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Úvod
Vztah mezi výnosem do splatnosti a dobou splatnosti se označuje jako vý-

nosová křivka a nejčastěji se zobrazuje jako graf. Tento vztah má vypovídající
hodnotu pouze pokud se vztahuje k porovnatelným aktivům, nelze tedy např. vý-
nosovou křivku pro státní dluhopisy použít na oceňování akcií. Výnosová křivka
se může lišit i pro stejný typ aktiv, které ale mají různé emitory. Například vý-
nosová křivka státních dluhopisů a dluhopisů soukromé firmy se mohou značně
lišit. Znalost výnosové křivky je velmi důležitá pro oceňování aktiv a pasiv a pro
finanční rozhodování.

Jelikož pro žádné aktivum stejného typu není na trhu takového množství,
abychom z jejich cen dokázali dopočítat výnos do všech možných dob do splat-
nosti, je potřeba z těch dat, které jsou k dispozici odhadnout celou výnosovou
křivku. Cílem této práce je představit a následně aplikovat několik způsobů od-
hadování výnosové křivky a zhodnotit jejich využití pro konkrétní data.

V první kapitole definujeme pojem termínové struktury úrokových měr a uvá-
díme způsoby jak, jí popsat pomocí spotových nebo forwardových úrokových měr
a to v diskrétním i spojitém případě.

Ve druhé kapitole představíme první názorový proud pro odhad výnosové
křivky a to popis výnosové křivky pomocí parametrického modelu. Formulujeme
Nelson-Siegelův model výnosové křivky a ukážeme, jaký vztah mají jednotlivé
jeho parametry ke tvaru výnosové křivky. Dále uvedeme postup pro odhad výno-
sové křivky využívající rozšířeného Nelson-Siegelova modelu a také představíme
nadstavbu Nelson-Siegelova modelu představenou Svenssonem.

Třetí kapitola se věnuje druhému názorovému proudu, kterým je neparamet-
rické odhadování výnosových křivek. Nejprve představíme teorii vyrovnávání vý-
nosových křivek pomocí polynomiálních splinů a následně uvedeme teorii pro
vyrovnávání kubickými přirozenými spliny. Dalším neparametrickým postupem,
který představíme, jsou jádrové odhady. Nejprve ukážeme jádrový odhad pomocí
vyrovnávání lokálně konstantních funkcí, což je upravený Nadaraya-Watsonův
jádrový odhad pro odhad diskontní funkce a pak také jeho teoretické zpřesnění
vyrovnáváním lokálně lineárními funkcemi. U všech parametrických metod se také
věnujeme problému výběru ideálního vyhlazovacího parametru.

Ve čtvrté kapitole použijeme všechny popsané metody pro odhad výnosové
křivky reálných dat, konkrétně na státní dluhopisy emitované ministerstvem fi-
nancí USA. Výsledné odhady výnosových křivek porovnáme graficky a zavedeme
i numerické ukazatele kvality odhadu, dle kterých pak jednotlivé metody odhadu
budeme porovnávat. V této části se také zamyslíme nad citlivostí jednotlivých
metod na kvalitu a chybovost dat. Výpočty byly realizovány v systému Wolfram
Language Mathematica. Příslušné procedury jsou na přiloženém CD.
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1. Úrokové míry
V této kapitole se budeme zabývat termínovou strukturou úrokových měr,

vztahy mezi úrokovými měrami a zavedeme značení, které budeme používat ve
zbytku práce. V dalších kapitolách uvedeme několik způsobů, jakými výnosové
křivky modelovat. V této části práce budeme vycházet z druhé kapitoly práce
Dupačové a spol. [1].

1.1 Termínová struktura úrokových měr v dis-
krétním případě

Označme τ Rn jako skutečnou úrokovou míru investice v čase τ na n období, o
kterých zatím předpokládáme, že jsou stejně dlouhá s jednotkovou délkou. Tato
úroková míra se nazývá spotová. Dále mějme a τ+1f1τ , τ+2f1τ , . . . , τ+nf1τ úrokové
míry na jedno období do času τ + 1, respektive τ + 2, . . . , τ + n − 1, kde τ+jf1τ

jsou v jistém smyslu „překlenovací“ úrokové míry. Tyto úrokové míry se nazý-
vají forwardové. Forwardové úrokové míry jsou definovány spotovými úrokovými
měrami τ R1,τ R2, . . . ,τ Rn následovně:

(1 +τ Rk)k =
k∏︂

j=1
(1 +τ+j f1τ ). (1.1)

Ze vzorce 1.1 lze odvodit vztah pro přímý výpočet forwardových měr

τ+kf1τ = (1 +τ Rk)k

(1 +τ Rk−1)k−1 − 1. (1.2)

Termínová struktura úrokových měr je jednoznačně definována libovolnou
z posloupností spotových nebo forwardových měr v diskrétním případě. Dodejme
ještě, jakým způsobem jsou definovány diskontní faktory:

τ vk = 1
(1 +τ Rk)k

.

Předpokládejme nyní, že období τ = t0 ≤ t1 ≤ · · · ≤ tn, přes které jsou
známé forwardové úrokové míry, nejsou ekvidistantní. Vztah mezi spotovými a for-
wardovými úrokovými měrami je třeba zobecnit. Označme τ ftj−1,tj

forwardovou
úrokovou mírou na období (tj−1,tj) v čase τ . Zobecněný vztah mezi spotovými
a forwardovými úrokovými měrami pro neekvidistantní úročící období je

(1 +τ Rtk
)tk =

k∏︂
j=1

(1 +τ ftj−1,tj
)tj−tj−1 k = 1, . . . , n (1.3)

a z toho vyjádření forwardové úrokové míry pro období (tj−1,tj)

τ ftj−1,tj
=
(︄

(1 +τ Rtj
)tj

(1 +τ Rtj−1)tj−1

)︄1/(tj−tj−1)

− 1. (1.4)
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1.2 Termínová struktura úrokových měr ve spo-
jitém případě

Spojité úročení vzniklo ze složeného področního úročení zvýšením frekvence
úročení m, přes které se úročí. Pro spojité úročení tedy dostáváme vztah současné
hodnoty PV a budoucí hodnoty FVT v čase T

FVT = PV lim
m→∞

(︄
1 + i(m)

m

)︄T m

= PV exp{i(∞)T},

kde i(∞) se nazývá intenzitou úročení. Pokud není intenzita úročení konstantní de-
finujeme forwardovou intenzitu úročení jako funkci f(t) s definičním oborem [0,T ],
kde hodnota f(t)∆t vyjadřuje akumulovaný úrok v časovém intervalu [t,t + ∆t]
a vztah budoucí a současné hodnoty se zobecní:

FVT = PV exp{
∫︂ T

0
f(s)ds}.

Spotová úroková míra se poté definuje jako integrální průměr forwardové intenzity
úročení

R(t) = 1
t

∫︂ t

0
f(s)ds (1.5)

a diskontní funkce je definována jako

v(t) = exp{−tR(t)} = exp{−
∫︂ t

0
f(s)ds}. (1.6)

Pro všechny vzorce v této části jsme pro zatím uvažovali nejčastější případ,
kdy τ = 0, ale není těžké je upravit i pro obecné τ například:

FVT,τ = PVτ ef(T −τ), FVT,τ = PVτ exp{
∫︂ T

τ
f(s)ds}.
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2. Parametrické modely
výnosových křivek

Účelem parametrických modelů je obecně odhadovat a popisovat data po-
mocí funkcí známého analytického tvaru s malým počtem neznámých parame-
trů. V této kapitole se budeme věnovat jedné třídě parametrických modelů pro
odhad výnosové křivky a to modelům, které staví na Nelson-Siegelově modelu.
Tyto modely jsou nejčastěji využívané parametrické modely pro odhad termínové
struktury úrokových měr.

2.1 Nelson-Siegelův model
Vzhledem k různým tvarům, kterých výnosové křivky v praxi nabývají, je

vhodné najít dostatečně flexibilní funkci s pokud možno malým počtem nezná-
mých parametrů. Nelson a Siegel [2] začali experimentovat s forwardovou úroko-
vou mírou definovanou vzorcem

f (t) = β1 + β2e
−λt + β3λte−λt, (2.1)

kde β1, β2, β3 a λ jsou (obvykle) neznámé parametry. Tento zápis tvoří množinu
forwardových měr, jejichž tvar může být monotónní, s lokálními extrémy nebo ve
tvaru S v závislosti na hodnotě jednotlivých parametrů. Odpovídající výnosovou
křivku dostaneme jako funkci doby do splatnosti dosazením 2.1 do vzorce pro
výpočet spotové úrokové míry 1.5. Dostaneme funkci klasické Nelson-Siegel křivky

y(t) = β1 + (β2 + β3)
(︄

1 − e−λt

λt

)︄
− β3e

−λt. (2.2)

Kvůli lepší interpretaci později tuto funkci Nelson a Siegel [3] reparametrizovali
do tvaru

y(t) = β1 + β2

(︄
1 − e−λt

λt

)︄
+ β3

(︄
1 − e−λt

λt
− e−λt

)︄
. (2.3)

Výnosová křivka v tomto tvaru splňuje základní omezení, která plynou z finanční
teorie. Například dosadíme-li do 1.6 y(t) za R(t) vychází diskontní funkce v(0) = 1
a limt→∞ v(t) = 0 vychází přesně, jak se v literatuře očekává (hodnota diskontního
funkce pro t = 0 je zřejmá a limitu diskontní funkce pro t → ∞ lze snadno
odvodit z principu diskontování, jak ho uvádí například Cipra [4]). Podíváme-li
se na jednotlivé limity výnosové křivky, uvidíme, že

lim
t→0

y(t) = f(0) = β1 + β2,

lim
t→∞

y(t) = β1

a tedy limita pro t jdoucí k nekonečnu je konstanta, což je požadovaná vlastnost
výnosové křivky jak dokázali Nelson a Siegel [3]. Další výhodou je, že i přes jedno-
duchost modelu je modelovaná výnosová křivka dostatečně flexibilní. V závislosti
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na parametrech (β1, β2, β3, λ) může Nelson-Siegelova výnosová křivka být plo-
chá, rostoucí a klesající a může také nabývat u výnosových křivek zaznamenaný
U-tvar.

Nyní se podíváme na způsob, jakým se dají interpretovat jednotlivé parametry
β, které nám také více přiblíží kvalitu Nelson-Siegelova modelu. Podívejme se
nejprve na β2, které je spojené s váhou (1−e−λt)/λt, což je funkce, která pro t = 0
je rovna 1 a pro rostoucí t rychle a monotónně klesá k nule. Parametr β2 je proto
často nazýván jako krátkodobý faktor, který je nejvíce ovlivněn krátkodobými
výnosy. Oproti tomu β3 má váhu ((1− e−λt)/λt− e−λt), která je pro t = 0 nulová,
poté roste a následně opět klesá k nule. Tedy parametr β3 zřejmě není krátkodobý
ani dlouhodobý faktor, ale střednědobý faktor. Váha u β1 je konstantně 1 a na
rozdíl od ostatních koeficientů β je ovlivněn i dlouhodobými výnosy a je často
nazýván dlouhodobým faktorem.

20 40 60 80 100 120
měsíce

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

váha

úroveň

sklon

křivost

Obrázek 2.1: Vývoj váhové funkce pro jednotlivé faktory s λ = 0,05

Podívejme se nyní, jaký vliv mají tyto parametry na celkový tvar odhad-
nuté výnosové křivky. Zřejmě parametr β1 ovlivňuje úroveň odhadnuté výnosové
křivky. Zvýšení β1 zvýší hodnotu odhadnutých výnosů rovnoměrně pro všechny
doby do splatnosti, jelikož váhová funkce u β1 je konstantní. Parametr β2 ovliv-
ňuje sklon odhadnuté výnosové křivky, jelikož výrazně ovlivňuje tvar odhadnuté
výnosové křivky pro malá t, ale má minimální vliv na tvar odhadnuté výnosové
křivky pro delší doby do splatnosti, jelikož jeho koeficient je zanedbatelný. Po-
dobně parametr β3 výrazně ovlivňuje křivost odhadnuté výnosové křivky, jelikož
výnosy pro krátké doby do splatnosti ovlivňuje málo a stejně jako faktor sklonu
jeho vliv na odhadnuté dlouhodobé výnosy je zanedbatelný, jelikož váha u to-
hoto parametru ((1 − e−λt)/λt − e−λt) klesá pro větší t k nule. Na obrázku 2.1
je vykreslen graf vývoje váhových funkcí u jednotlivých faktorů, kde je vidět pro
jaké doby do splatnosti jsou různé faktory nakolik významné. Je dobré si uvě-
domit, že okamžitá intenzita úročení je závislá nejen na úrovni, ale i na sklonu,
jelikož y(0) = β1 + β2. Ke stejným závěrům dospěli i jiní autoři například Dai
a Singleton [5].

To je jen několik z důvodů velké oblíbenosti Nelson-Siegelova přístupu. V dal-
ších částech nyní uvedeme několik zobecnění Nelson-Siegelova modelu, kde se
většinou přidají další parametry.
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2.2 Rozšířený Nelson-Siegelův model
Když Nelson a Siegel vypracovali svůj model výnosové křivky, původně nepra-

covali s jedním parametrem λ, ale uvažovali λ1 a λ2, každé vystupující u jednoho
členu a to u β2, respektive β3:

y(t) = β1 + β2

(︄
1 − e−λ1t

λ1t

)︄
+ β3

(︄
1 − e−λ2t

λ2t
− e−λ2t

)︄
(2.4)

Při pokusech s vyrovnáváním pomocí tohoto modelu se dvěma koeficienty λ, zjis-
tili, že je možné pro různé hodnoty λ1 a λ2 najít takové hodnoty koeficientů β,
že výsledné modely poskytovali srovnatelně kvalitní vyrovnání. Kvůli tomu roz-
hodli, že pro jejich pro data je model se dvěma koeficienty λ přeparametrizovaný
a ustoupili od něj ve prospěch jediného λ a modelu, který je prezentován výše.

Bliss [6] zjistil, že pokud se v datech vyskytují aktiva s dlouhými dobami do
splatnosti, problém příliš mnoha parametrů odpadá a model 2.4 s pěti parametry
dává lepší výsledky než model 2.3.

Nechť m je počet všech kalendářních dat, kdy je vyplacena platba z alespoň
jednoho dluhopisu, a nechť t1, . . . , tm jsou odpovídající posloupnost těchto ka-
lendářních dat. Uvažujme n aktiv a označme P A

i prodejní cenu i-tého aktiva
a P B

i kupní cenu i-tého aktiva a ci(tj) jako výplatu i-tého aktiva v čase tj pro
i = 1, . . . , n. Označme současnou cenu i-tého aktiva jako

PVi =
m∑︂

j=1
ci(tj)e−y(tj)tj .

Macaulyho durace i-tého aktiva je

di =
∑︁m

j=1 tjci(tj)e−y(tj)tj∑︁m
j=1 ci(tj)e−y(tj)tj

.

Parametry φ ≡ [β1, β2, β3, λ1, λ2] hledáme minimalizací výrazu
N∑︂

i=1
(wiεi)2, (2.5)

kde

εi =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
P A

i − PVi když PVi > P A
i ,

P B
i − PVi když PVi < P B

i ,

0 jinak,

a váhy jsou definovány pomocí Macaulyho durace di

wi = 1/di∑︁N
j=1 1/dj

(2.6)

s podmínkami

y(0) ≥ 0, y(∞) ≥ 0, exp[−y(tk)tk] ≥ exp[−y(tk+1)tk+1]

pro všechny neklesající posloupnosti {tk} z intervalu [0,∞). Tyto podmínky za-
jišťují, že je diskontní funkce nerostoucí a krátké a dlouhé konce diskontní funkce
jsou kladné. V našem případě však nemáme k dispozici tato data a používáme
BGN ceny a tedy εi definujeme jako rozdíl pozorované ceny a současné hodnoty
PVi.
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2.3 Nelson-Siegel-Svenssonův model
Ačkoliv Nelson-Siegelův model poskytuje kvalitní odhady, pro komplikovanější

data není schopen někdy správně vystihnout komplikovanější tvary výnosových
křivek. Z tohoto důvodu rozšířil Svensson [7] Nelson-Siegelův model o dva para-
metry. Pracoval s modelem ve tvaru

y(t) = β1 + β2

(︄
1 − e−λ1t

λ1t

)︄
+ β3

(︄
1 − e−λ1t

λ1t
− e−λ1t

)︄
+ β4

(︄
1 − e−λ2t

λ2t
− e−λ2t

)︄
,

(2.7)
kde zavedením čtvrtého členu s parametrem λ2 ̸= λ1 a λ2 > 0 dodal možnost
přidání dalšího lokálního extrému, čímž dosáhl lepšího odhadu reálného tvaru
výnosové křivky. Tento model však již nemá tak snadnou interpretaci jakou jsme
uvedli pro Nelson-Siegelův model.

2.4 Dynamický Nelson-Siegelův model
Do této chvíle jsme se zabývali výnosovými křivkami určujícími vztah výnosu

a doby do splatnosti vztaženou pouze k jednomu času τ . Výnosová křivka vzta-
žená k času τi ̸= τ však nemusí a nejspíše nebude stejná jako výnosová křivka
vztažená k času τ , jelikož jsou jiné podmínky na trhu. Pokud tedy chceme, aby se
výnosová křivka měnila nejen v závislosti doby do splatnosti, ale také v závislosti
na čase, ke kterému výnosovou křivku hledáme, musíme uvažovat alespoň některé
parametry jako funkci času. Jde vlastně o studium termínové struktury úrokových
měr vnořené do času τ . Diebold a Li [8] se podívali na Nelson-Siegelovu křivku
v čase τ jako jeden prvek z časové řady a pracovali s dynamickým modelem

yτ (t) = β1τ + β2τ

(︄
1 − e−λt

λt

)︄
+ β3τ

(︄
1 − e−λt

λt
− e−λt

)︄
. (2.8)

Tento model popisuje výnosové křivky pomocí tří dynamických latentních
faktorů β1τ , β2τ , β3τ , jejichž dynamika určuje dynamiku výnosové křivky pro li-
bovolný čas τ , a jejich koeficientech, které určují jejich významnost pro každý
čas t. DNS je tedy typickým příkladem dynamického regresního modelu, kde
množina neznámých s vysokou dimenzí (zde výnosové křivky přes mnoho matu-
rit) je určena dynamikou mnohem menšího počtu obecných faktorů. Myšlenka
dynamických modelů je rozvedená například v práci Sargent a Sims [9]. Jelikož
výnosy finančních aktiv v praxi vykazují závislost na nízkém počtu regresorů,
jsou obecně dynamické regresní modely v popředí pro teorii a praxi finančního
oceňování. Diebold a Li [8] dále zavedli stavový popis modelu 2.8, který jim do-
voloval nejen snadnější výpočet, ale také jim dovolil v práci Diebold et al. [10]
studovat korelaci mezi dynamikou makroekonomických ukazatelů a dynamikou
parametrů Nelson-Siegelovy křivky.

V této práci se této metodě pro dynamické modelování výnosových křivek dále
věnovat nebudeme, jelikož by svým rozsahem mohla být obsahem samostatné
práce. Nicméně ji uvádíme jako příklad, jak se dá Nelson-Siegelův model rozšířit
a zobecnit.
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3. Neparametrické metody
odhadu výnosových křivek

V této části se budeme věnovat neparametrickým přístupům k odhadu výnoso-
vých křivek. Předem nebudeme mít žádné předpoklady na tvar a formu diskontní
funkce. Budeme pouze předpokládat, že diskontní funkce v(t) je spojitá a hladká
funkce doby do splatnosti. Ačkoliv není tento předpoklad vždy nutně splněn, jeví
se jako dostatečně pravděpodobný a běžně se s ním pracuje. Většina neparame-
trických postupů vychází z odhadnuté diskontní funkce, ze které dále se počítá
výnosová křivka.

3.1 Vyrovnávání pomocí splinů
První přístup k modelování výnosových křivek představil McCulloch [11],

který navrhl odhadovat termínovou strukturu úrokových měr pomocí kubických
splinů. Tento přístup byl však nedokonalý, jelikož vzhledem k struktuře poly-
nomů odhadnutá funkce začala rychle růst k nekonečnu pro delší doby do splat-
nosti a odhad výnosových křivek byl značně nestabilní. Vylepšení této metody
prezentovali Vašíček a Fong [12], kteří modelují diskontní funkci pomocí expo-
nencionálních splinů, kde se doba do splatnosti vyskytuje se záporným znamén-
kem v exponentu. Využitím této transformace doby do splatnosti dosáhli toho,
že forwardové míry a výnosové křivky s rostoucí dobou konvergují ke konstantní
hodnotě. Nyní se podíváme, jak se tyto metody implementují v rozšířené verzi,
jak je uvedl Tanggaard [13]. Metoda polynomiálních splinů je upravena tak, aby
bylo možné ji implementovat i na dluhopisy s kuponem.

Mějme p1, . . . , pn pozorované ceny n dluhopisů, které mohou a nemusí být
s kuponem. Dluhopis i má během svého trvání mi fixních plateb ci(tj) v časech
tj, j = 1, . . . , mi. Nechť m je počet všech kalendářních dat, kdy je vyplacena
platba z alespoň jednoho dluhopisu, a nechť t1, . . . , tm jsou odpovídající posloup-
nost těchto kalendářních dat. Potom všechny platby jsou uspořádány v matici C
s dimenzí n × m s prvky ci(tj). Je zřejmé, že ci(tj) = 0, pokud dluhopis i nemá
žádnou platbu v čase tj.

Jak bylo řečeno v první kapitole, termínová struktura úrokových měr může být
popsána několika způsoby, ať už diskontní funkcí, spotovými úrokovými měrami
nebo forwardovými úrokovými měrami. Pro obecnost našeho postupu označme
funkci popisující časovou strukturu úrokových měr ϕ. Budeme také psát PV =
PV (ϕ), abychom zdůraznili závislost na ϕ.

Nejprve se podívejme na případ, kde ϕ je diskontní funkce. Současná hodnota
se vypočítá následovně:

PVi(ϕ) =
mi∑︂
j=1

ci(tj)v(tj) ≡
mi∑︂
j=1

ci(tj)ϕ(tj). (3.1)

Jak ve své práci uvedli Vašíček a Fong [12] použití polynomiálních splinů pro
přímý odhad diskontní funkce není vhodné vzhledem k limitním vlastnostem
polynomiálních splinů. Pro t jdoucí k nekonečnu divergují polynomiální spliny
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k nekonečnu, zatímco diskontní funkce by měla konvergovat k 0. Pokud je však
budeme hledat pomocí polynomiáních splinů spotovou úrokovou míru, vyhneme
se tomuto problému, jelikož poté diskontní funkce (vyjádřená ze spotové úrokové
míry) pro t jdoucí k nekonečnu již konverguje k 0. Dostaneme vztah

PVi(ϕ) =
mi∑︂
j=1

ci(tj) exp[−tjy(tj)] ≡
mi∑︂
j=1

ci(tj) exp[−tjϕ(tj)]. (3.2)

Tato reparametrizace tedy řeší hlavní problém 3.1, což je nedostatečné podchycení
limitních vlastností diskontní funkce odhadnutou pomocí polynomiálních splinů.

Jelikož z praktických pozorování a mnoha prací vyplývá, že výnosová křivka
je pro t → ∞ asymptoticky konstantní, a odhady pomocí vyhlazení kubickými
spliny jsou asymptoticky lineární, navrhl Tanggaard [13] modelovat místo výno-
sové křivky funkci u(t), která je s výnosovou křivou ve vztahu

y(t) = u(t)/(1 + t) (3.3)

a limt→∞ u′(t) = y∗, kde y∗ je konstanta, ke které se výnosová křivka asympto-
ticky přibližuje. Takto je zachována asymptotická vlastnost výnosové křivky

lim
t→∞

y(t) = lim
t→∞

u(t)
1 + t

L′Hosp= lim
t→∞

u′(t) = y∗

a zároveň se přiblíží vlastnosti odhadované funkce s funkčními vlastnostmi od-
hadu. Ve výsledku tedy dostáváme model současné hodnoty, kde vezmeme odha-
dovanou funkci ϕ jako funkci u se vzorcem pro současnou hodnotu

PVi(ϕ) =
mi∑︂
j=1

ci(tj) exp[− tj

1 + tj

u(tj)] ≡
mi∑︂
j=1

ci(tj) exp[− tj

1 + tj

ϕ(tj)]. (3.4)

Vzhledem k různým nepřesnostem, chybám a dalším vlivům se předpokládá, že
kótovaná cena dluhopisu je pi = PVi+εi, kde předpokládáme, že jsou εi vzájemně
nezávislé náhodné veličiny, přičemž rozptyly σ2

i = var εi nemusí být stejné.
V další části budeme nadále pracovat pouze s funkcí ϕ, která může předsta-

vovat kteroukoli z dříve uvažovaných funkcí, jelikož je další postup pro všechny
modely 3.1, 3.2 a 3.4 totožný. Neparametrickým odhadem ϕ̂ funkce ϕ je pak řešení
úlohy penalizovaných nejmenších čtverců:

ϕ̂ = arg min
ϕ

{ 1
n

n∑︂
i=1

wi [pi − PVi(ϕ)]2 + λ
∫︂ ∞

0
[ϕ′′(τ)]2 dτ} (3.5)

kde λ je vyhlazovací parametr, který splňuje 0 ≤ λ < ∞. Předpokládáme, že
váhy wi jsou známé a stejně jako Tanggaard [13] je budeme volit jako wi = t−1

mi
.

Tento výběr vah odpovídá faktu, že obecně vykazují data o cenách aktiv hete-
roskedascitu, kdy rozptyl ceny dluhopisů roste v závislosti na doby do splatnosti.
Obecně se tato závislost přisuzuje menší přesnosti nacenění dluhopisu vzhledem
k menší likviditě aktiv s větší dobou do splatnosti.

Kritérium 3.5 v sobě zahrnuje dva rozhodovací faktory. Prvním je kritérium
testu dobré shody, zatímco druhá část penalizuje takové funkce ϕ, které nejsou
dostatečně hladké. Pro lineární funkci vychází

∫︁
ϕ′′(τ)2dt = 0 a pro nelineární∫︁

ϕ′′(τ)2dt > 0, přičemž obecně se dá říci, že čím více nelineární funkce ϕ je, tím
větší je tento integrál. Parametr λ slouží jako parametr rovnováhy, který vyvažuje
vliv kvality shody a dostatečnou hladkostí odhadnuté funkce.
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3.1.1 Hledání řešení
Pro výrazné zjednodušení výpočtu nejprve definujeme přirozený spline. Kla-

sický spline řádu r − 1 s uzly v t1, . . . , tk je libovolná funkce s, která se dá zapsat
ve tvaru

s(t) =
r−1∑︂
j=0

θjt
j +

k∑︂
j=1

ηj(t − tj)r−1
+ , (3.6)

pro nějaké koeficienty θ0, . . . , θr−1, η1, . . . , ηk. Tento zápis je ekvivalentní násle-
dujícím podmínkám:
1) s je po částech polynom řádu r − 1 na všech intervalech [ti,ti+1),
2) s má spojité derivace až do řádu r − 2,
3) s nemá spojitou derivaci řádu r − 1 a tato derivace má skoky v t1, . . . ,tk.

Označme Sr(t1, . . . ,tk) množinu všech funkcí tvaru 3.6. Potom Sr(t1, . . . ,tk)
je vektorový prostor s dimenzí k + r, jelikož funkce 1, t,. . . , tr−1, (t − t1)r−1

+ ,. . . ,
(t − tk)r−1

+ jsou lineárně nezávislé.
Přirozený spline řádu 2ℓ − 1 s uzly v t1, . . . , tm, je takový spline, který kromě

podmínek 1) - 3) splňuje také podmínku
4) s je polynom řádu ℓ − 1 mimo interval [t1,tm].

Pro nás jsou důležité především přirozené spliny, pro které platí, že 2ℓ − 1 =
r − 1 a k = m.

Nechť NS2ℓ(t1, . . . ,tm) je množina všech přirozených splinů řádu 2ℓ s uzly
v t1, . . . , tm. Pak NS2ℓ(t1, . . . ,tm) je podmnožina S2ℓ(t1, . . . ,tm) vzniklá přidáním
2ℓ lineárních podmínek plynoucích z vlastnosti 4). Aby spline s byl přirozeným
splinem, musí splňovat podmínku

θℓ = · · · = θ2ℓ−1 = 0 (3.7)
v zápisu 3.6, jelikož s musí být polynom řádu ℓ − 1 pro t < t1 a t > tm.

Uveďme nyní i jednu vlastnost přirozeného splinu, kterou využijeme při hle-
dání řešení.

Lemma 1 (Eubank [14]). Nechť x1,. . . , xm je báze NS2ℓ(t1, . . . ,tm). Potom exis-
tují koeficienty θ0j,. . . , θ(ℓ−1)j, η1j,. . . , ηmj takové, že

xj(t) =
ℓ−1∑︂
i=0

θijt
i +

m∑︂
i=1

ηij(t − ti)2ℓ−1
+ . (3.8)

Nechť s(t) = ∑︁m
j=1 βjxj(t) a f ∈ Cℓ[0,1] pak
∫︂ 1

0
f (ℓ)(t)s(ℓ)(t)dt = (−1)ℓ(2ℓ − 1)!

m∑︂
i=1

f(ti)
m∑︂

j=1
βjηij. (3.9)

Důkaz: Viz Eubank [14].

Mějme φ, β m×1 vektory, kde φ je vektor hodnot ϕ(ti) v uzlech a β je vektor
parametrů βi. Dále mějme n × 1 vektor p cen pi a n × 1 vektor P V současných
cen PVi. Označme X = {xij} matici m × m s prvky xij = xj(ti). X je regulární,
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jelikož se jedná o dosazení bodů, které generují vektorový prostor, do báze tohoto
prostoru, a označíme φ = Xβ. Nakonec nechť ∆ je m × m matice s prvky {ηij}
definované vzorcem 3.8, kde v i-tém řádku jsou hodnoty ηij pro xi(t).

Pro často používanou bázi přirozených splinů
x1 = 1
x2 = t

xi+2 = di(t) − dm−1(t),
kde

di(t) = (t − ti)3
+ − (t − tm)3

+
tm − ti

je pak matice ∆ definovaná následovně:

∆ =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0 0 0 . . . 0 0 0

0 0 0 . . . 0 0 0
1

tm−t1
0 0 . . . 0 1

tm−tm−1

tm−1−t1
(tm−tm−1)(tm−t1)

0 1
tm−t2

0 . . . 0 1
tm−tm−1

tm−1−t2
(tm−tm−1)(tm−t2)

... . . . . . . . . .
... ... ...

0 0 0 . . . 1
tm−tm−2

1
tm−tm−1

tm−1−tm−2
(tm−tm−1)(tm−tm−2)

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
.

Eubank [14] také dokázal, že druhou část vzorce 3.5 penalizovaných nejmen-
ších čtverců, tedy penalizaci za nedostatečnou hladkost minimalizuje právě při-
rozený spline. Do vzorce 3.5 tedy dosadíme podle lemmatu 1 za

λ
∫︂ 1

0
[ϕ′′(τ)]2dτ = (−1)23!λ

m∑︂
i=1

ϕ(ti)
m∑︂

j=1
βjηij = 6λ

m∑︂
i=1

φ(ti)
m∑︂

j=1
βjηij =

= 6λ
m∑︂

i=1

m∑︂
j=1

βjxj(ti)
m∑︂

j=1
βjηij = 6λβ′X∆β.

(3.10)

Označíme-li matici W n × n s vahami wi na diagonále a s nulami jinde, můžeme
pak 3.5 přepsat v maticovém tvaru jako

β̂ = arg min
β

{ 1
n

(p − P V (Xβ))′ W (p − P V (Xβ)) + 6λβ′X∆β}. (3.11)

Je mnoho způsobů, jakými zvolit bázi prostoru přirozených kubických splinů
a jedna z možných bází byla uvedena výše. Pro jednoduchost zápisu a následného
výpočtu budeme nadále pokračovat z bází, která je určena hodnotami báze v uz-
lech takovým způsobem, aby X = I a z toho φ = β. Označme hj = tj − tj−1 pro
j = 1, . . . , m a mějme P a Q matice m × m, kde

P =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

1 0 0 0 . . . 0 0
h2/6 (h2 + h3)/3 h3/6 0 . . . 0 0

0 h3/6 (h3 + h4)/3 h4/6 . . . 0 0
... ... . . . . . . . . . 0 0
0 0 0 0 . . . hm−1/6 0
0 0 0 0 . . . (hm−1 + hm)/3 hm/6
0 0 0 0 . . . 0 1

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
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a

Q =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0 1/h2 0 . . . 0 0
0 −(h2+h3)

h2h3
1/h3 . . . 0 0

0 1/h3
−(h3+h4)

h3h4

. . . 0 0
0 0 1/h4

. . . 0 0
... ... ... . . . ... ...
0 0 0 . . . −(hm−1+hm)

hm−1hm
0

0 0 0 . . . 1/hm 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
.

Tanggaard [13] ukázal, že báze splňující X = I existuje a odpovídající matice ∆
je dána vzorcem

∆ = 1
6QP −1Q′. (3.12)

První podmínka pro nalezení řešení se dostane derivací 3.11 podle β a vyná-
sobením 2n následovně:

X ′B′(β)W (p − P V (β)) − 6nλX ′∆β = 0, (3.13)

kde
B′ = ∂P V

∂β

je m × n matice parciálních derivací PVj podle βi.
Pro model 3.4 jsou prvky matice B

bij = −ci(tj)
tj

1 + tj

exp[− tj

1 + tj

φj] (3.14)

a je tedy zřejmé, že B je závislé na φ a řešení rovnice 3.13 nelze najít analyticky.
Tanggaard [13] uvádí jako možnost řešení iterační postup

φ̂
k+1 = φ̂

k +
[︃
6nλ∆ + B′(φ̂k)W B(φ̂k)

]︃−1

[︃
B′(φ̂k)W

(︃
p − P V (φ̂k)

)︃
− 6nλ∆φ̂

k
]︃

, (3.15)

kde φ̂
k značí k-tý krok iteračního postupu. Iterační postup ukončíme, jakmile dvě

po sobě jdoucí iterace jsou v euklidovské normě menší než předem zadané ε.
Definujme ještě matici ˆ︂B s prvky ˆ︁bij, která vznikne dosazením odhadu z po-

sledního iteračního kroku za φj v 3.14.

3.1.2 Výběr vyhlazovacího parametru
Nejprve definujme vyhlazovací matici Sλ

Sλ = B (6nλ∆ + B′W B)−1
B′W . (3.16)

Tato n×n matice převádí ceny dluhopisů p do odhadnutých současných cen ˆ︃P V ,
tedy ˆ︃P V = Sλp. (3.17)
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Z definice 3.16 je zřejmé, že pro modely 3.2 a 3.4 je matice Sλ závislá na para-
metru φ. V těchto případech pak použijeme odhad matice Sλˆ︁Sλ = ˆ︂B (︂

6nλ∆ + ˆ︂B′W ˆ︂B)︂−1 ˆ︂B′W

a také ˆ︃P V = ˆ︁Sλp.

Problém s výběrem optimálního λ je vyvážit vychýlení a rozptyl odhadu.
Podívejme se na rozptyl chyby modelu

R(λ) = 1
n

(︂
P V − ˆ︃P V

)︂′
W

(︂
P V − ˆ︃P V

)︂
+ σ2 1

n
tr[SλSλ]

= 1
n

(︂
P V ′(I − Sλ

)︂′
W

(︂
I − Sλ

)︂
P V + σ2 1

n
tr[SλSλ]

= 1
n

bias( ˆ︃P V )′W bias( ˆ︃P V ) + 1
n

tr[W Var( ˆ︃P V )],

(3.18)

kde
bias( ˆ︃P V ) = (Sλ − I)P V

je odhad vychýlení odhadu a

Var( ˆ︃P V ) = σ2S
′
λW −1Sλ

je odhad rozptyl odhadu. Vychýlení odhadu ˆ︃P V lze asymptoticky snížit, pokud
λ bude konvergovat k nule rychleji než 1/n. V tom případě se ovšem také zvýší
rozptyl a proto je nutné vyvážit oba tyto efekty. Tanggaard [13] využívá zobecněné
křížové validace ve tvaru

GCV(λ) =
n−1

(︂
P V − ˆ︃P V

)︂′
W

(︂
P V − ˆ︃P V

)︂
(︂
tr[I − Sλ]/n

)︂2 , (3.19)

na který se dá nahlížet jako na MSE upravené dle vychýlení.

3.2 Jádrové odhady
Základní myšlenkou jádrových odhadů je odhad vytvořený pomocí váženého

průměru ostatních pozorování. Jestliže máme posloupnost časů t1, . . . , tn a od-
haduji yt, pak obecně chceme, aby pozorování yti

měli větší váhu pro menší vzdá-
lenosti |t − ti|. Z tohoto důvodu se definuje váhová funkce ve tvaru

K(t,h) = 1
h

K
(︃

t

h

)︃
, (3.20)

pro symetrickou hustotu K. Tato funkce se nazývá jádrová funkce.
Parametr h zde zastupuje vyhlazovací parametr a někdy se nazývá jako šířka

okénka (bandwidth). Jeho velikost určuje míru vyhlazení odhadované funkce. Pro
velká h bude odhad hladší, jelikož bude průměrem z většího množství pozorova-
ných hodnot. Více o výběru jádrové funkce K a vyhlazovacího parametru h bude
uvedeno v dalších sekcích.

V této práci se soustředíme na využití jádrových odhadů pro odhad termínové
struktury úrokových měr s použitím cen bezkupónových dluhopisů. Rozšíření
pro použití cen dluhopisů, které mohou mít kupón, se věnuje ve své práci např.
Linton [15].
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3.2.1 Vyrovnávání pomocí po částech konstantních funkcí
Mějme aktiva s cenami p1, . . . , pn a dobami do splatnosti t1, . . . , tn. Budeme

stále vycházet ze vzorce pro současnou hodnotu PVi = civ(ti), kde ci je výplata
při splatnosti aktiva i a v(t) je diskontní funkce. Podle Lintona [15] budeme
odhadovat diskontní funkci pomocí po částech konstantní funkcí, tedy ˆ︁v(t) = ˆ︁θt.
Budeme hledat řešení ˆ︁θt, které minimalizuje lokální kritérium

n∑︂
i=1

K
(︃

t − ti

h

)︃
(pi − ciθt)2, (3.21)

a ˆ︃PV i = ci
ˆ︁θt. Jednoduchou derivací podle θt zjistíme, že odhad diskontní funkce

v(t) je

ˆ︁v(t) = ˆ︁θt =
∑︁n

i=1 piciK
(︂

t−ti

h

)︂
∑︁n

i=1 c2
i K

(︂
t−ti

h

)︂ , (3.22)

což se běžně nazývá jako Nadaraya-Watsonův jádrový odhad.

3.2.2 Vyrovnávání pomocí po částech lineárních funkcí
Předchozí metodou odhadujeme diskontní funkci po částech konstantní funkcí.

Nahlédneme-li jako Eubank [14] v kapitole 4.7 na tuto metodu pomocí Taylorova
rozvoje, tedy v(ti) = v(t) + O(|ti − t|), je vidět, že předchozí metoda odha-
duje diskontní funkci pomocí Taylorova rozvoje, kde využívá pouze prvního kon-
stantního členu. Z této logiky vyplývá, že pokud použijeme více členů rozvoje,
měli bychom dostat lepší odhad. Použijeme tedy Taylorův rozvoj druhého řádu
v(ti) = v(t) + v′(t)(ti − t) + O(|ti − t|2), což vede k odhadu ˆ︁v(t) = θ1t + θ2t(ti − t)
pomocí minimalizace lokálního kritéria

Qn(θ1t, θ2t) =
n∑︂

i=1
K
(︃

t − ti

h

)︃
(pi − ci(θ1t + θ2t(ti − t)))2, (3.23)

které budeme minimalizovat s ohledem k θ1t a θ2t. Odhadnutá hodnota pro θ1t

je vzata jako odhad diskontního funkce v(t). Pro zjednodušení zápisu budeme
značit Ki = K

(︂
t−ti

h

)︂
. Proveďme nejprve derivace podle jednotlivých parametrů

θ:
∂Q

∂θ1t

=
n∑︂

i=1
Ki(pi − ci(θ1t + θ2t(ti − t)))(−2ci) (3.24)

∂Q

∂θ2t

=
n∑︂

i=1
Ki(pi − ci(θ1t + θ2t(ti − t)))(−2ci(ti − t)). (3.25)

Položme obě derivace rovné nule a z 3.25 vyjádřeme

θ2t =
∑︁n

i=1 Kicipi(ti − t) −∑︁n
i=1 Kic

2
i (ti − t)θ1t∑︁n

i−1 Kic2
i (ti − t)2

a dosadíme do 3.24. Dostaneme
n∑︂

i=1
Kicipi −

n∑︂
i=1

Kic
2
i θ1t − [∑︁n

i=1 Kic
2
i (ti − t)] [∑︁n

i=1 Kicipi(ti − t)]∑︁n
i=1 Kic2

i (ti − t)2 +

[∑︁n
i=1 Kic

2
1(ti − t)] [∑︁n

i=1 Kic
2
i (ti − t)]∑︁n

i=1 Kic2
i (ti − t)2 θ1t = 0.
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Vyjádříme θ1t:

θ1t =
(︄

n∑︂
i=1

Kicipi − [∑︁n
i=1 Kic

2
i (ti − t)] [∑︁n

i=1 Kicipi(ti − t)]∑︁n
i=1 Kic2

i (ti − t)2

)︄
/

/

(︄
n∑︂

i=1
Kic

2
i − [∑︁n

i=1 Kic
2
i (ti − t)] [∑︁n

i=1 Kic
2
i (ti − t)]∑︁n

i=1 Kic2
i (ti − t)2

)︄
.

(3.26)

Pokud použijeme pro jednotlivé součty podobné značení jako Eubank [14] pro
po částech lineární odhad, tento zápis se dá zjednodušit. Označme

Mkjn(t) = 1
hn

n∑︂
i=1

Kic
k
i (t − ti)j,

j = 0, 1, 2 a k = 1, 2. Dostaneme vzorec pro odhad diskontní funkce

ˆ︁v(t) =
n∑︂

i=1
piw(t,ti,h) (3.27)

s vahami
w(t,ti,h) = 1

hn
Kici

M22n − t−ti

h
M21n

M20nM22n − M2
22n

. (3.28)

3.2.3 Výběr vyhlazovacího parametru
Při použití jádrových metod pro vyrovnávaní je velmi důležité správně vy-

braný vyhlazovací parametr h, který určuje, do jaké vzdálenosti se jednotlivá
pozorování ovlivňují. V praxi se často h vybírají metodou pokus/omyl a vyhlazo-
vací parametr se vybere podle charakteru jednotlivých dat a podle konkrétního
požadavky na hladkost odhadované křivky.

Dále je možné vybírat vyhlazovací parametr h tak, aby minimalizoval námi
zvolené kritérium. Jelikož jádrové odhady máme ve tvaru 3.25 nebo 3.27, jedná
se o lineární odhady. Pro výběr optimálního vyhlazovacího parametru lineárních
odhadů se často používá zobecněná křížová validace. Možným výběrem je tedy
h, které minimalizuje kritérium zobecněné křížové validace (GCV)

GCV(h) = n−1∑︁n
i=1(pi − ˆ︃PV i)2

(tr[I − Sh]/n)2 ,

kde Sh je n × n matice vah s prvky w(ti,tj,h).
Další volba kritéria, jehož minimalizací je možné vybrat vyhlazovací parametr

h je kritérium vychýlenosti, tedy

ˆ︁P (h) = 1
n

n∑︂
i=1

(pi − ˆ︃PV i)2 + 2 σ̂2

n
trSh, (3.29)

kde ˆ︃PV i je odhadnutá cena i-tého aktiva, σ̂2 je odhad rozptylu odhadnutých cen
a matice Sh je stejná jako v případě kritéria GCV.

Výběru správného vyhlazovacímu parametru se věnuje velké množství prací
a autorů, uveďme například práci Hall a Johnston [16], kteří prezentovali odhad
vyhlazovacího parametru, který má asymptoticky minimální rozptyl.
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4. Praktická aplikace
Data, která máme k dispozici, se skládají z cen dluhopisů vydaných minis-

terstvem financí Spojených států amerických. Ceny jsou uvažovány k poslednímu
dni v měsíci, v letech 2010 až 2018. Všechny dluhopisy mají pevnou dobu do
splatnosti a půlroční fixní kupon. Ceny jednotlivých dluhopisů jsou poskytnuty
společností Bloomberg a jsou v podobě standardizovaných bid BGN cen. BGN
ceny jsou algoritmicky spočítané ceny, které jsou odvozeny ze stovek kvalitních
zdrojů jako regionální banky, burzy a podobně.

Pokud není uvedeno jinak, výpočty jsou prováděné na cenách jednotlivých dlu-
hopisů z konce ledna 2005, jelikož pro tato pozorování máme nejhustější data dle
vzdálenosti dob do splatnosti jednotlivých dluhopisů. U některých jiných měsíců
vznikají při výpočtech problémy způsobené tím, že v tu dobu nebyly obchodo-
vány žádné dluhopisy s dobou do splatnosti v několikaletém období (například ke
konci ledna 2000 nebyly v oběhu žádné dluhopisy s dobou splatnosti v letech 2010
- 2015). Ke konci ledna 2005 máme pozorování o cenách 101 dluhopisů s dobou
do splatnosti od 15 dnů po 26 let a 15 dnů.

Kvalitu jednotlivých modelů spotové úrokové míry budeme zkoumat pomocí
standardní odchylky chyby odhadu σres, koeficientu determinace R2 a normované
chyby odhadu ceny ||ε||, jejichž definice uvedeme níže.

Mějme Ri pozorovanou spotovou úrokovou míru pro dobu do splatnosti τi a ˆ︁Ri

odhadnutou spotovou úrokovou míru pro dobu do splatnosti τi. Mějme n počet
období, pro která hledáme spotovou úrokovou míru, což je také počet pozorova-
ných cen, jelikož pro každou dobu do splatnosti máme jedno pozorování. Dále
mějme R jako střední hodnotu Ri, pi je pozorovaná cena dluhopisu a ˆ︁pi je cena
dluhopisu odhadnutá pomocí odhadnutých spotových úrokových měr, pak

σres =

⌜⃓⃓⎷∑︁n
i=1

(︂
Ri − ˆ︁Ri

)︂2

n − 2 ,

R2 = 1 − SSres

SStot

= 1 −
∑︁n

i=1

(︂
Ri − ˆ︁Ri

)︂2

∑︁n
i=1

(︂
Ri − R

)︂2 ,

a

||ε|| =

√︂∑︁n
i=1 (pi − ˆ︁pi)2√︂∑︁n

i=1 p2
i

.

4.1 Převod cen na forwardové úrokové míry
Všechny varianty Nelson-Siegelova modelu pracují se vstupy v podobě for-

wardových nebo spotových úrokových měr. Z tohoto důvodu je potřeba převést
data o cenách a finančních tocích jednotlivých dluhopisů na úrokové míry (ať
už forwardové nebo spotové), se kterými budeme pracovat při použití Nelson-
Siegelových modelů. Tuto transformaci dat provedeme stejným způsobem jako
Fama a Bliss [17].

Nejprve seřaďme dluhopisy vzestupně dle doby do splatnosti. Mějme nt ak-
tivních dluhopisů pozorovaných v čase t. Označme cenu dluhopisu i pozorovanou
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v čase t jako pit a dobu do splatnosti dluhopisu i pozorovanou v čase t jako τi,t.
Dále označme platbu dluhopisu i v čase τ jako ciτ . Máme tedy posloupnost dob
do splatnosti 0 = τ0,t < τ1,t < · · · < τnt,t. Naším cílem je odvodit forwardové úro-
kové míry mezi jednotlivými časy τi,t. K tomu využijeme následující rekurentní
metodu:

1. fτ1,t = f0τ1,t je vnitřní míra výnosnosti dluhopisu s nejkratší dobou do splat-
nosti spočtená ze vztahu

pit =
∑︂

τ<τ1,t

c1τ

(1 + fτ1,t)
.

2. fτi,t
= fτi−1,t,τi,t

je dopočtena ze vzorce

pit =
i−1∑︂
j=1

∑︂
τj−1,t≤τ<τj,t

ciτ

(1 + fτj,t
) +

∑︂
τi−1,t≤τ<τi,t

ciτ

(1 + fτi,t
) .

Z takto získaných forwardových úrokových měr následně dopočteme spotové úro-
kové míry s využití vztahu 1.4.

Pro odhady výnosových křivek s využitím parametrických modelů (s výjim-
kou rozšířeného Nelson-Siegelova modelu, jak ho uvádí Bliss [6]), použijeme jako
pozorování takto dopočtené spotové úrokové míry.

4.2 Převod dluhopisů na bezkupónové
Neparametrické metody odhadu výnosových křivek pomocí jádrových odhadů

popsaných v části 3.2 vyžadují jako pozorování cenu aktiv, které nemají kuponové
platby. Z tohoto důvodu je potřeba transformovat dostupná data o cenách dlu-
hopisů s půlročním kuponem na data o cenách bezkupónových dluhopisů. Tuto
transformaci provedeme očištěním pozorované ceny dluhopisu o současnou hod-
notu finančního toku, který je generován jednotlivými výplatami kuponu. Sou-
časnou cenu tohoto finančního toku vyjádříme pomocí úrokových měr získaných
v předešlé části. Mějme pi pozorovanou cenu dluhopisu i. Označme ˜︁ciτ kupón
dluhopisu i v čase τ . Upravené ceny se pak dopočítají podle vzorce

˜︁pi = pi −
n∑︂

j=1

∑︂
τj−1,t≤τ<τj,t

˜︁ciτ

(1 + fτj,t
) .

4.3 Aplikace parametrických modelů
V této části se podíváme, jak kvalitně dokážou odhadovat strukturu termíno-

vých měr parametrické modely uvedené v kapitole 2.
Při použití modelu spotové úrokové míry 2.3 jsme použili metodu nejmen-

ších čtverců k odhadu parametrů Nelson-Siegelovy výnosové křivky β1, β2, β3
a λ. Tabulka 4.1 ukazuje, jaké parametry poskytly nejlepší odhad a výsledná
odhadnutá výnosová křivka je zakreslena v grafu 4.1. Odpovídající statistiky jsou
σres = 0.001, R2 = 0.9825 a ||ε|| = 0.0082.
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Parametr β1 β2 β3 λ

Odhad 0.0545 −0.0279 0.0000 0.2358

Tabulka 4.1: Odhadnuté parametry NS modelu spotové úrokové míry

5 10 15 20 25
roky

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

Pozorované R(t)

NS odhad R(t)

Obrázek 4.1: Odhadnutá Nelson-Siegelova výnosová křivka a pozorovaná výno-
sová křivka

Použitím modelu spotové úrokové míry 2.4 a postupu popsaným v části 2.2
jsme došli k odhadu parametrů β1, β2, β3, λ1 a λ2. Tabulka 4.2 ukazuje výsledné
parametry nejlepšího odhadu a výsledná odhadnutá výnosová křivka je zakreslena
v grafu 4.2. Odpovídající statistiky jsou σres = 0.00128, R2 = 0.9729 a ||ε|| =
0.0036.

Parametr β1 β2 β3 λ1 λ2

Odhad 0.2354 0.2621 0.0528 −0.0020 0.0969

Tabulka 4.2: Odhadnuté parametry rozšířeného NS modelu spotové úrokové míry
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Obrázek 4.2: Odhadnutá výnosová křivka pomocí rozšířeného Nelson-Siegelova
modelu a pozorovaná výnosová křivka

Při použití Nelson-Siegel-Svenssonova modelu spotové úrokové míry 2.7 jsme
aplikovali metodu nejmenších čtverců k odhadu parametrů Nelson-Siegel-Svensso-
novy výnosové křivky β1, β2, β3, β4, λ1 a λ2. Tabulka 4.3 ukazuje parametry nej-
lepšího odhadu a výsledná odhadnutá výnosová křivka je zakreslena v grafu 4.3.
Odpovídající statistiky jsou σres = 0.0008, R2 = 0.9885 a ||ε|| = 0.0081.

Parametr β1 β2 β3 β4 λ1 λ2

Odhad 0.0540 −0.0263 −0.0305 −0.0470 3.4825 0.5323

Tabulka 4.3: Odhadnuté parametry NSS modelu spotové úrokové míry
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Obrázek 4.3: Odhadnutá Nelson-Siegel-Svenssonova výnosová křivka a pozoro-
vaná výnosová křivka

Tabulka 4.4 ukazuje porovnání výkonnosti jednotlivých modelů spotové úro-
kové míry a v grafu 4.4 jsou vykreslené všechny odhadnuté spotové úrokové míry
pomocí parametrických modelů. Z tabulky je patrné, že Nelson-Siegel-Svenssonův
(NSS) model je mírně lepší než klasický Nelson-Siegelův (NS) model, což je očeká-
vaný výsledek, jelikož Nelson-Siegelův model je speciálním případem NSS modelu.
Přidáním parametrů β4 a λ2 tedy mírně model vylepšilo.

Parametry rozšířeného Nelson-Siegelova (Roz. NS) modelu se odhadují jinou
metodikou přímo z pozorovaných cen dluhopisů, které jsou váženy funkcí jejich
durace 2.6. To je konzistentní s vybranými váhami při vyrovnávání pomocí splinů,
které se použily ve vzorci 3.11, kde se také váhy určují z časových vlastností aktiv
v tomto případě z doby do splatnosti. Jelikož se používá minimalizace přímo přes
odhadnuté ceny a ne spotové úrokové míry, vychází ||ε|| lépe než u ostatních
metod na úkor ostatních ukazatelů kvality odhadu.

Model σres R2 ||ε||
NS 0.0010 0.9825 0.0082

Roz. NS 0.0013 0.9730 0.0036
NSS 0.0008 0.9885 0.0081

Tabulka 4.4: Kvalita modelů spotové úrokové míry
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Obrázek 4.4: Porovnání odhadnutých výnosových křivek jednotlivými postupy a
pozorované výnosové křivky

4.4 Aplikace neparametrických metod
V této části se podíváme na kvalitu neparametrických odhadů uvedených v ka-

pitole 3. Vyrovnávání pomocí splinů používá jako vstupní data pozorované ceny
dluhopisů, ale vyrovnávání pomocí jádrových odhadů vyžaduje jako vstup cenu
bezkupónových dluhopisů, které jsme připravili dle postupu v části 4.2.

4.4.1 Praktická aplikace vyrovnávání spliny
Oproti odhadům, které se provádí pomocí parametrických modelů, je vyrovná-

vání pomocí splinů výpočetně náročnější, ale zase nejsme nuceni předem vnucovat
odhadované funkci žádné vlastnosti a očekávané tvary. Při větším množství po-
zorování a delších dobách do splatnosti však lze narazit na výpočetní limity, pře-
devším kvůli mnohému dopočtu inverzních matic v tomto postupu, i když u části
matic se dá výpočetní doba zkrátit využitím jejich speciálního tvaru (často se
jedná o řídké matice s hodnotami jen na několika diagonálách).

Pomocí minimalizace GCV kritéria 3.19 jsme jako optimální λ vybrali hod-
notu λ = 2.95. Pomocí postupu popsaným v části 3.1, kdy jsme iterační postup
zastavili v momentě, kdy dva po sobě jdoucí výsledky iterace se v Euklejdovské
normě lišili o méně než 0.005, jsme spočetli vektor ˆ︁φ, což je vektor odhadnutých
hodnot funkce ϕ(ti) v uzlech. Pro výpočet odhadnutých hodnot ˆ︁ϕ(t) pro t mezi
uzly použijeme vztah, jak ho uvádí Tanggaard [13]. Mějme matice P , Q, vektor
h = {hj}n

j=1 definované v části 3.1.1, β = ˆ︁φ a definujme

µ = P −1Q′β,
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pak pro t ∈ [tj,tj+1) a j = 1, . . . , n − 1 definujme

ˆ︁ϕ(t) =(t − tj) βj+1 + (tj+1 − t) βj

hj+1

−(hj+1 + tj+1 − t) µj + (hj + t − tj) µj+1

6hj+1
(t − tj) (tj+1 − t) .

Z funkce ˆ︁ϕ(t) dopočteme odhad spotové úrokové míry ze vztahu 3.3. Výsledný
odhad spotové úrokové míry pro λ = 2.95 je zakreslen v grafu 4.5. Ukazatele
kvality vyrovnávání pomocí splinů jsou σres = 0.0011, R2 = 0.9786 a ||ε|| =
0.0009.
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Obrázek 4.5: Porovnání odhadnuté výnosové křivky vyrovnáním spliny a pozoro-
vané výnosové křivky

4.4.2 Praktická aplikace vyrovnávání pomocí jádrových
odhadů

V této části ukážeme praktické výsledky odhadu výnosové křivky pomocí
jádrových odhadů. Pro všechny výpočty v této části používáme jako jádrovou
funkci Epanechnikovou (nebo také parabolickou) jádrovou funkci

K(t) =

⎧⎨⎩
3
4 (1 − t2) když − 1 ≤ t ≤ 1,

0 jinak.

Vzhledem ke struktuře dat vzniká problém při výběru ideální šířky okénka
(bandwidth), jelikož dostupná data nemají ekvidistantně rozdělené doby do splat-
nosti. Pro krátké doby do splatnosti jsou rozdíly mezi jednotlivými dobami do
splatnosti v řádu dnů, ale pro dlouhé doby do splatnosti začnou být data ve
smyslu dob do splatnosti dosti „řídká“ a rozdíly mezi jednotlivými kalendářními
daty maturit jsou i delší než jeden rok. Šířku okénka (bandwidth) h pro jádrové
odhady vybíráme pomocí minimalizace kritéria zobecněné křížové validace, do
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které musíme vzhledem ke struktuře dat dodat podmínku na minimální velikost
h. Jelikož jsou jádrové odhady ve své podstatě vážené průměry, je nutné, aby
pro každé t, pro které budeme odhad provádět, aby v intervalu ⟨t − h,t + h⟩ bylo
alespoň jedno pozorování (pak je výsledkem v dané oblasti lokálně konstantní
funkce), ale ideálně alespoň dvě, aby došlo k „průměrování“. Z tohoto důvodu
vyžadujeme, aby h ≥ d/2, kde d je maximální doba mezi dvěma po sobě jdoucími
dobami do splatnosti. Toto omezení může výrazně snížit kvalitu odhadu v někte-
rém intervalu v závislosti na hustotě dob do splatnosti, jelikož by pro každou
lokální hustotu dat mohla být jiná ideální šířka okénka h.

Z metod použití jádrových odhadů pro odhad výnosové křivky se nejprve po-
dívejme na vyrovnávání pomocí po částech konstantních funkcí, jak je uvedeno
v části 3.2.1. Naším pozorováním pro tuto metodu jsou pozorované ceny dluhopisů
očištěné o kupónové platby z části 4.2.

Nejprve minimalizací kritéria zobecněné křížové validace, na kterou apliku-
jeme omezení na šířku okénka vyplývající ze struktury dat, dopočteme optimální
h. Kritérium GCV je minimalizováno pro h = 0.625 pokud připustíme konstant-
nost diskontní funkce na některých intervalech nebo pro h = 1.25 pokud chceme
vážený průměr více hodnot na celém definičním oboru. V obou těchto případech
je GCV minimalizováno právě pro ta h, která jsou vzhledem ke struktuře dat ta
minimální možná, což slouží jako první varovný signál pro nedokonalost tohoto
postupu pro naše data.

Pomocí Nadaraya-Watsonova jádrového odhadu 3.22 odhadneme diskontní
funkci pro h = 0.625, která je vynesena v grafu 4.6, spolu s pozorovanými diskonty
vzniklými podělením očištěné ceny dluhopisu jeho nominální hodnotou. V grafu
je jasně patrná nespojitost odhadnuté funkce,která vznikla volbou h = 0.625, pro
které je na dvou sousedících intervalech funkce konstantní (vzniká průměrováním
pouze jednoho pozorování).
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Obrázek 4.6: Porovnání odhadnuté diskontní funkce pomocí Nadaraya-Watsonova
odhadu a pozorovaných diskontů
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Z grafu 4.6 je vidět, že odhad diskontní funkce je poměrně kvalitní, což do-
kazují i námi zvolené ukazatele kvalitu odhadu, které vycházejí σres = 0.0027,
R2 = 0.9999 a ||ε|| = 0.0035.

Při aplikaci této metody na naše data narazíme na problém, neboť ˆ︁v(0) < 1.
V grafu 4.7 je vykreslena spotová funkce odvozena pomocí vzorce 1.6 z odhadnuté
diskontní funkce 4.6. Nejen, že je tato spotová úroková míra značně nehladká, ale
naprosto nesplňuje limitní vlastnosti směrem k t = 0, kdy spotová úroková míra
má jít k 0. To je vyústěním omezení pro výběr šířky okénka h, v jehož důsledku
ovlivňují hodnotu diskontní funkce pro velmi malá t i pozorování s delší dobou
do splatnosti. Z toho důvodu limt→0 ˆ︁v(t) ̸= 1 a ani limt→0

ˆ︁R(t) ̸= 0.
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Obrázek 4.7: Spotová funkce odvozená z diskontní funkce odhadnuté Nadaraya-
Watsonovým odhadem

Pokusme se nyní tuto metodu upravit, abychom s její pomocí dokázali odhad-
nout výnosovou křivku, která bude splňovat výše uvedené teoretické vlastnosti
výnosových křivek. Prvním krok bylo přidání teoretického pozorování, kdy jsme
do času t = 0 dodali pozorovaný dluhopis s cenou 100. Cílem bylo poskytnout při
vyrovnávání pro t blízká 0 pozorování, které splňuje teoretické podmínky, a které
má pro ně největší vliv při vyrovnávání (jelikož se jedná o nejbližší pozorování).
Tento krok bohužel tvar odhadnuté spotové funkce neopravil, ačkoliv ho značně
vylepšil a odhadnutá spotová funkce začala divergovat až pro menší t než od-
hadnutá funkce na původních pozorováních. Dalším krokem bylo normalizovat
odhadovanou diskontní funkci, aby nutně splňovala podmínku limt→0 ˆ︁v(t) = 1.
Dostáváme normovaný odhad diskontní funkce

ˆ︁v0(t) =
ˆ︁v(t)ˆ︁v(0) ,

do kterého dosazujeme za ˆ︁v(t) diskontní funkci odhadnutou pomocí dat s při-
daným teoretickým pozorováním pro čas 0. V grafu 4.8 ukazujeme odhadnuté
výnosové křivky z normované diskontní funkce pro h = 0.625 a h = 1.25. V sou-
ladu s faktem, že GCV kritérium, bylo minimalizovalo pro h = 0.625, je odhad
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pro toto h bližší pozorovaným datům, ale je značně nehladký a trpí nespojitostmi
v bodech, kde je šířka okénka příliš malá a v intervalech po obou jeho stranách
se čerpá jen z jednoho pozorování. Odhadnutá výnosová křivka pro h = 1.25 je
hladší, ale poskytuje horší odhad vzhledem k tomu, že h není optimální.
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Obrázek 4.8: Porovnání výnosových křivek spočtených z normalizované odhad-
nuté diskontní funkce a pozorované výnosové křivky

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že tato metoda není vhodná pro odhad
výnosové křivky, pokud jako vstupní data použijeme informace o cenách bez-
kupónových dluhopisů. Ačkoliv jsme byli schopni po dalších úpravách poskytnout
odhad výnosové křivky splňující základní teoretické požadavky, odhad výnosové
křivky je velmi nepřesný. Tuto metodu pro její zjevně nedostačující výsledky ani
nezahrneme do dalšího porovnávání jednotlivých metod.

Neúspěch předchozího odhadu nicméně neznamená nevhodnost metody jako
takové, spíše její nevhodnost ve spojení s tímto typem dat. Pokud jako pozorování
použijeme spotové úrokové míry dopočtené postupem uvedeným v části 4.1, lze
úspěšně Nadaraya-Watsonův jádrový odhad použít. Mějme spotové úrokové míry
R1, . . . , Rn pro doby do splatnosti t1, . . . , tn. Pak Nadaraya-Watsonův jádrový
odhad pro spotovou úrokovou míru je

ˆ︁R(t) =
∑︁n

i=1 RiK
(︂

t−ti

h

)︂
∑︁n

i=1 K
(︂

t−ti

h

)︂ .

Odhad spotové úrokové míry pomocí jádrového odhadu aplikovaného přímo na
pozorované spotové míry pro h = 0.625 je zanesen v grafu 4.9, na kterém vy-
padá odhad spotové funkce velmi přesný. Ukazatele kvality odhadu vychází pro
Nadaraya-Watsonův jádrový odhad spotové funkce σres = 0.0007, R2 = 0.9925
a ||ε|| = 0.0066 a jen potvrzují kvalitu tohoto odhadu.
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Obrázek 4.9: Porovnání odhadnuté výnosové křivky Nadaraya-Watsonovým od-
hadem z pozorovaných spotových měr a pozorované výnosové křivky

Nyní se podívejme na výsledky použití jádrových odhadů pro vyrovnávání
pomocí po částech lineárních funkcí v popsaných v části 3.2.2. Kritérium zobec-
něné křížové validace GCV je pro tuto metodu minimalizováno pro šířku okénka
h = 0.99988, které úspěšně splňuje naší podmínku na minimální h vyplývající ze
struktury dat. Díky tomu je limita odhadnuté diskontní funkce limt→0 ˆ︁v(t) = 1
a oproti metodě 3.2.1 lze odhadnutou diskontní funkci převést na odhad spotové
úrokové míry, která je vykreslena pro h = 0.99988 v grafu 4.10. Spotová úro-
ková míra odhadnutá tímto postupem má tyto charakteristiky: σres = 0.0015,
R2 = 0.9636 a ||ε|| = 0.0008.
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Obrázek 4.10: Porovnání odhadnuté výnosové křivky jádrovým vyrovnáváním
lokálně lineární funkcí a pozorované výnosové křivky
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4.4.3 Porovnání jednotlivých neparametrických odhadů
Z jádrových odhadů se zaměříme pouze na odhad pomocí vyrovnávání po

částech lineárních funkcí a alternativním použitím Nadaraya-Watsonova odhadu
pro odhad spotové úrokové míry. V tabulce 4.5 porovnáváme kvalitu odhadu
Nadaraya-Watsonova jádrového odhadu(Jádrový NW), jádrového odhadu pomocí
vyrovnávání lokálně lineárními funkcemi (Jádrový lok. lineární) a odhadu vyrov-
náváním pomocí splinů (Spline).

Model σres R2 ||ε||
Jádrový NW 0.0007 0.9925 0.0066

Jádrový lok. lineární 0.0015 0.9636 0.0008
Spline 0.0011 0.9786 0.0009

Tabulka 4.5: Kvalita odhadů spotové úrokové míry neparametrickými metodami

Stejně jako v případě parametrických modelů závisí kvalita odhadů na vstup-
ních datech. Jádrový Nadaraya-Watsonův (NW) odhad se ukazuje jako nejlepší
z hlediska σres a R2, které jsou odvozovány od pozorované spotové úrokové míry,
ale je výrazně horší při porovnávání odhadnutých cen, jak ukazuje ||ε||. To je způ-
sobeno nejspíše tím, že nikde v metodice odhadu nevystupují pozorované ceny.
Oproti tomu pro jádrový odhad vyrovnáváním lokálně lineárních funkcí a vyrov-
návání pomocí splinů, kde je odhad vybrán minimalizací rozdílu cen je ||ε|| velmi
dobré a především u vyrovnávání spliny nedojde ani k navýšení odchylky chyby
odhadu oproti jádrovému NW odhadu. Nejvíce je tímto přístupem ovlivněn koefi-
cient determinace R2, který je u těchto metod nižší než u jádrového NW odhadu,
ale který je stále velmi vysoký.

V grafu 4.11 je ukázáno porovnání odhadů výnosových křivek použitím jed-
notlivých metod. Pro větší názornost také přikládáme graf 4.12, na kterém jsou
vykresleny pozorované a odhadnuté spotové funkce pro první polovinu pozoro-
vání, tk. pozorování pro doby do splatnosti čtyř let a šesti měsíců a graf 4.13,
na kterém jsou vykresleny pozorované a odhadnuté spotové funkce pro druhou
polovinu pozorování, tj. pro doby do splatnosti delší než čtyři roky a šest měsíců.
Na těchto grafech jsou už více vidět rozdíly odhadů jednotlivých metod.
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Obrázek 4.11: Porovnání pozorované výnosové křivky a odhadnutých výnosových
křivek při použití neparametrických metod
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Obrázek 4.12: Porovnání pozorované výnosové křivky a odhadnutých výnosových
křivek při použití neparametrických metod - 1. polovina dat
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Obrázek 4.13: Porovnání pozorované výnosové křivky a odhadnutých výnosových
křivek při použití neparametrických metod - 2. polovina dat

Z grafů je vidět, že jádrový odhad vyrovnáváním lokálně lineárních funkcí
a odhad vyrovnáváním splinů jsou si velmi podobné a především pro delší doby
do splatnosti trpí vychýleností odhadu. To je způsobeno výběrem šířky okénka
h a vyhlazovacího parametru λ. Při výběru těchto parametrů jsme minimalizo-
vali GCV kritérium, které vyvažuje odchylku odhadu a požadavek na hladkost
odhadnuté funkce. Pro menší h a λ bychom dostali odhad s menším vychýlením,
ale odhadnutá výnosová křivka by byla daleko méně hladká. Šířku okénka h ani
menší než 0.625 vybrat nelze kvůli omezením probíraným v předchozí části.

4.5 Porovnání metod odhadu výnosové křivky
V této části porovnáme výsledky všech metod po odhad výnosové křivky uve-

dených v této práci a budeme se zabývat jejich vhodností v různých situacích.
Všechny odhadnuté funkce v této části jsou totožné s odhadovanými funkcemi
v předchozích částech, kde jsme se zabývali metodami podrobně. Tabulka 4.6 shr-
nuje ukazatele kvality odhadu jednotlivých metod. Z tabulky je vidět, že použité
metody se podle kvality odhady dají zařadit do dvou skupin s metodou využívající
rozšířený Nelson-Siegelův model na pomezí těchto skupin. Nelson-Siegelův mo-
del, Nelson-Siegel-Svenssonův model a Nadaraya-Watsonův jádrový odhad mají
velmi nízkou standardní odchylku chyby odhadu s vysokým koeficientem determi-
nace. Oproti tomu uvedené metody vyrovnávání pomocí splinů a jádrový odhad
pomocí vyrovnávání lineárními funkcemi mají velmi nízkou normovanou chybu
ceny spočtenou pomocí odhadnuté spotové míry, což je u metod pracující s mini-
malizací rozdílu pozorované a odhadnuté cen očekávaný výsledek. Tyto metody
mají nižší koeficient determinace než metody v první skupině, ale standardní
odchylka chyby odhadu spotových úrokových měr je velmi podobná těm patří-
cím k metodám pracujích pouze se spotovanými mírami (především porovnání
standartní odchylky chyby odhadu u vyrovnávání spliny a Nelson-Siegelova mo-
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delu). Někde na pomezí obou těchto skupin je odhad výnosové křivky rozšířeným
Nelson-Siegelovým modelem, který sice odhaduje přímo spotovou úrokovou míru,
ale její parametry jsou odhadovány tak, aby minimalizovali rozdíl pozorované ceny
a modelované ceny. V grafu 4.15 jsou vykresleny všechny dosud odhadnuté vý-
nosové křivky. Ačkoliv je kvůli množství křivek nepřehledný slouží jako názorná
ukázka, že žádná z použitých metod nevybočuje zjevně nekvalitním odhadem.

Metoda σres R2 ||ε||
Nelson-Siegel 0.0010 0.9825 0.0082

Roz. NS 0.0013 0.9730 0.0036
NSS 0.0008 0.9885 0.0081

Jádrový NW 0.0007 0.9925 0.0066
Jádr. lok. lin. 0.0015 0.9636 0.0008

Spline 0.0011 0.9786 0.0009

Tabulka 4.6: Ukazatelé kvality odhadu výnosové křivky pro jednotlivé metody
odhadu
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Obrázek 4.14: Odhadnuté výnosové křivky s pozorovanou výnosovou křivkou

Pro lepší názornost chování odhadnutých výnosových křivek pro různé doby
do splatnosti uvedeme také grafy vykreslující pozorované a odhadnuté výnosové
křivky pro krátké doby do splatnosti, tj. do dvou let (graf 4.15), pro střední
doby do splatnosti, tj. od dvou do deseti let (graf 4.16), a pro dlouhé doby do
splatnosti, tj. delší než deset let (graf 4.17). Na grafu 4.16 pro střední doby do
splatnosti není vidět žádné neočekávané chování odhadnutých výnosových křivek.
Pro dlouhé doby do splatnosti na grafu 4.17 je patrné výše zmíněné vychýlení ne-
parametrických odhadů (s výjimkou Nadaraya-Watsonova odhadu, který je pro
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delší doby do splatnosti vzhledem k hustotě dat již téměř interpolací). Nejvíce roz-
dílů mezi jednotlivými odhadnutými výnosovými křivkami je patrně v grafu 4.15
pro krátké doby do splatnosti. Především výnosová křivka odhadnutá parame-
trickými metodami vychází pro t < 0.5 vyšší než většina pozorování a ostatní
odhadnuté výnosové křivky.
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Obrázek 4.15: Odhadnuté výnosové křivky s pozorovanou výnosovou křivkou pro
krátké doby do splatnosti (0–2 roky)
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Obrázek 4.16: Odhadnuté výnosové křivky s pozorovanou výnosovou křivkou pro
střední doby do splatnosti (2–10 let)
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Obrázek 4.17: Odhadnuté výnosové křivky s pozorovanou výnosovou křivkou pro
dlouhé doby do splatnosti (10–26 let)

Z tohoto důvodu jsme provedli analýzu vstupních dat pro jednotlivé modely
a identifikovali jsme, že dluhopis s nejkratší dobou do splatnosti (15 dní) je od-
lehlé pozorování (outlier) pro všechny používané metody odhadu. Toto pozoro-
vání jsme tedy vyloučili z dat a na těchto redukovaných datech (označme jako
Data(−1)) odhadneme výnosovou křivku. Na redukovaných datech je pro odhad
pomocí vyrovnávání spliny vyhlazovací parametr λ = 1.49, pro jádrové odhady
použijeme stále stejnou šířku okénka jako pro odhady prováděných na neredu-
kovaných datech. Tabulka 4.7 ukazuje odhady parametrů pro Nelson-Siegelův,
rozšířený Nelson-Siegelův a Nelson-Siegel-Svenssonův odhad výnosové křivky pro
redukovaná data.

V tabulce 4.8 je vidět zlepšení ukazatelů kvality odhadu na redukovaných
datech oproti původním datům. Ačkoliv jsme předpokládali větší vylepšení na
parametrických modelech, vyřazení pozorování s nejkratší dobou do splatnosti
mělo pozitivní vliv především na parametrické modely. Odhady výnosové křivky
neparametrickými metodami nyní dosáhly obdobných a nižších hodnot σres než
odhady pomocí parametrických modelů mají již jen mírně nižší koeficient determi-
nace a to prakticky bez zhoršení normované chyby odhadu ceny. Dopad vyřazení
jednoho pozorování na kvalitu odhadu parametrických modelů již není tak jed-
noznačné. U Nelson-Siegelova modelu a Nelson-Siegel-Svenssonova modelu došlo
k mírnému zvýšení koeficientu determinace bez výrazného dopadu na ostatní uka-

Parametr β1 β2 β3 β4 λ λ1 λ2

NS 0.0543 −0.0279 0.0000 0.2449
Roz. NS −0.3688 0.3960 0.6060 0.0264 0.0249

NSS 0.0541 −0.0312 −0.7497 0.7322 0.6631 0.6833

Tabulka 4.7: Odhadnuté parametry pro modely výnosové křivky
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zatele a u rozšířeného Nelson-Siegelova odhadu došlo ke snížení normované chyby
odhadu ceny. Výnosové křivky odhadnuté na redukovaných datech jsou zakresleny
v grafu 4.18. Pro úplnost dodáváme pro výnosové křivky odhadnuté na redukova-
ných datech analogické grafy jako pro odhady na plných datech (krátké doby do
splatnosti na grafu 4.19, střední doby do splatnosti na grafu 4.20 a dlouhé doby
do splatnosti na grafu 4.21), ze kterých je vidět především zlepšení odhadu vý-
nosové křivky odhadnuté Nelson-Siegel-Svenssonovým modelem pro krátké doby
do splatnosti. Na grafu 4.21 je vidět přimknutí rozšířené Nelson-Siegelovi výno-
sové křivky k těm odhadnutým pomocí vyrovnávání spliny a jádrovými odhady
vyrovnáváním lokálně lineárních funkcí.

Plná data Data(−1)Metoda
σres R2 ||ε|| σres R2 ||ε||

Nelson-Siegel 0.0010 0.9825 0.0082 0.0010 0.9846 0.0083
Roz. NS 0.0013 0.9730 0.0036 0.0013 0.9720 0.0023

NSS 0.0008 0.9885 0.0081 0.0006 0.9930 0.0080
Jádrový NW 0.0007 0.9925 0.0066 0.0005 0.9961 0.0066
Jádr. lok. lin. 0.0015 0.9636 0.0008 0.0008 0.9863 0.0009

Spline 0.0011 0.9786 0.0009 0.0009 0.9862 0.0009

Tabulka 4.8: Porovnání kvality odhadu výnosové křivky ze všech pozorování a z
dat bez odlehlého pozorování
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Obrázek 4.18: Odhadnuté výnosové křivky s pozorovanou výnosovou křivkou
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Obrázek 4.19: Odhadnuté výnosové křivky s pozorovanou výnosovou křivkou pro
krátké doby do splatnosti (0–2 roky)
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Obrázek 4.20: Odhadnuté výnosové křivky s pozorovanou výnosovou křivkou pro
střední doby do splatnosti (2–10 let)
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Obrázek 4.21: Odhadnuté výnosové křivky s pozorovanou výnosovou křivkou pro
dlouhé doby do splatnosti (10–26 let)

Posun kvality jednotlivých odhadů, který je patrný při přechodu z odhadu
provedeném na plných datech a provedeném na datech s vyloučeným odlehlým
pozorováním, může svědčit o menší robustnosti neparametrických metod.
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Závěr
V této práci jsme se zabývali odhadováním výnosových křivek, které je důle-

žitým faktorem pro celou řadu finančních aplikací. Odhadování je používané pro
ohodnocování peněžních toků, při tvorbě rezerv pojišťovny a obecně všude, kde
je důležité znát časovou hodnotu peněz.

V první kapitole jsme pojednali o termínové struktuře úrokových měr a uvedli
vzájemný vztah spotových a forwardových úrokových měr a diskontních faktorů
pro diskrétní i pro spojitý čas.

Ve druhé kapitole jsme se zabývali modelováním výnosové křivky pomocí para-
metrických modelů. Představili jsme dlouhodobě nejpoužívanější model pro od-
had spotových a forwardových měr, Nelson-Siegelův model. Tento model získal
velkou popularitu díky několika vlastnostem. Za prvé zjednodušuje celou proble-
matiku modelování na odhad čtyř parametrů a zároveň zachovává velkou variantu
tvarů. Za druhé takto modelované výnosové křivky splňují očekávané teoretické
limitní vlastnosti výnosové křivky. A za třetí má tento model velmi názornou in-
terpretaci jednotlivých parametrů vzhledem k tvaru výnosové křivky. Další velkou
výhodou je jednoduchost modelu, která umožňuje snadné rozšíření tohoto modelu
pro modelování komplexnějších dat a možnost převést ho na dynamický model
odhadující výnosové křivky nejen v závislosti na době do splatnosti, ale i v zá-
vislosti na času, ke kterému se výnosová křivka vztahuje. V práci jsme detailně
představili Nelson-Siegelův klasický model a jeho obecnější varianty rozšířený
Nelson-Siegelův model a Nelson-Siegel-Svenssonův model. U rozšířeného Nelson-
Siegelova modelu jsme popsali alternativní způsob odhadu výnosové křivky s po-
užitím váhové funkce odvozené z durací jednotlivých dluhopisů.

Ve třetí kapitole jsme se věnovali využití neparametrických metod pro odhad
výnosové křivky. Neparametrické postupy se poslední dobou dostávají opět do
popředí modelování výnosových křivek, jelikož parametrické modely mají často
problém vystihnout turbulentní období na finančních trzích. Nejprve jsme uká-
zali postup, jak odhadnout výnosovou křivku pomocí vyrovnávání polynomiál-
ních splinů, kde jsme detailně ukázali postup pro vyrovnání kubickými přiroze-
nými spliny jako nejlepší variantou kubických splinů. Dospěli jsme k numerické
iterační metodě, kterou jsme v další kapitole aplikovali na reálná data. Věnovali
jsme se také zamyšlení nad optimálním vyhlazovacím parametrem a uvedli možná
kritéria pro jeho výběr. Dalšími třídou neparametrických odhadů, které jsme se
věnovali, byli jádrové odhady, které prozatím zůstávají v praxi odhadování výno-
sových křivek na pozadí. V části 4.4.2 jsme však ukázali, že některé metody se
dají použít s velmi dobrými výsledky. Více jsme se věnovali variantě Nadaraya-
Watsonova odhadu pro jádrový odhad pomocí vyrovnávání lokálně konstantních
funkcí a ukázali odvození jeho zobecnění, kterým je jádrový odhad pomocí vy-
rovnávání lokálně lineárních funkcí. U obou metod jsme uvedli kritéria pro výběr
šířky okénka (bandwidth).

Ve čtvrté kapitole jsme aplikovali všechny metody popsané v práci na reálných
datech – cenách dluhopisů emitovaných ministerstvem financí USA. Nejprve jsme
provedli transformaci dat, jelikož každá třída metod používá jiná vstupní data.
Z toho důvodu jsme uvedli dva postupy pro transformaci dat: transformaci pozo-
rovaných cen na pozorované spotové úrokové míry a transformaci pozorovaných
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cen dluhopisů na pozorované ceny dluhopisů bez kupónu.
Poté jsme sestrojili odhady výnosové křivky pro parametrické modely a po-

rovnali je mezi sebou. Stejný postup jsme aplikovali i na neparametrické mo-
dely, kde se ukázalo, že odhad diskontní funkce Nadaraya-Watsonovým odhadem
není pro použitá data ideální, jelikož neumožňuje odvození spotové úrokové míry.
Následně jsme prezentovali úpravu metody, která nám umožnila odhad získat,
ačkoliv příliš dobrý výsledek neposkytnul. Uvedli jsme tedy alternativní použití
Nadaraya-Watsonova odhadu pro jiný typ pozorování, který již dával uspokojivé
výsledky.

V další části práce jsme porovnali všechny postupy odhadu výnosové křivky
a identifikovali jsme pozorování negativně ovlivňující kvalitu celkového odhadu.
Pro všechny metody jsme provedli odhad na datech bez odlehlého pozorování a
odhady výnosových křivek na redukovaných datech porovnali s odhady na pl-
ných datech. Díky tomu jsme zjistili, že pro kvalitní data mohou neparametrické
modely poskytnout lepší odhad výnosové křivky, ale jsou také výrazně citlivější
na kvalitu dat. Pro méně kvalitní data je lepší použít parametrický model, který
není chybovostí dat tak zatížen.
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