
Abstraktní 

Cenový model kapitálových aktiv (CAPM) je rovnovážný model pro testování vztahu 

mezi očekávaným výnosem a tržním rizikem (Sharpe, 1964). Modelový výzkum cen a 

návratnosti, když trh s cennými papíry dosáhne rovnováhy a investoři jsou racionální a 

investují diverzifikací založenou na teorii portfolia Markovitz (Markovitz, 1952). Fama 

a MacBeth (1973) navrhli průřezovou metodiku testování CAPM a tato regresní metoda 

se od té doby široce používá při testování CAPM na rozvinutých trzích. Zatímco CAPM 

je obtížné vysvětlit stále více tržních anomálií (nadměrná návratnost v menší 

společnosti s tržní hodnotou) v průřezové regresi, Fama a French (1992) přidaly další 

dva faktory (SMB a HML) a navrhly třífaktorový model. Empirické výsledky ukazují, 

že třífaktorový model je na rozvinutých trzích lepší než CAPM. Relevantní studie byly 

provedeny Manjuunatha (2006) a Trimech et al. (2015), ale vykazují odlišné výsledky. 

Tato dizertační práce bude používat průřezový přístup Fama-MacBeth k testování 

CAPM a třífaktorového modelu Fama-French na čínském a polském akciovém trhu. V 

návaznosti na Fama a MacBeth (1972) a Shweta a Anil (2015) se zkoumají tři 

podobdobí výnosů polského a čínského akciového trhu v období od roku 2007 do roku 

2018. Empirické výsledky v této diplomové práci zahrnující různá časová období mají 

za cíl podpořit CAPM a třífaktorový model poskytováním důkazů o rozvíjejících se 

trzích, ale empirické výsledky na čínských a polských akciových trzích jednoznačně 

nepodporují cenový model kapitálových aktiv a závěr Fama-French. Práce se také týká 

modelu GARCH a odhadu maximální pravděpodobnosti pro testování volatility na 

čínském a polském akciovém trhu. Jako doplněk testu volatility následuje tato práce 

Phillips, Wu a Yu (2011) a Deng (2013), aby provedly nově navržené supADF a 

supKSS, konkrétně bublinové testy. Výsledky ukazují, že na čínském i polském 

akciovém trhu existuje nadměrná volatilita a bubliny, zejména v období krize. 
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