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Abstrakt 

Název práce: Finanční analýza struktur CDO 
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Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o strukturovaných produktech, které se 

nazývají dluhopisy zajištěné aktivy (CDO). Popisuje mechanismy, na jejichž základě 

tyto struktury fungují, metody oceňování, při nichž je využíváno tzv. kopulí a řeší 

problematiku volby podkladového portfolia, která významně ovlivňuje výstupy 

kvantitativních analýz těchto produktů. Na závěr jsou tyto metody a výstupy 

kvantitativních analýz  aplikovány na fiktivní podkladové portfolio. 

Klíčová slova: CDO, kopule, tranše, Monte Carlo simulace peněžních toků, OC Test, IC 

Test. 

 

 

Title: Financial analysis of CDO structures 

Author: Jitka Dvořáková 

Department: Department of Probability and Mathematical Statistics 

Supervisor: RNDr. Petr Myška 

Supervisor’s e-mail address: pmyska@csas.cz

Abstract: This thesis deal with structured products which term is Collateralized Debt 

Obligations. Thesis describe mechanism, how this structures are working, pricing 

methods, which are using copula function and solve problems with choise of  collateral 

pool, which substantially determine results of quantitative analysis of this products. 

Finally are these methods and results of quantitative analysis applied to the fictive 

collateral pool. 

Keywords: CDO, copula, tranche, Monte Carlo simulation of cash flows, 

overcollaterization test, interest coverage test. 
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Úvod 

Dluhopisy zajištěné aktivy (Collateralized Debt Obligations) patří mezi 

nejrychleji se rozvíjející sektor ABS (Asset Backed Securities), což jsou cenné papíry 

zajištěné aktivy. Dluhopisy zajištěné aktivy můžeme obecně definovat jako 

strukturovaný finanční instrument, který přerozdělí původní tok peněz z velkého balíku 

aktiv do nového uspořádání. Přerozdělením se peněžní toky z úrokových výnosů a ze 

splátek jistiny z podkladového balíku aktiv mění v úrokové výnosy a splátky jistiny 

několika cenných papírů.  

Pokud finanční instituce, které poskytují úvěry, transformují tyto úvěry 

v obchodovatelné cenné papíry, přemění se nelikvidní, rizikové a individuální úvěry 

v likvidní, méně rizikové cenné papíry. Při takovéto transformaci se vytvoří soubor 

individuálních úvěrů, který slouží k zajišťování nově emitovaných cenných papírů. 

Z účetního hlediska se jedná o běžné produkty s pevným výnosem nebo s výnosem 

vázaným na některou výnosovou sazbu (např. EURIBOR). Z hlediska finanční 

matematiky se jedná o poměrně složité produkty, k jejichž analýze je třeba rozsáhlá 

datová základna a provádění výpočetně náročných simulací. 

 

V první části práce se budeme věnovat důvodu vzniku dluhopisů zajištěných 

aktivy, popíšeme podkladové portfolio, tranše, testy pokrytí (OC Test a IC Test) a 

především mechanismy, na jejichž základě tyto struktury fungují.  

Druhá část se bude věnovat problematice volby podkladového portfolia, která 

významně ovlivňuje výstupy kvantitativních analýz. Popíšeme, jaké vstupní parametry 

musí manažer zavést, aby bylo zvoleno vhodné portfolio.  

Ve třetí části bude rozebráno, jak se takovéto dluhopisy oceňují. Určíme dobu do 

defaultu aktiva pomocí metody migrace a pomocí metody tzv. kopulí, stanovíme, jak 

vygenerovat míru návratnosti pro zdefaultovaná aktiva, popíšeme, jak funguje 

přesměrování finančních toků do jednotlivých tranší a konečně zde budou rozebrány 

pojmy jako je současná hodnota, směrodatná odchylka, VaR, očekávaná ztráta, durace, 

implikovaný rating a další. 

Závěrečná část práce se bude týkat modelu fiktivního podkladového portfolia, 

kde budou aplikovány předchozí znalosti a budou prakticky rozebrány výstupy 

kvantitativních analýz. 
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1. Dluhopisy zajištěné aktivy (CDO) 

CDO jsou strukturované dluhové cenné papíry vydané společností založené za 

tímto účelem (special purpose vehicle – SPV). Společnost SPV investuje do nákupu 

portfolia aktiv. Tyto investice jsou financovány právě emitováním několika tříd cenných 

papírů, jejichž výnos je pevně svázán s výkonností podkladového portfolia aktiv, které 

slouží jako zajištění závazků společnosti SPV. Investice spravuje manažer (collateral / 

asset manager). SPV je tzv. bankrupcy remote orphan company, tedy společnost, která 

nemůže zkrachovat a která je nezávislá na původním majiteli aktiv a správci poolu. 

Následující obrázek zachycuje typickou strukturu CDO. Pod obrázkem jsou 

vysvětleny použité pojmy.  

 

Obrázek 1: Typická struktura CDO 

Collateral: Jistina, soubor diverzifikovaných podkladových aktiv. 

SPV: Jednoúčelová společnost, která je majitelem podkladových aktiv. 

Trustee: Správce aktiv a emitent tranší. 

Tranche (senior, mezzanine, subordinated): emitované cenné papíry, zpravidla obligace. 

 

Rozlišujeme specifické kategorie CDO. Jsou jimi například Collateralized Bond 

Obligation (CBO), Collateralized Loan Obligation (CLO) nebo Collateralized Mortgage 

Obligation (CMO). 

 

 
Collateral 

 
SPV / Trustee 

 
Senior Tranche 

 
Mezanine Tranche 

 
Subordinated Tranche 
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1.1. Sekuritizace a úvěrové posílení 

Sekuritizace je proces transformace aktiv (např. úvěrů, dluhopisů, hypoték) na 

cenné papíry zajištěné těmito aktivy. Do procesu je zahrnuto úvěrové posílení, aby tyto 

dluhové papíry mohly být prodány za přiměřenou cenu. 

Sekuritizaci provádějí banky. Proces sekuritizace pro ně představuje výhody 

v nižších kapitálových požadavcích, řízení rizik a ziskovosti. Proto vyžaduje zvýšenou 

pozornost bankovního dohledu na celkový rizikový profil banky. Dále sekuritizace pro 

banky představuje zlikvidnění aktiv. 

Sekuritizace tedy znamená převzetí relativně nelikvidních aktiv, které vytvořila 

finanční instituce, a jejich přeměnu na cenné papíry, které je možné na kapitálovém trhu 

prodat investorům. Sekuritizace se dělí na struktury založené na peněžních tocích a 

struktury založené na tržní hodnotě (viz.kap.1.5). 

1.2. Podkladová aktiva (collateral / underlying assets) 

Volba podkladových aktiv je velmi důležitou částí při tvorbě CDO. Podkladové 

portfolio se může skládat z různých finančních instrumentů jako jsou korporátní 

dluhopisy, úvěry, půjčky firem, pohledávky, ABS, dluhy rozvíjejících se finančních trhů 

(emerging market debt), ale může obsahovat také jiné CDO transakce. Následující graf 

zobrazuje podíl jednotlivých typů aktiv na podkladových portfoliích CDO emitovaných 

do roku 2000. 

25%

63%

9% 3%

25 % -Obligace

63 % - Úvěry

 9 % - Strukturovaná aktiva

 3 % - Emerging markets

 
Obrázek 2: Podkladová aktiva CDO 

Emerging markets: Peněžní trhy rozvojových zemí. Většinou se jedná o nevelký trh 

s krátkou historií. 

 

 7 



Typ podkladových aktiv také závisí na účelu založení společnosti SPV a 

důvodech pro vytvoření CDO. 

Společnost SPV nemusí tato aktiva vlastnit přímo. V některých případech je 

CDO transakce vystavena vlivu určitých aktiv prostřednictvím tzv. kreditního swapu 

(credit default swap - CDS nebo credit linked note - CLN). V takovém případě 

společnost SPV dostává pravidelnou platbu (prémii) od protistrany dané transakce, která 

tím hledá zajištění proti selhání nebo jiným kreditním událostem referenčních aktiv. Za 

tuto prémii společnost SPV musí protistraně transakce, která si koupila zmíněné 

zajištění, uhradit případné ztráty na referenčním portfoliu aktiv, které by jinak 

protistraně vznikly z důvodu selhání nebo jiné kreditní události. U takové transakce pak 

samozřejmě záleží na definici kreditních událostí (credit events) a také způsobu výpočtu 

případné ztráty. 

Kreditní deriváty CDS a CLN se obvykle používají k řízení kreditního rizika a k 

jeho efektivní transformaci. Pokud společnost SPV investuje do těchto finančních 

instrumentů, vystavuje se pak nejen kreditnímu riziku referenčních aktiv, ale také 

kreditnímu riziku protistrany dané transakce. 

1.3. Tranše 

Společnost SPV emituje zpravidla více úrovní nebo tříd dluhů, které jsou 

rozděleny do několika tranší podle jejich vzájemné podřízenosti. Tranše CDO jsou 

strukturovány v závislosti na pravděpodobnosti ztráty a na době do splatnosti. Typickou 

strukturu tranší zachycuje následující tabulka. 

Tranše Rating 

Tranše A-1 

pohyblivý kupón 

Tranše A-2 

pevný kupón 
AAA nebo AA 

Tranše B-1 

pohyblivý kupón 

Tranše B-2 

pevný kupón 
A 

                  Tranše C 

                  pohyblivý nebo pevný kupón 
BBB 

                  Tranše D 

                  pohyblivý nebo pevný kupón 
BB 

                  Nejnižší tranše (Equity) - 
tabulka 1: Struktura tranší 

 8 



Nejvíce podřízenou je nejnižší tranše (Equity), která nese jako první případné 

ztráty v podkladových aktivech. Tím činí tranše vyšších řádů méně rizikové. Podřízené 

tranše tedy poskytují ochranu nadřazeným tranším vůči případným ztrátám. Jsou tím 

vystaveny většímu riziku a za to jako kompenzaci dostávají vyšší kupón. Peněžní toky 

podřízeným tranším jsou pozastaveny, jestliže podkladová aktiva CDO přestanou 

generovat dostatečné finanční prostředky. Podřízená tranše vyplácí peníze, které 

zůstanou po vyrovnání všech závazků vyšších tranší. 

Velikost jednotlivých tranší závisí také na požadavcích investorů. Velikost tranší 

je určena tak, aby se minimalizovaly náklady investorů na finanční zajištění. U většiny 

CDO poskytuje investice do nejvyšších tranší většinu investičních prostředků pro nákup 

podkladového portfolia. Ostatní dluhové tranše mají velikost okolo 5 % až 15 % 

celkového objemu kapitálové struktury CDO transakce. 

Pokud nastane situace, kdy jsou peněžní toky nedostatečné, dojde k porušení 

testů týkajících se velikosti a struktury podkladového portfolia a tranší. Na základě 

těchto porušení se začnou předčasně splácet tranše podle seniority (z vybraných 

prostředků na úkor nejnižší tranše nebo prodejem části podkladového portfolia). 

Uvedené testy označujeme jako testy pokrytí (coverage tests). 

Testy pokrytí mají největší vliv na přerozdělení finančních prostředků na 

vyrovnávání závazků vůči investorům do CDO tranší. Existují dva testy pokrytí, OC 

Test a IC Test. 

1.3.1. OC Test 

OC Test (overcollateralization test) neboli test překolaterizace vyžaduje, aby 

nominální objem podkladových aktiv byl o předem definované procento vyšší než 

nominální objem dluhových tranší. Tuto vlastnost lze vyjádřit vztahem: 

jOCj

i
i

PF
jOC t

P

pr ,

1

, ≥=

∑
=

, (1.1) 

kde rOC,j představuje OC koeficient pro j-tou tranši, tOC,j je předem definované procento 

(tzv. trigger value) pro j-tou tranši (volí se větší než 100 %), pPF je aktuální nominální 

velikost podkladového portfolia (bez zdefaultovaných aktiv) a Pj je aktuální velikost  j-

té tranše.  
Pokud není tento test splněn, použijí se dostupné peníze ke splacení nejvyšších 

tranší. Takto to probíhá do okamžiku, dokud není podmínka splněna, nebo dokud jsou 
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dostupné peníze. Jakmile je tento test splněn, putují peníze dále finančním vodopádem 

(viz 1.3.3). 

1.3.2. IC Test 

IC Test (interest coverage test) neboli test úrokového pokrytí je aplikován ve 

struktuře CDO transakce, aby byl zajištěn dostatečný úrokový příjem z podkladového 

portfolia pro výplatu kupónů dluhových tranší i přes případné ztráty na podkladovém 

portfoliu. Tato vlastnost lze vyjádřit vztahem: 

jICj

i
i

PF
jIC t

I

i
r ,

1

, ≥=

∑
=

, (1.2) 

kde rIC,j představuje koeficient pro j-tou tranši, tIC,j je IC trigger pro j-tou tranši (předem 

stanovený, volí se větší než 100 %), iPF je součet kupónů podkladového portfolia aktiv 

za poslední úrokové období a Ij je kupón splatný ve prospěch j-té tranše za poslední 

úrokové období. 

Pokud dojde k porušení tohoto testu, použijí se dostupné peníze ke splacení 

nejvyšších tranší a to do okamžiku, dokud není podmínka splněna nebo dokud jsou 

dostupné peníze. Jakmile je tento test splněn, putují peníze dále finančním vodopádem. 

1.3.3. Finanční vodopád 

Součástí smlouvy ke každé CDO transakci je „finanční vodopád“ (waterfall). 

Pomocí něho se definuje přerozdělení finančních prostředků získaných z podkladového 

portfolia aktiv, nebo-li priorita splácení závazků společnosti SPV. Tato pravidla definují 

podřízenost jednotlivých tranší. Spolu s testy pokrytí definují míru podřízenosti, tj. míru 

zajištění nadřazených  tranší podřízenými tranšemi.  

V případě, že se trh vyvíjí podle předpokladů použitých při konstrukci emise, 

mohou také majitelé nejnižší tranše realizovat například 20 % zisk. Důvodem je rozdíl 

mezi výnosy z aktiv a kupóny vyplácenými nadřazeným tranším. V ideálním případě je 

tento rozdíl rozdělen mezi majitele equity tranší. Podobně jako výnosy je také 

nerovnoměrně rozděleno i riziko plynoucí ze selhávání aktiv podkladového portfolia. 

Equity tranše slouží ke vstřebávání ztrát (pouze do výše nominálu). Náleží jim tedy 

výnosy i riziko vyšší, než které odpovídá jejich nominální hodnotě. 
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1.4. Účel vzniku CDO 

V případě dokonalého kapitálového trhu neslouží CDO žádnému účelu. Je tomu 

tak z důvodu, že náklady na sestavení a správu CDO zabrání jejich vzniku. V praxi 

napomáhají CDO vypořádání se s některými níže popsanými nedokonalostmi trhu. 

CDO se obecně dělí na dva typy produktů, a sice na rozvahové a arbitrážní 

instrumenty CDO. Toto dělení je provedeno na základě kolaterálu a záměru emitenta. 

1.4.1. Rozvahové instrumenty CDO 

Některé finanční instituce musí dodržovat regulátorem stanovené požadavky na 

minimální kapitál, proto se snaží odprodat aktiva do CDO a tím se zbavit rizika 

spojeného s těmito aktivy. Tím se sníží potřebný minimální ekonomický kapitál 

stanovený regulátorem a zmenší se rozvaha. Z popudu těchto finančních institucí 

vznikají tzv. rozvahové CDO. 

Rozvahové instrumenty jsou emitovány velkými bankami. Ty se prostřednictvím 

sekuritizace snaží uvolnit kapitál, který mají vázaný na aktiva regulatorními předpisy. 

Rozvahové instrumenty CDO jsou tedy většinou podloženy úvěry nebo jinými 

komerčními dluhovými nástroji. Proto se někdy používá pro tyto instrumenty označení 

CLO. Důvodem pro emisi rozvahových CDO je především možnost přesunutí 

úvěrového rizika na jiné strany, diverzifikace úvěrového portfolia, možnost přeměny 

nelikvidních aktiv na likvidní nebo kapitálová arbitráž. 

1.4.2. Arbitrážní instrumenty CDO 

Arbitrážní instrumenty bývají podloženy rizikovými obligacemi (high-yield 

bonds, HY), odtud bývají označovány jako CBO – collaterized bond obligations, nebo 

také jako rizikové půjčky, které jsou označovány jako CLO – collaterized loan 

obligation. 

Z popudu správce podkladových aktiv nebo z popudu investora do nejnižší 

tranše vznikají arbitrážní CDO. Správce aktiv obdrží poplatky spojené s řízením 

podkladového portfolia. Investor do nejnižší tranše spekuluje na případný rozdíl mezi 

výnosy z podkladových aktiv a slíbenými platbami nadřazeným tranším. Tyto rozdíly 

jsou nazývány arbitráží. 

 

Prvek obchodování je více zastoupen v arbitrážních CDO než v rozvahových 

CDO, kde obchodováním s podkladovými aktivy myslíme aktivní správu podkladových 
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aktiv. Obchodování s podkladovými aktivy v rozvahových CDO je totiž zakázáno nebo 

omezeno na náhradu amortizovaných aktiv. 

Proti tvorbě CDO hovoří možné příležitosti pro morální hazard. K tomu může 

například dojít, pokud správce podkladových aktiv upřednostní obchody ve svůj 

prospěch před obchody ve prospěch CDO. Nebo pokud správce CDO zařadí do svých 

nebo do podkladových aktiv CDO určitá jiná aktiva na základě soukromé informace. 

1.5. Kreditní struktura CDO 

Podle toho, jak je zajištěna ochrana nadřazených tranší vůči případným ztrátám, 

rozlišujeme CDO se strukturou založenou na tržní hodnotě (market value CDO) a CDO 

se strukturou založenou na peněžních tocích (cash flow CDO). 

U CDO založených na tržní hodnotě závisí kvalita tranší na schopnosti CDO 

prodávat podkladová aktiva a na splácení jistiny a kupónů tranší. Tržní hodnota 

podkladových aktiv se určuje v pravidelných intervalech, pak se násobí odpovídajícími 

faktory a tím se dostanou tzv. redukované hodnoty. Faktory, kterými násobíme, 

představují množství nominálu a budoucích kupónů tranše, které jsou aktiva schopna 

zajišťovat, vyjádřeno v procentech tržní hodnoty aktiv. Pokud je součet redukovaných 

hodnot menší než součet nominálů a budoucích kupónů tranší, je vyhlášen stav selhání 

nebo se nahradí špatná aktiva. 

Podřízenost tranší je u CDO se strukturou založenou na peněžních tocích volena 

tak, aby i v případě selhání v podkladových aktivech, byla zbývající aktiva schopna 

pokrýt požadavky tranší. Tato schopnost závisí především na pravděpodobnosti selhání 

jednotlivých aktiv, vzájemných kreditních korelacích a na závažnosti ztráty v případě 

selhání. Pokud se zhorší kvalita podkladových aktiv, dojde k přesměrování peněžních 

toků do nadřazených tranší. 

 

Shrneme-li hlavní rozdíl těchto typů CDO, spočívá ve způsobu jakým se z 

podkladového portfolia generují peněžní toky na splácení závazků společnosti SPV, tj. 

na splacení CDO tranší. Zatímco transakce založené na peněžních tocích jsou závislé na 

schopnosti podkladového portfolia generovat dostatečné úrokové a jistinné výnosy, 

které by pokryly závazky vůči investorům do CDO tranší, transakce založené na tržní 

hodnotě jsou závislé na tržním ocenění podkladového portfolia. 

Dnes je 90 % všech CDO založeno na struktuře peněžních toků. 
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Pokud se vrátíme k rozvahovým a arbitrážním CDO, dělíme je podle kreditní 

struktury následujícím způsobem. 

Rozvahové CDO řadíme mezi CDO, které jsou založené na peněžních tocích. 

Z toho plyne, že se spoléhají na schopnost podkladového portfolia generovat dostatečné 

peněžní prostředky z úrokových a jistinných výnosů tak, aby společnost SPV mohla 

vyrovnat své finanční závazky vůči investorům začleněným do struktury CDO 

transakce. 

Arbitrážní CDO dělíme na CDO založené na peněžních tocích a na CDO 

založené na tržní hodnotě.  

Na následujícím obrázku shrneme dělení CDO. 

CDO 

Arbitrážní 
CDO 

Rozvahové 
CDO 

CDO založené na 
peněžních tocích 

CDO založené 
na tržní hodnotě 

CDO založené na 
peněžních tocích 

 
Obrázek 3: Rozdělení CDO podle účelu a kreditní struktury 

 

1.6. Strany CDO transakcí 

Původce a společnost SPV 

Společnost SPV (special purpose vehicle) vzniká za účelem emise CDO tranší. 

Jejím zakladatelem je původce (originator). Původce je společnost, která také často na 

společnost SPV převádí podkladové portfolio. Tato transakce se vyznačuje nezávislostí 

společnosti SPV jak na kreditním riziku emitentů podkladových aktiv, tak i na 

kreditním riziku původce. Závazky společnosti SPV vůči investorům do CDO tranší 

jsou jasně vymezeny pouze na podkladová aktiva vyplývající ze struktury CDO 

transakce. 
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Manažer aktiv 

Manažer aktiv (asset / collateral manager) je v CDO transakci nejdůležitější 

právnickou osobou. U arbitrážních CDO je odpovědný za řízení a správu podkladového 

portfolia aktiv. Kde u transakcí založených na tržní hodnotě se snaží zvýšit tržní 

hodnotu podkladového portfolia a u transakcí založených na peněžních tocích se snaží 

vyhnout bankrotům. U rozvahových CDO je jeho role více omezena na administrování 

a obsluhu aktiv převedených z rozvahy původce (originator). Od společnosti SPV 

dostává za své služby předem dané odměny. 

Manažer aktiv musí mít znalosti nejen o typu spravovaných podkladových aktiv, 

ale také o finančních derivátech a zajišťovacích instrumentech. Aby se shodovaly zájmy 

investorů a manažera, je buď manažer jedním z investorů do dluhových tranší nebo jsou 

jeho odměny svázány s výkonností CDO transakcí.  

Řízení podkladového portfolia CDO nemůžeme ztotožnit s řízením normálního 

portfolia, protože manažer aktiv je omezen určitými podmínkami obchodování na 

daném portfoliu a také strukturou CDO transakce. 

Správce a platební agent 

Obvykle se jedná o jednu právnickou osobu. Správce (trustee) je odpovědný za 

emisi CDO tranší, reinvestování volných finančních prostředků včetně jejich 

krátkodobého zhodnocení a správu podkladového portfolia. V roli platebního agenta 

(paying agent) je odpovědný za platby ze strany emitentů podkladových aktiv, za plnění 

závazků vůči investorům a také za plnění testů pokrytí a testů kvality. 

Dluhový pojistitel 

U některých CDO transakcí uzavírá společnost SPV pojistnou smlouvu na 

nadřazené (senior) tranše. Poté mají investoři dva možné zdroje příjmů. V případě 

nesplnění podmínek ze strany společnosti SPV se jejich zdrojem stane dluhový pojistitel 

(bond insurer). Dluhový pojistitel vystupuje jako externí zdroj úvěrového posílení. 

Ratingové agentury začlenění dluhového pojistitele do struktury transakce hodnotí 

kladně. 

Protistrana zajištění 

Protistrana zajištění (hedge counterparty / swap provider) poskytuje v CDO 

transakcích především úrokové zajištění. Společnost SPV vstupuje do zajišťovacích 

transakcí, aby správně nastavila peněžní toky z podkladových aktiv nárokům plynoucím 
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z jejich závazků investorům. Protože se ve spojitosti s protistranou zajištění vystavuje 

společnost SPV dalšímu riziku, vyžaduje se často, aby měla protistrana zajištění vysoké 

úvěrové hodnocení. 

Protistrana syntetických transakcí 

Protistrana syntetických transakcí (synthetic security counterparty) prodává 

společnosti SPV credit linked note, credit default swapy a jiné kreditní deriváty. 

Investor 

Hlavním důvodem proč investovat do instrumentů CDO, je možnost přístupu na 

trh rizikových obligací bez větších nákladů. Tyto investice by jinak nebyly investorovi 

dostupné. Konstrukce CDO umožňuje podílet se na diverzifikovaném portfoliu 

rizikových obligací. Široká nabídka tranší s různým výnosem, rizikem a maturitou může 

uspokojit téměř všechny investory. 

Ratingová agentura 

Ratingová agentura hraje důležitou roli při emisi CDO. Tato agentura uděluje 

hodnocení tranším CDO. Dále sleduje hodnocené emise po celou dobu jejich života a 

podle situace na trhu své hodnocení mění. Hodnocením emisí CDO se zabývají 

agentury Moody’s, Standard&Poor’s a FitchBCA. 
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2. Volba podkladového portfolia 

Emitenty arbitrážních instrumentů CDO jsou pojišťovny, fondy a investiční 

společnosti. Jejich cílem je dosáhnout arbitrážního zisku na rozdílu ceny aktiv a pasiv. 

Emitent tedy počítá s tím, že výnos z rizikových podkladových aktiv bude vyšší než 

cena prostředků na financování investice a ztráty, která plyne z nižší kreditní kvality 

těchto aktiv. Dalším záměrem emitenta je likvidita, kterou získají od investorů. 

Podkladová aktiva samotná by byla neprodejná, ale CDO dělí kreditní riziko 

podkladových aktiv do jednotlivých tranší. Tímto se vytvoří stupně kreditního rizika, 

které každému investorovi vyhovují. 

Při shromažďování aktiv do poolu definuje emitent vlastnosti, které bude pool 

mít a základní charakteristiky cenných papírů, které pool tvoří. Mezi vlastnosti poolu 

patří jeho složení, stupeň diversifikace, podíl různě hodnocených cenných papírů, 

průměrná výnosnost, doba do splatnosti a další. Takovýto záměr posoudí ratingová 

agentura a stanoví rating jednotlivým tranším. Emitent tyto cenné papíry poté nabídne 

jednotlivým investorům. Pokud o ně je zájem, začne v průběhu tzv. náběhového období 

(ramp-up period) budovat pool. Tranše jsou prodávány, i když je známo například 

pouze 50 % portfolia. V případě arbitrážních CDO, kdy tedy není složení poolu předem 

známo, je úkolem emitenta určit řadu podmínek, které musí budoucí pool a emise 

splňovat. Jedná se především o kritéria kladená na kvalitu aktiv a peněžních toků 

spojených s jednotlivými tranšemi CDO. Tato kritéria mají důležitou roli při udělování 

ratingu jednotlivým tranším, protože zásadně ovlivňují jejich peněžní toky a rizikovost. 

Kvantitativní analýza musí být tedy provedena na základě jiných informací, než pouze 

těch, které jsou známy z dosud vybraného portfolia. 

Správce emise CDO založených na peněžních tocích má po uplynutí 

náběhového období pouze omezenou možnost změny složení poolu. Správce smí měnit 

pouze obligace, které selhaly nebo u nichž je bezprostřední riziko selhání. Cílem 

správce je tedy vybírat taková aktiva, u nichž je pravděpodobnost selhání co nejmenší 

tak, aby byly zajištěny potřebné finanční toky. Správce má během náběhové periody čas 

na to, aby nastaveným kritériím vyhověl. Pokud po uplynutí tohoto období dojde 

k porušení kritérií, je správce povinen předčasně splatit část nadřazených tranší tak, aby 

byla kritéria opět splněna. Předčasné splácení tranší je vyplaceno z vybraných 

prostředků na úkor nejnižší tranše (equity) nebo prodejem části portfolia. Pokud není 
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správce schopen nastaveným podmínkám vyhovět, je ratingovou agenturou sníženo 

hodnocení všech tranší. 

 

Při volbě podkladového portfolia je nutné vymyslet způsob, s jakým 

podkladovým portfoliem se má pracovat, když cílové portfolio známé není. Je nutné mít 

jednotlivá CDO porovnatelná, co se týče kvantitativních výstupů. Pro každé CDO 

sděluje manažer určité okrajové podmínky. Když se tedy zkonstruuje portfolio 

s nejhoršími vlastnostmi, lze jednotlivá CDO porovnávat. Právě volba podkladového 

portfolia významně ovlivňuje výsledky kvantitativních analýz. 

Charakteristiky podkladového portfolia jsou popsány v následujících 

subkapitolách. 

2.1. Průměrný rating faktor (WARF) 

Velikosti ratingových faktorů agentury Moody’s jsou v následující tabulce 

(odpovídají 10-letým pravděpodobnostem defaultu * 1000). 

 

Kategorie Faktor Kategorie Faktor 
Aaa 1 Ba1 940 
Aa1 10 Ba2 1350 
Aa2 20 Ba3 1700 
Aa3 40 B1 2220 
A1 70 B2 2720 
A2 120 B3 3490 
A3 180 Caa 6500 
Baa1 260 Ca 10000 
Baa2 360 C 10000 
Baa3 610   

tabulka 2: Ratingové faktory agentury Moody's 
 

Průměrný rating faktor podkladového portfolia má být maximálně tak velký, 

jako je předem stanovená hodnota. Spočte se jako vážený průměr ratingových faktorů 

příslušných cenných papírů, kde vahami jsou nominály těchto cenných papírů. 

1

1 M

i i
i

WARF h N
N =

= ∑ , (2.1) 

kde N je ceková nominální hodnota portfolia, hi je ratingový faktor i-tého aktiva, M je 

počet titulů v poolu a Ni je nominální hodnota i-tého aktiva. 
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2.2. Průměrný vážený spread (WAS) 

Velikost váženého spreadu celého podkladového portfolia musí být vyšší než 

předem stanovená hranice. Průměrný vážený spread se počítá podle následujícího 

vzorce 

1

1 M

i i
i

WAS r N
N =

= ∑ , (2.2) 

kde N je celková nominální hodnota portfolia,  M je počet titulů v poolu, Ni je nominální 

hodnota i-tého aktiva a ri je spread i-tého aktiva. 

2.3. Index rozmanitosti (Diversity Score) 

Aktiva podkladového portfolia bývají často výrazně heterogenní. Jinak řečeno 

nemají stejné nominály, ratingy, pravděpodobnosti defaultu a jsou navzájem 

korelovaná.  

Heterogenní portfolio, které je tvořeno N aktivy, můžeme modelovat pomocí 

homogenního portfolia, které je tvořeno D aktivy (D je index rozmanitosti, platí D ≤ N). 

Index rozmanitosti (počet aktiv aproximativního portfolia) spočteme ze vztahu: 

1 2 10
' 1 ' 2 ' 10Moody s Moody s Moody sD D N D N D N= + + +… , (2.3) 

kde '
1 1 8

2
I
Moody s

ID − + +
= , I je počet firem ve stejném průmyslovém odvětví a NI je 

počet případů, kdy je ve stejném odvětví i firem. 

2.4. Průměrná doba do splatnosti (WAM) 

Tato veličina se spočte jako vážený průměr dob do splatnosti příslušných aktiv, 

kde vahou je nominál příslušného aktiva. 

1

1 M

i i
i

WAM m N
N =

= ∑ , (2.4) 

kde N je celková nominální hodnota portfolia, M je počet titulů v poolu, Ni je nominální 

hodnota i-tého aktiva a mi je doba do splatnosti i-tého aktiva. 
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2.5. Další podmínky 

Dále musí být splněno: 

 Jeden cenný papír může mít nominální hodnotu maximálně ve výši x % 

celkového nominálu portfolia (kde x je např. 3 %). 

 Cenné papíry, které jsou ze stejného odvětví, mohou mít nominální hodnotu 

maximálně ve výši y % celkového nominálu portfolia (kde y je např. 20 %). 
 Musí být stanoven nejlepší a nejhorší rating. 

2.6. Způsob volby podkladového portfolia 

Manažer stanoví omezující podmínky, které by mělo podkladové portfolio mít 

(WAM, WARF, WAS, DS, atd.). Úlohou investora je vymyslet, s jakým podkladovým 

portfoliem pracovat, když cílové portfolio není známé. Mělo by být stanoveno tak, aby 

jednotlivá CDO byla porovnatelná co do kvantitativních výstupů. Pokud zkonstruujeme 

takové portfolio, které bude mít ty nejhorší vlastnosti, můžeme jednotlivá CDO poté 

porovnávat. Nominální hodnoty pro jednotlivé cenné papíry zvolíme např. stejné pro 

každý cenný papír. 

 

K cíli lze dospět např. následujícím postupem: 

Nejprve se mohou stanovit doby splatnosti jednotlivých cenných papírů, protože 

právě maturity jsou nezávislé na ostatních veličinách. Maturity se např. stanoví jako 

výběr z normálního rozdělení N(WAM,WAM0,125), které je symetrické. 

Dalším bodem může být stanovení ratingů pro jednotlivé cenné papíry. Ratingy 

pro jednotlivé cenné papíry se vygenerují např. pomocí β-rozdělení β(3,2). Toto 

rozdělení je vychýlené, což se hodí vzhledem ke konzervativnosti (více horších ratingů). 

Ze zadaných vlastností známe minimální a maximální rating. Interval (0,1) rozdělíme na 

tolik intervalů, kolik může nastat ratingů. Vygenerované hodnoty z β-rozdělení 

přiřadíme příslušným ratingům (konzervativně). Máme-li např. zadán minimální rating 

Ba1 a maximální rating B3, potom rozdělíme interval (0,1) na 6 intervalů. 

Vygenerujeme-li např. z β-rozdělení hodnotu 0,2, pak bude pro tento cenný papír 

přiřazen rating Ba2, protože hodnota 0,2 náleží intervalu (0,166;0,333).  

Spočteme námi vygenerovaný WARF a porovnáme s požadovaným WARF. 

Pokud je námi vygenerovaný WARF vyšší než požadovaný, musíme některé ratingy 

zlepšit. V opačném případě ratingy zhoršujeme. Provedeme to tak, že vygenerujeme 
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náhodným rozdělením, u kterého cenného papíru rating změníme. Po každé změně 

ratingu spočteme námi generovaný WARF a porovnáme s požadovaným. Takto 

opakujeme do té doby, dokud se nepřiblížíme hodnotě WARF, která je požadována.  

Při změně ratingu je nutné dodržet požadavek minimálního, popř. maximálního 

ratingu. Pokud by nastal případ, že by byl vybrán ke změně ratingu takový cenný papír, 

který má krajní rating, pak tento rating neměníme a vygenerujeme cenný papír jiný. 

Následovat může určení spreadu pro jednotlivé cenné papíry. Bereme v úvahu, 

že spread přísluší ratingu. K přiřazení spreadu příslušnému ratingu použijeme matici 

pravděpodobností defaultu. 

 

Pravděpodobnost defaultu  (v %) Časový 
horizont      
(v letech) Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3 

1 0,008700 0,015600 0,028100 0,046800 0,071600 0,116200 
2 0,020200 0,034700 0,055100 0,083800 0,116700 0,166100 
3 0,031300 0,051800 0,078700 0,115800 0,155500 0,210300 
4 0,042000 0,068000 0,097900 0,138500 0,181300 0,240400 
5 0,052800 0,084100 0,118600 0,161200 0,207100 0,270500 
6 0,062500 0,097700 0,134900 0,178900 0,226500 0,292000 
7 0,070600 0,107000 0,146200 0,191300 0,240100 0,310000 
8 0,078900 0,116600 0,157100 0,202300 0,251500 0,325800 
9 0,086900 0,126500 0,167100 0,212400 0,262200 0,337800 
10 0,094000 0,135000 0,176600 0,222000 0,272000 0,349000 
11 0,112618 0,148267 0,196134 0,243986 0,291839 0,374779 
12 0,122994 0,161109 0,210794 0,260463 0,310133 0,398551 
13 0,133141 0,173544 0,224736 0,275912 0,327089 0,420584 
14 0,143037 0,185554 0,237982 0,290395 0,342808 0,441009 
15 0,152665 0,197125 0,250557 0,303973 0,357389 0,459956 
16 0,162014 0,208254 0,262489 0,316708 0,370926 0,477547 
17 0,171077 0,218942 0,273808 0,328659 0,383509 0,493897 
18 0,179853 0,229194 0,284547 0,339882 0,395218 0,509113 
19 0,188341 0,239020 0,294735 0,350432 0,406130 0,523291 
20 0,196545 0,248432 0,304403 0,360357 0,416312 0,536522 
21 0,204469 0,257442 0,313582 0,369705 0,425827 0,548887 
22 0,212119 0,266066 0,322300 0,378516 0,434732 0,560458 
23 0,219503 0,274319 0,330584 0,386831 0,443078 0,571304 
24 0,226628 0,282218 0,338460 0,394686 0,450912 0,581483 
25 0,233502 0,289777 0,345954 0,402115 0,458275 0,591051 
26 0,240135 0,297013 0,353088 0,409147 0,465205 0,600056 
27 0,246534 0,303941 0,359884 0,415811 0,471737 0,608544 
28 0,252709 0,310577 0,366363 0,422133 0,477902 0,616554 
29 0,258668 0,316935 0,372544 0,428136 0,483728 0,624124 
30 0,264421 0,323030 0,378444 0,433842 0,489240 0,631286 
tabulka 3: Matice pravděpodobností defaultu pro ratingy Ba1 až B3 
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Pro každý papír provedeme přiřazení spreadu na základě již určeného ratingu a 

doby splatnosti. Máme-li např. cenný papír, kterému jsme přiřadili rating B2 a dobu 

splatnosti 4,840259 let, vyhledáme ve sloupci pro rating B2 časový horizont 4 let. 

V tabulce jsme nalezli hodnotu 0,1813. Tato hodnota je pro 4 roky a my potřebujeme 

hodnotu jednoletou. Jednou z možností jak stanovit spread z této hodnoty je, že 

vezmeme příslušný podíl této hodnoty a počtu let, na který je tato hodnota udána. 

Hodnotu 0,1813 tedy vydělíme 4 a dostaneme hodnotu 0,0453. Spread tohoto cenného 

papíru je pak 453 bp. 

Takto postupujeme u všech cenných papírů námi hledaného podkladového 

portfolia. Poté porovnáme hodnotu WAS, která nám vyšla pro námi hledané portfolio 

s požadovanou hodnotou WAS. Rozdíl těchto hodnot odečteme od spreadu, který jsme 

přiřadili pomocí tabulky pravděpodobností defaultu ke každému cennému papíru. 

Pokud nám např. vyšel WAS pro námi hledané portfolio 311,1559 bp a 

požadovaná hodnota je 280 bp, pak musíme hodnotu spreadu pro každý cenný papír 

snížit o 31,1559 bp. 

Poslední podmínkou pro hledané podkladové portfolio je index rozmanitosti. 

Tuto vlastnost ošetříme tak, že generujeme náhodným rozdělením hodnotu Ni ze vztahu 

(2.3) tak, abychom se dostali na zadanou hodnotu DS. Jedná se tedy o úlohu lineárního 

programování, kterou vyřešíme v prostředí excelu pomocí funkce Řešitel. 

 

Jako příklad je uvedeno v tabulce na následující straně zvolené podkladové 

portfolio, které bylo vygenerováno ze zadaných podmínek: 

 Nominální hodnota celého podkladového portfolia je 200 mil.€.  

 Portfolio se skládá z 50 cenných papírů. 

 Průměrná doba do splatnosti je 7 let. 

 Průměrný rating faktor je 2400. 

 Průměrný vážený spread je 280 bp. 

 Hodnota indexu rozmanitosti je 32. 
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Cenný 
papír Rating 

Rating 
faktor 

Nominál 
(mil. €) Spread (bp) Sektor Maturita (let) 

1 B2 2720 4 422,0940952 Aerospace and Defense 4,840259 
2 B1 2220 4 242,1298095 Automobile 7,728975 
3 B2 2720 4 311,8440952 Banking 7,745247 
4 B2 2720 4 311,8440952 Banking 7,049361 
5 Ba1 940 4 74,44409524 Beverage, Food and Tobacco 5,424064 
6 B3 3490 4 344,1774286 Beverage, Food and Tobacco 9,049681 
7 Ba3 1780 4 154,5107619 Building and Real Estate 9,638494 
8 B3 3490 4 569,8440952 Building and Real Estate 4,982613 
9 Ba3 1780 4 165,2190952 Chemicals, Plastics and Rubber 8,580784 

10 Ba3 1780 4 165,2190952 Chemicals, Plastics and Rubber 8,886409 
11 B2 2720 4 283,2190952 Containers, Packaging and Glass 8,168719 
12 Ba2 1350 4 121,7012381 Containers, Packaging and Glass 7,809559 
13 B3 3490 4 455,5107619 Containers, Packaging and Glass 6,529423 
14 Ba2 1350 4 138,8440952 Electronics 4,421734 
15 Ba3 1780 4 193,6774286 Electronics 6,833607 
16 Ba3 1780 4 193,6774286 Electronics 6,553443 
17 B2 2720 4 346,3440952 Finance 6,845152 
18 B3 3490 4 411,7012381 Finance 7,935411 
19 B2 2720 4 311,8440952 Finance 7,378419 
20 B2 2720 4 422,0940952 Insurance 4,220447 
21 B2 2720 4 383,0440952 Insurance 5,572219 
22 B1 2220 4 291,2440952 Insurance 5,120171 
23 B2 2720 4 311,8440952 Insurance 7,044069 
24 B3 3490 4 569,8440952 Oil and Gas 4,526931 
25 B3 3490 4 509,8440952 Oil and Gas 5,657027 
26 B2 2720 4 283,2190952 Oil and Gas 8,509985 
27 B2 2720 4 346,3440952 Oil and Gas 6,513933 
28 Ba2 1350 4 114,5940952 Telecommunications 8,426802 
29 B3 3490 4 376,0940952 Telecommunications 8,32859 
30 Ba3 1780 4 145,4440952 Telecommunications 10,164674 
31 B2 2720 4 346,3440952 Telecommunications 6,148956 
32 B1 2220 4 242,1298095 Telecommunications 7,759789 
33 B1 2220 4 242,1298095 Textiles and Leather 7,837858 
34 B1 2220 4 267,0107619 Textiles and Leather 6,949854 
35 B2 2720 4 346,3440952 Textiles and Leather 6,846775 
36 Ba3 1780 4 177,7012381 Textiles and Leather 7,73593 
37 B1 2220 4 221,7190952 Textiles and Leather 8,124101 
38 Ba3 1780 4 165,2190952 Personal Transportation 8,43946 
39 B2 2720 4 283,2190952 Personal Transportation 8,146819 
40 Ba3 1780 4 177,7012381 Personal Transportation 7,289325 
41 B1 2220 4 221,7190952 Personal Transportation 8,293984 
42 B2 2720 4 311,8440952 Personal Transportation 7,134953 
43 B1 2220 4 291,2440952 Personal Transportation 5,910325 
44 B1 2220 4 242,1298095 Utilities 7,122431 
45 B1 2220 4 242,1298095 Utilities 7,764706 
46 B1 2220 4 242,1298095 Utilities 7,671106 
47 B1 2220 4 242,1298095 Utilities 7,712728 
48 B2 2720 4 260,1774286 Utilities 9,759332 
49 B2 2720 4 311,8440952 Utilities 7,211695 
50 Ba3 1780 4 193,6774286 Utilities 6,220772 

tabulka 4: Vygenerované podkladové portfolio 
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3. Simulační metody oceňování CDO 

3.1. Zavedení pojmů 

3.1.1. Doba do defaultu 

V tomto odstavci zavedeme náhodnou veličinu doba do defaultu T (neboli čas 

přežití). Tato veličina je významná pro ocenění dané obligace.  

Předpokládáme, že tato náhodná veličina je spojitá. K přesnému určení doby do 

defaultu musíme mít jednoznačně definovaný okamžik počátku a přesnou definici 

pojmu selhávání. Za počátek se většinou volí současnost, aby se daly využít informace 

poskytované trhem. Pojem default je definovaný některými ratingovými agenturami, 

např. agenturou Moody’s. 

Uvažujme obligaci A, dobu do defaultu této obligace označíme TA. Doba do 

defaultu je spojitá náhodná veličina, která představuje čas od současnosti do okamžiku 

defaultu. Pro jednoduchost budeme dále pro obligaci A značit dobu do defaultu T.  

Distribuční funkci náhodné veličiny označíme F(t) a platí následující vztah: 

[ tTPtF ≤=)( ], kde . (3.1) 0t ≥

Hustota pravděpodobnosti je dána vztahem: ( ) ´( )f t F t= , kde . (3.2) 0t ≥

Pravděpodobnost, že t náleží do intervalu (t1,t2): . (3.3) [ ] ∫=<<
2

1

)(21

t

t

dttftttP

3.1.2. Funkce přežití 

Funkce přežití udává pravděpodobnost, že u obligace nenastane do okamžiku t default. 

Definujeme ji následovně: 

[ ]( )S t P T t= > , , (3.4) 0t ≥

)(1)( tFtS −= . (3.5) 

Vlastnosti této funkce jsou: 

(0) 1S = , 

( ) 0S +∞ = . (3.6) 

Rozložení náhodné veličiny T může být určeno buď specifikací distribuční funkce F(t) 

nebo specifikací funkce přežití S(t).  
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Budeme používat následující aktuárské značení: 

( |t xq P T x t T x= − ≤ > ),

)

 kde  (3.7) ,0≥t

11 ( |t x xp q P T x t T x= − = − > > , kde . (3.8) 0t ≥

 

Jestliže , pak , (3.9) 1t = ( 1| )xq P T x T x= − ≤ >

                             ( 1| )xp P T x T x= − > > . (3.10) 

Symbolem qx nazýváme marginální pravděpodobnost defaultu. Představuje 

pravděpodobnost defaultu v následujícím roce za podmínky, že u obligace nenastane 

default před začátkem tohoto roku. Posloupnost q0 ,q1 ,…,qn je v diskrétním modelu 

označována jako kreditní křivka. 

3.1.3. Intenzita rizika (hazard rate) 

Další funkcí, kterou budeme potřebovat, je funkce intenzity rizika. Tato funkce 

vyjadřuje okamžitou pravděpodobnost defaultu obligace a je dána vztahem 

( ) ( ) ( )( | )
1 ( ) 1 (

F x x F x f x xP x T x x T x
F x F x)

+ Δ − Δ
< ≤ + Δ > = ≈

− −
. (3.11) 

Funkce ( )
1 ( )

f x
F x−

 je označována jako „míra náhodnosti“ (hazard rate) a udává 

hodnotu hustoty náhodné veličiny T v okamžiku x za podmínky, že nenastal default do 

okamžiku x. Jinak řečeno, je to hustota pravděpodobnosti podmíněná přežitím času x. 

Tato funkce se značí h(x) a nazývá se intenzita.  

 

Vztah mezi intenzitou, distribuční funkcí a funkcí přežití je následující: 

´( ) ( )( )
( ) 1 ( )

S x f xh x
S x F x

= − =
−

. (3.12) 

Řešením a užitím podmínky S(0) = 1 dostáváme: 

0

( ) exp( ( ) )
t

S t h s ds= −∫ . (3.13) 

 

Dále vyjádříme tqx a tpx  pomocí míry náhodnosti: 

0

( )

1

t

h s x ds

t xq e
− +∫

= − ,  (3.14) 
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0

( )
t

h s x ds

t xp e
+

−
∫

= . (3.15) 

Navíc 

0

( )

( ) 1 ( ) 1

t

h s ds

F t S t e
−∫

= − = − , (3.16) 

( ) ( ) ( )f t S t h t= ⋅ . (3.17) 

3.1.4. Rozložení doby do defaultu 

Modelování procesu defaultu a modelování intenzity jsou ekvivalentní. Modely 

založené na modelování intenzity mohou být snadno přizpůsobené komplikovanějším 

situacím. Intenzita poskytuje okamžitou informaci o riziku defaultu každé obligace 

v kterémkoli okamžiku. Rozložení doby do defaultu tedy můžeme charakterizovat 

pomocí distribuční funkce nebo pomocí funkce intenzity rizika. 

 

Typickým předpokladem je, že funkce h je konstantní na určitém intervalu, např. na 

intervalu [x,x+1]. V takovémto případě můžeme zjednodušit vztahy (3.13), (3.16) a 

(3.17) na: 

( ) htS t e−= , (3.18) 

( ) 1 ( ) 1 htF t S t e−= − = − , (3.19) 

( ) (́ ) htf t F t he−= = . (3.20) 

Rozložení doby do defaultu je tedy exponenciální s parametrem h. 

Podle tohoto předpokladu je pravděpodobnost přežití v intervalu[ ],x x t+  pro 0 1t< ≤  

následující: 

0

( )

1

t

h s ds
ht t

t x t x xp q e e p
−

−
∫

= − = = = ( ) , (3.21) 

kde px je pravděpodobnost přežití v následujícím roce. Tento předpoklad se využívá 

k určení pravděpodobnosti defaultu během časového intervalu, který je kratší než jeden 

rok. 

 

Je-li pA pravděpodobnost defaultu subjektu A během následujícího roku, pak platí 
1(1) 1 Ah

Ap F e− ∗= = − . (3.22) 

Intenzitu hA spočteme jako ln(1 )Ah Ap= − − . (3.23) 
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3.1.5. Kreditní křivka 

Funkce intenzity rizika bývá označována jako kreditní křivka. Je tomu tak 

vzhledem k podobnosti s výnosovou křivkou. 

Jestliže známe rating kreditního instrumentu, pak můžeme využít historické 

informace o pravděpodobnostech selhání. Studie o nich, založené na dlouhodobém 

pozorování defaultů, pravidelně uveřejňují jednotlivé ratingové agentury (např. agentura 

Moody’s). Tyto agentury publikují nejen roční pravděpodobnosti dafaultů, ale i víceleté 

pravděpodobnosti defaultu. Právě z víceletých pravděpodobností defaultu lze určit 

intenzitu. 

Nejprve určíme marginální podmíněné pravděpodobnosti defaultů. K tomu 

využijeme následující formule: 

1n x n x n x xq q p q+ = + ⋅ n+ . (3.24) 

Tato formule udává, že pravděpodobnost selhání v intervalu [0,n+1] je rovna 

pravděpodobnosti selhání v intervalu [0,n] plus pravděpodobnost, že u obligace 

nenastane selhání do doby n a zároveň v následujícím roce selhání nastane. Pokud tuto 

rovnici upravíme, dostaneme: 

1

1
n x n x

x n
n x

q qq
q

+
+

−
=

−
. (3.25) 

Předpokládejme, že je intenzita po částech konstantní v jednotlivých letech, pak 

můžeme s použitím (3.14) a (3.15) vypočítat intenzitu. 

3.1.6. Sdružená distribuční funkce, korelace defaultů 

Definujeme sdruženou distribuční funkci přežití pro doby defaultu TA, TB 

obligací A a B jako: 

( , ) ( , )
A BT T A BS s t P T s T t= > > . (3.26) 

Pro sdruženou distribuční funkci platí: 

( , ) ( , ) 1 ( ) ( ) ( , )
A B A BA B T T T TF s t P T s T t S s S t S s t= ≤ ≤ = − − + . (3.27) 

Korelaci defaultů definujeme pro obligace A a B pomocí dob do defaultu TA a TB 

následujícím vztahem: 

|,
( , ) ( , ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )A B

A B A B A B
T T

A B A B

Cov T T E T T E T E T
Var T Var T Var T Var T

ρ −
= = . (3.28) 
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Soubor n aktiv je popsán sdruženou distribuční funkcí F(t1 ,t2 ,…, tn), případně hustotou 

pravděpodobnosti: 

1 2
1 2

1 2

( , ,..., )( , ,..., )
...

n
n

n
n

F t t tf t t t
t t t

∂
=

∂ ∂ ∂
. (3.29) 

Potřebujeme vytvořit funkci F(t1 ,t2 ,…, tn) za pomoci marginálních distribučních 

funkcí F(t1), F(t2),…,F(tn) a korelační matice. 

3.2. Modelování doby do defaultu 

3.2.1. Metoda migrace – modelování ratingů 

Kreditní riziko dluhopisu určíme podle následujících kroků: 

1. na základě úvěrového hodnocení emitenta dluhopisu určíme 

pravděpodobnosti, že v určitém časovém horizontu dojde k selhání 

(emitent není schopen dluhopis splatit) nebo se změní úvěrové hodnocení 

emitenta (rating migration). 

2. určíme míru náhrady (recovery rate) pro případ selhání. Na základě 

forwardových sazeb a úvěrové marže (credit spread) pro každou 

kategorii úvěrového hodnocení určíme hodnotu dluhopisu. 

3. z pravděpodobností v prvním kroku a z hodnot spočtených v druhém 

kroku můžeme spočítat volatilitu hodnoty dluhopisu způsobenou 

změnami úvěrového hodnocení. 

 

Zmínili jsme se o pravděpodobnosti selhání a pravděpodobnostech změny 

úvěrového hodnocení (credit rating migration). Tyto pravděpodobnosti nazýváme 

pravděpodobnosti přechodu (transition probabilities) a jejich maticový zápis maticí 

přechodu (transition matrix). Hodnoty matice můžeme získat dvojím způsobem. 

1. empirickým pozorováním – sledováním historických změn úvěrového 

hodnocení cenných papírů můžeme odhadnout pravděpodobnosti 

přechodu. Nevýhodou těchto údajů je, že nemusí věrně vypovídat o 

aktuální situaci na trhu. Také neberou v úvahu specifické riziko emitenta. 

2. z teoretického modelu – pro odvození těchto pravděpodobností existují 

modely na základě tržních dat. Tyto modely zahrnují i specifické riziko 

emitenta, jelikož vycházejí z tržní ceny dluhopisu. Nevýhodou je, že tato 

tržní cena dluhopisu nemusí existovat. 

 

 27 



Příklad 

Předpokládáme, že firma ABC má přiřazenu ratingovou třídu A, ale tato třída se 

může v následujícím období změnit. Dále předpokládejme, že existují pouze ratingy A, 

B a rating pro stav selhání D. Rating D je nazýván jako absorbční. Pro jednoduchost 

předpokládejme, že míra náhrady je nulová. Ratingová agentura publikuje následující 

schéma pro změny ratingů. 

 

 A B D 

A pAA=0,80 pAB=0,15 pAD=0,05 
B PBA=0,10 PBB=0,80 PBD=0,10 
D PDA=0,00 PDB=0,00 PDD=1,00 
tabulka 5: Pravděpodobnosti změny ratingů 

 
Tyto údaje ukazují, že například společnost, která má přiřazen na začátku roku 

rating A, zůstane po jednom roce s pravděpodobností pAA = 80 % ohodnocena ratingem 

A, s pravděpodobností pAB =15 % bude ohodnocena ratingem B a s pravděpodobností 

pAD = 5 % bude ohodnocena ratingem D, tedy dojde k selhání. Předpokládáme, že se 

společnost nemůže vrátit ze stavu selhání na ohodnocení ratingem A nebo B. 

Dále nás bude zajímat pravděpodobnost, že dojde k selhání ratingu A během 

dvou let. K řešení tohoto problému bychom přistupovali špatně, pokud bychom počítali 

pravděpodobnost přežití jako (1-pAD)2 = 0,9025, a tedy pravděpodobnost, že dojde 

k selhání během dvou let by byla 0,0975. Ovšem takovýto přístup k řešení nebere 

v úvahu migraci ratingů. Během dvou let může totiž k selhání dojít tak, že dojde 

v prvním roce ke změně ratingu z A na B a v druhém roce dojde k selhání. 

Možnosti, jak může dojít k selhání ratingu A během dvou let, jsou tedy 

následující: 

A→A→D s pravděpodobností pAApAD = 0,85·0,05 = 0,0425, 

A→B→D s pravděpodobností pABpBD = 0,15·0,10 = 0,015, 

A→D→D s pravděpodobností pADpDD = 0,05·1,00 = 0,05. 

 Což dává celkovou pravděpodobnost selhání  pAApAD + pABpBD + pADpDD = 

0,1075. Tento výsledek je tedy o celé 1 % větší, než v případě předtím, kde jsme nebrali 

v úvahu migraci ratingů. 

Zobecníme-li předchozí, můžeme vyjádřit například pravděpodobnost migrace 

ratingu ze stavu A do stavu selhání D během dvou let jako: 
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((2)
AD

AD AA AD AB BD AD DD AA AB AD BD

DD

p
p p p p p p p p p p p

p

⎛ ⎞
⎜= + + = ⎜
⎜ ⎟
⎝ ⎠

) ⎟
⎟

⎟
⎟

. (3.30) 

Pokud vezmeme tranzitivní matici 

AA AB AD

BA BB BD

DA DB DD

p p p
A p p p

p p p

⎛ ⎞
⎜= ⎜
⎜ ⎟
⎝ ⎠

, (3.31) 

pak je zřejmé, že pravděpodobnost selhání během dvou let ze stavu A, , je (A,D) 

komponenta z matice A

(2)
ADp

2, která vznikne umocněním matice A. Znamená to tedy, že 

pokud bychom chtěli zjistit další pravděpodobnosti migrace ratingu během dvou let, 

vezmeme příslušný prvek z matice pravděpodobností migrace ratingu během dvou let 

A(2) = A·A = A2. 

Markovovy řetězce 

K matematicky správnému určení migrace ratingů je využívána teorie 

Markovových řetězců. Předpokládejme, že máme K různých stavů (ratingů, kde stav 

1=AAA,…, stav K = D). 

Nejprve předpokládejme, že migrace ze stavu k do stavu l nastane během 

krátkého časového intervalu ∆t. Potom pravděpodobnost migrace ze stavu k do stavu l 

je rovna 

( ) ( ) klP R t t l R t k a t⎡ + Δ = = = Δ⎣ ⎤⎦ . (3.32) 

To znamená, že prvky na diagonále matice A jsou dány jako 

( ) ( ) 1 :1kl kk
l k

P R t t k R t k a t a t
≠

⎡ ⎤+ Δ = = = − Δ = + Δ⎣ ⎦ ∑ , (3.33) 

kde . (3.34) kk kl
l k

a
≠

= −∑a

Potom matice pravděpodobností migrace ratingu pro časový interval [t,t+∆t] je 

, kde I je jednotková matice. (3.35) ( ),P t t t tA+ Δ = + ΔI

Nyní rozšíříme matici pravděpodobností přechodu na větší interval [t,s]. Interval 

[t,s] můžeme rozdělit na intervaly o délce ∆t. Z předchozí kapitoly víme, že se matice 

migrace ratingu během dvou let získá vynásobením matice migrace ratingu během 

jednoho roku sebe samou. Interval [t,s] nejprve rozdělíme na dva intervaly o délce ∆t. 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )2, 2 , , 2P t t t P t t t P t t t t tA tA tA+ Δ = + Δ + Δ + Δ = + Δ + Δ = + ΔI I I . (3.36) 
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Stejně budeme postupovat pro matici migrace ratingu během i let. 

( ) ( ) ( ) ( )
, ,

i
i s t

P t t i t P t s tA A
i

⎛ ⎞−
+ Δ = = + Δ = +⎜

⎝ ⎠
I I ⎟ . (3.37) 

Dále uděláme pro tuto matici limitu a získáme vztah: 

( ) ( ){ }, expP t s s t A= − , (3.38) 

kde exponenciální funkce matice je ( ){ } ( )( )
0

exp
!

n

n

s t A
s t A

n

∞

=

−
− =∑ . (3.39) 

Je-li matice migrace ratingu během doby od t do s dána jako P(t,s), potom 

matice migrace ratingu během doby od t do s + ∆t je dána jako 

 ( ) ( )( ) ( ) ( ), , ,P t s t P t s tA P t s tP t s A+Δ = + Δ = +ΔI , . (3.40) 

 

Výše popsaná metoda migrace je časově náročná. Hodnoty v mezičasech nemusíme 

totiž vždy znát. Proto pro numerickou ilustraci zvolíme metodu, která je popsána v 

následující subkapitole, tj. využijeme kopula funkce. 

3.2.2. Generování dob do defaultu pomocí kopula funkce 

Předpokládejme, že máme portfolio tvořené n obligacemi. Z historických dat lze 

určit marginální distribuční funkce dob do defaultu pro jednotlivé obligace. Ze znalosti 

marginálních distribučních funkcí a ze znalosti korelační struktury lze specifikovat 

sdruženou distribuční funkci pomocí metody, kterou nazýváme metoda kopulí. 

Pojem kopula byl zaveden pro funkci, která spojuje marginální a sdružené 

rozdělení. Je to tedy sdružená distribuční funkce, která má marginální rozdělení R(0,1). 

 

Pro n rovnoměrně rozdělených náhodných veličin U1, U2, …, Un na intervalu (0,1)n je 

sdružená distribuční funkce C definovaná vztahem 

[ ]1 2 1 1 2 2( , ,..., ) , ,...,nC u u u P U u U u U u= ≤ ≤ ≤n n  nazývána kopula funkcí. (3.41) 
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Základní vlastnosti kopula funkce 

 Kopula funkce je zobrazení [ ] [ ]0,1 0,1n → . 

 Marginální distribuční funkce (1,...1, ,1,...,1)iC u iu= .     (3.42) 

 Hodnota v některém z počátků je 1 1 1( ,..., ,0, ,..., ) 0i i nC u u u u− + = . (3.43) 

 [ ]1 1( ,..., ), ( ,..., ) 0,1 n
n na a b b∀ ∈ , i ia b≤ , 1,...,i n= : 

1

1

1

2 2
...

1
1 1

... ( 1) ( ,..., ) 0n

n

n

i i
i ni

i i

C x x+

= =

− ≥∑ ∑ , kde 1j jx a= , 2j jx b= , { }1,...,j n∀ ∈ . 

Sklarova věta 

Rozdělení distribuční funkce doby do defaultu libovolného aktiva je Fi(ti)~U(0,1) a 

můžeme tedy položit ui=Fi(ti). Dostáváme sdruženou distribuční funkci pro doby dožití 

souboru n aktiv jako F(t1 ,t2 ,…, tn)=C(F1(t1),F2(t2),…,Fn(tn)). (3.44) 

Pro jednoduchost nyní budeme uvažovat případ, kdy máme 2 obligace. 

Uvažujme tedy dvourozměrnou kopuli Cρ(u,v) pro náhodné veličiny U a V, kde 

U~R(0,1), V~R(0,1) a ρ je koeficient korelace mezi U a V. Vlastnosti takovéto kopule 

jsou: 

Cρ(0,v) = Cρ(u,0) = 0, (3.45) 

Cρ(1,v) = v,  (3.46) 

Cρ(u,1) = u. (3.47) 

Pokud jsou U a V nezávislé, pak platí Cρ(u,v) = uv. (3.48) 

 

Pro kopuli existuje horní a dolní mez (Fréchet): max(0, 1) ( , )u v C u v uvρ+ − ≤ = . (3.49) 

Příklady dvourozměrných kopul 

1. Frankova kopula: 1 ( 1)( 1)( , ) ln 1
1

u ve ev
e

α α

α αα
C u

⎡ ⎤− −
= + − α⎢ ⎥− ⎦

, 
⎣

∞° < < ∞ , 0α ≠ . (3.50) 

2. Gaussovská (normální) kopula 1 1
2( , ) ( ( ), ( ), )C u v u vρ ρ− −= Φ Φ Φ , 1 1ρ− ≤ ≤ , (3.51) 

kde Φ2 je distribuční funkce dvourozměrného normálního rozdělení s korelačním 

koeficientem ρ a Φ-1 je inverzní funkcí distribuční funkce jednorozměrného normálního 

rozdělení. 

3. Gumbelova kopula 
1

( , ) exp (( log ) ( log ) )GuC u v u vβ β β
β

⎡ ⎤
= − − + −⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
, (3.52) 
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kde β∈[1,∞] je mírou závislosti mezi U a V. S rostoucím β roste i závislost mezi U a V. 

 
Předpokládejme, že podkladové portfolio CDO je tvořeno n obligacemi. O 

jednotlivých obligacích je nutné mít údaj, jaká je hodnota pro rating, nominální 

hodnota, roční kupón, doba do splatnosti v letech (maturita) a průmyslový sektor 

(případně stát nebo geografický region kvůli diverzitě a korelacím). 

Nechť máme matici kreditních korelací mezi defaulty emitentů obligací 

podkladového portfolia (označíme ji Σ ) a roční a víceleté pravděpodobnosti defaultu 

pro jednotlivé ratingy. 

Ke každé obligaci můžeme určit kreditní křivku pro její dobu do defaultu Ti. 

Odpovídající distribuční funkci této doby do defaultu označíme Fi(t). Pokud použijeme 

kopuli C, dostaneme sdruženou distribuční funkci dob do defaultů definovanou vztahem 

(3.44). Zvolíme-li n-rozměrnou kopuli dostaneme 
1 1

1 1 1( ,..., ) ( ( ( )),..., ( ( )), )n n n nF t t F t F t− −= Φ Φ Φ Σ .  (3.53) 

Zavedeme náhodné veličiny Y1,…,Yn takové, že platí 
1 1

1 1 1( ( )),..., ( ( ))n nY F T Y F T− −= Φ = Φ n

j

. (3.54) 

Generování dob do defaultu Ti , i = 1,…,n je ekvivalentní s generováním hodnot Yi , 

i=1,…,n. 

Postup při provádění simulace doby do defaultu je následující: 

1. Vygenerujeme hodnoty Y1,…,Yn z n-rozměrného normálního rozdělení. Za matici 

korelačních koeficientů zvolíme matici kreditních korelací Σ. 

2. Určíme hodnoty distribučních funkcí tohoto mnohorozměrného rozdělení, tedy 

kvantily rozdělení dob do defaultu Φ(Yi). 

3. Kvantily rozdělení dob do defaultu porovnáme s pravděpodobnostmi defaultu 

pro příslušný rating. Tím zjistíme ve kterém roce nastane default. Jinak řečeno 

default nastane během j+1-ního roku, jestliže pro příslušný kvantil rozdělení dob 

do defaultu platí 1( )j ip Y p +< Φ ≤ , kde pk je pravděpodobnost pro námi 

zafixovaný rating. 

4. Přesné doby do defaultu T1,…,Tn pro jednotlivé obligace získáme pomocí vztahu    

, i = 1,…,n.   1( ( ))i i iT F Y−= Φ                                                                           (3.55) 

 

Pro generování náhodného vektoru 1( ,..., )nY Y=Y  z n-rozměrného normálního 

rozdělení ( , )N μ Σ , kde μ  označuje vektor středních hodnot a  je kovarianční matice Σ
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11 12 1

21 22 2

1 2

n

n

n n nn

σ σ σ
σ σ σ

σ σ σ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜=
⎜
⎜ ⎟
⎝ ⎠

Σ ⎟
⎟

, (3.56) 

lze použít Choleského rozklad. Matice  je pozitivně definitní a symetrická, proto 

existuje právě jedna dolní trojúhelníková matice 

Σ

11

11 11

11 11 11

0 0
0

C
C C

C

C C C

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 , (3.57) 

taková, že . Náhodný vektor  pak můžeme psát jako ′Σ = CC Y μ= +Y CZ , kde 

1( ,..., )nZ Z=Z  je n-rozměrný vektor nezávislých náhodných veličin s normálním 

rozdělením s nulovou střední hodnotou a jednotkovou kovarianční maticí. To znamená, 

že jednotlivé složky vektoru  jsou vzájemně nezávislé veličiny z rozdělení  a 

pro jejich generování můžeme použít některý ze známých algoritmů. Složky matice 

získáme ze vztahu: 

Z (0,1)N

C
1

1
1

2 1/ 2

1
( )

j

ij ik jk
k

ij j

jj jk
k

C C
C

C

σ

σ

−

=
−

=

−
=

−

∑

∑
. 

Dodefinujeme  pro všechna 1
0

1
0ik jk

k
C C

=

=∑ j i n≤ ≤ ≤ . 

 

Přesné doby do defaultu získáme následujícím způsobem (viz.4.bod postupu při 

provádění simulace doby do defaultu). Za předpokladu, že je intenzita po částech 

konstantní v jednotlivých letech, vypočteme intenzitu pro jednotlivá období. Vyjdeme 

ze znalosti víceletých pravděpodobností defaultu pro jednotlivé ratingy (údaje 

poskytované agenturou Moody’s). 

Je-li p1 pravděpodobnost defaultu během prvního roku, platí . (3.58) 1 1
1 (1) 1 hp F e− ⋅= = −

Pro p0 platí p0=0. Ze vztahu (3.58) spočteme intenzitu pro první období jako 

. (3.59) (1 ln 1h = − − )1p

Pro pravděpodobnost defaultu během i-tého roku (i=1,2,…) platí: 
1 2 11 1( ) 1 , 1, 2,...ihh h

ip F i e e e i− ⋅− ⋅ − ⋅= = − ⋅ ⋅ ⋅ =… . (3.60) 
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Z tohoto vztahu spočteme intenzitu pro i-té období jako: 

11ln
1

, 1,2,...i
i

i

ph
p

i−⎛ ⎞−
= ⎜ ⎟−⎝ ⎠

= . (3.61) 

 

Dále potřebujeme určit během které části roku default nastane. To spočteme 

z následujícího vztahu: 

( ), 1
1

11 ln
1

j
j j

j

p
t

h Y+
+

⎛ ⎞−
= ⋅ ⎜⎜ −Φ⎝ ⎠

⎟⎟ , (3.62) 

kde tj,j+1 vyjadřuje část roku z intervalu (j,j+1), hj+1 je intenzita pro rok j+1, kterou jsme 

odvodili výše, pj je pravděpodobnost defaultu během j-tého roku, kterou získáme 

z údajů, které poskytuje agentura Moody’s a Φ(Y) je kvantil rozdělení dob do defaultu. 

 

Vztah (3.62) odvodíme. Nejprve musíme určit během kterého roku dojde k defaultu 

(viz. 3. bod postupu při provádění simulace doby do defaultu). Vztah (3.55) upravíme 

na tvar Φ(Yi) = Fi(Ti). (3.63) 

Z vlastnosti pro distribuční funkci získáme rovnici, kterou dále postupně upravíme na 

tvar (3.62): 1 , 1 11 1( ) ( ) 1 j j j jh t h hY F T e e e+ +− ⋅ − ⋅ − ⋅Φ = = − ⋅ ⋅ ⋅… , (3.64) 

1 , 1 11 ( ) j j j jh t h hY e + +− ⋅ − − −−Φ = … , (3.65) 

1 , 1

1
ln

1 ( )
j

j j j

p
h t

Y+ +

−⎛ ⎞
⋅ = ⎜ −Φ⎝ ⎠

⎟ , (3.66) 

odtud jsme odvodili vztah (3.62): 
( ), 1

1

11 ln
1

j
j j

j

p
t

h Y+
+

⎛ ⎞−
= ⋅ ⎜ ⎟⎜ ⎟−Φ⎝ ⎠

. 
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3.3. Míra návratnosti 

Míra návratnosti (recovery rate) významně ovlivňuje peněžní toky jednotlivým 

tranším. Vyjadřuje podíl hodnoty závazku, který lze obdržet v případě, že na straně 

dlužníka nastane stav selhání. Odhad míry návratnosti je obtížný, protože neexistuje trh, 

který by poskytl objektivní informace o „zbytkové“ ceně. V praxi existují Moody’s 

tabulky s odhadem průměrné míry návratnosti pro daný region a daný rating. 

Pro modelování míry návratnosti se požívá β-rozdělení. To nabývá hodnot mezi 0 a 1 a 

jeho tvar je flexibilní.  

Hustota pravděpodobnosti Beta rozdělení má tvar: 

1( )( , , ) (1 )
( ) ( )

pp q 1qf x p q x x
p q

−Γ +
=
Γ ∗Γ

−−  , pro 0<x<1. (3.67) 

Střední hodnota a rozptyl Beta rozdělení je: 

p
p q

μ =
+

 a 2
2( ) (
p q

p q p q
σ ∗

=
+ + +1)

. (3.68) 

Jako příklad uvedeme na následujícím grafu rozdělení míry návratnosti pro β-rozdělení 

s parametry  a , tzn. střední hodnota je 15 % a směrodatná 

odchylka je 10 %. 

1,7625p = 9,9875q =

 
obrázek 4: Rozdělení míry návratnosti 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

0

1

2

3

4

Pravděpodobnost 

Míra návratnosti
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3.4. Peněžní toky plynoucí tranším CDO 

Když známe doby do defaultu, tudíž i okamžiky defaultů jednotlivých obligací 

podkladového portfolia a známe míru náhrady v případě selhání aktiva, můžeme již 

určit peněžní toky generované tímto podkladovým portfoliem v jednotlivých letech. 

Tyto peněžní toky se poté přesměrují jednotlivým tranším CDO.  

 

Přesměrování příjmů z úroků probíhá v jednotlivých letech následovně: 

1.krok: Z příjmu z úroků vyplatíme nejvyšší tranši kupón. Určíme hodnotu testů pokrytí 

pro nejvyšší tranši (viz kap. 1.3.1 a kap. 1.3.2). Pokud je tato hodnota nižší než 

požadovaná minimální hodnota, vyplatí se z příjmů z úroků nejvyšší tranši 

splátka nominálu v takovém rozsahu než jsou testy pokrytí splněny nebo do 

úplného splacení nominálu tranše nebo dokud jsou dostupné peněžní prostředky 

z příjmů z úroků. Pokud je hodnota testů pokrytí pro nejvyšší tranši vyšší než 

požadovaná minimální hodnota, přejdeme na 2. krok. 

i-tý krok: Z příjmu z úroků (které zbyly po vyplacení kupónů a případných splátek 

nominálu předchozím tranším) vyplatíme i-té tranši kupón. Určíme hodnotu 

testů pokrytí pro i-tou tranši. Pokud je tato hodnota nižší než požadovaná 

minimální hodnota, začneme postupně splácet z příjmů z úroků nominály 

nadřazených tranší v takovém rozsahu, než jsou testy pokrytí splněny nebo do 

úplného splacení nominálů nadřazených tranší nebo dokud jsou dostupné 

peněžní prostředky z příjmů z úroků. Pokud je hodnota testů pokrytí pro i-tou 

tranši vyšší než požadovaná minimální hodnota, přejdeme na i+1. krok (V 

případě, že i+1. tranše je Equity tranše, vyplatíme této tranši zbytek prostředků, 

které zbyly po vyplacení kupónů a případných splátek nominálu předchozím 

tranším). 

 

Přesměrování příjmů z nominálů aktiv podkladového portfolia, která zmaturovala nebo 

u kterých nastal default, probíhá v jednotlivých letech následovně: 

1.krok: Z příjmu z nominálů vyplatíme nejvyšší tranši odložený kupón. Určíme hodnotu 

testů pokrytí pro nejvyšší tranši (viz kap. 1.3.1 a kap. 1.3.2). Pokud je tato 

hodnota nižší než požadovaná minimální hodnota, vyplatí se z příjmů z 

nominálů nejvyšší tranši splátka nominálu v takovém rozsahu než jsou testy 

pokrytí splněny nebo do úplného splacení nominálu tranše nebo dokud jsou 
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dostupné peněžní prostředky z příjmů z nominálů. Pokud je hodnota testů 

pokrytí pro nejvyšší tranši vyšší než požadovaná minimální hodnota, přejdeme 

na 2. krok. 

i-tý krok: Z příjmu z nominálů (které zbyly po vyplacení odložených kupónů a 

případných splátek nominálu předchozím tranším) vyplatíme i-té tranši odložený 

kupón. Určíme hodnotu testů pokrytí pro i-tou tranši. Pokud je tato hodnota nižší 

než požadovaná minimální hodnota, začneme postupně splácet z příjmů z 

nominálů nominály nadřazených tranší v takovém rozsahu, než jsou testy 

pokrytí splněny nebo do úplného splacení nominálů nadřazených tranší nebo 

dokud jsou dostupné peněžní prostředky z příjmů z nominálů. Pokud je hodnota 

testů pokrytí pro i-tou tranši vyšší než požadovaná minimální hodnota, přejdeme 

na i+1. krok (V případě, že i+1. tranše je Equity tranše, vyplatíme této tranši 

zbytek prostředků, které zbyly po vyplacení odložených kupónů a případných 

splátek nominálu předchozím tranším). 

Poznámky: 

1. Kupón tranše je počítán z nesplacené části nominálu. 

2. Nesplacené části kupónů tzv. odložený kupón (deferred interest) jsou 

připočteny k plánovaným splátkám v následujícím roce (včetně 

odpovídajících úroků). 

3. Prostředky, které zbývají  po vypořádání všech závazků vůči nadřazeným 

tranším z příjmů z kupónů, jsou směřovány do nejnižší tranše. 

4. Příjmy z nominálů, které zbudou po splacení všech porušených testů, se 

použijí v reinvestičním období na reinvestici do dalších aktiv podkladového 

portfolia. V období po reinvestičním období se tento zbytek použije na 

postupné splácení nominálů tranší podle nadřazenosti. 

 

Nyní známe peněžní toky, které směřují jednotlivým tranším CDO a můžeme 

stanovit případnou ztrátu studované tranše. Součet diskontovaných peněžních toků 

směřujících dané tranši se porovná s nominálem tranše a tím se určí případná ztráta. 

Kupón tranše se použije jako diskontní faktor. 
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3.5. Výstupy kvantitativních analýz 

3.5.1. Průměrná současná hodnota jednotlivých tranší 

Současná hodnota tranše (PVi) je součet všech diskontovaných peněžních toků (kupóny 

a splátky nominálu tranše), které dané tranši přitečou. Průměrná současná hodnota APV 

se tedy stanoví jako průměr všech současných hodnot tranše z jednotlivých Monte Carlo 

simulací. 

1

1 n

i
i

APV PV
n =

= ∑  , kde i je číslo simulace a n je počet simulací. (3.69) 

Vyjádříme tuto veličinu k poměru velikosti tranše: 

. APVAPV pc
Velikost příslušné tranše

= .  (3.70) 

3.5.2. Směrodatná odchylka 

Směrodatná odchylka (STD - standard deviation) představuje variabilitu 

současné hodnoty. Tato veličina tedy ukazuje rozptýlení současné hodnoty tranše (PVi) 

od průměrné současné hodnoty tranše APV. Vyjádřeno matematicky: 

( )2

1

1( )
n

i
i

std PV PV APV
n =

= −∑ . (3.71) 

3.5.3. Hodnota v riziku 

K výpočtu  odhadu hodnoty v riziku (VaR – Value at Risk) potřebujeme znát percentily 

setříděných současných hodnot. Například PV.q udává současnou hodnotu tranše, která 

nastane s pravděpodobností, že to je 100-q procent nejhorších současných hodnot. 

Potom hodnotu VaR spočteme pomocí vztahu . .VaR q PV q APV= − .  (3.72) 

Tato veličina umožňuje nahlédnout na rozdělení současných hodnot tranší. Záporná 

hodnota VaR.95 (platí téměř ve všech případech) znamená, že průměr současných 

hodnot tranší je větší než 5 % nejhorších současných hodnot. Čím větší je hodnota VaR 

(v absolutní hodnotě), tím je tranše rizikovější. V nejhorším případě je VaR -100 % 

průměrné ceny dané tranše. Ve většině případů platí, že čím je tranše nižší, tím menší je 

hodnota VaR.  
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3.5.4. Očekávaný deficit (Expected Shortfall) 

Tato veličina udává vzdálenost průměru q % nejhorších současných hodnot od průměru 

současných hodnot pro danou tranši. Vyjádřeno matematicky: 

.
1

1.
n

i PV q
i

SF q PV I APV
k =

= ⋅ −∑ , kde (3.73) 

.

1 .
0

i
PV q

když PV PV q
I

jindy
≤⎧

= ⎨
⎩

 (3.74) 

a veličina k představuje počet současných hodnot tranší, které jsou menší nebo rovny   

q-procentnímu percentilu současných hodnot tranší. 

Čím je větší současná hodnota z absolutní hodnoty, tím rizikovější je tranše. Pro 

nejhorší tranši to je -100 %. 

3.5.5. Očekávaná ztráta 

Ztrátu tranše pro jednotlivé simulace spočteme porovnáním diskontovaných peněžních 

toků směřujících dané tranši s nominálem tranše max(0, )iloss Size PVi= − , (3.75) 

kde veličinou Size máme na mysli nominální velikost příslušné tranše.  

Je-li velikost tranše vyšší než současná hodnota tranše pro simulaci i, potom ke ztrátě 

nedojde a ta je tedy rovna nule. V opačném případě rozdíl těchto veličin představuje 

ztrátu. 

Očekávaná ztráta se vypočte průměrem ztrát přes všechny simulace. Vyjádřeno 

matematicky: 

1

1.
n

i
i

Exp loss loss
n =

= ∑ . (3.76) 

3.5.6. Sharpeův poměr 

Tato veličina je vyjádřením odměny za riziko. Vyjádřeno matematicky: 

APVSharpe
STD Duration

=
⋅

. (3.77) 

3.5.7. Durace 

Durace je váženým průměrem období t, v kterých jsou peněžní toky placeny. 

Vahami jsou současné hodnoty peněžních toků z podkladového portfolia. Výpočet 

durace pro j-tou simulaci je matematicky vyjádřen: 
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. (3.78) 

Průměrná durace tranše se spočte jako průměr durací pro jednotlivé simulace přes 

všechny simulace: 

1

n

i
i

D
D

n
==
∑

. (3.79) 

3.5.8. Default adjusted spread 

Tato veličina se stanovuje iteračně. Vyjadřuje velikost skutečného spreadu (v 

bp), který tranše skutečně dostane. Vyjádřeno matematicky: 

(1 )
i

t
i

PV Size
DAS

=
+

, potom (3.80) 

1

1 n

i
i

DAS DAS
n =

= ∑ . (3.81) 

Hodnotu DAS můžeme také přibližně odhadnout ze vztahu: 

(1 )DuraceSize DAS APV⋅ + ≈ , (3.82) 

kde veličina Size je nominální hodnota příslušné tranše. 

3.5.9. Implikovaný rating 

Pokud známe duraci a očekávanou ztrátu tranše, můžeme určit implikovaný 

rating. Ten je odvozen přiřazením těchto dvou veličin Moody`s tabulce očekávaných 

ztrát (viz. tabulka 6).  

Je-li například durace rovna 7,1 let a očekávaná ztráta rovna 3,21 %, pak 

vyhledáme ve sloupci V9 (sloupec, který odpovídá vyšší celé hodnotě durace, z důvodu 

konzervativnějšího přístupu) pravděpodobnost, která bude vyšší než námi spočtená 

očekávaná ztráta. V našem případě je tedy vyhledaná pravděpodobnost 4,3395 %. Tato 

pravděpodobnost odpovídá ratingu Ba1. Tímto přiřazením jsme určili implikovaný 

rating tranše. 
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V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 
Durace 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

Aaa 0,0000 0,0001 0,0004 0,0010 0,0016 0,0022 0,0029 0,0036 0,0045 0,0055 

Aa1 0,0003 0,0017 0,0055 0,0116 0,0171 0,0231 0,0297 0,0369 0,0451 0,0550 

Aa2 0,0007 0,0044 0,0143 0,0259 0,0374 0,0490 0,0611 0,0743 0,0902 0,1100 

Aa3 0,0017 0,0105 0,0325 0,0556 0,0781 0,1007 0,1249 0,1496 0,1799 0,2200 

A1 0,0032 0,0204 0,0644 0,1040 0,1436 0,1815 0,2233 0,2640 0,3152 0,3850 

A2 0,0060 0,0385 0,1221 0,1898 0,2569 0,3207 0,3905 0,4560 0,5401 0,6600 

A3 0,0214 0,0825 0,1980 0,2970 0,4015 0,5005 0,6105 0,7150 0,8360 0,9900 

Baa1 0,0495 0,1540 0,3080 0,4565 0,6050 0,7535 0,9185 1,0835 1,2485 1,4300 

Baa2 0,0935 0,2585 0,4565 0,6600 0,8690 1,0835 1,3255 1,5675 1,7820 1,9800 

Baa3 0,2310 0,5775 0,9405 1,3090 1,6775 2,0350 2,3815 2,7335 3,0635 3,3550 

Ba1 0,4785 1,1110 1,7215 2,3100 2,9040 3,4375 3,8830 4,3395 4,7795 5,1700 

Ba2 0,8580 1,9085 2,8490 3,7400 4,6255 5,3735 5,8850 6,4130 6,9575 7,4250 

Ba3 1,5455 3,0305 4,3285 5,3845 6,5230 7,4195 8,0410 8,6405 9,1905 9,7130 

B1 2,5740 4,6090 6,3690 7,6175 8,8660 9,8395 10,5215 11,1265 11,6820 12,2100

B2 3,9380 6,4185 8,5525 9,9715 11,3905 12,4575 13,2055 13,8325 14,4210 14,9600

B3 6,3910 9,1355 11,5665 13,2220 14,8775 16,0600 17,0500 17,9190 18,5790 19,1950

Caa1 9,5599 12,7788 15,7512 17,8634 19,9726 21,4317 22,7620 24,0113 25,1195 26,2350

Caa2 14,3000 17,8750 21,4500 24,1340 26,8125 28,6000 30,3875 32,1750 33,9625 35,7500

Caa3 28,0446 31,3548 34,3475 36,4331 38,4017 39,6611 40,8817 42,0669 43,2196 44,3850

D 999,0000 999,0000 999,0000 999,0000 999,0000 999,0000 999,0000 999,0000 999,0000 999,0000
tabulka 6: Moody’s tabulka očekávaných ztrát 
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4. Numerická ilustrace 

4.1. Volba podkladového portfolia 

Jak jsme již uvedli, skutečné portfolio není k dispozici. Použijeme tedy portfolio 

náhradní. Sestavíme fiktivní podkladové portfolio, které bude tvořeno padesáti cennými 

papíry. Celková nominální hodnota je 200 mil.€, průměrný Rating faktor je 2100 (což 

zhruba odpovídá ratingu B1), průměrný Spread je 275 bp a průměrná doba do splatnosti 

je 7 let. Cenné papíry jsou vybírány z 15 sektorů. Za použití předchozích metod jsme 

dostali hodnoty pro jednotlivé cenné papíry, které jsou obsaženy v následující tabulce. 
Cenný 
papír č. Rating 

Rating 
faktor 

Nominál 
(mil. €) 

Spread 
(bp) Sektor 

Maturita (v 
letech) 

1 Ba3 1780 6 240 Aerospace and Defense 6 
2 Ba2 1350 5 180 Automobile 6 
3 Ba3 1780 4 245 Banking 9 
4 Ba2 1350 4 215 Banking 6 
5 B1 2220 4 255 Beverage, Food and Tobacco 9 
6 B1 2220 4 260 Beverage, Food and Tobacco 8 
7 B1 2220 5 265 Building and Real Estate 5 
8 Ba1 940 3 110 Building and Real Estate 6 
9 B1 2220 2 270 Chemicals, Plastics and Rubber 6 

10 Ba2 1350 2 185 Chemicals, Plastics and Rubber 7 
11 B1 2220 5 275 Containers, Packaging and Glass 8 
12 Ba2 1350 3 190 Containers, Packaging and Glass 8 
13 Ba1 940 4 115 Containers, Packaging and Glass 5 
14 Ba1 940 3 120 Electronics 7 
15 B3 2720 3 400 Electronics 9 
16 B1 2220 3 280 Electronics 8 
17 Ba2 1350 4 195 Finance 5 
18 Ba1 940 3 150 Finance 6 
19 Ba1 940 4 125 Finance 6 
20 Ba3 1780 3 220 Insurance 8 
21 B1 2220 2 285 Insurance 9 
22 B1 2220 2 290 Insurance 8 
23 Ba3 1780 4 225 Insurance 9 
24 B2 2720 3 350 Oil and Gas 7 
25 Ba1 940 3 130 Oil and Gas 7 
26 B3 3490 3 405 Oil and Gas 6 
27 Ba1 940 4 135 Oil and Gas 6 
28 B1 2220 5 295 Telecommunications 5 
29 Ba2 1350 5 200 Telecommunications 7 
30 B2 2720 5 355 Telecommunications 8 
31 Ba1 940 4 140 Telecommunications 8 
32 B3 3490 5 410 Telecommunications 9 
33 B2 2720 4 365 Textiles and Leather 8 
34 Ba2 1350 3 205 Textiles and Leather 6 
35 B1 2220 4 300 Textiles and Leather 8 
36 B3 3490 5 415 Textiles and Leather 7 
37 B1 2220 6 305 Textiles and Leather 9 
38 B3 3490 5 420 Personal Transportation 6 
39 B2 2720 5 368 Personal Transportation 8 
40 Ba2 1350 4 210 Personal Transportation 5 
41 B3 3490 5 425 Personal Transportation 9 
42 Ba1 940 6 145 Personal Transportation 7 
43 B3 3490 5 430 Personal Transportation 5 
44 B3 3490 3 435 Utilities 9 
45 Ba3 1780 3 230 Utilities 5 
46 B2 2720 6 375 Utilities 6 
47 B2 2720 5 380 Utilities 8 
48 Ba3 1780 4 235 Utilities 7 
49 B1 2220 5 310 Utilities 6 
50 B2 2720 3 385 Utilities 5 

tabulka 7: Podkladové portfolio CDO 
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4.2. Korelace mezi defaulty emitentů cenných papírů 

Strukturu korelací mezi defaulty emitentů cenných papírů podkladového 

portfolia jsme zvolili následovně. Korelace mezi emitenty ze stejných sektorů jsou 30 % 

a korelace mezi emitenty z různých sektorů jsou 12 %. Korelační matice je symetrická, 

pozitivně definitní a na diagonále má jedničky. 

4.3. Generování doby do defaultu (metoda kopulí) 

Postup při provádění simulace (viz strana 32): 

1. Vygenerujeme hodnoty Y1,…,Y50 z 50-rozměrného normálního rozdělení. Za 

matici korelačních koeficientů zvolíme matici kreditních korelací. 

2. Doby do defaultu T1,…,T50 pro jednotlivé obligace získáme ze vztahu 

, i = 1,…,50. 1( ( ))i i iT F Y−= Φ

4.4. Generování míry návratnosti 

Pro odhad míry návratnosti použijeme Beta rozdělení s parametry p=1, 

q=0,66667, tzn. střední hodnota je 60% a směrodatná odchylka 30%. Následující graf 

ukazuje rozdělení míry návratnosti. 
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obrázek 5: Rozdělení míry návratnosti 
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4.5. Sazby peněžního trhu 

Sazby Evropského trhu k datu 26.3.2007 jsou v následující tabulce. 

Tenor EUR  Tenor EUR 
0,5 4,033%  5,5 4,166%
1,0 4,108%  6,0 4,174%
1,5 4,152%  6,5 4,180%
2,0 4,175%  7,0 4,187%
2,5 4,173%  7,5 4,199%
3,0 4,162%  8,0 4,212%
3,5 4,157%  8,5 4,225%
4,0 4,156%  9,0 4,237%
4,5 4,157%  9,5 4,250%
5,0 4,160%  10,0 4,263%

obrázek 6: Sazby Evropského trhu 

4.6. Tranše 

Modelová CDO transakce se skládá z šesti tranší A, B, C, D, E a Equity. 

Velikost tranší, jejich úrokové rozpětí a kritické hodnoty (trigger value) OC a IC Testů 

jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tranche Size (€) Spread (bp) OC trigger IC trigger 
A 130 000 000 24 120,0% 110,0% 
B 17 000 000 38 120,0% 110,0% 
C 16 000 000 60 111,6% 105,0% 
D 9 000 000 145 107,7% 101,0% 
E 7 000 000 325 104,5% 0,0% 

Equity 21 000 000 0 0,0% 0,0% 
Celkem 200 000 000    

tabulka 8: Definice tranší 
 

4.7. Monte Carlo simulace finančního vodopádu 

Pro náš model budeme testovat CDO založené na struktuře peněžních toků. 

Úrokové příjmy jednoho aktiva zjistíme jako součin aktuální nominální velikosti 

příslušného aktiva s kupónovou sazbou. Kupónová sazba je definována jako spread 

příslušné tranše plus budoucí spotová sazba na dané období (6M EURIBOR). Budeme ji 

modelovat jako forwardovou sazbu. Jistinné příjmy daného aktiva jsou v případě 

maturity nominální velikost aktiva, v případě defaultu nominální velikost aktiva 

vynásobená mírou náhrady a v ostatních případech je to nula. Z těchto účtů čerpáme 

prostředky na splácení závazků tranší CDO podle naprogramovaného finančního 

vodopádu. 

 44 



Definice testů pokrytí 

 Hodnotou OC A Testu rozumíme podíl nominálu CDO1 a nominálu Tranše A.  

 Hodnotou OC B Testu rozumíme podíl nominálu CDO a součtu (i) nominálu 

Tranše A a (ii) nominálu Tranše B.  

 atd. 

 

 Hodnotou IC A Testu rozumíme podíl kupónů CDO2 a kupónu Tranše A. 

 Hodnotou IC B Testu rozumíme podíl kupónů CDO a součtu (i) kupónu Tranše 

A a (ii) kupónu Tranše B. 

 atd. 

Výpočet testů a jejich vyhodnocení 

Test překolaterizace (OC Test) si můžeme obecně zapsat jako NVV
VT

=
∑

, (4.1) 

kde V je výsledek testu, NV je aktuální nominální velikost podkladového portfolia a VT 

je aktuální nominální velikost příslušné tranše. Výsledek testu V porovnáváme 

s kritickou hodnotou TV (trigger value). OC Test je splněn, jestliže výsledek testu V je 

vyšší než kritická hodnota TV. Není-li OC Test splněn, tzn. výsledek testu V je nižší než 

kritická hodnota TV, potřebujeme zjistit, o kolik musí být snížen nominál tranší, aby byl 

OC Test opět splněn. Jestliže si x označíme jako potřebné snížení nominálů tranší 

k tomu, aby byl test splněn, dostaneme NVTV
VT x

=
−∑

, (4.2) 

odtud NVx VT
TV

= −∑ . (4.3) 

Analogicky si zapíšeme test úrokového pokrytí (IC Test) jako IV
ac VT

=
⋅∑

, (4.4) 

kde I je úrokový příjem z podkladových aktiv a ac je průměrný kupón příslušných 

tranší. IC Test je splněn, jestliže výsledek testu V je vyšší než kritická hodnota TV. 

Není-li IC Test splněn, tzn. výsledek testu V je nižší než kritická hodnota TV, 

potřebujeme zjistit, o kolik musí být snížen nominál tranší, aby byl IC Test opět splněn. 

                                                 
1 Kde nominálem CDO rozumíme součet nominálů aktiv, u kterých dosud nedošlo k defaultu spolu se 

součtem prostředků získaných z aktiv, u kterých za dané období k defaultu došlo. 
 
2 Kupónem CDO se rozumí součet kupónů aktiv, u kterých za dané období nedošlo k defaultu. 
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Označíme si y jako potřebné snížení nominálu tranší k tomu, aby byl test splněn a 

dostaneme 
( )

ITV
ac VT y

=
⋅ −∑

 , (4.5) 

odtud Iy VT
ac TV

= −
⋅∑ . 

Pro určení velikosti objemu na splacení tranší stačí vzít vyšší z hodnot x a y, která nám 

zaručí splnění obou testů. 

Reinvestice 

V případě reinvestice volného nominálu (příjem z nominálů po splacení 

porušených testů a odložených úroků) investujeme do cenných papírů podkladového 

portfolia, u kterých do té doby nenastal default. V našem modelu budeme předpokládat 

reinvestici po dobu prvních 5-ti let života CDO. Investice do příslušných cenných 

papírů zvolíme stejně velké pro každý cenný papír.  

V reálném případě se neinvestuje do stejných cenných papírů, ale do cenných 

papírů podobných. 

Modelování objemu podkladového portfolia 

Na základě výše popsaných simulací generujeme v každém výplatním termínu 

nominální objem podkladového portfolia, ve kterém musíme zohlednit splacení 

dluhopisu, selhání emitenta a reinvestice. V každém termínu výplaty tak můžeme 

snadno spočítat celkový objem podkladových aktiv, případně i další charakteristiky 

podkladového portfolia. 
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4.8. Kvantitativní výstupy modelu fiktivního podkladového portfolia 

Pro ocenění tranší jsme provedli 5000 Monte Carlo simulací. Pro každou 

simulaci jsme generovali dobu do defaultu a míru návratnosti zdefaultovaného aktiva. 

Ke každému scénáři jsme tedy určili toky, které plynou tranším z podkladového 

portfolia (úrokové a jistinné výnosy). V následující tabulce jsou shrnuty základní 

parametry oceněných tranší. Jedná se o průměrné hodnoty z námi provedených 5000 

simulací.  

 

  Bez IC a OC Testů S IC a OC Testy 
Tranše Vel.tranší APV APV.pc STD APV APV.pc STD 

A 130 000 000 131 680 769,48 101,29 % 0,37 % 131 614 115,7 101,24 % 0,09 %
B 17 000 000 17 371 065,64 102,18 % 4,21 % 17 438 130,23 102,58 % 1,02 %
C 16 000 000 16 284 897,16 101,78 % 10,79 % 16 672 108,37 104,20 % 2,05 %
D 9 000 000 9 262 045,33 102,91 % 19,51 % 9 918 750,64 110,21 % 6,38 %

E 7 000 000 7 584 992,64 108,36 % 24,77 % 8 447 802,37 120,68 % 14,66 %

Equity 21 000 000 27 877 752,97 132,75 % 29,97 % 26 221 467,21 124,86 % 40,71 %
tabulka 9: Výsledky simulace 

 
Ve sloupci APV je průměrná současná hodnota z peněžních toků generovaných 

Monte Carlo simulacemi. Sloupec APV.pc vyjadřuje průměrnou současnou hodnotu 

z peněžních toků v poměru k velikosti příslušné tranše. Hodnota STD vyjadřuje rozpětí 

současných hodnot od průměrné ceny tranše. 

Vezmeme-li případ, kdy jsou zavedeny testy pokrytí, vidíme že u tranše A je 

průměrná cena 131,614 mil.€. Velikost tranše A je 130 mil.€. Znamená to tedy, že 

v průměru tranše A vydělá rozdíl těchto hodnot. Ve sloupci APV.pc můžeme vyčíst, že 

průměrná cena je 101,24 %, tedy výdělek tranše A činí 1,24 % nad bezrizikovou 

úrokovou míru. 

Porovnáme-li výsledky simulace s a bez zavedení testů, vidíme, že průměrná 

současná hodnota z peněžních toků tranší B, C, D a E je vyšší v případě, kdy jsou testy 

zavedeny. U tranše A je průměrná současná hodnota z peněžních toků větší v případě, 

kdy testy zavedeny nebyly. Je tomu proto, že v případě, kdy jsou zavedeny testy 

pokrytí, dochází k předčasnému splácení tranše A v důsledku porušení testů. 

Diskontované toky jsou v důsledku toho vyšší v tom případě, kdy byla tranše A 

splacena později, tedy v případě, kdy nebyly zavedeny testy pokrytí.  

Je zřejmé, že testy pokrytí plní svojí funkci, kdy chrání vyšší tranše i v případě, 

pokud dojde k velké frekvenci selhávání. Samotná přednost vyšších tranší totiž při 
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vyplácení kupónu dostatečně neochrání tyto tranše před ztrátami. Tato ochrana tranší je 

dosažena zejména na úkor výnosu tranše Equity. Je vidět, že tranše Equity pokrývá 

ztráty jako první a její cena má velký rozptyl. 

V praxi sledují ratingové agentury dodržování předepsaných testů peněžních 

toků a v případě, že správce poolu není schopen zajistit jejich platnost, je téměř 

okamžitě snížen rating emise. 

Na následujících grafech je znázorněn průběh peněžních tranší pro 5000 

simulací. Je na nich vidět rozdíl v jejich rizikovosti. První graf je pro případ, kdy byly 

zavedeny testy pokrytí a druhý pro případ, kdy testy zavedeny nebyly. 

 

obrázek 7: Průběh PV tranší v případě, kdy byly zavedeny testy pokrytí
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obrázek 8: Průběh PV tranší v případě, kdy testy zavedeny nebyly 
 

Z obou grafů lze pozorovat platnost tvrzení, že čím nižší tranše je, tím je také 

rizikovější.  

V prvním případě, tj. u zavedených testů pokrytí, vidíme, že testy pokrytí plní 

svojí funkci. Nejméně rizikovou je tranše A, která vykazuje konstantní průběh. Tato 

tranše je chráněna na úkor nižších tranší, ale zejména na úkor tranše Equity. 

Nejrizikovější je tedy tranše Equity, která přechází od vysokých hodnot k nízkým.  

V případě, kdy testy pokrytí zavedeny nejsou, je ochrana vyšších tranší zajištěna 

v menší míře, než když jsou testy pokrytí zavedeny. Výnosnost tranše Equity tedy není 

omezena testy pokrytí a tato tranše tak nepokrývá ztráty v takové míře, v jaké by je 

pokrývala v případě zavedených testů. Rizikovost tranše Equity je tak nižší, než bylo 

v případě, kdy byly testy pokrytí zavedeny. Naopak zbylé tranše jsou více rizikové, než 

v předchozím případě. 
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Pokud spočteme percentilové charakteristiky rozdělení cen pro jednotlivé tranše, 

získáme hodnoty uvedené v následující tabulce. 

 

 Bez IC a OC Testů S IC a OC Testy 
Tranše PVpc_95 PVpc_99 PVpc_95 PVpc_99

A 99,98 % 99,96 % 99,81 % 99,64 %
B 100,37 % 90,04 % 99,97 % 99,85 %
C 87,27 % 35,40 % 99,94 % 99,94 %
D 41,21 % 41,11 % 100,02 % 79,89 %
E 51,55 % 51,46 % 85,60 % 11,80 %

Equity 53,33 % 36,17 % 20,06 % 0,00 %
 tabulka 10: Percentilové charakteristiky rozdělení cen tranší 

 
Například hodnota PVpc_95 pro tranši A s použitím OC a IC Testů udává, že z 5000 

simulací bude 5 % cen nižších než 99,81 % průměrné ceny tranše A, tj. 131 370 465,36. 

Hodnota PVpc_99 udává, že 1 % cen bude nižších než 99,64 % průměrné ceny tranše 

A, tj. 131 146 348,13.  

Neboli P(PV > 99,81 % APV) = 95 % a P(PV> 99,64 % APV) = 99 %. 

 

K nahlédnutí rizikovosti současných hodnot tranší slouží kromě veličin PV_95 a 

PV_99 také veličiny VaR (hodnota v riziku) a očekávany deficit (Expected Shortfall, 

SF). Hodnoty těchto veličin jsou uvedeny pro simulace s použitím OC a IC Testů a pro 

simulace bez těchto testů v následující tabulce. 

 

 Bez IC a OC Testů S IC a OC Testy 

Tranše VaR_95 (%) VaR_99 (%) SF_95 (%) SF_99 (%) VaR_95 (%) VaR_99 (%) SF_95 (%) SF_99 (%)
A -0,02 % -0,04 % -0,25 % -1,11 % -0,19 % -0,36 % -0,29 % -0,43 %

B 0,37 % -9,96 % -0,15 % -35,87 % -0,03 % -0,15 % -0,39 % -1,62 %

C -12,73 % -64,60 % -42,87 % -64,60 % -0,06 %4 -0,06 % -0,58 % -0,58 %

D -58,79 % -58,89 % -58,88 % -59,06 % 0,02 % -20,11 % -12,52 % -55,88 %

E -48,45 % -48,54 % -48,54 % -48,76 % -14,40 % -88,20 % -57,69 % -94,16 %

Equity -46,67 % -63,83 % -57,20 % -71,59 % -79,94 % -100,00 % -92,56 % -100,00 %
tabulka 11: Hodnoty VaR a SF 

 
Hodnota SF_95 (%) vyjadřuje vzdálenost průměru 5 % nejhorších současných 

hodnot od průměru současných hodnot tranší. U simulací se zavedenými testy pokrytí je 

tato hodnota pro tranši A rovna -0,29 % průměrné ceny tranše A. Což znamená, že 

průměr 5 % nejhorších hodnot  je o 0,29 % průměrné ceny tranše A menší než průměr 

současných hodnot tranše A všech simulací. Porovnáme-li tuto veličinu pro model s a 

bez zavedených testů pokrytí, zjistíme, ze pokud testy pokrytí zavedeny nejsou, tak 
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očekávaný deficit např. tranše C je výrazně větší. I v tomto případě je vidět, že testy 

pokrytí mají významný vliv v roli přerozdělování finančních prostředků, a že samotná 

nadřazenost vyšších tranší neochrání tyto tranše před ztrátami. 

To, že ztráty jsou nižší u vyšších tranší, lze pozorovat i v následující tabulce, kde 

ve sloupci Exp.Loss vidíme hodnotu očekávané ztráty příslušné tranše, ve sloupci 

Exp.loss.pc je tato hodnota vyjádřena procentně, jako poměr očekávané ztráty ku 

velikosti příslušné tranše. Opět zde vidíme, že je ochrana tranší pomocí testů pokrytí 

dosažena na úkor tranše E a zejména tranše Equity. Také v tomto případě lze pozorovat 

funkci testů pokrytí. V případě, kde byly zavedeny, jsou ztráty pro jednotlivé tranše 

nižší. 

 

 
Bez IC a OC Testů 

 

 
S IC a OC Testy 

 

Tranše Exp.Loss Exp.loss.pc 
Sharpe 

ratio Durace
Implikovaný 

rating Exp.Loss Exp.loss.pc
Sharpeův 

poměr Durace 
Implikovaný 

rating 
A 11 552,30 0,01 % 1,455 5,518 Aa1 0,00 0,00 % 6,160 5,255 Aaa 

B 61 884,07 0,36 % 0,194 6,858 Aa2 2 422,40 0,01 % 0,946 6,794 Aa1 

C 348 058,06 2,18 % 0,061 7,030 Baa3 10 037,62 0,06 % 0,748 6,927 Aa3 

D 555 445,37 6,17 % 0,055 6,984 Ba3 48 297,27 0,54 % 0,542 7,182 A3 

E 635 146,94 9,07 % 0,123 6,460 B1 172 263,56 2,46 % 0,446 6,864 Ba1 

Equity 949 775,49 4,52 % 0,420 3,845 Ba3 2 496 576,33 11,89 % 0,236 4,313 B3 

tabulka 12: Hodnoty Exp.Loss, Sharpe ratio, durace a implikovaný rating 
 

Veličina Sharpeova poměru udává výši odměny za riziko. Vidíme, že čím vyšší 

tranše je, tím vyšší je i tato odměna (s výjimkou tranše Equity v případě, kde nejsou 

zavedeny testy pokrytí). Odměna za riziko je u tranší A až E vyšší u modelu, kde byly 

zavedeny testy pokrytí. 

Ve sloupci Durace jsou hodnoty průměrné durace všech simulací pro příslušnou 

tranši. Například pro tranši A pro případ, kdy jsou testy zavedeny, je hodnota durace 

rovna 5,255 let.  

Konečně ve sloupci Implikovaný rating, je příslušný rating, který je dané tranši 

přidělen přiřazením veličin Durace a Exp.loss.pc tabulce Moody’s kumulovaných 

pravděpodobností defaultů. Vidíme, že v případě, kdy byly zavedeny testy pokrytí, je 

tento rating tranší A až E lepší, než v případě, kdy tyto testy zavedeny nebyly. 

Nejkvalitnější mírou výnosu je veličina DAS. Tato veličina vyjadřuje skutečný 

spread, který daná tranše dostane. V případě, že nenastane žádný default, bude tato 

hodnota ve střední hodnotě rovna původnímu spreadu konkrétní tranše a v případě, že 

dojde k defaultu, bude menší. V následující tabulce můžeme pozorovat hodnotu DAS za 
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5000 simulací pro model, kde byly zavedeny testy pokrytí a pro model, kdy tyto testy 

zavedeny nebyly. 

 

  

Bez IC a OC 
Testů 

 

 
S IC a OC 

Testy 
 

Tranše WAS  (bp) DAS (bp) DAS (bp) 
A 24 23,794 24 
B 38 32,188 38 
C 60 25,548 60 
D 145 41,232 139,270 
E 325 123,816 282,338 

Equity 0 773,207 531,116 
tabulka 13: Default adjusted spread 

 
Vidíme, že hodnota DAS u modelu, kde byly zavedeny testy pokrytí je pro tranši 

A, B a C totožná s hodnotou původního spreadu příslušných tranší. U tranší D a E došlo 

k  poklesu skutečného spreadu, ale ne tak výrazně, jako v modelu, kde nebyly zavedeny 

testy pokrytí. Tranše Equity, která nemá garantován žádný příjem, získala u modelu, 

kdy byly zavedeny testy pokrytí výnosnost až 5,31 % p.a.. U modelu, kdy testy 

zavedeny nebyly, je výnosnost vyšší, tzn. 7,73 % p.a.. Ukazuje nám to, že pokud jsou 

zavedeny testy pokrytí, jsou vyšší tranše chráněny před ztrátami na úkor tranše Equity. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo detailně popsat, jakým způsobem jsou dané 

produkty strukturovány a jak probíhají analýzy těchto produktů v praxi. 

V úvodní kapitole jsme podrobně rozebrali základní charakteristiky dluhopisů 

zajištěných aktivy. Vysvětlili jsme pojmy sekuritizace, podkladová aktiva, tranše, účel 

vzniku CDO, kreditní struktura CDO a stručně jsme rozebrali strany CDO transakcí. 

Následovaly kapitoly, kde jsme řešili problém, jak zvolit správné podkladové 

portfolio. Zde jsme rozebrali charakteristiky jako jsou průměrný rating faktor, vážený 

spread a index rozmanitosti.  

V další kapitole jsme rozebrali simulační metody oceňování CDO, kde jsme 

podrobněji řešili, jak modelovat dobu do defaultu pomocí metody migrace a pomocí 

tzv. kopula funkcí, jak generovat míru návratnosti, jak se určí peněžní toky plynoucí 

tranším CDO a v neposlední řadě jsme rozebrali veličiny potřebné k provedení 

kvantitativní analýzy. 

Ve čtvrté kapitole jsme zavedli fiktivní podkladové portfolio, na kterém jsme 

ukázali, jak generovat dobu do defaultu pomocí metody kopulí. Monte Carlo 

simulacemi, jsme určili peněžní toky, které plynou jednotlivým tranším. Blíže jsme 

popsali, jak určit výši nominálu, který má být splacen tranším, aby byly testy pokrytí 

splněny. V závěrečné kapitole jsme rozebrali výstupy kvantitativní analýzy v praxi a 

porovnali modely v případě, kdy testy pokrytí byly zavedeny a kdy ne. 

Ukázalo se, že volba podkladového portfolia významně ovlivňuje výsledky 

analýz těchto produktů. Navíc se také potvrdil smysl testů pokrytí, že opravdu nejsou 

pouhým „kosmetickým“ doplňkem, a že pouhá přednost vyšších tranší při vyplácení 

kupónů a nominálů neochrání dokonale tyto tranše před ztrátami. Když nejsou zavedeny 

testy pokrytí jsou ztráty tranší (s výjimkou tranše Equity) vyšší. 

K analýze těchto produktů jsem použila software MS Excel a R 2.4.1. Na 

přiloženém CD jsou uvedeny popsané modely v MS Excel. 
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