatility aktiv

a trţní hodnoty aktiv

lze vyuţít rovnice (2-11) a

(2-18) jejich vzájemným řešením pomocí iterativních postupů. Praktickým přístupem je
řešení dvou nelineárních rovnic o dvou neznámých6 (Crosbie, Bohn [5]):
(2-19)
(2-20)

2.2.3

Hodnota vlastního kapitálu a jeho volatilita

2.2.3.1 Hodnota vlastního kapitálu
Pro implementaci KMV modelu v procesu řízení kreditního rizika lze teoreticky hodnotu
vlastního kapitálu


zjistit z následujících zdrojů:

Trţní data z kapitálového trhu

Za podstatnou výhodu pouţití dat odvozených z kapitálového trhu lze povaţovat
skutečnost, ţe za předpokladu efektivně fungujícího trhu jsou veškeré faktory ovlivňující
hodnotu společnosti inkorporovány do trţních cen akcií prostřednictvím trţních
mechanizmů. Tím je zaručen předpoklad, ţe hodnota vlastního kapitálu sleduje
stochastický proces popsaný vztahem (2-14). Pouţití dat z kapitálového trhu tak z KMV
modelu dělá silný nástroj kvantifikace kreditního rizika. Při odhadu pravděpodobnosti
defaultu na základě trţních dat je však podmínkou, aby akcie analyzované společnosti byly
obchodované na kapitálovém trhu.

6

Ostatní parametry KMV modelu lze kvantifikovat na základě trţních, popř. účetních dat (viz dále).
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Hodnota společnosti stanovená na základě diskontovaných peněţních toků

Trţní hodnotu vlastního kapitálu společnosti, jejíţ akcie nejsou obchodovány na
kapitálových trzích, lze alternativně zjistit na základě výnosového ocenění diskontovaných
peněţních toků (Mařík et al. [19], Valach [27]). Předpokládáme – li, ţe vlastní ocenění
společnosti je zaloţeno na hladině trţní hodnoty, jak ji vymezuje IVS 7 , lze jeho závěry
vyuţít jako vstupní proměnnou KMV modelu. Zároveň platí, ţe pro aplikaci KMV modelu
je důleţité vytvořit časovou řadu ocenění vlastního kapitálu společnosti na hladině trţní
hodnoty. Tím lze teoreticky simulovat trţní vlivy působící na hodnotu společnosti v čase.
Praktická náročnost však nedovoluje takovou časovou řadu vytvořit.


Účetní data

Úlohou finančních výkazů je poskytovat uţivatelům účetnictví věrný a poctivý obraz
hospodaření

společnosti.

Hodnota

vlastního kapitálu

vymezená účetními výkazy

analyzované společnosti tak představuje ocenění vlastního kapitálu na bázi historických cen
(Mařík et al. [19], s. 324). Významným omezením při vyuţití hodnoty vlastního kapitálu na
základě účetních výkazů je však skutečnost, ţe finanční pozice společnosti je zachycena za
období minulosti, zatímco trţní ceny za splnění předpokladu efektivnosti trhů odráţí
rovněţ budoucí vlivy na hodnotu vlastního kapitálu. Tím je v podstatě eliminována zásadní
výhoda KMV modelu, kdy je trhem vnímané riziko vyplývající z drţení akcií společnosti
zohledněno v hodnotě a volatilitě vlastního kapitálu. Neméně významným nedostatkem
účetních výkazů je striktní dodrţování účetních zásad, jejichţ důsledkem je odchýlení cen
prezentovaných v účetních výkazech od cen akceptovaných trhem.
Na základě výše uvedeného bude nadále pro odvození trţní hodnoty vlastního kapitálu
společnosti uvaţováno výhradně s daty kapitálového trhu.
Hodnotu vlastního kapitálu zjištěnou na základě dat z kapitálového trhu nadále ztotoţníme
s trţní kapitalizací společnosti, tj. aktuální cena akcie vynásobená celkovým počtem
upsaných akcií. Mařík et al. [19] však upozorňuje na skutečnost, ţe při nákupu většího
počtu akcií je cena tohoto nákupu o 20 - 50 % větší oproti předcházejícímu stavu. Jako
důvody uvádí následující:

7

International Valuation Standards
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Akcie jsou „přeplacené“,



prémie kontrolního balíku akcií je cenou za moţnost kontrolovat chod společnosti,



sníţení nákladů zastoupení,



vznik synergických efektů.

Ideálním stavem by bylo vyjádření trţní hodnoty vlastního kapitálu na základě trţní
kapitalizace dále upravené o odpovídající prémii za kontrolu. Takto upravená hodnota trţní
kapitalizace pak vyjadřuje hodnotu vlastního kapitálu na úrovni trţní hodnoty.

2.2.3.2 Volatilita vlastního kapitálu
Volatilitou vlastního kapitálu rozumíme intenzitu kolísání jeho hodnoty během určitého
časového intervalu. V KMV modelu hraje hodnota volatility trţních hodnot vlastního
kapitálu analyzované společnosti významnou úlohu. Růst volatility vlastního kapitálu má za
jinak neměnných okolností dle rovnice (2-18) bezprostřední dopady na hodnotu
podnikových aktiv a jejich volatilitu. Zvýšení volatility vlastního kapitálu způsobí za jinak
neměnných okolností sníţení trţní hodnoty aktiv společnosti a zároveň zvýšení volatility
aktiv. Sníţení volatility vlastního kapitálu má naopak za následek zvýšení trţní hodnoty
aktiv společnosti a sníţení jejich volatility. V podmínkách KMV modelu hraje úroveň trţní
hodnoty aktiv a jejich volatilita nezastupitelnou roli, neboť indikují pravděpodobnost, ţe
trţní hodnota aktiv v čase

poklesne pod úroveň splatných závazků a dojde k realizaci

rizika defaultu společnosti8.
Při stanovení volatility vlastního kapitálu analyzované společnosti lze vyuţít následující
přístupy:

2.2.3.2.1

Odhad volatility na základě historických dat

Odhad volatility vlastního kapitálu společnosti na základě historických dat je moţné
povaţovat za základní přístup. Tento přístup vychází ze skutečnosti, ţe cena akcie je na
kapitálovém trhu stanovena na bázi fixních časových intervalů (např. kaţdou minutu, den či
týden).

8

Vztahem mezi trţní hodnotu aktiv a hodnotou cizích zdrojů se blíţe zabývám v rámci kapitoly 2.3.

- 20 -

Nechť

je počet pozorování,
,

je cena akcie na konci i-tého intervalu, kde

představuje délku časového intervalu v letech a

je logaritmus výnosnosti

dvou po sobě následujících cen finančního aktiva na konci i-tého intervalu, tj.
Směrodatná odchylka

.

je vyjádřena vztahem (Hull [12], s. 286):

(2-21)
Pro směrodatnou odchylku cen akcií v ročním vyjádření (

) platí:
(2-22)

Volba parametru
stanovení

hraje při odhadu volatility cen akcií významnou roli. Pro vyšší přesnost

je vhodné zvolit delší časovou řadu, čímţ jsou eliminovány neočekávané

výkyvy cen akcií a vztah (2-22) inklinuje ke konzistentnímu a nestrannému odhadu.
Problémem je však skutečnost, ţe volatilita v čase kolísá a data odpozorovaná v minulosti
nemusí být relevantní pro odhad budoucí volatility.
Přestoţe je koncept historické volatility v praxi často pouţívanou metodou, nedokáţe
dostatečně zohlednit základní vlastnosti volatility. Mezi některé vlastnosti volatility patří
(Štěrba [26]):


Fat tails

Při porovnání pravděpodobnostního rozdělení výnosů časové řady finančního aktiva
s normálním pravděpodobnostním rozdělením lze pozorovat, ţe pravděpodobnostní
rozdělení výnosů finančního aktiva má tlustší konce. Důsledkem této vlastnosti je, ţe u
výnosností finančních aktiv dochází častěji k extrémním pohybům neţ by odpovídalo
předpokladu normálního rozdělení.


Persistence volatility

Persistence volatility (Volatility clustering) představuje empiricky pozorovaný jev, kdy velké
změny výnosů finančních aktiv jsou následovány dalšími velkými změnami výnosů a
naopak po malých změnách výnosů obvykle následují další malé změny výnosů. Tento jev
je důsledkem přetrvání šoků na finančních trzích. Pro volatilitu finančních aktiv je proto
typické, ţe se v čase shlukuje.
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Mean reversion

Všeobecně přijímaná vlastnost mean reversion vyjadřuje, ţe volatilita výnosů finančního
aktiva by měla oscilovat kolem svého dlouhodobého rovnováţného stavu. Budoucí
hodnoty volatility by tak měly konvergovat k dlouhodobému průměru.


Vliv nových informací

Na základě empirických pozorování bylo zjištěno, ţe negativní cenový šok se projeví ve
větší volatilitě výnosů finančních aktiv, neţ stejně velký pozitivní cenový šok. Asymetrický
vliv nových informací má proto za následek negativní zešikmení rozdělení výnosů
finančních instrumentů. To se týká zejména výnosů akcií či akciových indexů. Vlastnost
asymetrického vlivu nových informací nebyla potvrzena v případě měnových kurzů.

2.2.3.2.2

Exponentially Weighted Moving Average Model (EWMA)

Model EWMA představuje rozšíření odhadu volatility na základě historických dat. Jeho
přednost spočívá v tom, ţe novější data mají větší význam při odhadu volatility, neţ data
starší. EWMA je zaloţen na váţeném průměru historických rozptylů výnosů finančních
aktiv, přičemţ nejvyšší váhu mají nejnovější data a jednotlivé váhy se exponenciálně sniţují
se stářím dat. Tím je odstraněn významný nedostatek odhadu volatility na základě
historických dat, neboť volatilita finančních aktiv je více ovlivněna současnými událostmi,
coţ model EWMA zohledňuje přidělením vyšší váhy.
Volatilita je na základě EWMA stanovena jako (Hull [12], s. 463):
(2-23)
Kde parametr

2.2.3.2.3

. RiskMetricsTM vyuţívá pro výpočet volatility parametr

ve výši 0,94.

Implikovaná volatilita 9

Implikovaná volatilita je taková volatilita, pro kterou je po dosazení do modelu oceňování
opcí teoretická cena opce stejná jako její trţní cena. Implikovaná volatilita tak představuje
nástroj pro určení volatility finančního instrumentu, který je podkladovým aktivem pro
obchodovatelné opční kontrakty. Faktem zůstává, ţe volatilita, jakoţto jediná proměnná

9

Zdroj: Hull [12]
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v modelu oceňování opcí (2-11), není přímo pozorovatelná na kapitálovém trhu. Zatímco
volatilita zjištěná na základě historických dat vyjadřuje volatilitu výnosnosti aktiva
v minulých obdobích s předpokladem zachování této volatility pro období budoucí,
implikovaná volatilita zohledňuje aktuální podmínky na kapitálovém trhu. V případě, ţe je
dodrţen předpoklad efektivního fungování trhu a veškeré informace jsou tak zohledněny
v ceně aktiva, je moţné implikovanou volatilitu označit za volatilitu akceptovanou všemi
účastníky trhu. Implikovaná volatilita pak představuje očekávání trhu ohledně budoucích
fluktuací finančního aktiva.
Implikovaná volatilita je odvozena z trţních cen opcí. Vyšší volatilita výnosů podkladového
aktiva znamená pro drţitele kupní opce vyšší pravděpodobnost, ţe spotová trţní cena
podkladového aktiva převýší v době expirace opce úroveň realizační ceny a opce tak bude
uplatněna. Vyšší pravděpodobnost uplatnění opce je kompenzována vyšší trţní cenou
opce. V případě nízké volatility výnosů podkladového aktiva je za jinak stejných okolností
cena kupní opce niţší10.
Model oceňování opcí (2-11) vyţaduje pro stanovení teoretické ceny opce různé parametry
v závislosti na tom, jaký typ opce je předmětem ocenění. Teoretická hodnota opce
mimo jiné závislá na očekávané volatilitě podkladového aktiva

je

v čase expirace opce .

Matematicky vyjádřeno:
(2-24)
Kde
v čase

představuje model oceňování opcí (2-11) závislý na volatilitě podkladového aktiva
a ostatních parametrech. Nechť

je funkcí inverzní k funkci

opce. Volatilita podkladového aktiva implikovaná trţní cenou opce

a

je trţní cena

je vyjádřena jako:
(2-25)

Způsob predikce volatility pomocí implikované volatility vyţaduje, aby byla zajištěna
obchodovatelnost opcí. Problémem je však skutečnost, ţe opční kontrakty nejsou

Citlivost trţní hodnoty opce na změnu volatility podkladového aktiva této opce vyjadřuje ukazatel vega,
který je pro americké i evropské opce vţdy kladný.
10
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vypisovány na veškeré finanční instrumenty, zejména pak v prostředí rozvíjejících se
kapitálových trhů.

2.2.3.2.4

Lineární modely volatility

Lineární modely volatility byly poprvé podrobněji popsány Robertem Englem v roce 1982,
který poloţil základy modelu typu ARCH11. Hlavní předností těchto modelů je schopnost
zachycení změn volatility, coţ je v prostředí soudobých kapitálových trhů velmi aktuální.
V průběhu času se tak modely typu ARCH staly velmi populární. Charakteristickým
znakem časových řad výnosů finančních aktiv je relativně pomalu klesající autokorelační
funkce. Důsledkem je, ţe při aplikování modelu typu ARCH je nezbytné pouţít velké
zpoţdění, coţ vyţaduje odhadu značného mnoţství parametrů. Jednu z nejvýznamnějších
modifikací modelu ARCH provedl student Engleho, Tim Bollerslev, který generalizoval
model ARCH (GARCH 12 ) v tom smyslu, ţe podmíněný rozptyl výnosů závisí nejen na
současných hodnotách, ale i na minulých hodnotách podmíněného rozptylu. Tím, ţe model
GARCH zahrnuje i minulé hodnoty podmíněného rozptylu, je eliminován problém odhadu
velkého mnoţství parametrů při pouţití modelu ARCH (Štěrba [26]). Pravděpodobně
nejpouţívanějším modelem volatility typu GARCH se stal model GARCH(1,1). Model
podmíněného rozptylu GARCH(1,1) má tvar (Arlt, Arltová [1]):
(2-26)
Kde:

,

a

jsou parametry modelu

logaritmus dvou po sobě následujících výnosů aktiva
Rovnici (2-26) je moţné přepsat do tvaru:
(2-27)
Kde platí:

a

Z rovnice (2-27) vyplývá, ţe

, kde

(„long run variance“).

11
12

Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
Generalized ARCH
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představuje nepodmíněný rozptyl

2.2.3.2.5

Porovnání jednotlivých modelů volatility

Pro porovnání výše uvedených přístupů odhadu volatility finančních aktiv byla vyuţita
časová řada závěrečných denních kurzů akciového indexu PX. Délka časové řady byla
zvolena pro období 1. 1. 2005 – 30. 8. 2010 a zahrnuje celkem 1 424 pozorování13.
Odhad volatility byl proveden pomocí: (1) modelu volatility na základě historických dat;
(2) EWMA modelu; (3) GARCH(1,1) modelu. Volatilita akciového indexu PX pomocí
modelu implikované volatility nebyla provedena, neboť opce na index PX nejsou
vypisovány.
Při odhadu volatility na základě modelu GARCH(1,1) byla testována stacionarita logaritmů
výnosů, na jejímţ základě nebyla prokázána autokorelace. Jarqeův – Berův test normality
neprokázal normální rozdělení logaritmů výnosů. Odhady parametrů modelu GARCH(1,1)
byly statisticky významné.
Níţe uvedená tabulka shrnuje odhady volatility indexu PX na základě zvolených přístupů.
Tabulka 2-1 Odhad volatility indexu PX

Model

Volatilita na základě
historických dat

EWMA

GARCH(1,1)

Volatilita

28,823%

17,499%

23,791%

Zdroj: Patria, vlastní výpočty

2.3

DISTANCE-TO-DEFAULT

Distance-to-default

představuje v KMV modelu spojující článek mezi trţní hodnotou

aktiv společnosti v čase

a úrovní Default point. Platí, ţe čím větší je hodnota

, tím

větší je kladný rozdíl mezi trţní hodnotou aktiv a Default point a tím niţší je
pravděpodobnost naplnění rizika defaultu společnosti. V rámci KMV modelu lze
interpretovat jako počet směrodatných odchylek, o které musí trţní hodnota aktiv
společnosti klesnout natolik, aby byl rozdíl mezi trţní hodnotu aktiv a hodnotou Default
point v čase

nulový. Matematicky lze

Zdroj: Patria Online [online]. [cit.
<http://www.patria.cz/akcie/historie.html>.
13

vyjádřit následovně (Crosbie, Bohn [5]):

2010-09-04].
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Historie

indexů.

Dostupné

z

WWW:

(2-28)
Riziko selhání společnosti je naplněno právě tehdy, pokud je rozdíl mezi trţní hodnotou
podnikových aktiv a Default point14 záporný.
KMV model předpokládá změnu trţní hodnoty podnikových aktiv společnosti popsanou
stochastickým procesem dle rovnice (2-1). Pro určení hodnoty podnikových aktiv v čase
lze vyuţít Itôovo lemma (2-2) (Hull [12], s. 274):
Nechť
(2-29)
;

;

(2-30)

Po dosazení rovnice (2-30) do rovnice (2-2) získáme:
(2-31)
Změna hodnoty
střední hodnotou

v časovém intervalu

nabývá hodnot normálního rozdělení se

a směrodatnou odchylkou

. Matematicky vyjádřeno

(2-32)
Kde:

hodnota aktiv v čase
hodnota aktiv v čase
volatilita aktiv
normální rozdělení se střední hodnotou

a směrodatnou

odchylkou
Jak vyplývá z rovnice (2-32), logaritmus hodnoty podnikových aktiv v čase ,

, je

náhodná veličina, která je určena normálním rozdělením. Z toho vyplývá, ţe hodnota

14

Problematikou stanovení Default point se podrobněji věnuje kapitola 2.3.1
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podnikových aktiv v čase ,

, je náhodná veličina s log - normálním rozdělením. Crouhy

et al. [7] předpoklad log-normálního rozdělení hodnoty podnikových aktiv povaţuje za
poměrně robustní hypotézu potvrzenou reálnými daty. Jako výjimku však uvádí případy,
kdy portfolio společností prochází podstatnými změnami vyvolanými fúzemi či akvizicemi.
Pro další úvahy nepovaţuji za vhodné nadále kalkulovat s odvozením pravděpodobnosti
defaultu v prostředí reálných kapitálových trhů, ale v rizikově neutrálním prostředí. Rozdíl
v chápání rizika je způsoben tím, jak je vyjádřen očekávaný růst aktiv (Delianedis,
Geske [8]). V prostředí reálných kapitálových trhů, kde je přítomno riziko, poţadují
obvykle investoři větší míru výnosnosti aktiv , neţ je aktuální bezriziková úroková sazba
, neboť právě míra výnosnosti přesahující úroveň bezrizikové úrokové sazby kompenzuje
riziko, které jsou investoři ochotni podstoupit. Pro kalkulaci DD proto bude nahrazena
míra výnosnosti podnikových aktiv

bezrizikovou úrokovou sazbou

. Delianedis a

Geske [8] uvádějí, ţe rizikově neutrální pravděpodobnost defaultu zpravidla slouţí jako
horní hranice pravděpodobnosti defaultu v prostředí rizikového trhu. Tím bude v dalších
úvahách zajištěn konzervativní přístup ke stanovení pravděpodobnosti defaultu. Pokud
v dalším textu nebude uvedeno jinak, jednotlivé parametry potřebné pro odvození
pravděpodobnosti defaultu pomocí KMV modelu budou zaloţeny na předpokladu rizikově
neutrálního prostředí.
Po určení

je dále nezbytné stanovit rozdíl mezi trţní hodnotou aktiv v čase

a

úrovní Default point.

(2-33)

Vzorec (2-33) znázorňuje výpočet Distance-to-default jako počet směrodatných odchylek
vyjadřujících vzdálenost trţní hodnoty aktiv v čase

od Default point.

Pro ilustraci uvádím grafické znázornění vývoje trţní ceny aktiv sledující stochastický
proces (2-1) a vyjádření

, jakoţto vztah trţní hodnoty aktiv a Default point. Níţe

uvedený graf předpokládá, ţe trţní hodnota aktiv v čase
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je rovna 100 p.j. a jejich

volatilita je 40 %. Bezriziková úroková sazba,

, je 20 % a DPT byl stanoven na úrovni

50 p.j.
Graf 2-2 Vývoj trţní hodnoty aktiv a její vztah k Default point
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Zdroj: Vlastní výpočet, vlastní graf

2.3.1

Přístupy stanovení Default point

Na tomto místě povaţuji za důleţité blíţe analyzovat Default point, jakoţto jednu
z proměnných pro výpočet

. Merton [20] při aplikaci modelu oceňování korporátních

dluhopisů předpokládá dva zdroje financování podnikových aktiv: (1) samostatná a
homogenní třída bezkupónových dluhopisů a (2) vlastní kapitál společnosti představující
reziduum mezi celkovou bilanční sumou a cizími zdroji. Dále předpokládá následující
podmínky poskytnutí dluhu: (1) společnost se zavazuje splatit nominální hodnotu dluhu
v den jeho splatnosti ( ); (2) v případě, ţe společnost nesplní svůj závazek, věřitelé přebírají
řízení společnosti; (3) společnost není oprávněna emitovat jakoukoliv další třídu dluhopisů
či akcií a nepředpokládá se výplata dividend před splatností dluhu.
Takové předpoklady jsou však v současném prostředí praxe podnikových financí značně
omezující. Současné finanční trhy nabízejí podnikatelským subjektům široké portfolio
forem financování podnikových aktivit prostřednictvím poskytování úvěrů s prakticky
libovolnou dobou splatnosti. Dluţno poznamenat, ţe financování podnikatelských aktivit
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prostřednictvím úvěrového trhu je v prostředí České republiky velmi oblíbené a tradiční,
coţ podporuje skutečnost, ţe splácení úroků je dle současné daňové legislativy povaţováno
za daňově uznatelný náklad sniţující základ daně z příjmu právnických osob15, čímţ podnik
dosahuje úrokového daňového štítu. Zmíněnou skutečnost potvrzují statistiky indikátorů
finanční stability České národní banky. V roce 2009 dosahoval podíl cizích zdrojů na
celkových pasivech nefinančních podniků v České republice 46,8 %, přičemţ banky
vystupovaly v roli věřitele v 45 %, nebankovní zprostředkovatelé v 5 % a ostatní
poskytovatelé cizích zdrojů včetně financování ze zahraničí v 45 % 16 . Nejen z těchto
důvodů je původní předpoklad Mertona značně nereálný.
Za účelem objektivního posouzení pravděpodobnosti selhání dluţníka byl KMV model ve
spolupráci s ratingovou agenturou Moody´s upraven tak, aby kalkulace

nepodléhala

původním předpokladům Mertona ve smyslu struktury celkových pasiv. Takto upravený
KMV model předpokládá, ţe cizí zdroje společnosti jsou tvořeny: (1) krátkodobými
závazky (

); (2) dlouhodobými závazky (

). S vyuţitím empirických dat agentury

Moody´s o více neţ 500 realizovaných defaultů amerických společností bylo zjištěno, ţe
Default point se obvykle nachází na úrovni mezi celkovými cizími zdroji a krátkodobými
závazky (Crosbie, Bohn [5]). Tuto skutečnost jsem však neměl moţnost ověřit, neboť její
verifikace vyţaduje širokou datovou základnu analyzovaných společností.
Dörrzapf [9] definuje Default point následovně:

(2-34)

Úroveň Default point kalkulovaná dle rovnice (2-34) můţe být v závislosti na dosaţeném
poměru krátkodobých a dlouhodobých závazků významně ovlivněna, a to i při zachování
konstantní míry zadluţení. Se zvyšujícím zastoupením dlouhodobých závazků na úkor
závazků krátkodobých úroveň Default point lineárně klesá, a to aţ do okamţiku, kdy je

§ 25 odst.1 w),x) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zdroj:
ČNB:
Indikátory
finanční
stability.
Dostupné
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zpravy_fs/FS_20092010/FS_2009-2010_indikatory_financni_stability.xls
15
16
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na

dosaţeno

. Platí – li

, hodnota Default point se při zachování zadluţení

nemění a je právě rovna

.

Stanovení Default point dle rovnice (2-34) má své opodstatnění. V případě, ţe se na cizím
kapitálu společnosti podílejí v převaţující míře krátkodobé závazky, vznikají poţadavky na
efektivní řízení sloţek pracovního kapitálu. Vzhledem k obvyklé časové tísni vyplývající
z krátké doby splatnosti krátkodobých závazků se tak selhání finančního řízení společnosti
stává více pravděpodobným. Nastane – li situace, ţe společnost není schopna uhradit své
krátkodobé závazky ze sloţek pracovního kapitálu (zejména krátkodobého finančního
majetku), dojde k naplnění rizika likvidity a významnému ohroţení finanční stability.
Rovnice (2-34) má však i významné dopady pro praxi podnikových financí. Společnost
můţe měnit úroveň Default point, a tím i pravděpodobnost jejího selhání pouhým
přeskupením cizích zdrojů ve prospěch dlouhodobých či krátkodobých cizích zdrojů při
stabilní výši celkového zadluţení. Pro sníţení úrovně Default point je nezbytné zastoupení
dlouhodobých závazků v kapitálové struktuře společnosti, a to alespoň v takové míře, aby
platilo

. Pokud je takového poměru dosaţeno a společnost je z větší míry zatíţena

dlouhodobými závazky, jsou částečně redukovány nároky na řízení pracovního kapitálu a
udrţování optimální okamţité likvidity.
Předpokládejme, ţe cizí zdroje společnosti tvoří krátkodobé a dlouhodobé závazky o
celkové výši 100 p.j. Tabulka níţe uvádí, jak lze měnit úroveň Default point (na základě
rovnice (2-34)) při stávající míře zadluţení pouhou změnou poměru

.

Tabulka 2-2 Závislost úrovně Default point na poměru krátkodobých a dlouhodobých
závazků

LT
ST
LT+ST
LT/ST
DPT

10
90
100
0,11
95

20
80
100
0,25
90

30
70
100
0,43
85

40
60
100
0,67
80

Zdroj: Vlastní výpočty
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50
50
100
1,00
75

60
40
100
1,50
70

70
30
100
2,33
70

80
20
100
4,00
70

90
10
100
9,00
70

2.3.1.1

Zohlednění závazků, které nejsou explicitně
zachyceny v cizích zdrojích účetnictví společnosti

V procesu stanovení hodnoty Default point povaţuji za důleţité zohlednit veškeré závazky,
které v budoucím období představují závazky vůči externím subjektům. Z těchto důvodů
není vhodné omezit kalkulaci Default point pouze na závazky, které jsou obsahem cizích
zdrojů, jak je vymezují účetní předpisy. Pro tyto účely je vhodné zahrnou do hodnoty
Default point i takové závazky, které nejsou explicitně zachyceny v cizích zdrojích
účetnictví analyzované společnosti. Těmto závazků se blíţe věnuji v následujícím textu.

2.3.1.1.1

Nákladové rezervy

Nákladové rezervy představují zdroj vytvořený v příslušném období účetní jednotkou,
který bude čerpán v budoucím období na konkrétní účel či na krytí rizik nebo ztrát
z podnikání. Jsou to takové závazky, kde není známý okamţik čerpání rezervy nebo není
jistá celková výše budoucích výdajů.
Český účetní standard pro podnikatele č. 004 rozlišuje několik druhů rezerv:


rezervy podle zvláštních právních předpisů,



rezervu na důchody a podobné závazky,



rezervu na daň z příjmů,



ostatní rezervy.

Rezervy podle zvláštních právních předpisů zahrnují rezervy, které jsou vymezeny zákonem
č. 593/1992 Sb., o rezervách, a jejichţ tvorba představuje daňově uznatelný náklad.
V rámci rezerv podle zvláštních právních předpisů je v praxi nejvýznamnější tvorba rezerv
na opravy hmotného majetku.
Ve druhé skupině rezerv jsou obsaţeny rezervy, které byly vytvořeny na základě smluvního
vztahu, nebo právním předpisem.
V rámci třetí a čtvrté skupiny jsou evidovány takové rezervy, o jejichţ vytvoření účetní
jednotka rozhoduje samostatně podle vlastních kritérií a potřeb.
Na základě výše uvedených skutečností povaţuji rezervy podle zvláštních právních
předpisů, rezervy na důchody a podobné závazky a rezervy na daň z důvodu titulu jejich
tvorby za ekvivalent závazků vymezených v rámci cizích zdrojů analyzované společnosti,
- 31 -

neboť jejich tvorba znamená v budoucím období nepodmíněný závazek, který je zaloţen:
(1) na základě smluvního vztahu; (2) na základě platných právních předpisů. V případě
ostatních rezerv, jakoţto čtvrté skupiny vymezené Českými účetními standardy pro
podnikatele, je pro stanovení úrovně Default point vhodné identifikovat, z jakého titulu
společnost takovou rezervu vytvořila. Podle účelu tvorby rezervy je moţné rozlišit
následující typy rezerv (Mařík et al. [19], s. 414):


Rezervy představující interní závazek společnosti
Rezervy, které jsou interním závazkem společnosti, nepředstavují bezprostřední
riziko realizace defaultu. Jejich budoucí rozpuštění představuje plnění uvnitř
společnosti a jejich pouţití není vázáno ţádnými právními normami či smluvním
vztahem vůči externímu věřiteli. Příkladem takové rezervy můţe být například
rezerva na restrukturalizaci společnosti. Takové rezervy je vhodné z kalkulace
Default point vyloučit.



Rezervy představující externí závazek společnosti
Rezervy představující externí závazek společnosti jsou takové rezervy, jejichţ
budoucí čerpání slouţí pro účely uspokojení závazků externího věřitele (který
ovšem v době tvorby rezervy často není známý). Příkladem takové rezervy jsou
rezervy tvořené pro krytí záručních oprav. Z pohledu kalkulace Default point by na
tyto rezervy mělo být pohlíţeno jako na nepodmíněný závazek zvyšující zadluţení
společnosti.

Po identifikaci rezerv představující závazky v ekonomickém slova smyslu ( ), povaţuji dále
za vhodné tyto rezervy dále rozdělit na krátkodobé (

) a dlouhodobé (

) dle jejich

předpokládaného budoucího plnění.

2.3.1.1.2

Časové rozlišení pasivní

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, přikazuje účetním jednotkám dle §3 odst. 1. účtovat o
nákladech a výnosech do období, s nímţ časově a věcně souvisí. Věcná a časová shoda je
zajištěna pomocí účtů časového rozlišení. Podle charakteru jednotlivých poloţek časového
rozlišení povaţuji za vhodné, aby časové rozlišení pasivní, a to konkrétně výdaje příštích
období, bylo zahrnuto do stanovení výše Default point. Důvodem pro jejich zahrnutí je
skutečnost, ţe výdaje příštích období představují nepodmíněné peněţní plnění, které
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nastane v budoucnosti, nicméně daňově a účetně je účinné jiţ v aktuálním hospodářském
roce.
Výdaje příštích období (
na krátkodobé (

2.3.1.1.3

) je dále vhodné rozlišit dle předpokládané doby jejich plnění

) a dlouhodobé (

).

Podmíněné závazky

Podmíněné závazky definují Mezinárodní účetní standardy17 jako:
a) možný závazek, který vyplývá z minulých událostí a jehož existence bude potvrzena pouze tím, že
dojde nebo nedojde k jedné nebo více nejistým budoucím událostem, které nejsou zcela pod
kontrolou společnosti, nebo
b) současný závazek, který vyplývá z minulých událostí, ale není v rozvaze vykázán, protože:
i.

není pravděpodobné, že vypořádání závazku bude znamenat odliv zdrojů, přinášejících
ekonomický prospěch společnosti, nebo

ii.

částka závazku nemůže být dostatečně spolehlivě změřena,

Podmíněné závazky nejsou evidovány v rámci rozvahy, ale společnost je vykazuje v rámci
své podrozvahové evidence. Z toho důvodu je nezbytné pro stanovení úrovně Default
point vycházet nejen z analýzy rozvahových poloţek představujících závazky vůči externím
věřitelům, ale i z poloţek vykazovaných v podrozvahové evidenci, která je součástí účetní
závěrky společnosti.
Problémem pro zahrnutí podmíněných závazků do kalkulace Default point je však
stanovení budoucích výdajů, které z těchto závazků vyplývají. Pro ocenění podmíněných
závazků evidovaných v rámci podrozvahové evidence společnosti se vyuţívají různé
statistické metody vyjadřující pravděpodobnost budoucího peněţního plnění.
Značná pozornost při zahrnutí podrozvahových závazků do úrovně Default point by měla
být věnována zejména v prostředí finančních institucí, kde je podíl těchto závazků
významný. Na základě informací poskytovaných Českou národní bankou v rámci dohledu
nad finančním trhem 18 dosahovaly přijaté přísliby, záruky a jiné podrozvahové závazky
IAS 37
Zdroj: Česká národní banka [online]. 25. 5. 2010 [cit. 2010-08-27]. Základní ukazatele o bankovním sektoru.
Dostupné
z
17
18
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bankovního sektoru v České republice k 31. 3. 2010 celkového úhrnu 9 674 687 mil. Kč,
zatímco závazky vykazované v rozvaze bankovního sektoru byly ve stejném období
evidovány ve výši 3 776 547 mil. Kč. Takové vyuţití podrozvahových závazků finančních
institucí povaţuji za významné a při stanovení úrovně Default point není vhodné od
závazků evidovaných v podrozvahové evidenci abstrahovat.
Podobně jako v případě rezerv a poloţek časového rozlišení povaţuji za vhodné závazky
evidované v podrozvahové evidenci (
dlouhodobé (

) dále rozdělit na krátkodobé (

) a

), dle jejich předpokládaného budoucího plnění.

2.3.1.2 Kalkulace Default point – závěr
Default point má v KMV modelu velmi významnou úlohu při kalkulaci pravděpodobnosti
defaultu společnosti. Jeho výše má bezprostřední vliv na úroveň Distance-to-default, která
představuje v KMV modelu spojující článek mezi trţní hodnotou aktiv v čase

a úrovní

cizích zdrojů splatných v čase . Povaţuji proto za vhodné věnovat stanovení výše Default
point značnou pozornost. Právě stanovení Default point je moţné vnímat jako slabinu
KMV modelu. Klíčovým problémem je skutečnost, ţe Default point je stanoven na základě
účetních, nikoliv trţních dat. Zatímco účetní data kladou důraz na účetní zásady (opatrnost,
akruální princip, konzistence, aj.) a jsou výsledkem minulých událostí, trţní data reflektují
skutečnost akceptovanou účastníky na kapitálových trzích. Problémem tak můţe být
srovnatelnost a konzistence výstupu KMV modelu v rámci odlišných metod vykazování
finančních výkazů podle různých účetních standardů či změny těchto standardů.
V polovině roku 2002 publikovala IASB 19 nová pravidla účetní politiky pro společnosti,
které své finanční výkazy vykazují v účetním systému IFRS 20. Tato pravidla byla účinná
k datu 1. 1. 2005. Změny účetních standardů byly aplikovány zejména v oblasti klasifikace
závazků evidovaných v podrozvahové evidenci a jejich ocenění či změny vykazování
poloţek ve výkazu zisku a ztráty. Jelikoţ se změny týkaly vykazování výše závazků, jejich
implementace měla dopady do výše Default point. Ratingová agentura Moody´s v roce
2007 provedla analýzu dopadů těchto změn ve stanovení pravděpodobnosti selhání pomocí
WWW:<http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zakladni_ukazatele_fin
_trhu/banky/index.html>.
19 International Accounting Standards Board
20 International Financial Reporting System
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KMV modelu na vzorku více neţ 1 800 společností (Rapp, Qu [22]). Určité dopady změn
ve vykazování v oblasti kapitálové struktury byly evidovány mezi velkými finančními
institucemi v zemích Evropské unie, a to zejména institucemi s velkým podílem investic do
nemovitostí, které podléhaly novému způsobu ocenění ve finančních výkazech. Na základě
analýz ratingové společnosti Moody´s bylo zjištěno, ţe u 3,21 % vybraných společností byla
po implementaci nového účetního standardu změna ve výši celkových závazků větší neţ
0,5 % (Rapp, Qu [22]). Problémem můţe být i vzájemná srovnatelnost v rámci různých
účetních systémů v jednotlivých státech.
Jak bylo uvedeno v předchozích podkapitolách, je vhodné do kalkulace Default point
zahrnout nejen závazky, které jsou explicitně vyjádřené ve finančních výkazech, ale i taková
pasiva, která představují budoucí peněţní výdaj, jenţ vznikl v minulosti z titulu smluvního
vztahu či platných právních předpisů. Jejich správné ocenění, a to zejména ocenění závazků
evidovaných v podrozvahové evidenci, však vyţaduje hlubší znalosti obsahu jednotlivých
poloţek účetních výkazů analyzované společnosti.
Rovnici (2-34) je tak vhodné modifikovat do následující podoby:

(2-35)

Kde:

2.3.2

Citlivostní analýza Distance -to-default

V této části se blíţe věnuji analýze citlivosti závislosti ukazatele Distance-to-default na
zvolených parametrech, neboť její znalost můţe být směrodatná nejen pro řízení kreditního
rizika na úrovni podniku, ale i pro praxi podnikových financí.
Citlivosti nebyla z praktických důvodů podrobena změna bezrizikové úrokové sazby
neboť je z rovnice (2-33) zřejmé, ţe

,

. V rámci této analýzy budu předpokládat, ţe

. Další veličinou, u které nebyla citlivostní analýza provedena je časový horizont
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predikce defaultu. Nadále budu předpokládat, ţe horizont predikce defaultu je jeden rok,
neboli

.

Postupně tak byly měněny parametry

a

rovnice (2-33) a sledována změna

Distance-to-default pro jejich jednotlivé kombinace. Výsledky citlivostní analýzy prezentuje
graf níţe.
Graf 2-3 Citlivostní analýza Distance-to-default

Zdroj: Vlastní výpočet, vlastní graf

Z výše uvedeného grafu je evidentní, ţe úroveň Distance-to-default vykazuje nejvyšší míru
citlivosti vzhledem k volatilitě podnikových aktiv. Takové závěry nejsou nikterak
překvapující. Pokud společnost ve svém portfoliu drţí vysoce riziková aktiva, zvyšuje se
pravděpodobnost, ţe díky jejich vysoké volatilitě trţní hodnota aktiv jiţ nepostačí na
úhradu splatných závazků. Distance-to-default se zvyšující se volatilitou aktiv klesá, a to
exponenciálním tempem.
Opačný efekt na hodnotu Distance-to-default vyvolá změna poměru

. Zvolený poměr

vyjadřuje míru vyuţití cizího kapitálu při financování aktiv. S růstem zadluţení společnosti
se zkracuje kladný rozdíl mezi trţní hodnotou aktiv a Default point, coţ vyvolá větší míru
věřitelského rizika a vyšší pravděpodobnost defaultu.
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2.3.3

Alternativní přístupy stanovení Distance -to-default

Bharath a Shumway [3] navrhují kalkulaci Distance-to-default za pomoci modelu Naivního
odhadu („Naive Estimator“). Tento odhad vyuţívá shodné proměnné jako originální
Merotonův model (viz kapitola 2.2). Významnou výhodou tohoto modelu je skutečnost, ţe
jeho implementace je významně jednodušší neţ původní model Mertona. Při procesu
stanovení trţní hodnoty podnikových aktiv a volatility těchto aktiv není vyţadováno
sloţitých iterativních postupů. Bharath a Shumway [3] předpokládají, ţe trţní hodnota
dluhu emitovaného společností (

) je právě rovna jeho nominální hodnotě. Pokud se

společnost nachází na pokraji defaultu, disponuje velmi rizikovým cizím kapitálem, jehoţ
riziko je pozitivně korelované s rizikem vlastního kapitálu. Volatilitu dluhu společnosti
odhaduje Bharath a Shumway jako
(2-36)
Kde:

volatilita dluhu
volatilita vlastního kapitálu (viz kapitola 2.2.3)

Rovnice (2-36) předpokládá, ţe pět procentních bodů představuje časovou strukturu
volatility a dvacet pět procentních bodů násobených volatilitou vlastního kapitálu
představuje volatilitu vyvolanou rizikem selhání. Při přijmutí tohoto předpokladu je dále
odhadnuta volatilita podnikových aktiv (Bharath, Shumway [2], s. 9):
(2-37)
Bharath a Shumway [3] navíc stanovují ve svém původním modelu očekávanou výnosnost
podnikových aktiv (
v předchozím období

) shodnou s výnosností akcií analyzované společnosti dosaţenou
21

. Distance-to-default stanovený na základě modelu Naivního

odhadu lze vyjádřit jako:

(2-38)

Vzhledem k volbě očekávané výnosnosti podnikových aktiv vyjadřuje model Naivního odhadu úroveň
Distance-to-default v prostředí reálných kapitálových trhů.
21
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Výhodou modelu Naivního odhadu je bezesporu snadná kalkulace

, neboť stanovení

volatility aktiv a trţní hodnoty aktiv nevyţaduje řešení rovnic (2-11) a (2-18) pomocí
iterativních postupů (viz kapitola 2.2.2). Jistou nevýhodou modelu Naivního odhadu jsou
však omezující předpoklady, které originální Mertonův model nevymezuje.
V roce 2005 provedl Bharath a Shumway [2] ověření modelu Naivního odhadu. Hodnoty
volatility aktiv vyjádřené pomocí modelu Naivního odhadu,

porovnali s hodnotami

volatility aktiv stanovené řešením rovnic (2-11) a (2-18) pomocí iterativních postupů,
volatility aktiv vypočtené ratingovou agenturou Moody´s,

. Výsledky korelačních

koeficientů ilustruje následující tabulka:
Tabulka 2-3 Srovnání modelu Prostého odhadu s jinými modely

Varianta
(
(

;
;

Korelační koeficient
0,875

)
)

0,853

Zdroj: Bharath, Shumway [2]
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a

3. ODVOZENÍ

PRAVDĚPODOBNOSTI

DEFAULTU
Odvození pravděpodobnosti, s jakou lze očekávat naplnění kreditního rizika analyzované
společnosti (dále také „

22

“) a její následné selhání v plnění svých závazků vůči

externím věřitelům, je klíčovým momentem nejen pro KMV model, ale i jiné modely
snaţící se analyzovat a následně i kvantifikovat finanční pozici a stabilitu sledovaného
subjektu. Samotné odvození pravděpodobnosti defaultu analyzované společnosti je v rámci
kreditních modelů konečným „produktem“, který nabízí uţivateli pohled na finanční
stabilitu svého obchodního partnera, dluţníka či ručitele.
V předchozích kapitolách byly vymezeny jednotlivé proměnné, které mají vliv na úroveň
pravděpodobnosti defaultu analyzované společnosti. Cílem této kapitoly je nejprve
představit základní koncept odvození pravděpodobnosti defaultu společnosti pomocí
KMV modelu, dále budou popsány alternativní moţnosti stanovení pravděpodobnosti
defaultu a v závěru této kapitoly bude představen vlastní přístup replikující koncept
ratingové agentury Moody´s.

3.1

PŘÍSTUPY STANOVENÍ
PRAVDĚPODOBNOSTI DEFAULTU

Vzhledem k volbě relevantních parametrů v předchozích částech této diplomové práce
bude nadále uvaţováno s pravděpodobností defaultu v rizikové neutrálním prostředí (dále
také jako „

“).

Jak jiţ bylo zmíněno, KMV model rozumí defaultem společnosti takovou situaci, kdy trţní
hodnota aktiv analyzované společnosti v čase ,

, dosáhne niţší úrovně neţ je úroveň

Defaut point. V souladu s předpokladem log – normálního rozdělení podnikových aktiv lze
pravděpodobnost defaultu matematicky vyjádřit jako:

22

Expected Default Frequency
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(3-1)
Po dosazení rovnice (2-33) do rovnice (3-1) a její následnou úpravou dostaneme

(3-2)
Za povšimnutí stojí, ţe výraz

koresponduje s

v rovnici (3-2), stejně jako

v rovnici (2-11). Výraz

-

v rovnici (2-11) vyjadřuje pravděpodobnost,

ţe kupní opce s podkladovým aktivem ve formě trţní hodnoty aktiv společnosti nebude
uplatněna, neboť trţní hodnota podnikových aktiv bude v době expirace opce dosahovat
niţší úrovně, neţ realizační cena této opce. Z pohledu korporátních financí dojde k čistému
ekonomickému defaultu analyzované společnosti, a to v prostředí rizikové neutrality.
Následně uvádím ilustraci stanovení

na základě KMV modelu s vyuţitím

předpokladu normovaného normálního rozdělení Distance-to-default. Níţe uvedený graf
předpokládá, ţe trţní hodnota aktiv v čase
Bezriziková úroková sazba,
Graf 3-1 Stanovení

je rovna 100 p.j. a jejich volatilita je 40 %.

, je 20 % a DPT byl stanoven na úrovni 50 p.j.

- ilustrace

DD

EDFRN

Zdroj: Vlastní výpočet, vlastní graf

Pravděpodobnost defaultu společnosti vypočtená na základě předpokladu normálního
rozdělení Distance-to-default tak představuje přístup měření kreditního rizika dle
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tradičního konceptu KMV Corporation. KMV model se v této podobě stal velmi
populárním přístupem kvantifikace pravděpodobnosti defaultu nejen v rámci akademických
kruhů, ale i pro ratingové agentury či samotné korporace.
Po způsobu vyjádření pravděpodobnosti defaultu lze přejít na citlivostní analýzu
v závislosti na zvolených proměnných. Nechť je:
. Jednotlivé proměnné budou postupně měněny za účelem sledování změny
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Graf 3-3 Závislost EFD RN na změně DPT
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Graf 3-2 Závislost EFD RN na změně
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Zdroj: Vlastní výpočty, vlastní graf

Graf 3-4 Závislost EFD RN na změně

Graf 3-5 Závislost EFD RN na změně
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Zdroj: Vlastní výpočty, vlastní graf
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Výše uvedené grafy ilustrují, ţe čím větší je při konstantním vyuţití cizího kapitálu hodnota
aktiv v období predikce defaultu, tím niţší je úroveň

. Opačná situace platí pro

změnu DPT. Obě proměnné vyjadřují celkovou míru zadluţení společnosti (vyjádřenou
poměrem
resp. podíl

) a vzájemně se tak doplňují. Platí, ţe čím větší je zadluţenost,
, tím větší je riziko pro věřitele společnosti, neboť roste

pravděpodobnost, ţe celková trţní hodnota podnikových aktiv jiţ nebude postačovat na
úhradu splatných závazků. Růst bezrizikové úrokové sazby zvyšuje pravděpodobnost
kladného rozdílu mezi trţní hodnotou aktiv a DPT v době splatnosti cizích zdrojů, čímţ
klesá pravděpodobnost defaultu společnosti. Růst volatility aktiv vyvolává větší nejistotu
ohledně budoucí hodnoty podnikových aktiv. Vyšší nejistota je proto zohledněna ve vyšší
pravděpodobnosti defaultu.
Oprávněnou námitkou řady autorů (např. Seidler, Jakubík [25] či Hillegeist et al. [11]) je
předpoklad, ţe KMV model ve své původní podobě nezahrnuje úrokové platby věřitelům
společnosti a dividendy drţitelům akcií. Platba úroků je totiţ nepodmíněným závazkem
společnosti a jejich vyplacení je povinností společnosti. V případě, ţe společnost nemá
dostatek zdrojů na výplatu úroků, respektive hodnota aktiv poklesne pod úhrn splatných
úrokových plateb, nastává default společnosti i přesto, ţe nominální hodnota dluhu je
splatná aţ v budoucím období. Podobný efekt lze sledovat i u platby dividend. Jejich
vyplacení akcionářům sniţuje trţní hodnotu aktiv společnosti, coţ má bezprostřední vliv na
zmenšení rozdílu hodnoty aktiv a DPT. Hillegeist et al. [11] upozorňuje na skutečnost, ţe
nerespektování výplaty dividend můţe vést ke statisticky významné chybě při stanovení
trţní hodnoty podnikových aktiv a jejich volatility, čímţ je následně ovlivněna i
pravděpodobnost defaultu společnosti.
Odvozením pravděpodobnosti defaultu v případě opuštění předpokladu, ţe společnost
nevyplácí dividendy svým akcionářům, se podrobněji věnuje Hillegeist et al. [11]. Trţní
hodnotu vlastního kapitálu společnosti vyplácející dividendy vyjadřuje jako:
(3-3)
Kde:
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(3-4)

(3-5)
a

představuje podíl vyplacených dividend v předchozím období na trţní hodnotě aktiv.

Za povšimnutí stojí, ţe se parametr
zohledňuje, ţe hodnota aktiv v čase

v rovnici (3-3) vyskytuje hned dvakrát:
bude sníţena o hodnotu dividend vyplacených od

okamţiku predikce defaultu do období

. Oproti tradičnímu modelu oceňování

evropských kupních opcí na akcie vyplácející dividendy (např. Hull [12], s. 314) obsahuje
rovnice (3-3) navíc výraz

, který zohledňuje skutečnost, ţe právě vlastníci

kapitálu, resp. akcionáři jsou příjemci dividend, nikoliv majitelé opcí vypsaných na tento
kapitál. U společnosti vyplácející dividendy je rovnice (2-18) nahrazena
(3-6)
Podobně jako u společnosti nevyplácející dividendu je nezbytné pro určení

a

řešit

rovnice (3-3) a (3-6) pomocí iterativních postupů. Pravděpodobnost defaultu společnosti
vyplácející dividendy v rizikově neutrálním prostředí,

, lze vyjádřit jako:

(3-7)
Logicky platí, ţe

.

Crosbie a Bohn [5] namítají, ţe pouţití distribuční funkce normovaného normálního
rozdělení při určení pravděpodobnost defaultu v rovnici (3-2), resp. (3-7) je značně
nevhodné. Nejpodstatnějším důvodem jejich kritiky je skutečnost, ţe Default point je
v reálném světě náhodná veličina. Není moţné proto předpokládat, ţe úroveň Default
point je výhradně určena účetní hodnotou cizích zdrojů v rozvaze společnosti a splátkovým
kalendářem těchto zdrojů. Crosbie a Bohn [5] argumentují tím, ţe společnosti, které se
nacházejí blízko defaultu, významně mění výši svých závazků. Podporu tohoto tvrzení
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hledají ve sledování společností nacházejících se před událostí defaultu, kdy obchodní a
průmyslové společnosti zvyšují před defaultem zadluţení23. Naopak finanční instituce mají
tendenci své zadluţení sniţovat. Vývoj zadluţení před událostí defaultu je pak dán
především stupněm likvidity podnikových aktiv a jejich strukturou. Hodnota Default point
závisí tedy nejen na účetní hodnotě cizích zdrojů společnosti, ale i na pravděpodobnosti
jejího defaultu. Kolman [14] reaguje na tuto skutečnost tím, ţe opouští předpoklad
konstantní

úrovně

Default
, kde

point

v časovém

intervalu

je střední hodnota

-

v čase a

a

nahrazuje
je rozptyl

ho
.

Lu [18] uvádí další důvody nevhodného pouţití distribuční funkce normovaného
normálního rozdělení. Upozorňuje na skutečnost, ţe okamţik defaultu nelze nutně
spojovat s okamţikem splatnosti cizích zdrojů24. Default společnosti můţe nastat kdykoliv
před tímto okamţikem, neboť v praxi podnikových financí jsou cizí zdroje obvykle
pravidelně umořovány ve formě úrokových plateb či splátek jistiny. Dále dodává, ţe
pravděpodobnostní rozdělení trţní hodnoty aktiv má tlustší konce (tzv. „Fat tails“) neţ v
případě normální rozdělení.
Na tyto nedostatky původního KMV modelu reagovala ratingová agentura Moody´s. Po
akvizici s KMV Corporation v roce 2002 vyuţila své databáze obsahující širokou škálu
finančních údajů o více neţ 6 000 veřejně obchodovatelných a 220 000 soukromých
společnostech, u kterých došlo k defaultu. Celková kapacita databáze ratingové agentury
Moody´s dosahuje více neţ tří milionů společností z různých průmyslových odvětví,
geografických území a v různé finanční stabilitě a kondici 25 . Tím došlo ke konstrukci
určitého převodového můstku mezi hodnotou Distace-to-default a pravděpodobností
defaultu (dále také „

“). Vztah mezi

a

je tak v rámci KMV

modelu ve spolupráci s ratingovou agenturou Moody´s (MKMV model) kalibrován pro
různá odvětví, velikost společnosti či období predikce. Tyto databáze jsou bohuţel
z pochopitelných důvodů pro uţivatele nepřístupné. Pro ilustraci lze uvést situaci, kdy u
pěti společností z tisíce s hodnotou

na úrovni 3 došlo na základě historických dat

Například ve formě překlenutí splátek stávajících dluhů novými dluhy.
Touto námitkou se blíţe zabývá VK model
25 Zdroj: Moody's KMV [online]. [cit. 2010-10-15]. About Moody's KMV. Dostupné z WWW:
<http://www.moodyskmv.com/about/>.
23
24
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k defaultu. V případě, ţe analyzovaná společnosti dosahuje

ve výši 3, je jí přiřazena

pravděpodobnost defaultu na úrovni 0,5 % (5/1000).

stanovená na základě

předpokladu normovaného normálního rozdělení
. Rozdíl

(tj. dle rovnice (3-2)) je však

obou přístupů tak můţe být značný.

Ačkoliv je jedním z předpokladů KMV modelu společnost, která je volně obchodovatelná
na kapitálových trzích, MKMV model nabízí ohodnocení věřitelského rizika rovněţ pro
společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Tím je uvolněn další předpoklad
původního Mertonova konceptu.
Jelikoţ jsou akcie veřejně obchodovaných společností kotovány v reálném čase a ve velmi
krátkých časových intervalech, pravděpodobnost defaultu vypočtená na základě MKMV
modelu nabízí oproti tradičním ratingovým modelům kontinuální reakci

na aktuální

trţní data. Tradiční ratingové agentury takovou moţnost uţivateli nenabízí a jejich
ratingové ohodnocení je přiřazeno konkrétní společnosti v diskrétních časových
intervalech.
Korablev [16] si uvědomuje rozdílné mechanismy bankrotu společností ve Spojených
státech amerických a Evropě (vztah dluţníků a věřitelů, vliv neekonomických faktorů,
počet dluţníků a jejich vzájemné vztahy apod.) a blíţe se tak věnuje ověření spolehlivosti
MKMV modelu pro společnosti podnikající v Evropě. Výsledky hodnot

pro

evropské společnosti následně konfrontuje s konvenčně pouţívanými modely (Altmanovo
Z-Skóre, tradiční ratingy či Mertonův strukturální model) a ověřuje tak spolehlivost odhadu
hodnot

u společností, u kterých došlo k naplnění kreditního rizika a

následnému bankrotu. Na základě těchto studií (např. [15] či [16]) vyslovuje jednoznačný
závěr o spolehlivosti a výkonnosti MKMV modelu nejen v různých časových okamţicích,
ale i pro různá teritoria a obory podnikání.

3.1.1

Aplikace KMV modelu pro finanční instituce

Specifický charakter finančních institucí – bank, jako například struktura aktiv a pasiv
v rozvaze, míra zadluţení, poměr dlouhodobých a krátkodobých finančních zdrojů apod.,
předurčuje nutnost rozdílného pojetí odhadu jejich pravděpodobnosti defaultu oproti
nefinančním subjektům. Samotná událost defaultu bank se značně liší od defaultů
nefinančních korporací, neboť situaci ohroţení finanční stability bank předcházejí
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dohledové a regulatorní orgány finančního trhu. V prostředí finančního trhu České
republiky je Česká národní banka podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance,
jediným orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Zatímco vnější zásahy
zamezující defaultu nefinančních institucí jsou nepovinné, často dokonce vynucené ze
strany společností, v případě finančních institucí jsou takové zásahy ze zákona povinné, a
to zejména z důvodu ochrany vkladatelů a zajištění stability celého finančního trhu. Tím
dochází k určité deformaci pojetí kreditního rizika z pohledu KMV modelu. Výpočet

,

tak jak byl popsán v kapitole 2.3, naráţí v prostředí finančních institucí na několik
závaţných omezení. Chan – Lau a Sy [13] zmiňují například skutečnost, ţe podnikatelská
aktivita bank spočívá zejména ve financování aktiv cizími zdroji, jakoţto důsledek role bank
v oblasti finančního zprostředkovatele mezi deficitními a přebytkovými subjekty. Právě
díky vysokému zadluţení přiřazuje KMV model finančním institucím významně vyšší
pravděpodobnost defaultu. Dále uvádějí, ţe na základě koncepce Distance-to-default
vystupuje vlastní kapitál jako zdroj pro uhrazení zbývající části splatných závazků. Ve
skutečnosti však dohledové a regulatorní orgány zasahují do hospodaření bank a zabraňují
tomu, aby byl vlastní kapitál banky zcela vyčerpán26.
Určitou specifickou vlastností je dynamika Default point v případě ohroţení bonity
finančních institucí. Jak bylo uvedeno výše, Default point má tendenci s růstem
pravděpodobnosti selhání finanční instituce klesat, nikoliv růst jako v případě nefinančních
společností. Sníţení zadluţenosti je dáno především výběry vkladů vyvolanými ztrátou
důvěry některých vkladatelů.
Z výše uvedených důvodů se proto zaměřuji na stanovení pravděpodobnost defaultu
výhradně nefinančních společností. Data o finančních institucích byla pro účely vlastní
kalibrace KMV modelu a jeho aplikace záměrně vyřazena.

V podmínkách českého kapitálového trhu se jedná o zavedení nucené správy České národní banky
v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance a č. 21/1992 Sb., o bankách.
26
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3.2

VLASTNÍ PŘÍSTUP STANOVENÍ
PRAVDĚPODOBNOSTI DEFAULTU

Kritika pouţití distribuční funkce normovaného normálního rozdělení
Bohn [5] či Lu [18]) v procesu kvantifikace

(např. Crosbie a

je jistě oprávněná. A to nejen proto, ţe je

podpořena empirickým pozorováním. Z těchto důvodů povaţuji za vhodné opustit
předpoklad normálního rozdělení Distance-to-default a hledat vhodný funkční vztah mezi
a

. Přestoţe je

stanovená pomocí MKMV modelu obchodním tajemstvím

ratingové agentury Moody´s, v roce 2003 byl publikován v časopise CFO Magazine [29]
článek, který hodnotil sto největších emitentů dluhopisů na americkém kapitálovém trhu.
K těmto společnostem je vţdy přiřazena
ratingové agentury Moody´s,

stanovená na základě interní metodiky

, společně s poměrem

. Z výše uvedeného článku vyplývá, ţe

a volatilitou aktiv

je predikována na jednoleté období.

Dalším zdrojem, který mi slouţil pro nalezení funkčního vztahu mezi

a

byly

případové studie defaultu vybraných společností, které ratingová agentura Moody´s
pravidelně zveřejňuje na svých internetových stránkách 27 . Tyto případové studie mají
zejména marketingový charakter, neboť zdůrazňují, ţe predikce defaultu prostřednictvím
MKMV modelu upozorňují na selhání analyzované společnosti s předstihem před
konkurenčními ratingovými agenturami. Směrodatným údajem pro mě však byly uvedené
hodnoty

,

a volatilita aktiv

. Tím byly zahrnuty i společnosti, které

vykazovaly větší věřitelské riziko. Spojením těchto dvou zdrojů byly získány potřebné údaje
o 127 společnostech s různým stupněm rizika vyjádřeným
Ze získaných dat bylo dále nezbytné vypočítat

.

, který jsem stanovil na základě rovnice

(2-33), přičemţ za bezrizikovou úrokovou sazbu vyjadřující růst podnikových aktiv
sledovaných společností v rizikově neutrálním prostředí jsem dosadil výnos do doby
splatnosti pokladničních poukázek vlády Spojených států amerických s dobou splatnosti

Zdroj: Moody's KMV Research [online]. [cit. 2010-10-16]. Default Case Studies. Dostupné z WWW:
<http://www.moodyskmv.com/research/default_caseStudies.html>.
27
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jednoho roku 28 , a to s ohledem na datum predikce
přiřazena odpovídající úroveň
Graf 3-6 Vztah mezi

. Tím byla kaţdé

, jak je zobrazeno v níţe uvedeném grafu.

a

40,00%
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DD
Zdroj: Moody's KMV Research: Default Case Studies; CFO Magazine [29]; vlastní výpočet; vlastní graf

Určitou anomálií je oblast na úrovni

, kde evidentně není zajištěn

předpoklad negativní závislosti mezi

a

. Jelikoţ ani po bliţší analýze

společností tvořících tuto anomálii nebyly zjištěny příčiny konstantně vykazované
, v dalších úvahách od ní abstrahuji.
Z výše uvedeného grafu lze vyvodit některé praktické poznatky:


Společnostem s velmi vysokým stupněm věřitelského rizika, u nichţ z větší části
došlo k defaultu, přiřazuje MKMV model

ve výši 35 %.

,

které je větší neţ 35 % MKMV model nepřiřazuje.


Podobně jako v případě KMV modelu,

se zvyšujícím se

klesá, a to

exponenciálně.


U společností s velmi dobrou finanční stabilitou a malým stupněm rizika MKMV
model přiřazuje

ve výši 0,02 %.

na niţší úrovni neţ

0,02 % nebylo z dostupných zdrojových dat zaznamenáno.
Zdroj: U.S. Department of the Treasury [online]. [cit. 2010-10-16]. Daily Treasury Yield Curve Rates. Dostupné
z WWW: <http://www.treas.gov/offices/domestic-finance/debt-management/interest-rate/yield.shtml>.
28
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Zmíněné poznatky budou podstatné pro kalibraci vlastního modelu pravděpodobnosti
defaultu (dále také „
resp.

“). U společností, jejichţ trţní hodnota aktiv je niţší neţ DPT,

je záporný, lze předpokládat v blízkém časovém horizontu událost defaultu.

Takové společnosti by v souladu s konceptem KMV modelu nebyly schopny uhradit
veškeré své splatné závazky z podnikových aktiv a vlastníci kapitálu by tak neuplatnili kupní
opci vypsanou na aktiva společnosti. Těmto společnostem byla přiřazena pravděpodobnost
defaultu na úrovni 35 %. Naopak společnostem, které vykazují velmi dobrou finanční
stabilitu s nízkým stupněm věřitelského rizika, byla přiřazena pravděpodobnost defaultu ve
výši

. Pravděpodobnostmi defaultu na základě MKMV modelu ostatních

společností, jejichţ

se pohybuje na úrovni mezi těmito dvěma extrémy, byla proloţena

exponenciální funkce

. Parametry funkce

a

byly zvoleny metodou

nejmenších čtverců. Výsledná exponenciální funkce popisující vztah mezi

a

má

tvar
(3-8)
Zvolený funkční vztah vykazoval index determinace na úrovni 0,9360.
Syntézou výše zmíněného byla výsledná funkce popisující vztah mezi

a

stanovena

jako

(3-9)
Zároveň platí, ţe
relevantních parametrů vyjadřuje

. Následně připomínám, ţe vzhledem k volbě
pravděpodobnost defaultu v rizikově neutrálním

prostředí.
Srovnání

stanovené dle vlastního modelu (rovnice (3-9)) a

základě předpokladu normálního rozdělení
uvedeném grafu.
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vypočtené na

dle rovnice (3-2) je zobrazeno v níţe

Graf 3-7 Srovnání
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Zdroj: Vlastní výpočet; vlastní graf

Výše uvedený graf naznačuje, ţe v některých momentech se
. To platí zejména pro společnosti s velmi nízkým
systematicky nadhodnoceno. S růstem

oproti

oproti

. U společností s velmi vysokou

jsou tyto rozdíly zanedbatelné. Rozdíl je dán tím, ţe se

blíţí k 0, zatímco

3.3

, kdy je

(přibliţně od hodnoty 1) dochází naopak

k systematickému podhodnocení
úrovní

značně odlišuje od

asymptoticky

.

ODVOZENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI
DEFAULTU - ZÁVĚR

Kvantifikace pravděpodobnosti defaultu stanovená pomocí KMV modelu nabývá mnoha
podob. Základní a historicky nejstarší je metoda aplikovaná dle tradičního konceptu KMV
Corporation, která předpokládá normální rozdělení Distance-to-default. Empirická
pozorování však naznačují, ţe úroveň Distance-to-default se mění v závislosti na samotné
pravděpodobnosti defaultu, a to s ohledem na charakter předmětu podnikání analyzované
společnosti, geografické působení či jiné relevantní faktory. Pro mapování vztahu mezi
pravděpodobností defaultu a Distance-to-default bylo vyuţito široké databáze ratingové
agentury Moody´s. Definice tohoto vztahu je však v současné době jejím obchodním
tajemstvím.

- 51 -

V této kapitole bylo nicméně na základě vlastního modelu dosaţeno kalibrace vzájemného
vztahu mezi Distance-to-default a pravděpodobností defaultu. Testováním tohoto modelu
v prostředí českého kapitálového trhu se dále věnuji v kapitole 4.3.
V praxi hodnocení kreditního rizika se prosadila jeho interpretace pomocí ratingových
stupňů, které mají pro uţivatele ratingu dostatečně vypovídající schopnost o finanční
stabilitě analyzovaného subjektu. KMV model však primárně stanovuje pravděpodobnost,
ţe společnost neuhradí své splatné závazky a dojde tak k naplnění úvěrového rizika.
Z praktických důvodů, například z hlediska srovnatelnosti mezi společnostmi či
srozumitelnosti pro laickou veřejnost, byl definován vztah mezi hladinou
ratingovými stupni (viz tabulka níţe).
Tabulka 3-1 Vztah mezi

a ratingovými stupni

EDFMoody´s
0,00% - 0,27%
0,28% - 0,39%
0,40% - 0,49%
0,50% - 0,57%
0,58% - 0,60%
0,61% - 0,68%
0,69% - 1,04%
1,05% - 1,38%
1,39% - 2,08%
2,09% - 4,34%
4,35% - 6,55%
6,56% - 10,20%
10,21% - 14,77%
14,78% - 17,49%
17,50% - 21,51%
21,52% - 26,00%
>26,00%

Ratingový stupeň Moody´s
Aaa.edf
Aa1.edf
Aa2.edf
Aa3.edf
A1.edf
A2.edf
A3.edf
Baa1.edf
Baa2.edf
Baa3.edf
Ba1.edf
Ba2.edf
Ba3.edf
B1.edf
B2.edf
B3.edf
Caa1/C.edf

Zdroj: RMA. Industry Default Probabilities and Cash Flow Measures 2010, 2011[23]
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a

4. APLIKACE KMV MODELU
V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REP UBLIKY
Základními parametry, vlastnostmi a modifikacemi KMV modelu se blíţe věnovaly
předchozí kapitoly. Cílem této kapitoly je aplikovat KMV model na vybrané společnosti
veřejně obchodované na českém kapitálovém trhu se záměrem bliţšího náhledu na míru
jejich kreditního rizika. V této kapitole bude nejprve vybrán okruh společností, na nichţ
bude KMV model aplikován, následně budou stanoveny relevantní parametry modelu a
v závěru této kapitoly bude určena pravděpodobnost defaultu analyzovaných společností, a
to na základě vlastní kalibrace modelu, blíţe popsané v kapitole 3.2.
Na počátku této kapitoly je však třeba upozornit, ţe odhad pravděpodobnosti defaultu
analyzovaných společností je podmíněn přijetím předpokladu, ţe ceny jejich akcií absorbují
veškeré relevantní informace nejen ohledně finanční stability společnosti, ale i vývoje
odvětví, na kterém společnost působí a celého podnikatelského prostředí. Pouze v případě
splnění tohoto předpokladu je moţné na základě současných trţních dat spolehlivě
predikovat

pro budoucí období. Ověření efektivnosti českého kapitálového trhu je

předmětem několika akademických prací. Kříţ [17] potvrzuje slabou formu efektivnosti
českého akciového trhu v jednotlivých letech období 2000 – 2008, s výjimkou roku 2005.
V celém sledovaném období 2000 – 2008 však efektivnost českého akciového trhu
neprokázal. Příčinou tohoto jevu je pravděpodobně nízká rozvinutost kapitálového trhu,
koncentrace akciového trhu v několika málo společnostech, nízká diversifikace akciového
indexu PX z hlediska předmětu podnikání jednotlivých společností či jiné faktory.

4.1

VÝBĚR ANALYZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ,
DATOVÁ ZÁKLADNA

Pro aplikaci KMV modelu byly vybrány nefinanční společnosti, jejichţ akcie jsou aktivně
obchodovány na hlavním trhu systému SPAD 29 Burzy cenných papírů Praha (dále také
„BCPP“). Společnosti, jejichţ akcie začaly být obchodovány v systému SPAD po roce

29

Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů
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2008, byly vyloučeny, neboť nedisponují střednědobými časovými řadami trţních cen akcií
potřebnými pro odhad volatility vlastního kapitálu. Zdrojem dat závěrečných denních cen
akcií byla databáze společnosti Patria 30. Poslední sledované datum, ke kterému je stanovena
pravděpodobnost defaultu vybraných společností, je 30. 6. 2010, neboť k tomuto datu jsou
veřejně dostupné nejaktuálnější účetní výkazy31. Účetní výkazy analyzovaných společností
byly čerpány z databáze společnosti Patria32, v některých případech dodatečně doplněné o
informace obsaţené ve výročních, resp. pololetních zprávách.
Z výběru byly dále vyloučeny společnosti, které v období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2010 (dále
také „sledované období“) vykazovaly záporný vlastní kapitál. Důvodem jejich vyloučení
z výběru byla skutečnost, ţe společnosti se záporným vlastním kapitálem naplňují
podmínky události defaultu, tak jak jej chápe KMV model.
Ze společností obchodovaných na hlavním trhu systému SPAD Burzy cenných papírů
Praha byly na základě výše uvedených kritérií vyřazeny společnosti ECM REAL ESTATE
INVESTMENTS A.G., KIT Digital, Inc., Fortuna Entertainment Group N.V. a New
World Resources N.V.
Vybrané společnosti, resp. identifikaci jejich obchodovaných podílů spolu se základními
charakteristikami ilustruje tabulka níţe.
Tabulka 4-1 Výběr analyzovaných společností

Podíl na celkové
Odvětvová klasifikace - SIC33
kapitalizaci trhu

Společnost

ISIN

AAA

NL0006033375

0,09%

CETV

BMG200452024

1,93%

ČEZ

CZ0005112300

36,22%

ORCO

LU0122624777

0,12%

Used Car Dealers
Television Broadcasting
Stations
Electric Services
Real Estate Agents And
Managers

Zdroj: Patria Online [online]. 2010 [cit. 2010-11-15]. Akcie Česká republika. Dostupné z WWW:
<http://www.patria.cz/Stocks/Research/Databases.aspx>.
31 Dostupnost účetních výkazů vyplývá z informační povinnosti společností kótovaných na kapitálovém trhu
v České republice (zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu).
32 Zdroj:
Patria Online [online]. 2010 [cit. 2010-11-15]. Detail akcie. Dostupné z WWW:
<http://www.patria.cz/akcie/detail/online.html>.
33 Standard Industrial Classification Code
30
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Společnost

ISIN

PEGAS
NONWOVENS
TELEFÓNICA
O2 C.R.
UNIPETROL

Podíl na celkové
Odvětvová klasifikace - SIC33
kapitalizaci trhu

LU0275164910

0,30%

CZ0009093209

10,30%

Nonwoven Fabrics
Telephone Communications
Not Radio

CZ0009091500

2,73%

Petroleum Refining

Zdroj: Burza cenných papírů Praha, Patria Online

Časové řady vybraných společností tak v období 1. 1. 2007 – 30. 6. 2010 zahrnují celkem
879 pozorování. Výjimkou je pouze společnost AAA, která emitovala akcie na BCPP
k datu 24. 9. 2007. Časová řada titulu AAA tak v rámci sledovaného období zahrnuje 695
pozorování.

4.2

ODHAD PROMĚNNÝCH KMV MODELU
ANALYZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

V následující podkapitole budou pro jednotlivé vybrané společnosti odhadnuty proměnné
KMV modelu za účelem stanovení pravděpodobnosti jejich defaultu k příslušnému
časovému okamţiku.

4.2.1

Časový horizont predikce

Pro kvantifikaci kreditního rizika pomocí KMV modelu předpokládám horizont predikce
vţdy na období jednoho kalendářního roku, přičemţ datum poslední predikce
pravděpodobnosti defaultu vychází z dat ke dni 30. 6. 2010 a platí pro 30. 6. 2011. Časový
horizont predikce

4.2.2

je proto uvaţován na úrovni 1.

Hodnota vlastního kapitálu

Hodnota vlastního kapitálu byla převzata z finančních výkazů jednotlivých společností,
neboť k rozvahovému dni má účetní jednotka statutární povinnost zohlednit trţní hodnotu
obchodovaných akcií ve výši vlastního kapitálu. Trţní hodnota základního kapitálu byla
upravena o kumulované výsledky hospodaření minulých let představující výši zisků,
popř. ztrát, kterých společnost dosáhla za minulá období a které nebyly rozděleny
(uhrazeny). Trţní hodnota vlastního kapitálu byla následně navýšena o kapitálové
fondy. Nerozdělený zisk a kapitálové fondy totiţ podobně jako základní kapitál představují
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pro společnost dodatečné zdroje pro úhradu splatných závazků. Hodnota vlastního
kapitálu byla naopak sníţena o hodnotu vlastních akcií, které redukují celkový počet akcií
v oběhu a nepřímo tak sniţují i úhrnnou výši základního kapitálu.
Hodnota kapitálu pro analyzované společnosti byla vyjádřena jako:
Základní kapitál
(+) Kumulované zisky minulých let
(-) Kumulované ztráty minulých let
(+) Kapitálové fondy
(-) Vlastní akcie
Hodnota vlastního kapitálu

4.2.3

Volatilita vlastního kapitálu

Volatilita vlastního kapitálu hraje v procesu kvantifikace kreditního rizika významnou
úlohu. Úroveň volatility vlastního kapitálu má vliv na hodnotu podnikových aktiv a jejich
volatilitu, coţ má bezprostřední dopady (viz rovnice (2-18)) na pravděpodobnost, ţe trţní
hodnota podnikových aktiv poklesne ve stanoveném časovém horizontu pod úroveň
splatných dluhů (Default point). Odhadu volatility vlastního kapitálu analyzovaných
společností proto věnuji značnou pozornost. V rámci kapitoly 2.2.3.2 byly popsány
základní přístupy pro odhad volatility vlastního kapitálu – odhad volatility na základě
historických dat, Exponentially Weighted Moving Average Model (EWMA), implikovaná
volatilita a lineární modely volatility.
Pro posouzení volatility vlastního kapitálu analyzovaných společností v jednotlivých
obdobích predikce pravděpodobnost defaultu, tj. k 31. 12. 2007, 31. 12. 2008, 31. 12. 2009
a 30. 6. 2010, jsem vyuţil: (1) odhad volatility na základě historických dat, (2) EWMA a (3)
model GARCH(1,1). Implikovaná volatilita nebyla analyzována z důvodu nedostatku
trţních dat.
Odhad volatility vlastního kapitálu analyzovaných společností na základě historických
dat byl proveden dle rovnice (2-22). Parametr

v rovnici (2-22) byl zvolen dle doporučení

odborné literatury (Hull [12], s. 287), a to tak, ţe odpovídá období predikce (tj. jeden
kalendářní

rok).

Pro

účely

stanovení

volatility

v ročním

uvaţováno s 252 obchodními dny v rámci jednoho kalendářního roku, tj.
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vyjádření
.

bylo

Při stanovení volatility vlastního kapitálu metodou EWMA bylo vyuţito rovnice (2-23)
v kapitole 2.2.3.2. Parametr

byl zvolen na úrovni 0,94. V zájmu konzistence odhadu

volatility zvolenými metodami byla časová řada vstupních dat pro jednotlivá období stejná,
jako v případě odhadu volatility na základě historických cen. Pro vyjádření volatility
v ročním vyjádření bylo uvaţováno s 252 obchodními dny v rámci jednoho kalendářního
roku.
Pro účely vyjádření volatility vlastního kapitálu za pomoci modelu GARCH(1,1) byla
zajištěna stacionarita časových řad pomocí logaritmu výnosů závěrečných kurzů
jednotlivých akciových titulů v příslušném časovém období. Následně byly odhadnuty
parametry

,

a

rovnice (2-26). Při odhadu volatility časových řad jsem vycházel

z dlouhodobého, resp. nepodmíněného rozptylu vyjádřeného jako

. Tím bylo

vyuţito obecné vlastnosti volatility označované jako „Mean reversion“, tedy konvergence
předpovědí budoucích volatilit ke své dlouhodobé průměrné hodnotě, v tomto případě
nepodmíněnému rozptylu

. Diagnostické testy modelu nebyly pro zjednodušení

prováděny. Předpokládám tak nepřítomnost autokorelace a podmíněné heteroskedasticity
reziduí.
Pro kaţdou analyzovanou společnost byla v příslušném období vybrána taková hodnota
volatility, která odpovídá maximu hodnot volatility vypočtené na základě historických dat
, volatility stanovené metodou EWMA
modelu GARCH

a odhadu volatility za pomoci

, neboli
(4-1)

Důvodem pro volbu maximální hodnoty volatility vlastního kapitálu byla snaha o
konzervativní odhad pravděpodobnosti defaultu, neboť platí, ţe vyšší volatilita vlastního
kapitálu vyvolá za jinak neměnných okolností pokles trţní hodnoty aktiv společnosti a
zároveň růst volatility těchto aktiv (viz rovnice (2-18)). Tím se zvyšuje pravděpodobnost,
ţe hodnota aktiv poklesne v čase

pod úroveň Default point a dojde k naplnění kreditního

rizika.
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Tabulka níţe zobrazuje vypočtené volatility vlastního kapitálu na základě uvedené metodiky
(rovnice (4-1)). Detailnější pohled na výpočet volatility vlastního kapitálu analyzovaných
společností je uveden v příloze č. 2.
Tabulka 4-2 Volatilita vlastního kapitálu analyzovaných společností

Titul

AAA

CETV

ČEZ

ORCO

PEGAS NONWOVENS

TELEFÓNICA O2 C.R.

UNIPETROL

Historická
volatilita

Datum
31.12.2007*
31.12.2008
31.12.2009
30.6.2010
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
30.6.2010
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
30.6.2010
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
30.6.2010
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
30.6.2010
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
30.6.2010
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
30.6.2010

24,65%
58,31%
71,47%
40,51%
28,71%
97,85%
84,24%
59,28%
26,91%
58,87%
28,96%
21,74%
28,21%
97,21%
90,69%
59,47%
20,63%
53,56%
35,36%
23,30%
18,26%
41,35%
26,82%
15,19%
24,93%
64,54%
43,32%
34,61%

GARCH
(1,1)

EWMA

23,60%
58,39%
42,91%
50,52%
29,01%
106,85%
84,83%
60,50%
27,04%
68,19%
26,85%
21,72%
31,93%
91,52%
85,71%
47,88%
21,73%
74,32%
36,97%
26,61%
18,41%
40,95%
27,26%
21,30%
26,07%
71,57%
44,08%
35,38%

21,45%
48,57%
25,09%
36,51%
29,89%
120,48%
41,80%
64,78%
34,20%
67,09%
18,60%
27,22%
28,33%
99,23%
45,60%
42,77%
23,52%
60,40%
24,09%
27,68%
18,07%
49,14%
17,27%
14,47%
23,11%
77,57%
23,23%
38,57%

Zdroj: Burza cenných papírů Praha, Patria Online, vlastní výpočet

*) Odhad volatility vlastního kapitálu společnosti AAA stanovené k 31. 12. 2007 nemusí mít zcela
vypovídací schopnost, neboť akcie společnosti AAA byly emitovány na BCPP k 24. 9. 2007.
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4.2.4

Bezriziková úroková sazba

Bezriziková úroková sazba je v KMV modelu vstupním parametrem pro rovnice (2-11),
resp. (2-18), jejichţ vzájemným řešením za pomoci iterativních postupů je odhadnuta
volatilita a trţní hodnota podnikových aktiv. Za bezrizikovou úrokovou sazbu povaţuji
nabídkovou sazbu mezibankovního trhu České republiky - PRIBOR 34 . Údaje o sazbě
PRIBOR byly čerpány z veřejné databáze ARAD35, a to vţdy k příslušnému datu predikce
pravděpodobnosti defaultu. Termín sazby byl zvolen v souladu s délkou predikce, tj. jeden
rok.
Údaje o bezrizikové úrokové sazbě shrnuje následující tabulka:
Tabulka 4-3 Bezriziková úroková sazba

Období

1Y PRIBOR

31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
30.6.2010

4,23%
3,93%
2,13%
1,76%

Zdroj: ČNB: ARAD

4.2.5

Trţní hodnota podnikových aktiv a jejich volatilita

Volatilita aktiv

a trţní hodnota aktiv

analyzovaných společností byla stanovena

vzájemným řešením rovnic (2-11) a (2-18) pomocí iterativních postupů. Iterativní postupy
byly provedeny za pomoci tabulkového procesoru Microsoft Excel 2007.
Trţní hodnota aktiv sledovaných společností společně s jejich volatilitou je uvedena
v příloze č. 2.

4.2.6

Default point a Distance-to-default

Podkladem pro určení úrovně Default point byly účetní výkazy sledovaných společností za
sledovaná období. V kapitole 2.3.1.1 uvádím, ţe do kalkulace Default point je vhodné

Prague InterBank Offered Rate
Zdroj: ARAD [online]. [cit. 2010-11-17]. Mezibankovní trh depozit. Dostupné z WWW:
<http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_sestuid=1602&p_strid=EA
B&p_lang=CS>.
34
35
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zahrnout rovněţ závazky, které nejsou explicitně zachyceny v cizích zdrojích společnosti
(např. nákladové rezervy, časové rozlišení pasiv, podrozvahové závazky a jiné). Vzhledem
ke skutečnosti, ţe k 30. 6. 2010 neobsahují vydávané pololetní zprávy analyzovaných
společností dostatečně podrobné údaje o těchto zdrojích financování a nelze tak objektivně
určit jejich trţní hodnotu, popř. účel jejich vykazování, nebylo k těmto závazkům v rámci
zajištění konzistence celé časové řady přihlíţeno ani v minulých letech.
Hodnota Default point byla vypočtena tak, jak definuje Dörrzapf [9] a je popsáno rovnicí
(2-34). Pro tyto účely byly celkové cizí zdroje rozděleny podle doby jejich splatnosti na
dlouhodobé a krátkodobé. V rámci dlouhodobých cizích zdrojů byly identifikovány
odloţené daňové závazky. Protoţe odloţený daňový závazek je důsledkem rozdílného
přístupu k účetnímu a daňovému výsledku hospodaření, nejedná se tedy o závazek za
státními institucemi, ale je to pojem výhradně účetní, byla jeho hodnota z hodnoty
celkových dlouhodobých závazků vyloučena. Touto úpravou bylo dosaţeno toho, aby cizí
zdroje financování sledovaných společností představovaly reálné nepodmíněné závazky za
externími subjekty bez vlivu dodrţování účetních zásad. Na takto upravenou základnu byla
aplikována rovnice (2-34).
Hodnota Default point analyzovaných společností pro jednotlivé roky sledovaného období
je uvedena v příloze č. 2.
Distance-to-default, jakoţto vztah mezi trţní hodnotou aktiv společnosti v čase

a úrovní

Default point, byl stanoven na základě výše odhadnutých veličin, a to výpočtem dle rovnice
(2-33) uvedené v kapitole 2.3. Jelikoţ

vyjadřuje pravděpodobnost defaultu

analyzovaných společností v rizikově neutrálním prostředí, byl očekávaný růst jejich aktiv
ztotoţněn s bezrizikovou úrokovou sazbou platnou vţdy k okamţiku predikce
pravděpodobnosti selhání. Bezriziková úroková sazba vyjadřující růst podnikových aktiv
odpovídá bezrizikové úrokové sazbě stanovené v rámci kapitoly 4.2.4.

4.3

VÝPOČET PRAVDĚPODOBNOSTI
DEFAULTU VYBRANÝCH SPOLEČNOSTÍ

Jednotlivé přístupy pro stanovení
řešením pro účely odhadu

jsou vyjmenovány v rámci kapitoly 3. Ideálním

analyzovaných společností by bylo vyuţití MKMV modelu.
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MKMV model je však v současné době obchodním tajemstvím a součástí obchodního
portfolia ratingové agentury Moody´s. Zároveň však nepovaţuji za vhodné přijmout
předpoklad normálního rozdělení Distance-to-default. Z těchto důvodů byl pro
analyzované společnosti aplikován vlastní přístup stanovení pravděpodobnosti defaultu,
který se částečně opírá o empirická pozorování

. Vlastní přístup stanovení

pravděpodobnosti defaultu je uveden v rámci kapitoly 3.2.
Na základě výše popsané metodiky byla stanovena pravděpodobnost defaultu (

) na

vzorku vybraných společností, a to vţdy ke zvolenému období. Časovou řadu

těchto

společností zobrazuje tabulka níţe doplněná o grafickou ilustraci.
Tabulka 4-4 Časová řada

vybraných společností

Titul

Datum

AAA

31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
30.6.2010
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
30.6.2010
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
30.6.2010
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
30.6.2010
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
30.6.2010
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
30.6.2010
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
30.6.2010

CETV

ČEZ

ORCO

PEGAS NONWOVENS

TELEFÓNICA O2 C.R.

UNIPETROL

Zdroj: Vlastní výpočet

EDF*

DD
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4,84
1,80
1,35
2,15
5,78
0,64
1,33
1,81
4,45
1,78
4,67
4,93
4,06
0,69
0,68
1,72
5,70
1,65
4,02
5,61
10,45
3,90
7,95
8,26
6,38
2,00
3,70
4,15

0,78%
8,47%
12,13%
6,44%
0,37%
21,10%
12,24%
8,39%
1,06%
8,63%
0,89%
0,73%
1,43%
20,31%
20,45%
9,02%
0,40%
9,57%
1,48%
0,43%
0,02%
1,63%
0,07%
0,05%
0,23%
7,28%
1,91%
1,34%

Graf 4-1 Časová řada

vybraných společností

25,00%

AAA

EDF*

20,00%

CETV

15,00%

ČEZ

10,00%

ORCO

5,00%

PEGAS
NONWOVENS
TELEFÓNICA O2
C.R.
UNIPETROL

0,00%
31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009

30.6.2010

Období

Zdroj: Vlastní výpočet, vlastní graf

4.3.1

Omezení a předpoklady dosaţených výsledků

Ve výše uvedeném textu byla stanovena časová řada
společnosti. Je však třeba poznamenat, ţe předpokladem

pro jednotlivé vybrané
je efektivní fungování

kapitálového trhu. Efektivita českého kapitálového trhu však nebyla zcela jednoznačně
prokázána, v některých letech existence českého kapitálového trhu dokonce nebyl prokázán
ani jeden předpoklad slabě efektivního trhu (viz např. Kříţ [17]). Charakter efektivnosti
trhu nicméně předurčuje objektivní posouzení predikce pravděpodobnosti defaultu pomocí
KMV modelu. Dalším omezením vypovídací schopnosti výše stanovených hodnot

je

předpoklad konstantní bezrizikové úrokové sazby po celou dobu predikce. Ačkoliv výše
úrokové sazby nehraje v konečném výpočtu

významnou roli, předpoklad konstantní

bezrizikové úrokové sazby evidentně neodpovídá realitě, neboť ve sledovaném období byla
ekonomika České republiky zasaţena celosvětovou ekonomickou krizí, na coţ aktivně
reagovaly úrokové sazby. Na celkové omezení vypovídací schopnosti

má vliv rovněţ

přijetí předpokladu neexistence daní, které by jinak umoţnily zadluţeným společnostem
vyuţít výhod úrokového daňového štítu.
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4.3.2

Analýza pravděpodobnosti defaultu vybraných
společností

Z výše prezentovaných výsledků pravděpodobnosti defaultu je na první pohled patrný
významný nárůst

v roce 2008 napříč celým vybraným vzorkem společností. Zmíněný

nárůst pravděpodobnosti defaultu lze přisuzovat vypuknutí celosvětové hospodářské krize.
Pohled na český akciový trh tuto domněnku potvrzuje: v pátek 24. října 2008 vytvořil
akciový index PX své dno. Následně bylo moţné sledovat významnou korekci celého trhu
směrem vzhůru, kdy akciový index PX zaznamenal během krátkého období 20% růst.
Hodnota akciového indexu se však později přiblíţila zpět k jiţ dříve vytvořenému dnu.
Masivní výkyvy akciových kurzů, a to v celosvětovém měřítku, přispěly k významnému
nárůstu volatility akciových titulů, coţ mělo značné dopady na výpočet proměnných KMV
modelu 36 , a to zejména trţní hodnoty aktiv a volatility aktiv. Výrazný nárůst volatility
akciového trhu, resp. volatility vlastního kapitálu jednotlivých společností s veřejně
obchodovanými podíly na kapitálovém trhu, potvrdily rovněţ výpočty provedené v rámci
kapitoly 4.2.3. Zatímco geometrický průměr volatility analyzovaných společností dosahoval
v roce 2007 26,46 %, v roce 2008 došlo k dynamickému růstu tohoto ukazatele na úroveň
přesahující 75 %. V letech 2009 a k 30. 6. 2010 lze pozorovat klesající trend úrovně
geometrického průměru volatility vlastního kapitálu analyzovaných společností (v roce
2009 49,29 %; k 31. 6. 2010 38,28 %) zpět k hodnotám dosaţeným v roce 2007. Pokles
volatility v letech 2009 a k 31. 6. 2010 se projevil v poklesu odhadu úrovně
Na významném růstu

.

v roce 2008 se rovněţ podílela míra zadluţení jednotlivých

společností. Růst zadluţení nefinančních institucí je jedním z důsledků nepříznivé
ekonomické situace vnějšího prostředí, neboť lze předpokládat, ţe oslabená poptávka sníţí
finanční výkonnost podnikatelského subjektu a sníţení ekonomické výkonnosti má
následně nepříznivé dopady do celkového peněţního toku podniku. Podnik je tak donucen
překlenou splatné úvěry, popř. splatné úmory či nákladové úroky nově přijatými dluhy.
Konečným důsledkem je zvýšení zadluţení podniku. Zvýšení zadluţení bylo moţné
sledovat i v rámci analyzovaných společností, kdy medián poměru

36

Na zmíněné faktory pochopitelně reagovaly i jiné kreditní modely.
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rostl

z 64,43 % v roce 2007 na 97,58 % v roce 2008. V následujících letech lze naopak
pozorovat pozvolný pokles zadluţení (v roce 2009 97,12 %; k 31. 6. 2010 91,53 %).
Významný růst zadluţení zaznamenala ve sledovaném období společnost ORCO, a to
zejména vlivem poklesu vlastního kapitálu z důvodu realizace masivních ztrát po vypuknutí
hospodářské krize (v roce 2008 ORCO vykázalo čistý zisk – 391 mil. EUR, v roce
2009 - 251 mil. EUR). Od března roku 2009 do března roku 2010 se ORCO nacházelo
v reţimu soudní ochrany před věřiteli na provedení strategické, provozní a finanční
restrukturalizace. Nepříznivou situaci v oblasti finanční stability společnosti ORCO
v průběhu roku 2009 relativně spolehlivě reflektují úrovně

. Zatímco

sledovaných společností po svém nárůstu v roce 2008 pozvolna klesá,

většiny
společnosti

ORCO naopak mírně roste a své nejvyšší úrovně dosahuje aţ v roce 2009 (20,45 %).
K 30. 6. 2010 lze u této společnosti naopak pozorovat významný pokles pravděpodobnosti
defaultu. Za zmínku stojí, ţe v květnu roku 2010 schválil Obvodní soud v Paříţi záchranný
plán ORCA, na základě něhoţ bude dluh společnosti dosahující téměř dvou miliard eur
splácen po dobu příštích deseti let. Tím došlo k ukončení dlouhodobého sporu mezi
managementem společnosti a akcionáři. Na poklesu

se rovněţ pravděpodobně

podílelo pravidelné navyšování vlastního kapitálu společnosti formou úpisu nových akcií,
čímţ došlo k poklesu poměru

na úroveň 311,11 % (v roce 2007 byl tento

poměr 131,34 %, v roce 2008 311,18 %, v roce 2009 1302,83 %).
Vedle ORCA byl zaznamenán růst

po roce 2008 rovněţ u společnosti AAA. Od

úpisu akcií společnosti AAA v září roku 2007 jejich trţní cena v podstatě pravidelně klesala,
a to z původních 55 korun za jednu akcii na pět korun v březnu roku 2009. Příčinou
pravidelného poklesu byla pravděpodobně nevydařená expanze v regionu střední Evropy
s negativními dopady na ekonomické výsledky společnosti (v roce 2008 hospodařila
společnost AAA se ztrátou – 35 mil EUR). Společnost AAA tak podstoupila celkovou
ekonomickou restrukturalizaci, a to zejména redukcí provozních nákladů. Na to pozitivně
reagoval trh a akciový titul AAA v průběhu roku 2009 několikrát velmi dynamicky rostl37.
Z pohledu KMV modelu měly mohutné výkyvy trţních cen akcií dopady do odhadu

S titulem AAA bylo pro prudký růst v roce 2009 několikrát přerušeno obchodování. V březnu roku 2009
byly akcie společnosti AAA v obchodním systému SPAD dokonce převedeny z otevřené fáze do uzavřené
fáze.
37
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volatility vlastního kapitálu. Zatímco u všech analyzovaných společností volatilita vlastního
kapitálu v roce 2009 poklesla, v případě společnosti AAA naopak z výše uvedených důvodů
vzrostla, a to na 71,47 % oproti 58,39 % dosaţeným v roce 2008. Tato skutečnost měla
bezprostřední dopady na výpočet trţní hodnoty podnikových aktiv a jejich volatilitu a
v konečném důsledku i na vyšší úroveň
roku 2008 pravidelně klesalo,

. Přestoţe zadluţení společnosti AAA od

v roce 2009 vzrostlo, a to právě díky zvýšené volatilitě.

Po celou dobu sledovaného období dosahovala nejniţší hodnoty

společnost

TELEFÓNICA O2 C.R.

4.4

ZÁVĚR APLIKACE KMV MODELU

Tato kapitola si kladla za cíl aplikovat KMV model na vybraných společnostech veřejně
obchodovaných na hlavním trhu systému SPAD Burzy cenných papírů Praha. Pro účely
stanovení pravděpodobnosti defaultu těchto společností byly odhadnuty jednotlivé
proměnné KMV modelu – hodnota vlastního kapitálu a jeho volatilita, bezriziková úroková
sazba, trţní hodnota podnikových aktiv a jejich volatilita, Default point a
Distance-to-default. Následně byla aplikována vlastní kalibrace KMV modelu, jak bylo
popsáno v kapitole 3.2.
Pro ověření vypovídací schopnosti naměřených hodnot pravděpodobnosti defaultu bylo
následně provedeno porovnání

vypočtené na základě vlastní kalibrace KMV modelu s

oficiálně přidělenými ratingovými stupni agenturou Moody´s38. Ratingu agentury Moody´s
byly ve sledovaném období podrobeny celkem tři společnosti – CETV, ČEZ a do roku
2008 i ORCO. Pro účely dosaţení srovnatelnosti byly oficiálně přidělené ratingové stupně
převedeny na průměrné hodnoty

, jak zobrazuje Tabulka 3-1.

Zdroj:
Moody´s
[online].
2010
[cit.
<http://v3.moodys.com/researchandratings>.

2010-11-27].

38
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Ratings.

Dostupné

z

WWW:

Tabulka 4-5 Porovnání

Společnost

CETV

ČEZ
ORCO

s přidělenými ratingovými stupni agentury Moody´s

Období

EDF*

31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
30.6.2010
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
30.6.2010
31.12.2007
31.12.2008

0,37%
21,10%
12,24%
8,39%
1,06%
8,63%
0,89%
0,73%
1,43%
20,31%

Ratingový
stupeň
Moody´s
Ba3
Ba2
Ba3
B2
A2
A2
A2
A2
B2
B3

EDFMoody´s

Odchylka

12,49%
8,38%
12,49%
19,51%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
19,51%
23,76%

12,12%
-12,72%
0,25%
11,11%
-0,42%
-7,98%
-0,24%
-0,08%
18,07%
3,45%

Zdroj: Moody´s: Ratings, RMA. Industry Default Probabilities and Cash Flow Measures 2010, 2011[23], vlastní výpočet

Na základě porovnání

s oficiálně přidělenými ratingovými stupni agenturou

Moody´s lze konstatovat, ţe nejniţší variability39 odchylky ukazatelů

a

bylo dosaţeno v případě společnosti ČEZ. Významnější odklon ukazatelů byl zaznamenán
pouze v roce 2008, kdy

reaguje na růst volatility celého akciového trhu, zatímco

ratingový stupeň přidělený společnosti ČEZ zůstal nezměněn. Největší variabilita odchylky
ukazatelů
kdy

nebylo

a
dosaţeno

byla naopak zaznamenána v případě společnosti CETV,
shody

ani

v oblasti

změny

pravděpodobnosti

defaultu

(zhoršení / zlepšení). To však bylo zajištěno v případě společnosti ORCO, kdy
dokázala zachytit problémy v oblasti finančního hospodaření společnosti v roce 2008.
Otázkou však zůstává, do jaké míry je moţné vzájemně porovnávat hodnoty

s

oficiálně přidělenými ratingovými stupni agenturou Moody´s, neboť oba přístupy jsou
zaloţeny na jiných předpokladech a metodách. Zatímco se výpočet

opírá zejména o

trţní data z kapitálových trhů, přidělení ratingových stupňů se stále neobejde o více či méně
subjektivní úsudek finančního analytika.
Pro porovnání byly vypočteny hodnoty EDF za předpokladu normálního rozdělení
Distance-to-default, a to v rizikově neutrálním prostředí (

) 40 . Výsledky jsou

prezentovány v rámci přílohy č. 2. Na základě porovnání vypočtených hodnot je patrné, ţe
více odpovídají hodnotám pravděpodobností defaultu odvozených od oficiálních

39
40

vyjádřené směrodatnou odchylkou
Stanovení
se podrobněji věnuje kapitola 3.1.
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ratingových stupňů agentury Moody´s. Na základě těchto skutečností lze konstatovat, ţe
vlastní kalibrace KMV modelu (

), jak byla definována v rámci kapitoly 3.2, nabízí

uţivateli větší vypovídací schopnost ohledně finanční stability analyzované společnosti, neţ
pravděpodobnost defaultu stanovená v souladu s původním konceptem KMV modelu
(

.
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ZÁVĚR
Samotná volba tématu této diplomové práce nebyla náhodná. V posledních několika letech
lze pozorovat výrazný trend na finančních trzích v oblasti řízení kreditního rizika. To bylo
patrné zejména v období celosvětového hospodářského poklesu, kdy podhodnocení řízení
rizika selhání protistrany významně ohrozilo celkovou stabilitu na finančních trzích.
V první části této diplomové práce byly stručně prezentovány jednotlivé přístupy vyuţívané
pro řízení kreditního rizika. Od samotného počátku byl důraz kladen zejména na
strukturální modely, jejichţ existence je úzce spjata s moderní teorií oceňování opčních
kontaktů. Blíţe je v této části představen koncept Roberta Mertona a s ním související
KMV model, a to z hlediska jeho podstaty, předpokladů či historického vývoje.
V následujících kapitolách tohoto celku se diplomová práce věnuje samotnému KMV
modelu, jakoţto modernímu přístupu představující výkonný nástroj kvantifikace kreditního
rizika. Detailněji je tak proveden rozbor základních proměnných tohoto modelu – hodnota
vlastního kapitálu, volatilita vlastního kapitálu, trţní hodnota aktiv společnosti a jejich
volatilita. Závěrem první části této diplomové práce je vznesena námitka k předpokladu
normálního rozdělení Distance-to-default se snahou o odstranění tohoto předpokladu a
nalezení vhodného funkčního vztahu mezi Distance-to-default a pravděpodobností
defaultu analyzovaného subjektu. S vyuţitím veřejně publikovaných dat ratingové agentury
Moody´s tak byl kalibrován vlastní model mapující rozdělení pravděpodobnosti defaultu
vzhledem k hodnotě Distance-to-default. Tím byl uvolněn předpoklad normálního
rozdělení Distance-to-default a formulován vlastní model stanovení pravděpodobnosti
defaultu.
Zatímco se jednotlivým parametrům, vlastnostem či samotné podstatě KMV modelu blíţe
věnovala první část této diplomové práce, cílem druhého celku je aplikace KMV modelu na
vybraných společnostech veřejně obchodovaných na hlavním trhu systému SPAD Burzy
cenných papírů Praha, a to v období od 31. 12. 2007 do 30. 6. 2010. Na vzorku vybraných
společností byly provedeny odhady jednotlivých proměnných KMV modelu, tak jak byly
vymezeny v první části této diplomové práce. Největší úsilí bylo věnováno stanovení
volatility vlastního kapitálu, neboť pravděpodobnost defaultu stanovená prostřednictvím
KMV modelu vykazuje největší citlivost právě na tomto parametru. V závěru je na
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vybraných společnostech aplikován vlastní přístup mapující rozdělení pravděpodobnosti
defaultu vzhledem k hodnotě Distance-to-default, tak jak byl definován v závěru první části
diplomové práce. Výsledky pravděpodobnosti defaultu byly následně konfrontovány
s veřejně dostupnými fakty o vybraných společnostech. Na základě této analýzy lze dospět
k závěru, ţe úrovně pravděpodobnosti defaultu vypočtené na základě KMV modelu
reagovaly nejen na turbulentní dobu v roce 2008 a 2009 na kapitálových trzích, která byla
charakteristická svoji zvýšenou volatilitou, ale i na individuální situaci v oblasti finančního
hospodaření jednotlivých společností. Následně byly vypočtené pravděpodobnosti defaultu
srovnány s oficiálně přidělenými ratingovými stupni agentury Moody´s. Závěry tohoto
porovnání jiţ nejsou tak jednoznačné. U některých společností a v některých obdobích
došlo k relativní shodě těchto ukazatelů. V některých případech však odchylky stanovených
pravděpodobností vykazovaly významnou variabilitu a nebylo dosaţeno shody ani v oblasti
změny pravděpodobnosti defaultu v rámci zvoleného sledovaného období. Otázkou ovšem
zůstává,

do

jaké

míry

je

moţné

vzájemně

porovnávat

vypočtené

hodnoty

pravděpodobnosti defaultu s oficiálně přidělenými ratingovými stupni agenturou Moody´s,
neboť oba přístupy jsou zaloţeny na jiných předpokladech a metodách. Dalším omezením
vzájemného porovnání je skutečnost, ţe v rámci sledovaného období byly ratingu agentury
Moody´s podrobeny z analyzovaného vzorku pouze tři společnosti.
Na základě těchto skutečností nelze vyslovit jednoznačný závěr, zda aplikace KMV modelu
v prostředí

kapitálového

trhu

České

republiky

nabízí

spolehlivé

stanovení

pravděpodobnosti defaultu na úrovni společnosti. Dle podrobnějšího rozboru vybraných
společností však bylo prokázáno, ţe KMV model dokáţe pruţně reagovat na aktuální
podmínky na kapitálovém trhu. Na základě porovnání pravděpodobnosti defaultu za
předpokladu normálního rozdělení Distance-to-default s oficiálně přidělenými ratingovými
stupni agentury Moody´s však lze konstatovat, ţe vlastní kalibrace KMV modelu, jak byla
definována v rámci kapitoly 3.2, nabízí uţivateli větší vypovídací schopnost ohledně
finanční stability analyzované společnosti, neţ pravděpodobnost defaultu stanovená
v souladu s původním konceptem KMV modelu, tedy za předpokladu normálního
rozdělení Distance-to-default.
Nepochybně bude zajímavé sledovat pravděpodobnosti defaultu společností veřejně
obchodovaných na kapitálovém trhu České republiky i v příštích letech, kdy zcela odezní
důsledky globální hospodářské krize. Zároveň bude přínosné podrobněji analyzovat
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společnosti, jejichţ akcie byly emitovány na kapitálovém trhu České republiky v posledních
několika měsících. Pro další analýzu KMV modelu by byla vhodná jeho kalibrace nejen
v oblasti nefinančních institucí, ale i na úrovni bank, pojišťoven či finančních
zprostředkovatelů.
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PŘÍLOHA Č. 1
Tabulka 1 Zdrojová data pro kalibraci vlastního modelu

Company

EDF

Market
Asset Volatility
Leverage
23,82%
13,09%
9,53%
18,77%
15,64%
13,99%

CHEVRONTEXACO
COCA-COLA
EXXONMOBILMOBIL

0,02%
0,02%
0,02%

JOHNSON&JOHNSON

0,02%

9,73%

18,95%

PFIZER

0,02%

11,07%

18,71%

PROCTER&GAMBLE&GAMBLE

0,02%

13,96%

16,17%

WAL-MARTSTORESSTORES

0,02%

13,62%

18,69%

GENERALMILLSMILLS

0,02%

28,51%

12,04%

UNIONPACIFICPACIFIC

0,04%

32,31%

11,71%

MICROSOFT
ABBOTTLABORATORIESLABORAT
ORIES

0,05%

5,09%

32,57%

0,05%

13,81%

20,83%

DUPONTPONT

0,06%

26,51%

14,85%

CONOCOPHILLIPS

0,06%

35,13%

11,84%

MERCK

0,07%

13,83%

22,48%

AUTOMATICDATAPROCESSINGDA
TAPROCESSING

0,08%

25,67%

16,43%

CATERPILLAR

0,08%

36,07%

12,20%

SOUTHERN

0,08%

37,19%

11,73%

WEYERHAEUSER

0,08%

39,69%

11,19%

NORTHROPGRUMMANGRUMMAN
UNITEDTECHNOLOGIESTECHNOL
OGIES

0,09%

35,64%

12,88%

0,10%

24,35%

17,95%

KROGER

0,10%

34,95%

13,63%

MCDONALD’S

0,12%

21,08%

20,93%

LOCKHEEDMARTINMARTIN

0,12%

32,21%

15,38%

WYETH

0,13%

16,31%

24,06%

VIACOM

0,14%

16,80%

25,02%

INTERNATIONALPAPERPAPER
DOMINIONRESOURCESRESOURCE
S

0,15%

37,96%

13,32%

0,15%

42,66%

11,59%

IBM

0,15%

23,31%

20,54%

ALTRIAGROUPGROUP

0,15%

31,52%

16,08%

HOMEDEPOTDEPOT

0,16%

13,42%

28,87%

ENTERGY

0,16%

42,03%

12,25%

Příloha č. 1: Zdrojová data pro kalibraci vlastního modelu

1/4

Company
BCE
WASTEMANAGEMENTMANAGEME
NT

EDF

Market
Leverage

Asset Volatility

0,17%

31,22%

16,15%

0,18%

30,96%

17,35%

VERIZONCOMMUNICATIONSCOM
MUNICATIONS

0,18%

33,16%

15,67%

TARGET

0,19%

23,81%

21,35%

BELLSOUTH

0,19%

24,29%

20,21%

TEMPLE-INLAND

0,20%

74,74%

4,38%

HCA

0,21%

28,75%

19,13%

FPLGROUPGROUP

0,21%

43,76%

12,32%

DOWCHEMICALCHEMICAL

0,21%

34,03%

16,01%

SCHLUMBERGER

0,21%

25,51%

20,90%

BRISTOL-MYERSSQUIBBSQUIBB

0,23%

18,88%

25,30%

DISNEY

0,23%

24,54%

21,89%

DEERE

0,28%

49,58%

11,63%

ALCOA

0,28%

30,06%

19,42%

GENERALMOTORSMOTORS

0,29%

72,47%

5,17%

EXELON

0,29%

45,71%

12,77%

HONEYWELLINTERNATIONALINT
ERNATIONAL

0,36%

29,70%

20,77%

PROGRESSENERGYENERGY

0,37%

48,07%

12,46%

BOEING
SBCCOMMUNICATIONSCOMMUNIC
ATIONS

0,39%

42,56%

15,06%

0,40%

28,21%

21,38%

GENERALELECTRICELECTRIC

0,41%

47,79%

13,25%

FORDMOTORMOTOR

0,42%

72,66%

5,59%

COMCAST
PUBLICSERVICEENTRPSERVICEEN
TRP
COCACOLAENTERPRISESENTERPRISES

0,43%

28,04%

23,55%

0,45%

51,60%

11,98%

0,46%

46,62%

14,14%

RAYTHEON

0,49%

37,59%

18,22%

AMERICANELECTRICPOWERELECT
RICPOWER

0,49%

52,13%

12,07%

FIRSTDATADATA

0,49%

41,76%

17,37%

DTEENERGYENERGY

0,58%

55,48%

11,37%

SEMPRAENERGYENERGY

0,58%

57,76%

10,94%

AT&T

0,71%

46,13%

15,95%

GEORGIA-PACIFIC

0,72%

54,11%

12,78%
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Company

EDF

Market
Leverage

Asset Volatility

FIRSTENERGY

0,75%

57,89%

11,46%

SEARS,ROEBUCKROEBUCK
TYCOINTERNATIONALINTERNATI
ONAL
EDISONINTERNATIONALINTERNA
TIONAL

0,84%

56,06%

12,66%

0,97%

33,38%

25,80%

0,98%

62,03%

11,33%

HEWLETT-PACKARD

1,16%

31,05%

29,14%

DELPHI

1,19%

56,91%

13,81%

AOLTIMEWARNERTIMEWARNER

1,34%

26,90%

34,55%

TXUENERGYENERGY

1,46%

60,12%

13,77%

MOTOROLA1

0,54%

31,39%

31,64%

DUKEENERGYENERGY

1,77%

58,70%

15,03%

NEXTELCOMMUNICATIONSCOMM
UNICATIONS

1,82%

31,11%

34,25%

XCELENERGYENERGY

2,20%

56,37%

17,99%

PG&E

2,54%

65,23%

14,95%

XEROX

2,66%

52,13%

22,50%

BOMBARDIER

3,90%

64,07%

18,66%

WILLIAMS

6,33%

69,42%

19,00%

DELTAAIRLINESAIRLINES

7,11%

77,34%

13,70%

CMSENERGYENERGY

8,31%

79,44%

13,87%

QWESTCOMMUNICATIONINT’LCO
MMUNICATIONINT’L

8,63%

67,43%

24,00%

CHARTERCOMMUNICATIONSCOM
MUNICATIONS

9,00%

71,99%

20,48%

CENTERPOINTENERGYENERGY

9,99%

76,46%

17,85%

NORTHWESTAIRLINESAIRLINES

10,06%

80,95%

13,58%

AMR

10,22%

80,03%

14,54%

ELPASOPASO

11,62%

75,11%

20,44%

SPRINTPCSGROUPPCSGROUP
LUCENTTECHNOLOGIESTECHNOL
OGIES

14,67%

68,15%

31,95%

14,71%

59,47%

42,07%

DYNEGY

19,54%

78,67%

23,81%

AES

20,00%

88,73%

21,10%

CALPINE

20,00%

95,01%

28,16%

NTLEUROPEEUROPE

20,00%

99,94%

25,19%

UAL
WORLDCOM–
WORLDCOMGROUPGROUP

20,00%

109,53%

13,13%

20,00%

114,96%

28,94%
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Company

EDF

Market
Leverage

Asset Volatility

Verso Technologies Inc

35,00%

98,38%

45,93%

WCI Communities Inc

35,00%

95,12%

20,16%

WCI Communities Inc

3,96%

70,68%

15,20%

Bally Total Fitness Holding Corp

20,00%

98,33%

16,10%

Harvey Electronics

35,00%

98,32%

30,27%

Tronox Inc

35,00%

99,76%

21,32%

Tronox Inc

2,69%

62,77%

17,55%

Tembec Inc

35,00%

102,05%

16,98%

Spectrum Brands Inc

35,00%

118,10%

20,01%

Spectrum Brands Inc

24,79%

88,56%

18,25%

TOUSA Inc

35,00%

111,59%

20,53%

Nortel Networks Inc

35,00%

98,86%

18,84%

Nortel Networks Inc

1,28%

52,91%

19,23%

Oasys Mobile Inc

35,00%

95,59%

76,71%

Ainsworth Lumber Co Ltd

35,00%

117,67%

20,97%

Ainsworth Lumber Co Ltd

8,61%

77,90%

15,43%

Fairpoint Communications Inc

35,00%

118,10%

25,79%

Fairpoint Communications Inc

4,45%

68,38%

17,16%

Six Flags Inc

15,09%

83,32%

16,01%

Six Flags Inc

4,43%

57,04%

16,90%

Tweeter Home Entertainment Group Inc

35,00%

97,71%

32,06%

Lear Corp

35,00%

97,51%

18,31%

Lear Corp

1,85%

64,69%

14,95%

Primus Telecomm Group Inc

34,80%

93,76%

18,37%

Primus Telecomm Group Inc

25,63%

85,74%

23,28%

Netwolves Corp

20,00%

57,77%

55,81%

Eagle Broadband Inc

35,00%

99,02%

55,60%

Pilgrim’s Pride Corp

0,19%

40,81%

15,41%

Verasun Energy Group

0,57%

30,16%

28,18%

Zdroj: [29], KMV: Default Case Studies
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PŘÍLOHA Č. 2
Graf 1 Porovnání volatilit vlastního kapitálu analyzovaných společností
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Zdroj: Vlastní výpočty, vlastní graf

Volatilita vlastního kapitálu (geometrický
průměr)

Graf 2 Geometrický průměr volatilit vlastního kapitálu analyzovaných společností
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Tabulka 2 Relevantní parametry pro vzorek vybraných společností
Titul
AAA

CETV

ČEZ

ORCO

PEGAS NONWOVENS

TELEFÓNICA O2 C.R.

UNIPETROL

Datum
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
30.6.2010
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
30.6.2010
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
30.6.2010
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
30.6.2010
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
30.6.2010
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
30.6.2010
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
30.6.2010

Equity
38
6
7
10
1 422
1 098
1 172
1 151
184 226
185 410
206 675
208 053
938
422
106
369,00
93
99
113
124
82 792
78 168
73 879
65 304
42 112
38 912
37 871
38 694

DPT
24,65%
58,39%
71,47%
50,52%
29,89%
120,48%
84,83%
64,78%
34,20%
68,19%
28,96%
27,22%
31,93%
99,23%
90,69%
59,47%
23,52%
74,32%
36,97%
27,68%
18,41%
49,14%
27,26%
21,30%
26,07%
77,57%
44,08%
38,57%

95
75
67
69
589
853
1 138
1 054
118 694
212 248
219 659
231 438
1 232
1 313
1 381
1 148
111
97
78
76
24 575
20 317
14 012
25 819
20 228
15 348
17 387
19 635

Hodnota aktiv
129,1
78,0
72,3
77,8
1 986,6
1 846,2
2 268,0
2 181,9
298 003,9
388 570,7
421 704,7
435 453,2
2 119,0
1 635,6
1 441,0
1 494,1
199,4
191,6
189,4
198,7
106 349,1
97 701,9
87 595,7
91 672,5
61 502,2
53 608,6
54 891,4
57 986,4

Volatilita aktiv
7,26%
4,70%
7,62%
6,61%
21,37%
78,53%
45,51%
37,27%
21,14%
33,12%
14,19%
13,01%
14,14%
30,72%
8,82%
15,61%
10,97%
39,26%
22,06%
17,27%
14,33%
39,31%
22,99%
15,41%
17,85%
56,60%
30,41%
25,74%

DD
4,84
1,80
1,35
2,15
5,78
0,64
1,33
1,81
4,45
1,78
4,67
4,93
4,06
0,69
0,68
1,72
5,70
1,65
4,02
5,61
10,45
3,90
7,95
8,26
6,38
2,00
3,70
4,15

EDF*
0,78%
8,47%
12,13%
6,44%
0,37%
21,10%
12,24%
8,39%
1,06%
8,63%
0,89%
0,73%
1,43%
20,31%
20,45%
9,02%
0,40%
9,57%
1,48%
0,43%
0,02%
1,63%
0,07%
0,05%
0,23%
7,28%
1,91%
1,34%

Zdroj: Vlastní výpočty
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Graf 3 Porovnání

,
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