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1)	Dekompozícia	časového	radu,	deterministická	a	reziduálna	zložka	
Dekompozícia	=	rozklad	časového	radu	na	zložky	

• Trend	Tt:	zachycuje	dlhodobé	zmeny	v	priemernom	správaní	sa	časového	radu).	Vzniká	ako	
dôsledok	síl,	ktoré	systematicky	pôsobia	v	rovnakom	smere.		

• Sezónna	zložka	St:	opisuje	periodické	zmeny	v	časovom	rade,	ktorých	perióda	sa	rovná	určitej	
štandardnej	jednotke	času	alebo	jej	konštantnému	násobku	(zachycuje	zmeny,	ktoré	sa	
pravidelne	opakujú).	

• Cyklická	zložka	Ct:	je	periodická	zložka,	ktorej	perióda	nezodpovedá	kalendárnym	jednotkám.	Je	
to	fluktuácia	okolo	trendu,	v	ktorej	sa	strieda	fáza	rastu	s	fázou	poklesu.	Odhaduje	sa	metódami	
spektrálnej	analýzy.	

• Reziduálna	zložka	et:	zaznamenáva	chyby	meraní	a	zložky,	ktoré	sa	deterministicky	nedajú	
popísať.	Stochastická	=	náhodná	zložka.	

Trend	+	sezónna	zložka	+	cyklická	zložka	tvoria	nenáhodnú	=	deterministickú	zložku.	
	
Typy	dekompozície:	

• Aditívna:	Xt	=	Tt	+	St	+	Ct	+	et	
• Multiplikatívna:	XT	=	Tt	.	St	.	Ct	.	et	

Časové	rady	spravidla	obsahujú	reziduálnu	zložku.	Okrem	nej	môžu	(ale	nemusia)	obsahovať	aj	jednu,	dve	
alebo	všetky	tri	systematické	zložky.	

2)	Informačné	kritéria	v	Box	-	Jenkinsonovej	metodológii	a	ich	význam	
Predtým	ako	model	použijeme	na	prognózu	budúcej	úrovne	skúmaného	javu,	musíme	sa	pozastaviť	nad	
overením	 adekvátnosti	 použitého	 modelu.	 Efektívnym	 spôsobom	 je	 jednak	 prognóza	 ex-post	 alebo	
používanie	informačných	kritérií.	
	
Pomáhajú	 určiť,	 ktorý	 z	 dvoch	 konkurenčných	 modelov	 treba	 preferovať	 (overujú	 špecifikáciu	
ekonometrického	modelu).	Pri	vyhodnocovaní	modelov	vyberáme	ten	s	najnižšou	hodnotou	AIC	resp.	BIC.		

Akaikeho informačné kritérium (AIC)  

 
Bayesovske informačné kritérium (BIC) 

 
Odhad	BIC	je	(na	rozdiel	od	AIC)	silne	konzistentný,	t.	j.,	asymptoticky	pre	veľké	n	vždy	určí	správnu	
hodnotu	rádu	modelu.	Dokonca	pravdepodobnosť	výskytu	konkrétnej	realizácie	časového	radu,	pri	
ktorom	by	BIC	neurčil	správny	rád,	je	nulová.	

3)	Box	–	Jenkisonova	metodológia,	postup,	výhody	a	nevýhody	
Základný	prvok	analýzy	je	reziduálna	zložka,	ktorá	je	tvorená	korelovanými	náhodnými	veličinami.	

Jednotný	postup:	

• Identifikácia	modelov	
• Odhad	parametrov	príslušných	modelov	
• Overovanie	správnosti	modelov	

Výhody:	
• BJ	modely	sú	veľmi	flexibilné	a	rýchlo	sa	adaptujú	na	zmeny	v	charaktere	modelovaného	procesu	
• Analýza	sa	vykonáva	systematicky	podľa	vopred	daného	postupu	

Nevýhody:	
• Časový	rad	musí	mať	min.	50	meraní	



• Ťažká	interpretácia	výsledného	modelu	

4)	Korelačná	analýza	v	Box-Jenkinsonovej	metodológii	

Slabo	stacionárny	náhodný	proces,	jeho	štatistické	vlastnosti	sa	v	priebehu	nemenia.	

• Kovariačná	funkcia	
• Korelačná	funkcia	–	posledná	nenulová	hodnota,	korel.f.	mi	určuje	rád	modelu	MA(q)	,	q=K0	
• Parciálna	korelačná	funkcia	

	

• Autokovariačná	funkcia	

	
• Autokorelačná	funkcia	

	
Autokoralačná	funkcia	je	vlastne	normovaná	autokovariačná	funkcia.	Grafický	záznam	autokorel.f.	(pre	
k>=0)	sa	nazýva	korelogram.	Platí:	

	
	 Testy	nulovosti?	

5)	Stacionárne	modely	časových	radov	

• Lineárny	model	ARMA	(p,q)	
• Korelačná	analýza	

Stochastický	(náhodný)	proces	je	stacionárny,	keď	sa	jeho	štatistické	vlastnosti	v	čase	nemenia.	
Deterministická	zložka	je	už	odstránená.		

Stochastický	proces	je	slabo	stacionárny,	ak:	

m(t)	=	E(Xt)	=	m	,	s2(t)	=	Var(Xt)	=E(Xt	-	m(t))2	=	s2	pre	t	=1,	...,	n	

g(s,	r)	=	cov(Xs,	Xr)	=	E[(Xs	-	m(s))(Xr	-	m(r))]	je	len	funkciou	(s	–	r),	t.	j.	funkciou	toho	ako	sú	od	seba	Xs,	
Xr	v	čase	vzdialené	a	nie	od	toho,	na	akom	úseku	časovej	osi	sa	nachádzajú.	Rozdiel	s	–	r	nazývame	
posunutie	a	budeme	ho	označovať	k.	

Základný	kladný	predpoklad:	Hodnota	časového	radu	xt	v	čase	t	závisí	len	na	predchádzajúcich	hodnotách	
časového	radu	(deterministická	časť)	a	na	náhodných	fluktuáciách	(stochastická	časť).	Závislosť	xt	na	
predchádzajúcich	p	hodnotách	časového		radu	je	lineárna.	

 

xt = ϕ1 xt-1 + ... + ϕp xt-p + zt + θ1 zt-1 + ... + θq zt-q 
 xt -	hodnoty	skúmaného	časového	radu	

	 zt	-	biely	šum	

	 ϕ1,..., ϕp – autoregresné	koeficienty	

	 θ1, ..., θq –	koeficienty kĺzavých	priemerov	

q	=	0	⇒	autoregresný	proces	AR	(p)	

p	=	0	⇒	proces	kĺzavých	priemerov	MA	(q)	

	



ARMA	(p,q)	je	stacionárny,	ak	všetky	korene	φ(x)	ležia	mimo	jednotkovej	kružnice.	Formálne	ho	môžeme	
rozšíriť	ako	MA(∞).	

ARMA	(p,q)	je	invertibilný,	ak	všetky	korene	polynómu	kĺzavých	priemerov	ležia	mimo	jednotkovej	
kružnice.	Formálne	ho	môžeme	rozšíriť	ako	AR	(∞).	

6)	Testy	náhodnosti	
Môže	sa	stať,	že	časový	rad	reziduí	nevykazuje	pri	predbežnej	analýze	alebo	grafickom	znázornení	výskyt	
žiadnej	systematickej	zložky,	takže	sa	zdá,	že	je	tvorený	len	bielym	šumom.	Vtedy	je	potrebné	použiť	
objektívny	štatistický	test,	ktorý	by	túto	hypotézu	potvrdil	alebo	vyvrátil.	

Používajú	sa	aj	po	dekompozícii	časových	radov,	keď	potrebujeme	overiť,	či	sme	už	z	časového	radu	
skutočne	eliminovali	všetky	systematické	zložky,	t.j.	či	reziduá	po	dekompozícii	sú	už	len	náhodné	
fluktuácie	v	tvare	bieleho	šumu.	

• Testovanie	nulovosti	autokorelačnej	funkcie:	Vypočítané	hodnoty	výberovej	autokorelačnej	
funkcie	|rk|,	k=1...	porovnávame	s	hodnotou	σ(rk	)≈2√(1/n).	Ak	je	|rk|<	σ(rk	),	všetky	k>0,	potom	
nemôžeme	zamietnuť	hypotézu	H0,	z	toho	vyplýva,	že	časový	rad	reziduí	je	realizácia	navzájom	
nezávislých	rovnako	rozdelených	náhodných	premenných.		

• Portmanteauov	test:	V	tomto	teste	neskúmame	hodnotu	výberovej	autokorelačnej	funkcie	reziduí	
stacionárneho	procesu	ARMA(p,	q)	zvlášť	pre	každé	posunutie	k,	k	=	1,	...,	h,	ale	budeme	skúmať	
prvých	h	hodnôt	spolu.	Testujeme	teda	hypotézu	H0,	že	prvých	h	hodnôt	výberovej	autokorelačnej	

funkcie	je	rovných	0	(pre	h=<n/4).	 	Testovacia	štatistika	Qh	má	χ2(h	–	p	–	q).	Ak	
Qh	>	χ2	1-α(h	–	p	–	q),	model	ARMA(p,	q)	nepovažujeme	za	vhodný	(na	hladine	významnosti	α).	

• Znamienkový	test:	Tento	test	je	založený	na	počte	kladných	prvých	diferencií	daného	časového	
radu	u1,	...,	un,	t.	j.	na	počte	bodov,	v	ktorých	časový	rad	rastie.	Ak	sú	niektoré	susedné	hodnoty	
rovnaké,	potom	ich	až	na	jednu	z	časového	radu	vynecháme.	Je	vhodný	na	potvrdenie,	resp.	
vyvrátenie	hypotézy,	že	daný	časový	rad	obsahuje	lineárny	trend	(teda	systematický	posun	
smerom	nahor	alebo	nadol).	

• Test	kritických	hodnôt:	Bod	ut	nazveme	kritickým	bodom,	ak	ut-1	<	ut	>	ut+1	(tzv.	horný	kritický	
bod),	resp.	ut-1	>	ut	<	ut+1	(tzv.	dolný	kritický	bod).	Rovnaké	susedné	hodnoty	znova	až	na	jednu	z	
časového	radu	vynecháme.	Test	kritických	hodnôt	je	vhodný	pri	podozrení,	že	v	časovom	rade	sa	
vyskytujú	zmeny	periodického	charakteru	(t.	j.,	že	obsahuje	sezónnu	alebo	cyklickú	zložku)	

7)	Identifikácia	modelu	v	Box	–	Jenkinsonovej	metodológii	

Identifikácia	modelu	je	prvá	fáza	výstavby	modelu	a	jej	úlohou	je	rozhodnúť,	aký	typ	modelu	vybrať	(AR,	
MA,	ARMA)	a	explicitne	určiť	rad	modelu.		

1. Prípravné	operácie:	(1.	vykreslenie	časového	radu,	pomocou	ktorého	je	možné	opticky	
skontrolovať	stacionaritu	radu,	2.	centrovanie	časového	radu,	v	prípade	že	je	stredná	hodnota	
nenulová,	3.	vykreslenie	korelačných	funkcií)	

2. Určenie	rádu	modelov	pomocou	korelačnej	analýzy	
3. Určenie	rádu	modelov	pomocou	informačného	kritériá	

Zrátanie	odhadov	korelačnej	a	autokorelačnej	funkcie.	Berieme	do	úvahy	informačné	kritériá	(učíme	
maximálne	K,L	také,	že	môžem	uvažovať	modely	AR(p),	MA(q),	ARMA(p,q)	pričom	p=0...K,	q=0...L	–	nesmú	
mať	príliš	veľa	parametrov).	Ak	hodnoty	neklesajú	k	nule,	rád	ešte	nie	je	dobre	deterministicky	ošetrený.		

-	najčastejšie	používané	kritérií:	AIC	a	BIC	

-	vhodný	rád	=	hodnota	informačného	kritéria	je	najmenšia	

-	ARMA	(k,l)	–	odhad	bieleho	šumu,	počtom	parametrov	sa	disperzia	zmenšuje	(môže	sa	stať,	že	
preparametrizujem	model).	Vhodné	nie	je	ani	príliš	veľa	parametrov,	ani	príliš	nízka	disperzia.	

8)	Testovanie	vhodnosti	modelu	v	Box-Jenkinsonovej	–	metodológii	

• Vykreslenie	autokovariačnej	funkcie	
• Testy	náhodnosti	

9)	Odhad	parametrov	modelu	–postup,	metódy	



Požiadavka	je	aby	stacionárny	časový	rad	bol	s	nulovou	strednou	hodnotou.	(ak	nie	je,	tak	potrebné	
centrovať)	V	opačnom	prípade	môžeme	získať	nekorektné	modely,	resp.	výpočet	môže	byť	numericky	
nestabilný.		

Každá	metóda	má	svoje	výhody,	ale	aj	nevýhody	a	ohraničenia.	Okrem	ohraničení	z	teoretických	vlastností	
odhadov	sa	pri	výbere	vhodnej	metódy	v	praxi	berie	do	úvahy	aj	rýchlosť	výpočtu	a	dĺžka	časového	radu.	

• Yule-Walkerova	metóda	(slúži	na	odhad	parametrov	AR	procesu,	musím	poznať	rád	a	„p“)	
• Lewinson-Durbinov	algoritmus	
• Burgova	metóda	(ráta	odhady	priamo	z	dát)	

Yule-Walkerova	metóda	–	používa	sa	na	odhad	parametrov	modelu	AR(p)	pre	dané	p.		

	
Systém	(p+1)	rovníc	o	(p+1)	neznámych:	

	
10)	Charakterizujte	najdôležitejšie	faktory,	ktoré	ovplyvňujú	ceny	opcií	
Na cenu opcie má vplyv množstvo faktorov. Napr.: 
 promptný kurz a expiračná cena bázy, 
 zostávajúca životnosť opcie,   
 volatilita kurzu bázy, 
 dane, transakčné náklady, nové emisie CP, výplata dividend... 
• Cena akcie 
•  Realizačná cena (strike price, expiry price) - výmenný kurz dohodnutý medzi predávajúcim a 
kupujúcim, pri ktorom bude opčný obchod v deň splatnosti realizovaný  
•  Objem opcie (notional amount) – suma, na ktorú sa opcia vzťahuje  
•  Deň splatnosti (expiry date) - deň splatnosti opcie  
•  Doba trvania opcie (duration) - počet dní od dátumu kúpi opcie po dátum splatnosti  
•  Opčná prémia - finančný obnos, ktorý platí kupujúci predávajúcemu so spotovou valutou odo dňa 
kúpi opcie. Je to vlastne cena opcie. Vyjadruje sa v absolútnom objeme, spotových bodoch obvyklých 
pre daný menový pár, alebo v percentách z objemu opciu.  
• Volatilita 
• Bezriziková úroková miera 
• Dividendy 
Tabuľka v poznámkach 

	

11)	Uveďte	a	vysvetlite	vzorec	pre	cenu	európskej	kúpnej	opcie	podľa	Black-Scholesovho	modelu	

	
Black-Scholes  Model – matematicky model oceňovania aktív, založený na predpoklade, že cena aktíva sa vyvíja 
ako stochastický process (cena aktíva je nezávislá v čase 0, vyvíja sa náhodne). Najčastejšie sa využíva na 
oceňovanie opcií. 
Základnou myšlienkou modelu je, že cena opcie je implicitne daná vývojom ceny podkladového aktíva, pre 
konštrukčnú jednoduchosť modelu sa model spravidla vysvetľuje na likvidných akciách. 
Základné predpoklady modelu: 

• Cena podkladového aktíva sa vyvíja podľa geometrického brownovho pohybu (špeciálny typ 
stochastického procesu) s konštantným posunom (odchýlkou) a konštantnou volatilitou. Predpoklad 
konštatntnej volatility je veľmi dôležitý, je nutné si uvedomiť, že volatilita aktív sa na trhoch mení. 
Ďalším dôležitým faktom je aj zmena korelácie aktív. V období stresu sa volatilita na akciových trhoch 
zvyšuje a prudko sa mení aj korelácia medzi aktívami. 



• Obchodovanie s podkladovým aktívom je kontinuálne (likvidné). Cenu podkladového aktíva je možné 
určiť v akomkoľvek okamihu. 

• Neexistujú transakčné náklady a dane 
• Požičanie hotovosti je možné za konštantnú bezrizikovú úrokovú mieru 
• Všetky aktíva sú perfektne deliteľné 
• Na trhu neexistujú príležitosti na arbitráž 
• Technicky je možné podkladové aktívum predat so zámerom neskoršj kúpy (short sell) 

 
Jedná sa o rovnicu ocenenia európskej kúpnej (CALL) opcie. Rovnica teda oceňuje právo kúpiť akciu v čase T 
za cenu K. R je konštatná úroková miera a delta je volatilita. 
Výpočtom hodnôt d1 a d2 sa dostaneme k parametrom rovnice. Phi predstavuje kumulatívnu distribučnú funkciu 
štandardného normálneho rozdelenia.  
VZORCE 
Black-Scholesova parciálna diferenciálna rovnica (Call opcia) 
(model pre európsky call) 
 
Call pay-off diagram 

	

	

Podla	Agi:	

	
σ - historická volatilita aktíva 
E - expiraèná cena 
T - čas expirácie opcie 
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r - spojite úroková miera bezrizikového dlhopisu 

	

12)	Vysvetlite	pojem	put	–	call	parita	

-„Put-call parita“ predstavuje vzťah, ktorý existuje medzi hodnotou opcie na kúpu a hodnotou opcie na predaj	
-Oceňovanie opcií 
Parita kúpnej a predajnej opcie 
 

	

	

	

	

13)	Uveďte	a	vysvetlite	vzorec	pre	cenu	európskej	predajnej	opcie	podľa	Black-Scholesovho	modelu	
( ) )()( 12

) dNSdNeXP tTr ×−××= −×−  

P – cena predajnej európskej opcie 
S - spotová cena podkladového aktíva v čase podpisu kontraktu, 
X – realizačná cena opcie, 
r – referenčná úroková sadzba 
(T-t) – čas do expirácie opcie  
e – Eulerove číslo = 2,718281828, 
N(d) -  hodnota kumulatívneho normálneho rozdelenia v bode d. 
N(d1) a N(d2) sú hodnoty kumulatívneho pravdepodobného rozdelenia normovanej normálnej premennej. 
Vypočítame ich zo vzťahu: 
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Podla	Agi:	



 
	

14)	Vyjadrite	sa	k	predčasnej	expirácii	amerických	opcií	
Americká kúpna opcia sa môže uplatniť predčasne, t.j. pred splatnosťou alebo k dátumu splatnosti. Držiteľ ju 
neuplatní pred splatnosťou, pokiaľ výsledok jej okamžitého uplatnenia (SR – X) nie je kladný a pokiaľ trhová 
hodnota opcie (opčná prémia) prekračuje výsledok jej okamžitého uplatnenia (SR – X). Predčasné uplatnenie 
americkej opcie je racionálne iba vtedy, keď SR je väčšie ako X, a jej trhová hodnota nie je väčšia ako (SR – X).  

Pokiaľ X je cena uplatnenia a SR je promptný kurz	

	

15)	Vysvetlite	pojmy	historická	a	implicitná	volatilita	

•  Implicitná volatilita – vyjadrenie hodnoty (ceny) opcie ako pomeru z objemu opcie. Je to zároveň 
veličina, ktorá je úmerná opčnej prémii.  

•  Historická volatilita - miera kolísania výmenného kurzu. Je to pomer zmeny kurzu za isté obdobie k 
dlhodobému priemeru; za dlhodobý priemer sa obvykle považuje priemerný kurz za 1 rok.  

16)	Formulujte	okrajovo-začiatočnú	úlohu	pre	americké	put	opcie	bez	dividend	
Americká predajná opcia (Put option) je právo (nie však povinnosť) predať dané aktívum za vopred dohodnutú 
cenu X v lehote kedykoľvek pred stanoveným časom T. 
Americká kúpna alebo predajná opcia nemôže mať hodnoty pod PayOff diagramom nakoľko možnosťou kúpy 
opcie a jej okamžitého uplatnenia by mohlo dôjsť k arbitrážnej príležitosti = bezrizkovému zisku. 
Okrajová podmienka pre Americkú put opciu bez dividend: 
Vap(0,t)=0 
Voľné hranice: 
Vap (Sf (t) , t) = Ex - Sf (t)  
∂Vap / ∂ S = - 1 
Začiatočná podmienka: 
Vap (S,T) = Max (Ex - S , 0) 
 
(Podmienky AmCall sú rovnaké ako EuCall…otázka 23.) 

	

	



17)	Formulujte	okrajovo-začiatočnú	úlohu	pre	americké	call	opcie	s	dividendami	
Americká kúpna opcia (Call option) je právo (nie však povinnosť) kúpiť dané aktívum za vopred dohodnutú 
cenu Ex v lehote kedykoľvek pred stanoveným časom T. 
Americká kúpna alebo predajná opcia nemôže mať hodnoty pod PayOff diagramom , nakoľko možnosťou kúpy 
opcie a jej okamžitého uplatnenia by mohlo dôjsť k arbitrážnej príležitosti = bezrizkovému zisku. 
Okrajová podmienka pre Americkú call, ktorá vypláca dividendy: 
Vac(0,t)=0 
Voľné hranice: 
V (Sf (t) , t) = Sf (t) - Ex 

∂VacD / ∂ S = + 1 
Začiatočná podmienka: 
VacD (S,T) = Max (S - Ex

 , 0) 

	

18)	Čo	viete	o	Black-Scholesovej	parciálnej	diferenciálnej	rovnici	

	 	
- Slúži na oceňovanie finančných derivátov (opcií) 
- B-SCH model vychádza z teórie stochastických procesov.  

Stochastický proces je systém náhodných premenných  
Je to vlastne rovnica opisujúca ako sa mení cena opcie V(S,t) v závislosti od aktuálnej ceny akcie S a 
času t e T, kde T je čas maturity. K odvodeniu je potrebné určiť stochastickú rovnicu, ktorá popisuje 
správanie V(S,t), a následne sa zostaví tzv. samofinancujúce sa bezrizikové portfólio. Kombináciou 
obidvoch prístupov získame: 
 

Black-Scholesovu parciálnu diferenciálnu rovnicu 
 

 
 
V(S,t) - cena opcie s cenou akcie S v čase t 
r - bezriziková úroková miera 
sigma - volatilita ceny akcie 

 
Očakávaná cena akcie μ, v rovnici nevystupuje. Hodnota opcie závisí iba od volatality ceny akcie 
(sigma). To znamená, že dvaja investori sa môžu dohodnút’ na cene opcie, bez ohl’adu na ich 
očakávania vývoja ceny akcie. Táto analýza predpokladá nulové transakčné poplatky, čo v praxi môže 
zabránit’ bezrizikovým ziskom. Preto sa aj trhová cena opcie môže odlišovat’ od teoretickej hodnoty. 
 
Predpoklady potrebné k odvodeniu B-S modelu: 
1. existuje trh bez trhových trení (transakčné náklady, dane) 
2. neexistujú obmedzenia pri krátkych predajoch 
3. ceny sa vyvíjajú plynulo v čase, v súlade s teóriou náhodnej prechádzky 
a rozdelenie pravdepodobnosti ceny akcií na konci určitého intervalu je lognormálne 
4. opcie sú európskeho typu 



5. akcie nevyplácajú dividendy a volatilita je konštantná v čase 
6. všetky cenné papiere sú dokonale delitelné 
7. existuje bezriziková úroková miera konštantná v čase, pri ktorej je možné požičiavať si ľubovoľne 
veľa a tiež ľubovoľne veľa investovať 

	
19)	Vysvetlite	základné	princípy	explicitnej	schémy	numerického	riešenia	Black-Scholesovej	rovnice	

	

	
20)	Vysvetlite	základné	princípy	binomickej	metódy	v	kontexte	numerického	riešenia	Black-Scholesovej	
rovnice		

 

Binomický model oceňovania opcií  

  
Binomický model predstavuje prvý nástroj pre zistenie teoretickej hodnoty opcií.   Na cenu opcie vplýva viacero 
faktorov a preto presné určenie hodnoty opcie je možné len v termíne jej expirácie, kedy poznáme nielen 
realizačnú, ale aj promptnú cenu podkladového aktíva. Stanovenie hodnoty na začiatku a počas životnosti opcie 
je však problematické, pretože vývoj ceny podkladového aktíva aj vývoj faktorov ovplyvňujúcich časovú 
hodnotu možno len odhadovať. Princíp binomického modelu je premietnutý do počítačových programov. 
  
 Predpoklady binomického modelu:  
  

• abstrahuje sa  od transakčných nákladov;  
• neuvažuje sa s daniami a s poplatkami z obchodovania;  
• trh je efektívny, okamžite odstraňuje možnosti arbitráže;  
• existuje jediná bezriziková úroková miera;  
• neexistujú žiadne obmedzenia;  
• neuvažuje sa s časovými oneskoreniami;  



• na podkladové aktíva sa nevypláca žiadne dividenda;  
• môže sa  obchodovať s hocijakou časťou jednej akcie. 

Binomický oceňovací model / svazový model   

Svazový model (také známý jako krokový, fázový či stupňový model nebo anglicky lattice model) je 
nástroj, který se ve financích často používá k nalezení vnitřní hodnoty opce nebo akcie. Model rozděluje 
časový usek mezi časem současným (t) a expirací opce nebo prodejem akcie (například čas t + x) na N 
samostatných úseků (rok 1 a rok 2 na uvedeném obrázku). V libovolném čase (t) má model konečný počet 
výsledků období (t + 1) přičemž každá možná změna je zachycena ve své větvi rozhodovacího stromu.  

 
Známe-li statisticky pravděpodobnou cenu v čase (t + 1), můžeme vypočítat vnitřní hodnotu v čase (t). 
Vnitřní hodnota se počítá v každém bodě rozhodovaního stromu směrem od času (t + x) k počátku 
rozhodovacího stromu v (t) až se dospěje k jedné vnitřní hodnotě aktiva.  
 
Jednoduchým svazovým modelem, kde stavy světa v každém kroku rozhodovacího stromu mohou mít 
pouze dvě hodnoty, A nebo B, je binomický oceňovací model. Svazový model může mít více než jen dva 
stavy světa. Výklad bude srozumitelnější na příkladu.  
 
Příklad:  
 
Na obrázku je zachycen binomický model pro dvě období. Hodnota akcie v každém období může buď 
vzrůst nebo klesnout. Pokud hodnota akcie vzroste, bude to o 50%. Pokud hodnota akcie klesne, bude to o 
30%. Počáteční hodnota akcie v bodě B0 nechť je 100 Kč.  
 
V bodu B2NN cena akcie dvakrát po sobě vzrostla, je tedy 100 * 1,5 * 1,5 = 225. V bodu B2ND cena akcie 
jednou vzrostla a pak kleska, bude tedy 100 * 1,5 * 0,7 = 105.  
 
Pokud víme pravděpodobnosti s jakými cena vzroste nebo klesne, můžeme vypočítat vnitřní hodnotu akcie v 
bodě B0. Dejme tomu, že pokud akcie vzroste, bude to s pravděpodobností 55% a pokud klesne bude to s 
pravděpodobností 45%. Jaká je tedy vnitřní hodnota akcie v bodě B1N? Výsledek v bodě B2NN ve výši 225 
dosáhneme s pravděpodobností 55% vzhledem ke stavu v bodu B1N (toto je dáno). Výsledek v bodě B2ND 
ve výši 105 dosáhneme s pravděpodobností 45% vzhledem ke stavu v bodu B1N (toto je rovněž dáno). 
Hodnota v bodu B1N je tedy 225 * 0,55 + 105 * 0,45 = 171 (výpočet modelu). Výsledek v bodu B1D je 
analogicky 105 * 0,55 + 49 * 0,45 = 79,80 (výpočet modelu).  
 
K hodnotě akcie v bodu B0 dospějeme stejným postupem jen s tím rozdílem, že nyní posuzujeme vnitřní 
hodnoty vypočtené v bodech B1N a B1D vzhledem k počátku rozhodovacího stromu, tedy již vypočítané 
vnitřní hodnoty zvážíme pravděpodobnostmi jejich nastání. Vnitřní hodnota naší akcie je 171 * 0,55 + 79,80 
* 0,45 = 129,96, a tak by bylo možno ji doporučit ke koupi protože je to o zhruba 30 více než její počáteční 
hodnota bez uvážení výší jejího možného vzestupu či poklesu a odpovídající pravděpodobnosti.  
 
Oceňování opcí pomocí binomického modelu je založeno na stejném principu a postupu jako jsme použili v 
uvedeném jednoduchém příkladu ocenění akcie. Na závěr dodejme, že při výpočtech v jednotlivých bodech 



rozhodovacího stromu je nutno porovnat vypočtenou vnitřní hodnotu s nominální hodnotou v daném bodu a 
v nadřazených krocích dále použít tu správnou vzhledem k zadání našeho modelu (nákup či prodej aktiva).  
 
Náš příklad je znázorněním dvoustavového světa v binomickém modelu. Obecný svazový model s n stavy 
by bral v úvahu vzestup, pokles, žádná změna, cokoliv mezi tím. 

	

21)	Vysvetlite	model	vývoja	cien	akcií,	na	ktorom	je	založená	Black-Scholesova	teória	

	

	
	

22.	23.	
5. RIEŠENIE BLACK – SCHOLESOVEJ ROVNICE V PRÍPADE EURÓPSKYCH OPCIÍ 
Rovnica (17), a samozrejme i jej špeciálny prípad rovnica (16), sa z matematického hľadiska 
radí medzi difúzne parciálne diferenciálne rovnice. Hľadáme jej riešenie V(S, t) pre S ≥ 0 a 
t ∈ [0, T]. K tomu, aby sme ho našli jednoznačne, musíme pridať tzv. okrajové podmienky v 
krajných bodoch „priestorovej premennej“ S a podmienku na hodnoty finančného derivátu v 
určitom bode „časovej premennej“ t. My tak urobíme pre t = T, t.j zadáme hodnotu finančného 
derivátu v čase jeho expirácie. Preto rešpektujúc tento finančný kontext budeme hovoriť o 



expiračnej podmienke. Poznamenajme, že ak obrátime čas a do T umiestnime 0, pôjde o 
tzv. začiatočnú podmienku. Pri takejto transformácii sa zmení znamienko pri časovej derivácii 
v (17) a dostaneme klasickú doprednú difúznu rovnicu študovanú v mnohých aplikáciach. Tú 
vieme riešiť smerom do budúcnosti. Poznamenajme, že v originálnej formulácii je Black – 
Scholesova rovnica (17) spätnou difúznou rovnicou. Ak pre ňu teda zadáme koncovú 
(expiračnú) podmienku, je všetko v poriadku, úloha je dobre postavená a má jediné riešenie. 
Okrajové podmienky pre difúzne parciálne diferenciálne rovnice mávajú rôzny tvar, v našom 

prípade určíme hodnoty V pre cenu akcie S rovnú nule a pre S nadobúdajúce veľké hodnoty.	

22)	Formulujte	okrajovo-začiatočnú	úlohu	pre	európske	put	opcie	
Expiračná podmienka a okrajové podmienky pre európsku put opciu: 
Je zrejmé, že pre put opciu platí: 
Ak S < E v čase expirácie ⇒ Vep(S,T) = E - S, t.j. ak je trhová cena akcie S v čase expirácie 
nižšia ako dohodnutá expiračná cena E je profit vlastníka opcie rovný ich rozdielu. 
Ak S ≥ E v čase expirácie ⇒ Vep(S,T) = 0, t.j. naopak, ak je trhová cena akcie S vyššia 
nanajvýš rovná expiračnej cene E, vlastník právo na predaj za E neuplatní a teda opcia má pre 
neho nulovú hodnotu. 
Takže expiračnú podmienku pre put opciu môžme zapísať v tvare 
Vep(S, T) = max(E - S, 0) (22) 
Funkcia Vep(S, T) daná vzťahom (22) sa nazýva vnútornou hodnotou put opcie alebo putpayoff 
diagram. 

 
Okrajové podmienky pre put opciu vyzerajú nasledovne: 
Vep(0, t) = Ee –r (T - t) pre t ∈ [0, T] (23) 
T.j. ak v nejakom čase t hodnota akcie S klesne na nulu, vďaka vzťahu (8) či (17) bude nulová 
až do expirácie a teda vlastník put opcie má zaručenú hotovosť E o čas T-t. Táto hotovosť má 
v čase t pre neho hodnotu danú vzťahom (23). 
V prípade, že cena akcie stúpa nad všetky medze, hodnota put opcie sa zrejme blíži k nule, t.j. 
Vep(S, t) → 0 pre S → ∞, t ∈ [0, T] (24) 
Uvažujme najskôr opcie na akciu nevyplácajúcu dividendy, t.j. nech D=0. Potom explicitné 
riešenie problému európskej put opcie sa dá nájsť v tvare 
Vep(S, t) = Vec(S, t) - S + E e –r (T - t) 

Využije sa pri tom princíp nazývaný put - call parita spočívajúci v nasledujúcom triku.	

	

23)	Formulujte	okrajovo-začiatočnú	úlohu	pre	európske	call	opcie	
Expiračná a okrajové podmienky pre európsku call opciu: 
Je zrejmé, že pre call opciu platí: 
Ak S ≤ E v čase expirácie ⇒ Vec(S,T) = 0, t.j. ak trhová cena S je v čase expirácie nižšia 
nanajvýš rovná expiračnej cene E, vlastník svoje právo na kúpu neuplatní a má pre neho teda 
nulovú hodnotu. 
Ak S > E v čase expirácie ⇒ Vec(S,T) = S – E, t.j. naopak, ak trhová cena S je v čase expirácie 
vyššia ako expiračná cena E je profit vlastníka call opcie rovný ich rozdielu. 
Takže expiračnú podmienku pre call opciu môžme zapísať v tvare 
Vec(S, T) = max(0, S - E). (18) 
Funkcia Vec(S, T) daná vzťahom (18) sa nazýva vnútornou hodnotou call opcie (intrinsic value) 
alebo call-payoff diagram (viď nasledujúci obrázok). 



 
Okrajové podmienky pre call opciu: 
Ak S = 0 v nejakom čase t, tak z rovnice (1) či (17) vyplýva, že S zostane nulová aj v ďalšom 
časovom priebehu, opcia bude expirovať ako bezcenná a teda je pre vlastníka nevyhnutne 
bezcenná už v čase t. Takže 
Vec(0,t) = 0 pre t ∈ [0, T], (19) 
A takú istú podmienku dostaneme I pre call opciu Vecd vyplácajúcu spojité dividendy. 
Ak S → ∞, t.j. cena akcie stúpa nad všetky ohraničenia, potom cena opcie je blízka cene akcie 
zredukovanej o príjmy z dividend (až do času expirácie akciu nevlastníme), t.j. 
Vecd(S, t) → S e-D(T - t) – E pre S → ∞, pre t ∈ [0, T] (20) 
A pre D = 0 sa táto podmienka zjednoduší na tvar 

Vec(S, t) → S – E pre S → ∞, pre t ∈ [0, T] 

Blackova - Scholesova formula (funkcia) oceňovania opcií. Pre úplnosť ju tiež 
uvádzame: 

Vec(S, t) = S N(d1) - E e -r ( T - t) N(d2)	

	

24)	Definície	a	základné	vlastnosti	opcií	

Opcia	-	Právo,	niekedy	v	budúcnosti	kúpiť	si	akciu	v	dopredu	dohodnutom	čase,	za	dopredu	dohodnutých	
podmienok.	Rozlišujeme	kúpne	a	predajné	opcie.	

Veličiny:	
- T		 -	expiračná	doba	(čas)	-	pevný	faktor	
- X,	Ex		 -	expiračná	cena	-	pevný	faktor		
- S		 –	cena	aktív	-	mení	sa	časom	
- δ		 –	volatilita	–	miera	premenlivosti	ceny	(smerodajná	odchýlka)	

(hodnoty:	 40-60%	 –	 prijateľná	 volatilta,	 korekt..	 nad	 100%	 -	 divoká,	 vhodná	 pre	
špekulantov)	

- r		 –	bezriziková	úroková	miera	
- D		 –	dividendy	–	sú	vyplácané	ako	spojité	záporné	úroky	–	nemusia	byť	

(cena	opcie	klesne	o	hodnotu	D,	patria	držiteľovi)	
	

• Opcie	znamenajú	právo	(ale	nie	povinnosť,	na	rozdiel	od	forwardov	a	financial	futures)	predať	
alebo	kúpiť	určité	množstvo	finančného	nástroja	za	vopred	stanovenú	cenu	k	určitému	
budúcemu	dátumu	(alebo	pred	týmto	dátumom).	

 
• Právo nie však povinnosť znamená, že vypisovateľ opcie si bude účtovať od kupujúceho opcie určitú 

prémiu za svoje riziko spojené s náhodnými výchylkami ceny aktíva 

• Cenou	opcie	je	prémia,	ktorú	platí	investor	vypisovateľovi	opcie.	Touto	platbou	získava	nielen	
právo	kúpiť	alebo	predať,	ale	aj	právo	od	kontraktu	odstúpiť,	t.j.	nechať	opciu	vypršať.	
Vypisovateľ	opcie	nemá	právo	od	kontraktu	odstúpiť	a	na	požiadanie	investora	ho	musí	plniť.	

• Opčná	prémia	-	výška	odmeny	ktorú	obdrží	vypisovateľ	pri	uzavretí	obchodu	

• Riziko pri opciách nie je rozdelené rovnomerne medzi predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci nesie 
riziko malé, pretože v najhoršom prípade nechá opciu vypršať a tým stráca iba opčnú prémiu a 
transakčné náklady. Pre predávajúceho je naopak riziko vysoké. Prémia sa všeobecne zvyšuje úmerne k 
pravdepodobnosti plnenia opčného obchodu.	

Rozoznávame: 
- európske opcie – možno ich realizovať len v lehote splatnosti 
- americké opcie – je možné realizovať ich v ktorúkoľvek dobu pred lehotou splatnosti v priebehu životnosti 
opcie 



- aziatické opcie – vyskytujú sa zriedkavejšie. Možno ich realizovať v určitom čase v rámci doby splatnosti 
(napr. pri trojmesačnej opcii ju možno realizovať kedykoľvek po uplynutí jedného mesiaca od jej vystavenia) 

Opcie	majú	dve	základné	formy	(z hľadiska charakteru obchodu): 	
a)	kúpna	opcia	(call option)  
-	 dáva svojmu držiteľovi právo (nie povinnosť!) kúpiť od predávajúceho dohodnuté množstvo predmetného 
aktíva za fixnú cenu (tzv. realizačnú, uplatňovaciu cenu) v dohodnutej lehote. Kupujúci opcie predpokladá rast 
ceny objektu opcie, kým vypisovateľ opcie predpokladá stabilitu, resp. pokles ceny.             
payoff call opcie: max(S-Ex,0)             
 
b)	predajná	opcia	(put option) 
– prestavuje právo majiteľa (kupujúceho opcie) predať k určitému budúcemu dátumu dohodnuté množstvo 
predmetného aktíva za dohodnutú cenu. Investor kupujúci opciu očakáva výrazný pokles ceny aktíva, kým 
vypisovateľ opcie predpokladá stabilný vývoj alebo mierny rast ceny aktíva.                     
 payoff put opcie: max(Ex-S,0) 
 
Rozdiel	medzi	kúpnou	a	predajnou	opciou:	
	
	
	
	

	
	
	
Payoff	diagram	–	výplatný	diagram	pre	opciu	(to,	čé	sa	dá	z	nej	vyťažiť), hodnota v čase expirácie  
 
•  Payoff call opcie:  

• Ak aktuálna cena S akcie v čase expirácie prekročí hodnotu E, na ktorú bol uzavretý opčný kontrakt 
typu call, tak cena opčnej prémie (keby sa za ňu platilo v tomto čase) je zrejme rozdiel medzi aktuálnou 
cenou S a dohodnutou cenou E, t.j. S-E.  

• Na druhej strane, pokiaľ, aktuálna cena akcie neprekročí dohodnutú cenu E, tak opcia nemá žiadnu 
hodnotu, pretože ju vôbec neuplatníme.  

• To znamená, že ocenenie call opcie v čase expirácie je jednoduché: max(S-E,0)  

•  Analogicky dostaneme payoff put opcie: max(E-S,0) 
 
	
Kombinácie	opcií:	

• straddle	(anglicky	sedieť	na	dvoch	stoličkách)	je	kombinovanou	burzovou	stratégiou,	ktorá	
spočíva	v	kúpe	a	predaji	rovnakého	množstva	call	a	put	opcií	na	rovnakú	akciu	s	rovnakou	
realizačnou	cenou	a	rovnakým	dátumom	splatnosti,	

• strangle	(anglicky	dusiť,	škrtiť)	je	kombináciou	kúpy	alebo	predaja	rovnakého	počtu	kúpnych	a	
predajných	opcií	na	ten	istý	cenný	papier	s	rovnakou	dobou	splatnosti,	ale	s	rozdielnou	
realizačnou	cenou	kúpnej	a	predajnej	opcie,	

• strap	(anglicky	zaviazať	remeňom)	je	kombináciou	dvoch	call	opcií	a	jednej	put	opcie	(všetky	sú	
buď	kúpené,	alebo	vypísané)	s	rovnakým	dátumom	splatnosti	a	ceny	môžu	byt	rovnaké,	alebo	sa	
môžu	líšiť,	

• strip	(anglicky	olúpať,	vyzliecť)	je	kombináciou	jednej	call	opcie	a	dvoch	put	opcií	(všetky	buď	
kúpené,	alebo	vypísané)	s	rovnakým	dátumom	splatnosti	a	ceny	môžu	byt	rovnaké	alebo	sa	môžu	
líšiť.	

	

opcia 
 

investor (držiteľ) vypisovateľ 

kúpna opcia (call) právo kúpiť – zaplatí prémiu povinnosť predať – dostane 
zaplatené 

predajná opcia (put) právo predať – zaplatí prémiu povinnosť kúpiť – dostane 
zaplatené 

  


