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1. Úvod 
Investiční portfolia standardně obsahují nástroje ve fondech, akciích a dluhopisech. 

Ovšem pole instrumentů, které mají investoři k dispozici, je mnohem bohatší. Opce 
představují další, dynamicky se rozvíjející segment příležitostí pro sofistikované investory. 
Kouzlo opčních kontraktů leží v jejich všestrannosti – umožňují totiž upravit otevřenou 
pozici podle aktuálně nastálé situace na finančních trzích. Opce lze považovat za stejně tak 
vysoce spekulativní nástroj jako nástroj konzervativní. To znamená, že s nimi můžeme 
dělat všechno, od krytí nějaké pozice (hedgingu) proti jejímu případnému znehodnocení 
nebo ochrany již vytvořených zisků, až po otevřenou sázku na pohyb jediného konkrétního 
aktiva či celého koše s případným využitím finanční páky (leverage). Nabízí tak mnoho 
možností a strategií, aby naplnily různé investiční cíle. Pochopitelně nemůže být tato 
univerzálnost zadarmo a musí být něčím vykoupena. Opční obchodování v sobě zahrnuje 
kromě možnosti velkého výnosu také nezanedbatelné riziko značné ztráty a vyžaduje 
hlubší znalosti celé problematiky. To je důvod, proč se často v jeho spojitosti zmiňuje, 
že je extrémně riskantní a není vhodné pro každého. Proto se mnozí investoři této skupině 
aktiv raději zcela vyhýbají a zcela opomíjejí její existenci. Na druhou stranu ignorovat 
jakýkoli typ instrumentu zbytečně připravuje investora o další možnost profitu. A i když 
dojde k závěru, že opce pro něj nejsou vhodným investičním nástrojem, měl by jim 
minimálně dobře rozumět a chápat jejich silné i slabé stránky. 

Otázka správného ocenění opcí je jeden z netriviálních problémů, kterým se 
intenzivně zabývají matematici a ekonomové celá desetiletí. Již roku 1973 Fischer Black 
spolu s Myronem Scholesem a Robert C. Merton jako první představili v praxi použitelné 
oceňovací modely a stáli tak u zrodu nejen finančního inženýrství, ale především rozmachu 
opčního obchodování. Ač ani jeden z trojice nebyl původním vzděláním ekonom, dostalo 
se Scholesovi a Mertonovi roku 1997 za přínos finanční ekonomii uznání v podobě 
Nobelovy ceny. Black se jí žel nedožil, zemřel o dva roky dříve a Nobelova cena se 
in memoriam neuděluje (všichni jmenovaní se na vývoji modelů podíleli společně). 
Ze všech prací odměněných věhlasnou Cenou Švédské národní banky na památku Alfréda 
Nobela byla zřejmě ta jejich nejrychleji do praxe zavedeným teoretickým poznatkem, 
na kterou navázali další. Přesto tato problematika není stále uspokojivě vyřešena. Naopak 
s tím, jak se pokusíme dostat více do hloubky a aplikovat získané znalosti v reálném 
obchodování, vyvstanou otázky zcela nové, z nichž mnohé zůstávají stále nezodpovězeny. 
Ač vychází Black-Scholesova (Mertonova) rovnice z celé řady netriviálních předpokladů, 
z nichž mnohé na žádném z trhů neplatí, což vede k různým anomáliím, je přesto součástí 
řady následných modelů, které se snaží v maximální možné míře rozšířit její použití, 
případně eliminovat některé nežádoucí efekty, a spolu s nimi je základem mnoha oceňova-
cích softwarových produktů, které využívá celý finanční svět. Jak velká však může být 
chyba, jíž se investoři dopouští, zanedbávají-li vstupní podmínky používaných modelů? 
A jak výrazně se pak samotné teoretické výsledky odlišují od reality? 

Cílem této diplomové práce je sestavit model pro výpočet historické volatility FX-
opcí založený na numerické simulaci finančního procesu zvaného dynamický delta 
hedging z pohledu delta-neutrálního portfolia, tedy efektivně zajištěného. Pro empirické 
výpočty budou použita vysokofrekvenční data z Reuters terminálu v České republice 
nejvíce obchodovaného měnového páru EUR/CZK za léta 2001 až 2006 a Garman-
Kohlhagenova modifikace Black-Scholese pro oceňování měnových opcí. Celý model 
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bude podle zadání zpracován v systému Mathematica, a to konkrétně nejprve ve verzi 5.1 
for Students a následně v dále rozšířené verzi 6.0. V analytické části zoptimalizujeme 
iterační proces, blížeji se podíváme na jeho vstupní parametry, zjistíme, jak se chová 
na reálných datech, a zmíníme případná úskalí. V závěru  věnovaném analýze výsledků se 
podíváme na grafická srovnání takto získaných jedno-, dvou-, tří-, šesti-, devíti- 
a dvanáctiměsíčních volatilit opcí takzvaně na penězích se skutečnými, na trhu kótovanými 
tržními hodnotami a vyvodíme z nich příslušné závěry. 

Než se však budeme věnovat samotnému modelu, který je jádrem tohoto pojednání, 
vysvětlíme si v následujících kapitolách 2 a 3, co to vlastně měnové opce a potažmo 
deriváty, kam se opce řadí, jsou, jak vznikly, k čemu se používají, jaká rizika v sobě 
představují a proč jsou mezi investory tak (ne)populární. Současně si nadefinujeme českou 
terminologii s příslušnými anglickými ekvivalenty. České názvosloví jednak může autor 
od autora trochu kolísat a navíc v praxi se často používají spíše jednoznačné anglické 
termíny – z tohoto důvodu se jim nebudeme vyhýbat ani my. Řekneme si něco stručně 
o oceňování opcí založeném na stochastickém diferenciálním počtu, v čem tkví podstata 
této problematiky a proč je zrovna volatilita jedním z klíčových parametrů. Také se 
zmíníme o některých  jevech, ke kterým v souvislosti s tím dochází, jako jsou například 
volatility smile nebo pin risk. 
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2. Finanční deriváty 
Finančími deriváty rozumíme kontrakty, jejichž podstatou je určitá forma 

termínového obchodu. Jeho základním prvkem je časový rozestup mezi datem uzavření 
a samotným uskutečněním. V okamžiku uzavření obchodu jsou dopředu pevně sjednány 
veškeré potřebné náležitosti a podmínky plnění, včetně ceny, za kterou bude realizován. 
V době splatnosti pak dochází k dodání tzv. bazických finančních instrumentů, na které je 
termínový obchod uzavřen, a jejich zaplacení. Často můžeme vidět i jiná označení pro 
bazické finanční instrumenty jako podkladová, základní či podléhající aktiva. 

Z časového hlediska jsou protikladem k termínovým obchodům promtpní obchody, 
kdy uzavření dohody a její následné plnění spadá do shodného časového okamžiku (resp. 
zde dochází pouze ke krátkému prodlení především z technických důvodů nezbytně 
nutných pro realizaci příslušných transakcí). 

2.1 Co předcházelo vzniku derivátů 
Sedmdesátá a následně osmdesátá léta minulého století byla pro USA nejhorším 

obdobím od Velké hospodářské krize z konce dvacátých let 19. století, země prošla dvěma 
ekonomickými krizemi a staglaflací při dvouciferné inflaci. V důsledku toho došlo 
ke změně orientace hospodářské politiky od keynesiánské k liberální se snahou rozšířit 
sféru tržní regulace. Vlivem nestability finančních trhů v podobě výrazného nárůstu 
volatility měnových kurzů, úrokových sazeb a kurzů cenných papírů se podstatně zvýšila 
rizika pro všechny zúčastněné subjekty. Výsledkem hledání, jak se proti zvýšenému riziku 
z investování zajistit, byl vznik a prudký rozvoj nových instrumentů, pro které se vžil 
termín finanční deriváty, protože jsou odvozeny (derivovány) od v základě ležících 
finančních instrumentů. Finanční instituce a banky, které v té době ztrácely své nejlepší 
zákazníky v tradičních odvětvích, zahrnuly nové produkty do portfolia svých služeb a 
nabídly řízení finančního rizika s pomocí derivátů. 

Deriváty ovšem nejsou výsadou pouze finančních trhů, protože shodně konstruované 
nástroje najdeme také na komoditních trzích. Ostatně s předchůdci moderních derivátů se 
obchodovalo od poloviny dvacátého století na plodinových burzách a samotný princip 
termínových obchodů byl znám již z dřívějška. Změnil se však celkový způsob 
obchodování, zdokonalila se jejich konstrukce a nebývale rozšířilo spektrum různých 
variant.  

2.2 Klasifikace 
Klasifikace finančních derivátů není zcela jednoznačná, což plyne jednak z jejich ne 

zcela jednotného chápání v teorii a praxi, ale především z obrovské variability, vzájemného 
prolínání a pokračujícího rozvoje. Vyjděme z členění, jak je uvedeno ve Dvořák (1998). 
V základní rovině můžeme podle charakteru obchodu rozdělit finanční deriváty do dvou 
hlavních skupin, na nepodmíněné neboli pevné kontrakty, kdy obě zúčastěné strany mají 
současně právo i povinnost sjednaný obchod splnit, a podmíněné neboli opční kontrakty, 
kdy kupující subjekt získává právo, nikoli však povinnost, na provedení určitého obchodu 
v budoucnu za předem vymezených podmínek, resp. na určité plnění, pokud nastanou 
stanovené okolnosti. 
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Vstup do takového pevného termínového kontraktu (otevření pozice) je obvykle pro 
obě strany bezplatný. Podle používané terminologie účastník, který by měl k datu 
splatnosti koupit podkladové aktivum, zaujímá dlouhou pozici (long position) a prodávající 
krátkou pozici (short position). 

2.2.1 Pevné kontrakty 
Mezi pevné termínové kontrakty řadíme forwardy, futures a swapy. 

 Forwardy jsou pevně sjednané obchody na budoucí nákup či prodej určitého 
finančního instrumentu a jsou prováděny na mimoburzovních trzích (over the counter, 
zkráceně OTC). Přestože je škála forwardových obchodů bohatá, zahrnujeme do derivátů 
většinou pouze forward rate agreement (FRA) – dohodu o termínové úrokové sazbě. 

 Futures jsou ve své podstatě shodné s forwardem, zásadním rozdílem ale je, že 
futures jsou typem standardizovaných burzovních obchodů a člení se případně dále podle 
typu podkladového aktiva na futures úrokové, měnové, komoditní a na akcie či celý 
akciový index.  

 Swapy představují dohodu o budoucí směně předem stanoveného toku peněz mezi 
dvěma či více subjekty v daných termínech. Nejčastěji využívaný je devizový swap 
(foreign exchange swap – FX, kombinace spotové a forwardové transakce) a úrokový swap 
(interest rate swap – IRS, obecnějším druhem IRS pak je měnový úrokový swap, tzv. cross 
currency swap – CCS). 

Poznamenejme, že standardizace derivátových obchodů na jednu stranu omezuje 
jejich flexibilitu, na druhou stranu podporuje likviditu, snižuje rizikovost celé transakce 
a navíc umožňuje, aby obchodníci splnili své závazky, aniž by došlo ke skutečnému 
fyzickému dodání podkladového aktiva (physical delivery). 

2.2.2 Podmíněné kontrakty 
Mezi podmíněné termínové kontrakty patří opce a jiné opční intrumenty. 

 Opce se vyskytují jako kontrakty burzovní i mimoburzovní a představují termínový 
obchod, při němž kupující získává právo, nikoliv povinnost tento obchod k datu splatnosti 
uskutečnit. Podle v základě ležícího bazického instrumentu můžeme nákupní (call) 
a prodejní (put) opce členit na opce na akcie, akciové indexy, cizí měny, úrokové sazby či 
dluhové instrumenty. Všechny ostatní opce, které se do výše uvedené skupiny nedají 
zařadit, ani nejsou jejich kombinacemi, označujeme jako exotické. Zpravidla bývají 
obchodovány na OTC trzích a jsou konstruovány finančními institucemi, aby uspokojily 
nejrozmanitější požadavky klientů. 

Jinými opčními instrumenty rozumíme opční listy, cap, floor a collar. 

 Opční listy mají s opcemi spoustu shodných či podobných rysů, narozdíl od nich 
však mají formu cenného papíru, obchodují se na promptní burze a mají pouze jednoho 
emitenta s ohraničenou velikostí nabídky. 

 Cap a floor jsou instrumenty, jejichž zakoupením získává majitel nárok na plnění 
ve formě úrokového rozdílu z nominálu, pokud tržní sazby vzrostou nad (cap), resp. 
klesnou pod (floor) pevně sjednanou sazbu. 
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 Collar je kombinací cap a floor, kdy majitel dostává plnění při růstu úrokových 
sazeb nad stanovenou mez a naopak poskytuje plnění při poklesu úrokových sazeb pod 
určenou hladinu. 

Jednotlivé deriváty lze vzájemně nejrůznějším způsobem dále kombinovat a vytvářet 
tak nové hybridní instrumenty, jako jsou opce na futures kontrakt, opce na swap (swaption) 
či cap (caption) nebo forwardové swapy. Kromě těchto derivátů se objevily i nové, 
takzvané úvěrové (kreditní). Ty se využívají k zajištění proti úvěrovému riziku emitentů 
dluhopisů nebo dlužníků z poskytnutých úvěrů. Nejpopulárnější konstrukcí je credit default 
swap (CDS). 

Objem a význam derivátů především v posledních letech prudce roste spolu 
s globalizací trhů (nejvýznamnějšími hráči jsou americké banky). Vzhledem k tomu, že 
jejich hodnota mnohonásobně přesahuje velikost světové ekonomiky, zdá se, že velká část 
z nich je spekulativní povahy, tedy bez vazby na  jakoukoliv ekonomickou transakci. 
Na druhou stranu je jejich dopad na spotový trh obrovský. 

2.3 Využití 
Finanční deriváty lze v zásadě používat stejně jako jiné finanční instrumenty třemi 

způsoby k: 

 zajištění (hedging), kdy pomocí derivátů zafixujeme cenu určitého instrumentu 
ke sjednanému termínu v budoucnu, a tím redukujeme riziko spojené s obchody 
s podkladovými aktivy, a to nejčastěji tak, že si na termínovém trhu sjednáme k určité 
pozici (ať již současné či budoucí) takový obchod, jehož zisk nebo ztráta se budou vyvíjet 
zrcadlově k dané pozici. Zajišťující se subjekt tak pouze zavírá svou otevřenou pozici. 

 spekulaci (trading), kdy narozdíl od zajištění svou pozici otevíráme. Spekulant 
obchod sjednává za účelem profitovat na předpokládaném cenovém vývoji, tedy že cena 
sjednaná v termínovém obchodu bude pro něj výhodnější než promptní cena podkladového 
aktiva. Často přitom využívá tzv. pákového efektu (leverage), jehož principem je za použití 
malého obnosu získat násobně větší pozici, která může již při malém pohybu bazického 
instrumentu přinést obrovské zisky, ale stejně tak i ztráty. Jelikož cílem spekulanta není 
fyzické vypořádání podléhajícího aktiva, snaží se ještě před dnem realizace svou pozici 
uzavřít. 

 arbitráži, která je založena na využití cenových diferencí, které vznikají z hlediska 
teritoriálního, kde na teritoriálně odlišných trzích se může cena shodného instrumentu lišit, 
a časového, kdy ceny na termínovém trhu neodpovídají cenám odvozeným z cen bazických 
instrumentů na promptním trhu. Je-li rozdíl větší než transakční náklady, arbitražéř 
na relativně podhodnoceném trhu kupuje a na nadhodnoceném okamžitě prodává, čímž 
dosahuje zisku při podstoupení minimálního rizika. Rostoucí propojenost trhů však tyto 
příležitosti stále více redukuje.  

2.4 Opce 
Opce mohou sloužit jak k ryze investičním účelům, tak ke spíše spekulativním 

obchodům. Mnoho lidí považuje opční kontrakty za vysoce rizikové a spíše za záležitost 
čistě spekulativní. Ve skutečnosti opce můžou být výborným nástrojem pojištění již 
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vytvořených zisků a také zajímavým prostředkem výdělku. Opce rovněž poskytují finanční 
páku, a to je jejich obecně možná nejznámější charakteristika. Každopádně nabízí velkou 
flexibilitu při investičních rozhodnutích, především díky široké paletě opčních strategií. 

2.4.1 Historie opcí 
Opční transakce nejsou objevem moderní doby, jejich původ sahá až do starého 

Řecka, kontrakty obdobné svými podmínkami moderním opcím používali v námořní 
dopravě také Féničané a Římané. První dochovanou zmínku najdeme zřejmě v jedenácté 
kapitole první Aristotelovy knihy Politika. Podle ní předpověděly hvězdy zakladateli řecké 
filozofie, chudému Thaletovi z Milétu, velkou úrodu oliv. V zimě si proto pořídil za malý 
obnos peněz přednostní práva na první pronájem všech lisů ve městech Miletus a Chios 
hned po sklizni a když přišel čas úrody a jeho prognóza se naplnila, prodával svá práva 
v důsledku obrovského převisu poptávky majitelům olivových plantáží dál za mnohem 
vyšší sumu a pohádkově zbohatl. 

Ve středověku a počátkem novověku se opční kontrakty vyskytovaly v Benátské 
republice a ve Florencii. Neobchodovaly se však samostatně. Typicky byly neoddělitelnou 
součástí jiných cenných papírů jako tzv. embedded options. Nejčastěji se jednalo 
o podmínky svolatelnosti dlouhodobých obligací. Totéž použití našly opce také v 16. a 17. 
století ve Spojených provinciích nizozemských a ještě o něco později v Anglii. Přes 
značnou popularitu však opce nedokázal nikdo korektně oceňovat a jejich hodnota byla 
často opomíjena, díky čemuž investoři podstupovali příliš velké riziko. Uplatnění opcí 
na snížení kupónu v Nizozemí v roce 1654 dokonce vyústilo v občanské nepokoje. 
Od počátku 17. století si pomocí kupních opcí zabezpečovali obchodníci s tulipány jejich 
výkupní cenu a množství. Obdobě se pomocí prodejních opcí proti poklesu cen zajišťovali 
také pěstitelé. Netrvalo dlouho a trh přilákal ještě další zájemce o tyto opce – spekulanty, 
jejichž motivem bylo na obchodování s opcemi realizovat profit. Nicméně ve chvíli, kdy se 
trh dostal do problémů, mnoho spekulantů nedodrželo podmínky dohody a zkrachovalo. 
Následky pro hospodářství byly dalekosáhlé a významně negativně poznamenaly vnímání 
opcí mezi širokou veřejností. Po obdobné zkušenosti v Londýně o přibližně sto let později 
byly opce prohlášeny za nelegální. 

Ve Spojených státech amerických se sice klasické opce na akcie objevily záhy 
po vzniku New York Stock Exchange (NYSE) roku 1792, ale ani na začátku 19. století se 
stále ještě neobchodovaly na burze a byly značně individuální. Tzv. put-call obchodník 
inzeroval v odborném tisku jako The Wall Street Journal nabídku opcí pro daný den 
a investor, který chtěl koupit nebo prodat opce, telefonicky jednal s tímto dealerem. Ten 
vystupoval pouze jako zprostředkovatel a jeho provizí byl rozdíl mezi zaplacenou 
a prodejní cenou (spread), na jehož velikost se však nevztahovaly žádné limity. Navíc 
všechny kontrakty musely být realizovány osobně do 15:15 v den vypršení opce, jinak 
propadly jako bezcenné. Po Velké krizi se opce díky legalizaci zákonem Securities 
Exchange Act z roku 1934 dostaly pod dohled nově založeného dozorčího orgánu 
Securities and Exchange Commission (SEC). 

Chicago Board of Trade 
Na konci šedesátých let, za slábnoucího zájmu o obchodování se surovinami, 

podpořila komoditní burza The Chicago Board of Trade (CBOT) trh s komoditami 
rozšířením o původně mimoburzovní trh s opcemi. Aby eliminovala slabá místa, která 
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bránila výraznému nasazení opcí v praxi, odstranila burza nejprve jejich přílišnou 
variabilitu standardizací kontraktů a ve druhém kroku doporučila vytvořit důvěryhodného 
zprostředkovatele, který by kontrakty emitoval a zaručil se za dodržení jejich plnění. Tento 
prostředník s velmi přísnými podmínkami je dnes znám jako Options Clearing 
Corporation (OCC). Aby mohli být nahrazeni put-call obchodníci, vytvořil CBOT systém, 
v němž má tvůrce trhu (market maker) povinnost obstarávat nákupní i prodejní stranu a 
zaručit tím potřebnou likviditu. Možnost získat nejlepší cenu pak zajišťovala konkurence 
mezi samotnými tvůrci, které obvykle nezajímá dlouhodobý směr základních aktiv, 
obchodují s vlastním kapitálem a nemají povoleno zastupovat jiné investory. 

Chicago Board Options Exchange 
Po letech příprav otevřela burza CBOT 26. dubna 1973 první opční burzu Chicago 

Board Options Exchange (CBOE), kde se zpočátku obchodovaly pouze call opce na 16 
podkladových akcií. S rostoucí popularitou těchto investičních nástrojů si také další burzy 
uvědomily jejich skrytý potenciál. Počínaje rokem 1975 začaly postupně opční 
obchodování nabízet American Stock Exchange (AMEX), Philadelphia Stock Exchange 
(PSE), New York Stock Exchange (NYSE) a další. Po několikerém zdržení povolil SEC 
roku 1977 obchodování s put opcemi na 5 podkladových akcií. Různé druhy opčních 
transakcí se na burzách objevily počátkem 80. let. V roce 1981 začal obchod se 
standardizovanými opčními kontrakty znějícími na obligace a o rok později na devizy 
a financial futures. Roku 1983 nabídla burza CBOE opční obchodování akciových indexů, 
čímž získali portfolio manažeři účinný nástroj pro řízení rizika portfolia. První dva dnes 
známe jako S&P 100 a 500, tedy jedny z nejobchodovanějších akciových indexů vůbec. 
O rok později dosáhl roční objem zobchodovaných opčních kontraktů poprvé hranice sto 
milionů. Znovuobjevený zájem o opce neunikl ani celostátním deníkům, které začaly 
uveřejňovat cenu opcí. Roku 1989 bylo spuštěno obchodování s opcemi na úrokovou míru. 
Dlouhodobé opce s dobou splatnosti až 39 měsíců, tzv. Long-term Equity Anticipation 
Securities (LEAPS), jsou rovněž produktem CBOE. V dalších letech přišla tato opční burza 
s indexem VIX, který bývá označován jako barometr nálady investorů a tržní volatility. 
V roce 2000 přesáhl denní průměrný objem jeden milión kontraktů. Burza CBOE se tak 
postarala v historii opčního obchodování o několik důležitých milníků a je zdaleka 
největším trhem s opcemi. Ale ještě ve větší míře se s opcemi obchoduje na OTC trzích, 
kde nepodléhají tak přísné regulaci. V obou případech významně převládají úrokové opce.  

2.4.2 Základní terminologie 
Jak jsme již uvedli výše, opční obchody řadíme do skupiny podmíněných 

termínových. Každá opce má svého prodejce (upisovatele, tzv. writer) a kupce (tzv. 
holder). Pouze jedna strana, a to prodávající, má však povinnost na požádání majitele opce 
splnit podmínky obchodu, zatímco ten má vždy možnost volby – buď požadovat plnění, 
nebo od něj odstoupit. Takové právo musí mít samozřejmě svoji cenu. Opční smlouva tedy 
obsahuje dohodu mezi dvěma subjekty, v níž kupující opce získává za opční cenu (opční 
prémii) právo koupit v případě kupní opce, resp. prodat v případě prodejní opce určité 
pevně sjednané množství stanoveného podkladového aktiva za předem dohodnutou 
realizační cenu v pevně stanovený den splatnosti nebo kdykoli ve lhůtě do tohoto dne. 
Není-li opční právo z jakéhokoli důvodu realizováno, propadá bez nároku na plnění a opce 
se stává bezcennou. V takovém případě kupující realizuje plnou ztrátu ve výši 100 % své 
investice do opce. 
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Podle výše uvedeného rozlišujeme u opcí 

 typ – existují dva, a to opce kupní (call option) a prodejní (put option) 

 třídu – opce stejné třídy jsou stejného typu a vztahují se na shodný bazický 
instrument (underlying) 

 a sérii – což jsou opce stejné třídy se shodnou realizační cenou (excercise price, 
často také strike price nebo jen strike) a dnem splatnosti (expiration day). 

Pokud lze opci realizovat pouze v jeden přesně stanovený den splatnosti, pak 
hovoříme o tzv. evropské opci (European style), pokud může být „zavolána“ kdykoli 
během lhůty do splatnosti (expiration period), jedná se o americkou opci (American style). 
Toto geografické rozlišení má svůj historický původ, v současnosti se ale na celém světě 
obchoduje s oběma druhy. Jakýmsi kompromisem jsou bermudské opce (Bermudan style), 
které mohou být uplatněny pouze v předem definované časové okamžiky. Tzv. bariérové 
opce (barrier style) zase obsahují navíc podmínku, že podkladové aktivum musí nejprve 
dosáhnout určité hladiny (knock-in), aby se stala aktivní a mohla být vůbec realizována. 
Resp. může jako aktivní začínat a pak nesmí protnout tzv. knock-out hladinu, jinak se stává 
definitivně neaktivní. Výjimkou nejsou ani opce s dvojí bariérou v podobě horního 
a dolního limitu. 

Poznamenejme jen, že přesněji se rozlišuje datum vypršení opce (expiration date), 
kdy opce opravdu vyprší, datum realizace opce (exercise date) často shodné s datem 
vypršení, kdy proběhne sjednaná transakce s bazickým instrumentem, a datum zúčtování 
provedené transakce (settlement date). 

Podle podkladového aktiva můžeme opce rozdělit na 

 akciové opce, jichž se na světových burzách obchoduje velké množství jak 
evropského tak amerického stylu. Podkladovým aktivem je už podle názvu akcie. Důležité 
(především v USA) jsou opce na zaměstnanecké akcie, kterými společnosti odměňují své 
pracovníky. 

 měnové opce na zahraniční měnu (FX-opce), které bývají také obého stylu. 
Atraktivní jsou všechny hlavní světové měny, tedy americký dolar, euro, britská libra, 
japonský jen, švýcarský frank, kanadský či australský dolar. Uplatňovací cenou je 
dohodnutý měnový kurz. 

 indexové opce, z nichž nejpopulárnější jsou na výše zmíněné indexy S&P 500 
(americký styl) a S&P 100 (evropský styl). Při uplatnění opce dochází vždy pouze 
k peněžnímu vyrovnání. Dalšími indexovými opcemi jsou například NYSE Composite 
Index a Dow Jones Industrial Average Index. Rovněž lze nalézt opce na specializované 
indexy, jako drahé kovy nebo sektory (farmacie, polovodiče, atp.). 

 opce na futures, které v současné době existují na většinu futures kontraktů. Kupní 
opce futures dává držiteli právo vstoupit do futures kontraktu v dlouhé pozici a podobně 
prodejní opce dává právo vstoupit do futures kontraktu v krátké pozici. Pokud držitel opce 
chce okamžitě po uplatnění zrušit získanou pozici ve futures, obdrží rozdíl uplatňovací 
a futures ceny. Čas expirace opcí je většinou krátce před expirací futures. 
Nejpopulárnějšími podkladovými futures jsou Treasury bond futures, dále kovy, zahraniční 
měny, zemědělské komodity, ropné produkty a akciové indexy.  
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 a úrokové opce, tedy opce na vládní dluhopisy. Taková opce dává právo koupit 
(prodat) dluhopis v dohodnutém čase za předem sjednanou cenu, což vede ve svém 
důsledku k zajištění úrokové míry. Úrokové opce jsou však mnohem likvidnější než opce 
na úrokové futures. 

Kupující opce má svoji možnou ztrátu omezenou výší zaplacené prémie. V případě 
opcí na akcie či akciový index ji musí zaplatit celou bezprostředně při zakoupení opce, 
v případě například opcí na futures se platí pouze určitá záloha (marže), která na principu 
mark-to-market slouží k dennímu vyrovnávání zisků a ztrát. Celá prémie s případnými 
zisky a ztrátami se vyúčtuje až v den expirace. Naproti tomu vypisovateli opce z jeho 
otevřené pozice plynou poměrně velká rizika a jeho zisk je omezen obdrženou opční 
prémií. Má-li svou pozici krytou (covered short position), deponuje příslušná podkladová 
aktiva nebo peníze ve 100% výši odpovídající dané pozici. V opačném případě je jeho 
pozice nekrytá (naked short position) a musí být v případě standardizovaných opcí 
zajištěna formou marží u clearingového domu, aby její výše pokryla náklady na případné 
uzavření pozice. Je-li nepostačující, je subjekt vyzván k doplnění marže (margin call). 

Nákupem a prodejem call nebo put opce můžeme zaujmout celkem čtyři různé 
základní pozice (long call, long put, short call a short put). Kromě toho existuje celá řada 
dalších strategií z nich složených, které se dále vzájemně kombinují (straddle, strangle, 
spread, covered call, condor,…) a reflektují rozdílné nároky a pohledy investorů (býčí 
strategie, medvědí či neutrální). Každá opční strategie však bude v reálu dobře fungovat, 
jen pokud se podkladové aktivum pohne předpokládaným směrem a v předpokládaném 
čase. 
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3. Oceňování opcí 
Současné oceňování opcí je výsledkem výzkumu moderních financí. Oceňovací 

modely vyvinuté pro opce se chovají velice dobře a jejich studium je pro obchodníky 
důležité. Abychom jim lépe porozuměli, je nutné chápat, z čeho se opční cena skládá 
a které faktory a jak významně ji ovlivňují. 

Rozhodování držitele opce o jejím prodeji nebo realizaci v čase t  vychází z porov-
nání realizační ceny opce X  s promptní cenou bazického instrumentu tS , za kterou jej 
může pořídit. Podle vztahu, v jakém jsou tyto ceny vůči sobě, pak daná opce je 

 v penězích (in-the-money, ITM), je-li realizační cena pro držitele opce výhodnější 
než cena bazického instrumentu, tedy tSX <  pro call opci, resp. tSX >  pro put, 

 na penězích (at-the-money, ATM), je-li realizační cena rovna ceně bazického 
instrumentu, tj. tSX =  

 a mimo peníze (out-of-the-money, OTM), je-li realizační cena pro držitele opce méně 
výhodná než cena bazického instrumentu, tedy tSX >  pro call opci, resp. tSX <  pro put. 

Pokud tSX <<  nebo tSX >> , hovoříme analogicky o opcích hluboko v penězích 
(deep-in-the-money), které se svým chováním přibližují forwardům, a hluboko mimo 
peníze (deep-out-of-the-money). Je samozřejmé, že do investorova rozhodnutí se promítají 
také transakční náklady, a tedy ne na každé opci v penězích může investor skutečně 
realizovat profit. 

3.1 Cena opce 
Opční prémii dělíme na dvě složky: vnitřní hodnotu (intrinsic value) a časovou 

hodnotu (time value). 

Vnitřní hodnota je ta část opční ceny, která je v penězích. Představuje tedy zisk, 
kterého by majitel docílil jejím okamžitým uplatněním bez zohlednění transakčních 
nákladů, a jako taková nabývá pouze nezáporných hodnot. 

Časová hodnota je ta část opční ceny, která vyjadřuje odměnu za případné uplatnění 
opce až do její expirace, je rovna rozdílu opční ceny a její vnitřní hodnoty a je vždy 
nezáporná. Tato hodnota v čase klesá a v den expirace se rovná vždy nule. Nemění se tedy 
se změnou kurzu podkladového aktiva. Opce at- a in-the-money mají pouze časovou 
hodnotu rovnou prémii a vnitřní hodnota je nulová. 

V čase expirace T  je tedy hodnota call opce dána vztahem )0;max( XSC TT −=  
a cena put )0;max( TT SXP −= . 

3.2 Faktory ovlivňující teoretickou hodnotu opce 
Mnohem zajímavějším a obtížnějším úkolem však bude určit cenu v čase Tt < . Je 

zřejmé, že čím větší případný profit v sobě opce skrývá, tím větší prémii za ni bude 
prodejce požadovat. Při výpočtu teoretické hodnoty opce vchází do oceňovacího modelu 
krom realizační ceny a promptní ceny podléhajícího aktiva také další parametry, konkrétně 



3. Oceňování opcí 12 

    

bezriziková úroková sazba, čas zbývající do splatnosti opce a volatilita ceny bazického 
instrumentu. 

Cena podkladového aktiva 
Opce samozřejmě odráží změny v ceně podkladového aktiva, s rostoucí cenou roste 

prémie call opce a klesá prémie put opce. V případě poklesu ceny je to obráceně. 

Realizační cena  
Prémie call opce se klesající realizační cenou zmenšuje, naproti tomu vzrůstá prémie 

put opce. Pro rostoucí realizační cenu je tomu obráceně.  

Bezriziková úroková míra 
Stoupající úrokové sazby způsobují nárůst hodnoty call opcí a pokles hodnoty 

put opcí. Kupující call opce platí sjednanou cenu až v době realizace, a tak mu příslušný 
kapitál do splatnosti přináší úrok. Naproti tomu u put opcí znamená úrok teoretické 
náklady navíc ze zakoupení a držení podkladového aktiva. Při klesajících sazbách je vliv 
opět opačný. Nutno ale podotknout, že jejich vliv je dost malý, jak si názorně ukážeme 
na výsledcích konstruovaného modelu. Přispívá k tomu především fakt, že sazby vyspělých 
ekonomik jsou dnes v porovnání s minulostí nízké (rozumějme jednociferné). 

Čas zbývající do expirace  
Načasování je v opčním obchodování jedním z klíčových momentů v rozhodování. 

Čím delší je doba do splatnosti, tím je větší pravděpodobnost, že se opce dostane do peněz. 
S přibližujícím datem vypršení opčního práva hodnota obou typů opcí klesá. Průběh však 
nemá lineární charakter, největší pokles nastává v závěru s blížící se expirací s tím, jak lze 
mnohem přesněji předpovídat vývoj kurzu podkladového aktiva. 

Volatilita 
Jde o klíčový vstupní parametr vyjadřovaný pomocí rozptylu, resp. směrodatné 

odchylky pohybu kurzu bazického instrumentu, který má obrovský dopad na správnou 
cenu opce. Přesto je ze všech nejproblematičtější, neboť není přímo pozorovatelný. 
Obchod s opcemi se někdy označuje jako obchod s volatilitou, protože právě volatilita je 
předmětem řady opčních strategií. Vyšší volatilita znamená větší pravděpodobnost pohybu 
ceny podkladového aktiva, bez ohledu na to, kterým směrem pohyb nastane, což je 
výhodné pro jejího držitele. Vztah volatility a opčních cen je tedy přímý.  

Hodnotu opcí, byť pouze okrajově a zprostředkovaně, ovlivňují také regulatorní a 
tržní podmínky, daňové zákony a investorova averze k riziku. 

Předtím, než detailněji rozebereme problematiku oceňování opcí, zmiňme dva 
důležité vztahy mezi opcemi na bezdividendové akcie se shodnou realizační cenou a dobou 
splatnosti. 

 Víme, že americká opce umožňuje narozdíl od evropské uplatnit právo kdykoli 
během doby do splatnosti. Jak se však taková výhoda promítne do její ceny? Jelikož je 
opční prémie call opce vždy vyšší než její vnitřní hodnota, nepřináší předčasné uplatnění 
vyšší zisk, než je opční prémie – je výhodnější opci prodat. Opční prémie amerických call 
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opcí je tedy shodná s evropskými. V případě amerických put opcí je však závěr jiný. 
Držíme-li totiž krom put opce také příslušné podkladové aktivum, pak prostředky získané 
z předčasného uplatnění opce můžeme uložit do dne splatnosti opce a takto zúročená 
investice za určitých předpokladů může přinést větší užitek než promptní kurz bazického 
instrumentu. Opční prémie takovýchto amerických put opcí tedy bude minimálně rovna 
evropským. V případě vyplácení dividend už může být výhodné předčasně uplatnit i 
americkou call opci, například před vznikem nároku na její výplatu (tzv. ex-dividend day). 

 Druhý vztah platí mezi cenami kupních a prodejních evropských opcí 
na bezdividendové akcie a vychází z toho, že investiční varianty se shodným výnosem při 
zachování stejné rizikovosti by měly být také stejně oceněny. Uvažujme portfolio 
obsahující evropskou call opci a hotovost ve výši )( tTreX −−  a další portfolio složené 
z evropské put opce a podkladového aktiva. Jelikož si je hodnota obou portfolií v čase T  
rovna a opce nemohou být uplatněny před datem splatnosti, nejinak tomu musí být i v čase 
t . Neboli platí tzv. put-call parita 

.)(
tt

tTr
t SPeXC +=+ −−  (3.1) 

V případě dividend platí rovnost také, jen je hotovost )( tTreX −−  navýšena 
o současnou hodnotu dividend v čase t , které budou vyplaceny v průběhu životnosti opce. 

Vyjdeme-li z toho, že hodnota americké call opce je shodná s evropskou a americké 
put vždy vyšší nebo maximálně rovna evropské, dostáváme pro americké opce 
na bezdividendové akcie pouze nerovnost 

.)(
tt

tTr
t SPeXC +≤+ −−  (3.2) 

3.3 Stochastický počet 
Nechť náhodná veličina tX  označuje stav soustavy v čase 0≥t  a dynamika 

sledovaného náhodné procesu }0,{ ≥tX t  je definovaná vztahem 

,])[,(),( tttttttt WWXttXtfXX −+Δ=− Λ+Λ+ σ  (3.3) 

kde }0,{ ≥tWt  je Wienerův proces, tedy proces se spojitou trajektorií ( ),0(~ tNWt ), 
nezávislými přírůstky ),0(~ sNtWstW −+  a nezávislými na jevech, které nastaly do doby 

t . V limitě můžeme (3.3) pro +→Δ 0t  přepsat jako 

,),(),( tttt dWXtdtXtfdX σ+=  (3.4) 

ovšem výrazy tdX  a tdW  zde mají jiný, specifický význam. Lze totiž ukázat, že trajektorie 
Wienerova procesu není hladká, tj. není s pravděpodobností 1 diferencovatelná v žádném 
svém bodě, a proto 

t
WW ttt

t Λ

−Λ+
→Λ +0lim  

v klasickém smyslu neexistuje. 
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Řekneme, že proces }0,{ TtX t ≤≤  má stochastický diferencíál tdX  daný (3.4), 
jestliže pro Tt ≤≤0 platí 

.),(),(
00

0 s

t

s

t

st dWXsdsXsfXX ∫∫ ++= σ  (3.5) 

Poslední člen (3.5), tzv. stochastický integrál v Itôově smyslu, se zavádí jako limita 
podle pravděpodobnosti integrálů z náhodných schodovitých funkcí a vede 
k diferenciálnímu počtu s pravidly odlišnými od počítání s diferenciály v matematické 
analýze. Např. pro násobení diferenciálů platí 

.2)(,)(,0,0)( 222 dtdWWWddtdWdtdWdt ttttt +====  (3.6) 

Výpočet takového stochastického diferenciálu procesu je založen na Itôově lemmatu. 

Itô: Nechť RRTy →×],0[:  je spojitá funkce se spojitými derivacemi 
x
y

t
y

∂
∂

∂
∂ , a 2

2

x
y

∂
∂  

a }0,{ TtX t ≤≤  je proces se stochastickým diferenciálem podle (3.5). Položme 
),( tt XtyY = , pak }0,{ TtYt ≤≤  má stochastický diferenciál a platí 

.)(
2
1 2

2

2

ttt dX
x

ydX
x
ydt

t
ydY

∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

=  (3.7) 

kde 

.),(,),(,),( 2

2

2

2

ttt Xty
xx

yXty
xx

yXty
tt

y
∂
∂

=
∂
∂

∂
∂

=
∂
∂

∂
∂

=
∂
∂  

Dosazením za tdX  podle (3.4) a vzhledem k (3.6) pak lze stochastický diferenciál 
(3.7) napsat ve tvaru 

.),()],(
2
1),([ 2

2

2

ttttt dWXt
x
ydtXt

x
yXtf

x
y

t
ydY σσ

∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

=  (3.8) 

3.4 Black-Scholesův vzorec 
Modely opčních strategií a obecněji spojitého obchodování jsou charakteristickým 

příkladem použití stochastických modelů se spojitým časem ve finanční teorii. Pro 
pochopení a správnou funkčnost původního Black-Scholesova modelu oceňování 
evropských opcí na akcie nevyplácející dividendy je nutné brát na zřetel předpoklady, 
jejichž neznalost může vést k chybám při jeho použití. 

 Transakční náklady na nákup nebo prodej akcie a opce jsou nulové; 

 Výpůjční a zápůjční úroková míra jsou si rovny a konstantní v čase; 

 Všechny cenné papíry jsou neomezeně dělitelné; 

 Neexistuje žádné omezení krátkého prodeje (short selling), tj. prodeje aktiva, které 
investor nevlastní se záměrem pozdějšího dokoupení; 
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 Cena akcie vykonává geometrický Brownův pohyb s konstantní očekávanou mírou 
výnosu a standardní odchylkou výnosu. Navíc rozdělení možných cen na konci 
libovolného konečného intervalu je log-normální; 

 Obchodování se uskutečňuje ve spojitém čase. 

Posledním předpokladem, o kterém se v teorii málo hovoří, je zanedbání kreditního rizika. 
Za pomoci diferenciálního počtu pak Black se Scholesem odvodili vzorec 

,)()( 21 deXdSC r
tt Φ−Φ= − τ  

,)()( 12 dSdeXP t
r

t −Φ−−Φ= − τ  (3.9) 

kde 

τσ
τσ

τσ

−=
++

= 12

2

1 ,
)

2
()ln(

dd
r

X
S

d
t

 (3.10) 

a )(dΦ  je kumulativní distribuční funkce standardizovaného normálního rozdělení )1,0(N , 
tedy 

.
2
1)( 2

2

dxed
d x

∫
∞−

−

=Φ
π

 

σ  je tzv. volatilita ceny akcie a spolu s bezrizikovou úrokovou mírou r  při spojitém 
úročení1 odpovídá ročnímu vyjádření (p. a.), doba do splatnosti tT −=τ  je určena 
v letech. 

Členu )( 1dΦ  se říká koeficient zajištění (hedge ratio). Člen )( 2dΦ  odpovídá 
pravděpodobnosti, že call opce bude realizována. 

Empirický test na velkém množství dat provedený Blackem a Scholesem odhalil, že 
prodávající strana dostává za opci částku přibližně na úrovni své teoretické hodnoty. 
Naproti tomu kupci platí cenu vyšší, než předikuje jejich vzorec. Tato diference navíc roste 
s klesajícím rizikovostí podkladové akcie. Nicméně vyvozený závěr zněl, že takováto 
systematická chyba vzhledem k vysokým transakční nákladům neimplikuje pro spekulanty 
příležitost k zisku. 

Mertonův model, publikovaný prakticky současně, zahrnuje ještě výplaty dividend 
s konstantní procentuální výší. Black-Scholesův vzorec zůstává nadále v platnosti, pouze 
spotová cena akcie se sníží o současnou hodnotu dividend k okamžiku t .  

3.5 Garman-Kohlhagenův vzorec 
Pro účely tohoto pojednání budeme potřebovat umět ocenit evropské měnové opce. 

Za předpokladu, že se měnové kurzy řídí stejným modelem jako ceny akcií, lze odvodit 

                                                 
1 Mezi úrokovou sazbou i a jí odpovídajícím vyjádřením úrokové intenzity r při spojitém úročení platí 

e r τ = 1 + 365/360 i τ. 
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modifikovaný Black-Scholesův vzorec založený na Mertonově modelu. Podkladovým 
aktivem je spotový kurz dvou měn S  (hodnota jednotky cizí měny vyjádřená v domácí 
měně), který odpovídá akcii přinášející spojitou dividendu s výnosem ekvivalentním 
bezrizikové výnosové míře v cizí měně q , r  představuje bezrizikovou výnosovou míru 
domácí měny. Roku 1983 vypracovali pro evropské FX-opce Mark Garman a Steven 
Kohlhagen oceňovací model vycházející z následujících předpokladů: 

 Spotový měnový kurz  se řídí geometrickým Brownovým pohybem, tedy pro 
0→Δ t  máme dWSdtSdS σμ += ,  kde μ  značí očekávaný pohyb spotového kurzu 

v čase, σ  je volatilita spotové ceny a W tzv. zobecněný Wienerův proces; 

 Opční prémie je funkcí pouze jediné proměnné, a to spotového kurzu S ; 

 Neexistují transakční náklady spojené s obchodováním; 

 Úrokové sazby na domácím i zahraničním trhu jsou konstantní (přestože sami autoři 
uvádějí, že model lze bez větších obtíží poměrně snadno rozšířit na stochastické úrokové 
míry). 

 Výpůjční a zápůjční úroková míra jsou si rovny a konstantní v čase. 

Klíčem k pochopení hlavní myšlenky modelu je role obou měr. Na bezarbitrážním trhu 
musí být z hlediska ekonomické rovnováhy čistý výnos aktiv splňujících výše 
vyjmenované podmínky na jednotku rizika stejný, tedy 

λ
δ

α
=

−

i

i r  pro všechna i , (3.11) 

kde α  je očekávaná míra výnosu aktiva, δ  standardní odchylka výnosu a λ  nezávisí 
na zvoleném instrumentu. Aplikujeme-li (3.11) na držbu cizí měny, máme 

λ
σ

μ
=

−+ rq)( . (3.12) 

Označíme-li Cα  a Cδ  očekávanou míru výnosu a standardní odchylku téhož 
u evropské call opce, C  její cenu a τ  čas zbývající do maturity, pak obdobně 

λ
δ

α
=

−

C

C r  (3.13) 

a podle Itôova lemmatu 

τ
μσα

∂
∂

−
∂
∂

+
∂
∂

=
C

S
CS

S
CSCC 2

2
22

2
1  (3.14) 

a   
S
CSSC ∂
∂

=σδ . (3.15) 

Substitucí (3.14) a (3.15) do (3.13) dostáváme 
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λ
σ

τ
μσ

=

∂
∂

−
∂
∂

−
∂
∂

+
∂
∂

S
CS

CrC
S
CS

S
CS 2

2
22

2
1

, (3.13‘) 

což spolu s rovností (3.12) a (3.13) dává 

τ
σ

∂
∂

=
∂
∂

−+−
∂
∂ C

S
CSqSrCr

S
CS )(

2 2

2
2

2

. (3.16) 

(3.16) musí v době expirace T  splňovat ještě podmínku )0;max( XSC TT −= . Řešením 
pak je Garman-Kohlhagenův vzorec 

,)()( 21 dXedeSC rq
tt Φ−Φ= −− ττ  (3.17a) 

kde 

τσ

τσ )
2

()ln(
2

1

+−+
=

qr
X
S

d
t

a τσ−= 12 dd . (3.18) 

Obdobně za podmínky )0;max( TT SXP −=  pro evropskou put opci 

.)()( 12 deSdXeP q
t

r
t −Φ−−Φ= −− ττ  (3.17b) 

Jen pro úplnost zmiňme ještě jiné oceňovací modely. Jakýmsi intuitivním úvodem 
ke spojitému Black-Scholesově modelu je diskrétní binomický model J. Coxe, S. Rosse 
a M. Rubinsteina z roku 1979. Základní myšlenka je, že dobu do splatnosti opce rozdělíme 
do velkého počtu malých časových intervalů a v libovolném z nich může hodnota akcie 
ze své počáteční hodnoty S  buď vzrůst na hodnotu 1, >uSu  s pravděpodobností p , nebo 
poklesnout s pravděpodobností doplňku p−1  na 1, <dSd . Výsledkem je binomický 
strom pravděpodobností cenových úrovní, na kterých může skončit bazický instrument 
v době expirace. 

Statistická simulace Monte Carlo je numerická metoda, která se nezaměřuje 
na diferenciální rovnice procesu popisujícího cenu opčního práva ve vztahu ke svému 
podkladovému aktivu, nýbrž pracuje s náhodně vygenerovanými ekonomickými scénáři 
vycházejícími z historických dat. 

3.6 The Greeks 
Navzdory předpokladu konstantních úrokových sazeb a volatility se ve skutečnosti 

také tyto vstupní parametry v čase mění. Přestože víme, jak a které základní faktory 
ovlivňují cenu opce, tak narozdíl od obchodování např. s akciemi nestačí pouze odhadnout 
správně směr, ale také rychlost tohoto pohybu. A právě to činí opční obchodování tolik 
zrádné. Citlivosti změny ceny opce na jednotlivých proměnných se označují řeckými 
písmeny, proto hovoříme o řeckých mírách (v angličtině souhrnně The Greeks) a jejich 
znalost je vysoce důležitá pro úspěšné opční obchodování. 

 Delta Δ  měří vztah mezi cenou opce a podkladového aktiva a udává se nejčastěji 
v procentních bodech. Jelikož je cena opce nelineární funkcí ceny bazického instrumentu, 
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tak změna v jeho různých úrovních se nestejně promítá ve výši prémie. Delta je v rozmezí 
od 0 pro deep-out-of-the-money po 1 deep-in-the-money call opce a od 0 pro deep-out-of-
the-money po –1 pro deep-in-the-money put opce. Pro zjednodušení se delta často 
vyjadřuje v procentních bodech, tj. od 0 do 100 a od 0 do –100. Více o chování míry delta 
vypovídají grafy 3.1, 3.2 a 3.3. 

  
Graf 3.1: Vliv času a volatility na deltu kupní FX-opce v penězích (vlevo; 30=S  
a 28=X ) a mimo peníze (vpravo; 28=S  a 30=X ) při %2=r  a %4=q  (zdroj 
\Ostatní_data\Grafy.nb) 

  
Graf 3.2: Vliv času a volatility na deltu kupní FX-opce na penězích při 30== SX , 

%2=r  a %4=q  (vlevo), resp. %4=r  a %2=q  (vpravo) (zdroj \Ostatní_data\Grafy.nb) 

 
Graf 3.3: Vliv domácí bezrizikové sazby r  a cizí sazby q  na jednoměsíční kupní opci 
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na penězích při 30== SX  a %8=σ  (vlevo). Vliv volatility a realizační ceny na jedno-
měsíční kupní opci při 30=S , %2=r  a %4=q  (zdroj \Ostatní_data\Grafy.nb) 

 Vega měří poměr změny volatility bazického instrumentu v závislosti na hodnotě 
opce. Pokud je vega vysoká, hodnota opce je velmi citlivá i na malé změny volatility. 
Nejcitlivěji reagují at-the-money opce. Navíc vega klesá v čase. Protože jako jediná 
ze všech měr není vega řecké písmeno, je k němu alternativou kappa Κ . 

 Rho Ρ  představuje poměr změny opční ceny v závislosti na úrokové sazbě a platí 
za nejméně významný ukazatel. Nejcitlivější na úrokovou míru jsou opční práva hluboko 
v penězích. V případě FX-opcí máme dvě míry Ρr  a Ρq  (jednu pro každou úrokovou 
sazbu). 

 Theta Θ  měří citlivost hodnoty opce na čase. Nejcitlivější jsou at-the-money opce. 
S blížícím se okamžikem splatnosti se theta přibližuje k nule. Vyšší volatilita znamená také 
větší thetu. 

 Gamma Γ  popisuje chování delty v závislosti na změně ceny podkladového aktiva. 
Matematicky vyjádřeno je gamma první derivací delty podle tS . Větší hodnota znamená 
vyšší citlivost, největší hodnotu mají opce na penězích. 

Jak se změní hodnota evropské FX-opce při malých změnách základních 
proměnných, udávají níže uvedené parciální derivace (3.17a, b) podle jednotlivých faktorů: 
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3.7 Volatilita 
Předpoklad konstantní volatility ve výše zmiňovaných oceňovacích modelech je 

velice důležitý, ve skutečnosti se totiž volatilita aktiv na trzích v průběhu času mění. Navíc 
je volatilita jedinou proměnnou, kterou není možné přímo zjistit na základě znalosti 
ostatních parametrů, řešení totiž nejde analyticky vyjádřit a je proto potřeba ho hledat 
numericky. Znalost problematiky volatility je tedy pro úspěšné obchodování nesmírně 
důležitá. 
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3.7.1 Historická volatilita 
Historickou volatilitou (historical volatility) rozumíme průběh cenových změn 

(denních, týdenních,…) podkladového aktiva za určité časové období v minulosti. Je 
vypočtena jako směrodatná odchylka logaritmů výnosů a bývá označována jako statistická 
volatilita. 
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Výše uvedená volatilita je za měřené časové období. Abychom získali čísla navzájem 
dobře porovnatelná, uvádí se volatilita zpravidla na roční bázi (per annum). 

,.. hap σσ =  kde h  je počet obchodních časových období za rok2. (3.26) 

Jedná se o  přímý ukazatel, jenž se často používá ke kvantifikaci rizikovosti 
bazického instrumentu.  K výpočtu do opčního modelu ale potřebujeme předpokládanou 
budoucí tržní volatilitu. Jednou z možností, jak ji odhadnout, je pomocí statistického 
odhadu rozptylu. Není ovšem jasné, jak velký počet pozorování použít – příliš velký počet 
vede k přeceňování historických dat, nízký zase ke statisticky méně kvalitnímu odhadu. 
Navíc takový odhad je retrospektivní, a tedy spoléhá na opakování historie. 

3.7.2 Implikovaná volatilita 
Proto se používá tzv. implikovaná volatilita (implied volatility), která nereflektuje 

historická ale aktuální tržní data. Mělo by tedy stačit zjistit volatilitu správně oceněné opce 
na identické podkladové aktivum se stejnou nebo alespoň podobnou dobou splatnosti. Graf 
implikovaných volatilit opcí lišících se pouze v realizační ceně však vykazuje jisté defekty, 
které stále nebyly uspokojivě vysvětleny, a navíc jeho tvar do jisté míry závisí na druhu 
trhu, na němž se nacházíme. Empiricky bylo prokázáno, že dostačující je odhad budoucí 
volatility implikovanou volatilitou kupní opce, která je nejblíže na penězích. 

3.7.3 Volatility smirk (skew), volatility smile 
Jednou z poruch grafu implikovaných volatilit je, že křivka klesá s rostoucí dodací 

cenou. Opce na akcie a akciové indexy jsou charakteristické křivkou, která se označuje 
jako volatility smirk či volatility skew a klesá neustále. Deep-in-the-money call opce stojí 
více, než predikuje Black-Scholesův vzorec, zatímco deep-out-the-money call opce jsou 
levnější. Primárně jsou totiž investoři v podléhajícím aktivu v dlouhé pozici (sází tedy na 
růst jeho ceny), a proto je vypisování krytých call opcí mimo peníze nejpopulárnější 
jednoduchou opční strategií. To však stlačuje hodnotu těchto opcí, což znamená nižší 
implikovanou volatilitu pro vyšší realizační ceny. Jednou z dalších uváděných příčin bývá 
fakt, že se tím zrcadlí obava investorů na akciových trzích z výrazného propadu. Ve snaze 
ochránit svá portfolia proto především velcí institucionální hráči kupují put opce 
v penězích a tato aktivita zvyšuje jejich prémii, a tedy implikovanou volatilitu pro 
realizační ceny nad úrovní at-the-money. 

                                                 
2 Aktuální počet obchodních dní v roce se v závislosti na různých faktorech jako víkendy, státní svátky 

pro danou zemi, přestupný rok, atd. mění. Standardně pohybuje okolo 250 dní. 
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Naproti tomu především měnové opce vykazují jev nazývaný volatility smile – křivka 
od určitého bodu zase roste a svým tvarem připomíná úsměv – odtud její název. Tento bod 
bývá velice blízko realizační ceně opce na penězích, nejčastěji se minimum nachází 
napravo od ní. Opce s krátkou splatností jsou charakteristické více prohnutou křivkou než 
opce s delší životností. To je důvod, proč se někdy používají sofistikovanější modely 
vycházející z Black-Scholese, které za pomoci různých numerických postupů efekt 
volatility smile zohledňují. Tento fenomén se začal objevovat až po krizi kapitálového trhu 
v roce 1987. Z pohledu chování investorů to znamená, že předpokládají častější výskyt 
extrémních cenových výkyvů, než odhaduje log-normální rozdělení, a to jednak v důsledku 
nekonstantnosti volatility měnových párů a také kvůli možnému výrazněji „skokovitému“ 
cenovému pohybu, často mezi jednotlivými obchodními seancemi nebo v reakci na kroky 
centrálních bank v průběhu obchodování. 

Ještě poznamenejme, že komodity se vyznačují inverzním vztahem vůči akciím. 
Implikovaná volatilita u komoditních opcí je proto nejvyšší u vysokých dodacích cen 
a nejnižší u nízkých. Tvar křivky také deformují vysoké bezrizikové úrokové míry. 

3.8 Kótované opční strategie 
Implikovaná volatilita je ukazatel nejméně stejně tak důležitý jako samotná tržní cena 

opčního práva. Pokud je opce držena jako součást delta-neutrálního portfolia, tj. portfolia 
zajištěného proti malým změnám v ceně bazického instrumentu, bude implikovaná 
volatilita pravděpodobně tím nejdůležitějším faktorem. Je dokonce natolik důležitým 
ukazatelem, že obchodníci často opce nekótují v ceně, nýbrž přímo ve volatilitě. V praxi 
pochopitelně investoři nedrží pouze jeden kontrakt, ale disponují celým portfoliem různých 
opcí o rozličných strategiích3. 

Krom obchodování s oběma typy opcí (ať již na –, v – nebo mimo peníze), existují tři 
obzvláště likvidní a kótované strategie, které by bylo vhodné zmínit. Jsou to jmenovitě 
25 delta risk reversal, delta neutral straddle a 25 delta strangle. 

3.8.1 25 Delta risk reversal 
Risk reversal je kombinací opačných pozic v nákupní a prodejní opci na identický 

bazický instrument, se stejným datem expirace a rozdílnou realizační cenou, přičemž 
rozlišujeme long risk reversal, tedy  long call se strikem 1X  a short put se strikem 2X , kde 

21 XX > , a zrcadlovou pozici short risk reversal. Kupující strategie profituje na růstu ceny 
podkladového aktiva nad 1X , zatímco při poklesu ceny bazického instrumentu pod 2X  

dochází ke ztrátě. Navíc se dá pomocí risk reversal měřit pozice na měnovém trhu FOREX 
a představuje další užitečnou informaci pro učinění investičního rozhodnutí.  

Velmi často se realizační ceny volí tak, aby se prémie obou opcí sobě rovnaly – vstup 
do pozice při uzavření kontraktu je pro obě strany bezplatný. Proto je tato strategie tolik 
populární a můžeme ji považovat za poměrně agresivní. 25 delta risk reversal je pak další 
speciální případ: kombinace opačných pozic v kupní opci s deltou 0,25 (25 delta call) 
a prodejní s deltou -0,25 (-25 delta put) a volatilita (cena) této strategie je jednoduše rozdíl 

                                                 
3 Proces delta hedgingu se pak aplikuje na celý soubor kontraktů. 
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volatilit (cen) těchto dvou kontraktů. Teoreticky by se obě tyto opce měly kótovat při stejné 
volatilitě a cena této strategie by tak měla být rovna nule. Přesto tomu tak vlivem tržních 
mechanismů, nabídky a poptávky není a poskytuje nám další informaci navíc, a to kterým 
směrem je vychýlen názor trhu na budoucí vývoj bazického instrumentu. Kladný risk 
reversal tedy říká, že volatilita call opcí (a v důsledku toho i cena) je větší než u put – více 
účastníků trhu sází na vzestup kurzu podléhajícího aktiva než na pokles.  

3.8.2 Delta neutral straddle 
Klasická strategie straddle se skládá z dlouhé pozice v kupní a prodejní opci 

na shodné podkladové aktivum se stejným strikem a datem expirace. Její držitel profituje 
z pohybu ceny podkladového aktiva bez ohledu na jeho směr a potom hovoříme o long 
straddle, prodávající této strategie je v pozici short straddle. Do straddle pozice 
samozřejmě můžeme vstoupit za libovolnou realizační cenu, nejčastěji to ale bývá 
v podobě opcí na penězích. O pozici straddle řekneme, že je delta-neutrální, jestliže je 
výsledná delta pozice rovna nule. 

3.8.3 25 Delta strangle 
Strangle odpovídá strategii straddle, jen při různých realizačních cenách. Obecně je 

proto tato strategie levnější než straddle, naproti je profitabilní až při větších pohybech 
v ceně bazického instrumentu. 25 delta strangle je složena ze stejné pozice ve 25 delta call 
a -25 delta put opci. Volatilitou této strategie se pak rozumí rozdíl průměru volatilit těchto 
dvou práv a volatility ATM opce. 

25 delta risk reversal a 25 delta strangle spolu volatilitou ATM opce jsou základními 
stavebními kameny při konstrukci křivky volatility smile, která následně slouží 
k odhadování dalších volatilit pro jiné realizační ceny. 
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4. Analytická část 
Vraťme se ke koeficientu zajištění (hedge ratio, kapitola 3.4). Black a Scholes 

do svého modelu zakomponovali koncept bezrizikového zajištění (riskless hedge), podle 
něhož existuje teoreticky ke každé opční pozici ekvivalentní pozice v podléhajícím aktivu, 
a to taková, že malá změna v jeho ceně povede k zrcadlově opačnému posunu v ceně opce. 
Pokud tedy existuje nesprávně oceněná opce, tak k využití této výhody je nutné provést 
bezrizikové zajištění vzájemnou kompenzací opční pozice a příslušné pozice v bazickém 
instrumentu. Správný poměr podkladového aktiva potřebného k tomuto kroku vyjadřuje 
právě koeficient zajištění. 

4.1 (Dynamický) delta hedging 
Protože však výše popsaná citlivost na změnu ceny není nic jiného než míra delta, 

která je u podkladového aktiva zjevně rovna jedné, vyjadřuje koeficient zajištění a delta 
totéž. Neboli k zajištění opční pozice s kladnou (resp. zápornou) deltou musí investor (ať 
už v podobě promptního nebo termínového obchodu) prodat (resp. koupit) delta-násobek 
objemu příslušného bazického instrumentu. Výsledkem této strategie, která je mezi 
obchodníky velice rozšířená, bude portfolio s celkovou deltou rovnou nule, tzv. delta-
neutrální. Zajišťovacímu procesu využívajícímu korelaci mezi dvěma instrumenty se říká 
delta hedging a poprvé jej popsali v roce 1967 Edward Thorp a Sheen Kassouf. Jak již 
víme, delta se mění se změnou libovolné vstupní proměnné a její chování v závislosti 
na změně ceny bazického instrumentu popisuje míra gamma, jež je pro bazický instrument 
rovna nule. Proto je potřeba neustále udržovat deltu portfolia na hodnotě co nejblíže nule 
opakovaným rebalancováním, tzv. dynamickým delta hedgingem. 

4.2 Základní myšlenka modelu 
Investor si v čase T1 zakoupí opci. Hodnota její implikované volatility je pak taková, 

aby při jejím vstupu do oceňovacího Garman-Kohlhagenova modelu byla výsledná cena 
opce rovna zaplacené prémii. Nyní investor aplikuje principy delta-neutrálního portfolia. 
Dynamickým delta hedgingem tedy bude nákupy a prodeji bazického instrumentu až do 
expirace v čase T2 udržovat celkovou delta expozici portfolia složeného z této opce a jejího 
základního aktiva v libovolném okamžiku >∈< 21; TTt  rovnu nule. V den, kdy opce 
vyprší, zná z celé operace svůj celkový příjem – ten je roven součtu hodnoty pozice v 
podkladovém instrumentu ze zajišťovacího procesu a případného uplatnění opce, skončí-li 
v penězích. Je-li tato částka vyšší než zaplacená prémie vztažená do času vypršení T2, pak 
investor realizoval zisk nad výnos bezrizikové úrokové míry, rovný rozdílu těchto částek (v 
případě, že by byl zisk menší než výnos bezrizikové sazby, nemělo by pro investora opční 
obchodování význam – podstupoval by zbytečné riziko při nižším profitu). V řeči volatility 
tedy byla zaplacená implikovaná volatilita nižší než pak skutečná pozorovaná. Naopak, je-
li výsledný rozdíl záporný, investor akceptoval nadhodnocenou implikovanou volatilitu, 
zaplatil za právo více a v důsledku toho realizoval ztrátu. 

Hledáme-li skutečnou, historickou volatilitu opce, pak je to z našeho pohledu taková, 
že po zaplacení jí odpovídající prémie nedosáhneme při dodržení výše uvedených pravidel 
pro delta-neutrální portfolio ani zisku ani ztráty, tedy zaplatíme férovou hodnotu (fair 
value). A zde leží jádro problému. Abychom určili výslednou volatilitu, musíme nejprve 
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najít férovou cenu práva a k tomu potřebujeme znát celkový příjem z obchodování. Jedním 
z parametrů ovlivňujících řeckou míru delta je však právě volatilita. Změní-li se volatilita 
opce, změní se také její delta, což se promítne do procesu dynamického delta hedgingu 
a v konečném důsledku pak do příjmu z celého procesu. 

4.3 Iterační proces 
Jádrem modelu je iterační proces simulující dynamický delta hedging. Na začátku 

simulace máme pro daný den opci na měnu a nedisponujeme bazickým instrumentem 
(pozice v podléhající měně je nulová). Dále si zvolíme domácí a zahraniční bezrizikovou 
úrokovou míru a vstupní volatilitu4. Pro první spotový kurz z tohoto dne vyjádříme deltu 
celého portfolia, v tomto případě rovnu pouze samotné deltě opce. Je-li delta portfolia 
kladná, prodáme zahraniční měnu v objemu delta-násobku nominálu opce a proti tomu 
dostaneme ekvivalentní množství domácí měny přepočítané tímto spotovým kurzem. 
Provedli jsme první delta zajištění. Nyní iterační krok zopakujeme pro všechny další 
spotové kurzy. Na konci každého obchodního dne zjistíme pozici v bazickém instrumentu, 
tedy objem domácí a zahraniční měny. Celý objem měny v dlouhé pozici uložíme a úročí 
se do dalšího obchodního dne bezrizikovou mírou pro danou měnu. Krátkou pozici 
pokryjeme zapůjčením celého objemu do příštího obchodního dne za příslušnou 
bezrizikovou sazbu5. V den vypršení opce považujeme za závěrečný kurz poslední nám 
známý z tohoto dne a po provedení posledního zajištění opci za tento kurz, je-li v penězích, 
uplatníme. Nyní tedy máme v portfoliu pouze podkladové aktivum a můžeme v domácí 
měně vyčíslit konečný příjem z opčního obchodování. Jeho zdiskontováním přes domácí 
bezrizikovou míru ke dni zakoupení opce pak dostaneme opční prémii, k níž numericky 
najdeme odpovídající volatilitu. Celý proces dynamického delta hedgingu tohoto 
konkrétního kontraktu pak simulujeme znovu s takto nově získanou volatilitou. 

4.3.1 Ukončení iteračního procesu 
V ideálním případě iterační proces skončí a nalezne řešení úlohy, pokud pro 

do iterace vstupující volatilitu získá stejný příjem z obchodování jako v iteraci předchozí, 
tzn. opět tuto volatilitu. Ta je pak onou hledanou historickou hodnotou. Nikde však 
nemáme zajištěno, že iterační proces vždy ke správnému řešení konverguje. 
Ve výjimečných případech, jak si ukážeme později, dokonce úloha při definovaných 
vstupních podmínkách nemusí mít řešení. Proto je potřeba stanovit si podmínky, za nichž 
se proces ukončí. Iterační procedura se tedy přeruší: 

(i) nalezne-li volatilitu, která se již v některé z předchozích iterací objevila, 

(ii) nebo nebude-li možno k dané prémii (zdiskontovanému příjmu z obchodování) 
přiřadit volatilitu, 

(iii) nejpozději však po padesáti krocích. 

                                                 
4 Volbě těchto vstupních parametrů se věnují následující subkapitoly.  
5 Technicky úložku a zápůjčku řeší cash managament formou jednodenního zajišťovacího měnového 

swapu.  
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Výše uvedené body jsou seřazeny sestupně podle četnosti jejich výskytu. Nejčastěji 
se iterační proces ukončí z důvodu duplicitního výskytu volatility v sérii nalezených 
hodnot – sekvence volatilit mezi těmito duplicitními hodnotami se opakuje a vede 
k zacyklení celého procesu, který by se tak podle (iii) ukončil až po padesáti krocích a 
zvyšoval by časovou náročnost programu. Ve výjimečných případech může být výše opční 
prémie (resp. zdiskontovaný příjem) dokonce nekladná a úloha nemá smysl. Pak se 
simulace ukončí a poslední zaznamenanou hodnotou bude nula, abychom identifikovali 
tento problém. Blíže se jím budeme zaobírat v optimalizační části. Poslední podmínka (iii) 
v našem případě nenastane nikdy, proces se ve všech simulacích ukončil vždy dříve 
na základě (i) nebo (ii) a limit padesát byl stanoven s více než dostatečnou rezervou až 
zpětně právě na základě získaných výsledků. 

Delta hedging obecně generuje profit – investor při zajišťování kupuje bazický 
instrument s jeho klesající cenou a naopak prodává při rostoucím kurzu. Vzhledem k tomu, 
výnos ze samotné opce je nezáporný (opce se buď realizuje, pak přináší zisk, nebo 
propadne jako bezcenná), měl by být příjem z opčního obchodování z pohledu delta-
neutrálního portfolia také kladný. Po vypršení/realizaci práva drží investor zrcadlovou 
pozici v podkladovém aktivu. Pokud skončila opce v penězích, má investor díky 
zajišťovacímu procesu prodáno podléhající aktivum v objemu jejího nominálu. V opačném 
případě by měl také investor (opět ze stejných příčin) skončit s nulovou pozicí v bazickém 
instrumentu. V obou variantách pak příjem z opčního obchodování představuje zisk na 
domácí měně z průběhu zajišťovacích operací. Je potřeba si ale uvědomit, že deltu 
ovlivňuje krom ceny základního aktiva ještě jedna proměnná, a tou je čas. Jeho efekt je 
potlačen v případě opcí na penězích. Při vzrůstu kurzu nad cenu, kterou měl bazický 
instrument v okamžiku vstupu do opčního kontraktu6, se opce dostává do peněz, zatímco 
při poklesu se z ní stává opce mimo peníze. Problém však může nastat například u koupě 
call opce mimo peníze. Pokud od prvotního zajištění cena podkladového aktiva pouze 
poroste, ale nepřekročí realizační cenu, pak právo propadne bezcenné a během růstu kurzu 
budeme muset celý původně prodaný objem v podléhajícím instrumentu dokoupit dráž 
s tím, jak nakonec převáží vliv krátící se životnosti opce nad růstem spotové ceny a její 
delta se bude blížit nule. Ve výsledku tedy bude příjem z obchodování záporný.  

4.4 Vstupní data a podmínky 

4.4.1 Spotové kurzy EUR/CZK 
Podkladovým aktivem pro simulace bude nejpoužívanější tuzemská cizí měna, euro7. 

Zdrojová vysokofrekvenční data spotových kurzů měnového páru EUR/CZK máme 

                                                 
6 což je současně realizační cena. 
7 Euro (symbol €, podle ISO měnový kód EUR) – společná měna členských států Evropské hospo-

dářské a měnové unie – vzniklo v kreditní podobě 1. ledna 1999 a fyzicky pak přesně o tři roky později. 
V současnosti se používá celkem v 15 zemích Evropské unie a jejich výčet se bude v budoucnu plánovaně dál 
rozšiřovat. Oficiálním platidlem se euro stalo také mimo EU. Další země k němu mají stanoven pevný 
přepočítací kurz a je tak po americkém dolaru druhým nejdůležitějším platidlem na světě. Navíc jeho role 
stále sílí. Měnovou politiku řídí Evropská centrální banka (European Central Bank, ECB) z německého 
Frankfurtu nad Mohanem. Se vznikem nové měny samozřejmě vyvstala potřeba referenční mezibankovní 
sazby. Pro peněžní a kapitálové trhy jí je sazba  EURIBOR ® a EONIA ®. 
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k dispozici pro období od 17. ledna 2001 do 30. listopadu 2006. Jedná se o 183 535 hodnot 
v intervalu 27,852 až 35,568 CZK za 1 EUR, odečítaných v krátkých intervalech (řádově 
minuty) z českého devizového trhu přes excelovský doplněk Reuters8 terminálu České 
spořitelny, a. s. a importovaných do systému Mathematica. Za účelem eliminace nad-
bytečných operací došlo k vyloučení všech v řadě za sebou stejných kurzů pro daný 
obchodní den a jejich nahrazení pouze jediným záznamem. Takovýmto způsobem 
opakující se údaje jsou zcela nadbytečné a pouze zvyšují časovou náročnost programu. 
Znamenají totiž neměnnost vstupních parametrů, a tedy i delty opce. Výsledkem je textový 
soubor na přiloženém CD ROM \Vstupní_data\EUR-CZK_Spot\EURCZK.txt reprezen-
tovaný řádkovým vektorem dvojic ve tvaru {datum, příslušný FX-kurz} tak, jak přicházely 
z terminálu, bez nějaké bližší časové specifikace. Celkově disponujeme 178 126 kurzy pro 
1 496 obchodních dní, tzn. v průměru 119 kurzů připadajících na jeden obchodní den, což 
již představuje dostatečně relevantní soubor dat9. Bližší pohled na strukturu dostupných 
kurzů EUR/CZK poskytují níže uvedené grafy 4.1 a 4.2. 

 
Graf 4.1: Vývoj měnového kurzu EUR/CZK od 17. 1. 2001 do 30. 11. 2006 (zdroj 
\Ostatní_data\EURCZK_info.nb) 

                                                 
8 V říjnu roku 1851 založil v Londýně německý imigrant Paul Julius Reuter agenturu Reuters. 

Zpočátku přenášela kotace mezi burzami v Londýně a Paříži pomocí nově položeného kabelu mezi 
anglickým Doverem a francouzským Calais. S rostoucí popularitou rozšířila působnost na další evropské 
země a obohatila svůj obsah o hlavní ekonomické zprávy z celého světa. Postupně se z ní stala největší, 
mezinárodní, multimediální společnost poskytující zpravodajství. Přesto je v současnosti více než 90 % 
příjmů generováno z finančních služeb. Terminály Reuters a jejich sada produktů jsou považovány 
za nepsaný standard, ať již ve vztahu obchodník-obchodník nebo obchodník-zákazník. Roku 1984 vstoupila 
agentura na burzu. 

9 Při zpracování datové složky je potřeba mít na paměti rozdílný způsob interpretace data a času 
v programech Excel a Mathematica, jehož důsledkem je v pořadovém vyjádření kalendářního data posun 
o dva dny. Zatímco Excel přiřazuje 1. 1. 1900 0:00 hodnotu 1, Mathematica začíná nulou. Navíc Microsoft 
Excel nesprávně považuje rok 1900 za přestupný (viz průkazné soubory \Ostatní_data\1900_02_29.xls a 
1900_02_29.nb), což spolu s rozdílným začátkem datování vytváří výše zmíněnou diferenci dva dny. 
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Graf 4.2: Četnost výskytu počtu spotových kurzů v jednom obchodním dni (zdroj \Ostatní_ 
data\EURCZK_info.nb) 

V části 3.7.3 jsme zmínili jev volatility smile a jeho možné příčiny. Podívejme se 
na procentuální změnu dvojic za sebou jdoucích FX-kurzů a pokusme se najít příklad 
výrazného skokovitého pohybu. Současně s tím ověříme, zda soubor neobsahuje anomálii, 
která by mohla simulaci poškodit. 

Žádný z kurzů se od svého předchůdce neliší o více než 1,6 % jeho hodnoty, ke 
změně větší než 1,5 % dochází v jednom případě (v sérii dat z 3. 5. 2004)10. Podívejme se 
na všechny pohyby větší než 1 %, přehledně je s tučně zvýrazněnými přechody uvádí 
tabulka 4.3, kde jsou pro posouzení trendu navíc ještě na každém řádku vypsány také dvě 
předcházející a dvě následné hodnoty. 

 
Tabulka 4.3: Kurzové změny větší než 1 % (zdroj \Ostatní_data\EURCZK_info.nb) 

Objevili jsme šest podezřelých dvojic, z toho ve čtyřech případech došlo ke skoko-
vité změně kurzu o více než 1 % v průběhu obchodního dne (21. 1. 2002, 4. 4. 2002, 10. 4. 
2002 a 3. 5. 2004) v krátkém intervalu mezi dvěma po sobě jdoucími odečty z terminálu 
a ve dvou případech se o více než 1 % odlišovala nám první známá hodnota z daného dne 
od poslední hodnoty ze dne předešlého (z 24. 6. 2002 na 25. 6. 2002 a z 12. 8. 2002 na 13. 
8. 2002). Ve všech případech však hodnoty, které změně předchází a po ní následují, 
potvrzují, že se nejedná o datový šum, nýbrž o nový trend. 

                                                 
10 Viz \Ostatní_data\EURCZK_info.nb. 



4. Analytická část 28 

    

4.4.2 Minimální objem zajištění, nominální hodnota opce 
Prováděné operace na měně na mezibankovním trhu bývají standardizovány, to 

znamená, že objemy, v nichž probíhají, jsou vyjádřené jako celočíselné násobky předem 
stanoveného minimálního objemu (například sto tisíc EUR), což je zároveň nejmenší 
hodnota, kdy vůbec budeme delta zajištění provádět. Čím vyšší bude tato minimální 
hodnota, tím méně přesné simulace delta hedgingu z pohledu delta-neutrálního portfolia 
docílíme, ale omezíme tím na druhou stranu počet nutných zajišťovacích operací a s tím 
případné spojené (transakční) náklady. Míru minimálního zajištění ovšem nebudeme 
vyjadřovat jako absolutní částku, ale relativně pomocí delty, aby simulace nedávala různé 
výsledky pro opční kontrakty s odlišnou nominální hodnotou. Převedeno do EUR to je 
ekvivalentně tento minimální delta-násobek z nominálu opce. Nominální hodnota pro 
simulaci opčního obchodování bude vzhledem k reálně probíhajícím operacím na českém 
derivátovém trhu, s nimiž se pak budeme chtít porovnávat, standardně 10 miliónů EUR. 
Budeme-li tedy hedgovat minimálně násobky 0,1 delta, budeme kupovat a prodávat 
násobky 1 mil. EUR, v případě minimálních operací v objemu 0,01 delta to bude 100 tis. 
EUR, atd. Při změně nominálu je potřeba minimální absolutní částku příslušně přepočítat. 

4.4.3 Bezrizikové úrokové míry 
Jelikož chceme simulaci maximálně přiblížit reálnému obchodování, musíme si nade-

finovat některé další podmínky a zmínit faktory, které případně zanedbáme a říct si, jaký je 
jejich případný dopad. Vzhledem k počítaným splatnostem do jednoho roku za bezrizikové 
míry zvolíme sazby peněžního trhu EURIBOR pro EUR a PRIBID pro CZK11.  

EURIBOR ® (Euro Interbank Offered Rate) je sazba, za kterou nabízí jedna banka 
mezibankovní depozitum denominované v EUR druhé, a poprvé byla její hodnota 
stanovena 30. prosince 1998 pro obchodní den 4. leden 1999. Zaštiťuje ji European 
Banking Federation (FBE), která sestává z cca 5 000 bank ve státech EU, Norsku, 
Švýcarsku a na Islandu a členů Financial Markets Association (ACI). Tyto bankovní domy 
mají vysokou kredibilitu a byly pečlivě vybrány podle různých kritérií, aby plně odrážely 
velkou diverzifikovanost eurového peněžního trhu, což činí z EURIBORu reprezentativní 
a dobře fungující sazbu. Na denní bázi se pro spotovou valutu (T+2) stanovují sazby 
s různými splatnostmi od 1 týdne do 1 roku, konkrétně 1 týden (1 W), 2 týdny (2 W), 
3 týdny (3 W), 1 měsíc (1 M), 2 měsíce (2 M), atd. až 12 měsíců (12 M). 

PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate), resp. PRIBID (Prague Interbank Bid 
Rate), je referenční hodnota úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit, kterou 
počítá pro Czech Forex Club tzv. kalkulační agent z kotací pro prodej (offer) depozit, resp. 
nákup (bid), v souladu se standardními pravidly obchodování podle postupu České národní 
banky (ČNB). Sazby dodávají referenční banky na denní bázi pro splatnosti: 1 den (O/N), 1 
a 2 týdny a 1, 2, 3, 6, 9 a 12 měsíců s vypořádáním T+2 (s výjimkou O/N). Spread mezi 
PRIBIDem a PRIBORem je vždy 10 procentních bodů. 

                                                 
11 V naprosté většině případů bude simulace probíhat na dlouhé pozici v nákupní opci reprezentované 

kladnou deltou. Budeme se tedy zajišťovat prodejem EUR (pozice short, a proto offer sazby) proti nákupu 
CZK (pozice long, a proto bid sazby). Souhrnný přehled úrokových měr EURIBOR a PRIBID (PRIBOR) je 
uložen v Excel souboru \Vstupní_ data\Sazby\Sazby_EURIBOR_PRIBID.xls. 
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Platná úroková konvence pro výše zmíněné sazby je ACT/360 (actual/360), která 
pracuje s podílem skutečného počtu dní za sledované období fixními 360 dny v roce. 

4.4.4 Postačující přesnost historických volatilit 
Pro ukončení iteračního procesu z důvodu nalezení řešení je potřeba si stanovit, 

s jakou přesností hledané volatility potřebujeme, aby se jednalo současně o kompromis 
s časovou náročností úlohy, která rozhodně není zanedbatelná12. Pro naše účely je plně 
postačující, budeme-li v procesu nalezené volatility zaokrouhlovat na 0,1 %. Možná 
nepřesnost je na jednu stranu dostatečně malá, aby nám výsledek nemohla zkreslit nad 
rámec jeho použitelnosti pro účely případného následného porovnání s reálnými daty, 
na druhou stranu je zároveň dostatečně velká pro včasné ukončení samotného iteračního 
procesu. 

4.4.5 Den expirace v oceňovacím modelu 
Den expirace je pro obchodování s opcí důležitý především kvůli faktu, že nejpozději 

v tento den se musí kupující práva rozhodnout, zda jej využije. V případě měnového páru 
EUR/CZK je to například do 16:00 CET. Není vhodné poslednímu dni přiřadit váhu 
1/365 roku (resp. 1/366), protože s blížící se 16. hodinou se časová složka reálně blíží nule 
a oceňovací model by věrohodně neodrážel skutečné vnímání investorů, kteří na takovou 
opci pohlíží jen buď jako hluboko v penězích, nebo hluboko mimo peníze. To je důvod, 
proč se opce v den expirace z portfolia vyjímá a sleduje individuálně. Abychom tuto 
skutečnost v simulaci postihli v maximální možné míře, je potřeba, aby se příslušně 
chovala i delta opčního kontraktu. Z tohoto důvodu přiřadíme poslednímu dni co nejmenší 
možnou hodnotu. Pro bezproblémové fungování programu je jí 0,000001 roku. 

4.5 Optimalizace 
Simulace bude prováděna v programu Mathematica13. Procedura ladění byla nejprve 

prováděna ve verzi 5.1 for Students, s rozšířením dynamické vizualizace ve verzi 6.0 pak 
byl výstup z procesu delta zajištění navíc obohacen o animaci grafů. 

                                                 
12 Například při výpočtu 12měsíčních historických volatilit call opcí jen pro rok 2002 musí iterační 

proces v jediném svém kroku projít všechny zaznamenané měnové kurzy za celé období 12 měsíců. To se 
opakuje až do jeho ukončení a celkově vyhodnotí 30 802 918 možných delta zajištění. My hledáme volatilitu 
jednak pro všech 256 obchodních dní a navíc vše testujeme pro vícero startovacích hodnot. 

13 Mathematica, jádrový produkt společnosti Wolfram Research, představuje po dvacetiletém vývoji 
světově nejznámější programový systém s výkonným programovacím prostředím pro provádění numerických 
a symbolických výpočtů a vizualizaci dat, díky čemuž nachází široké uplatnění zejména v oblasti vědecko-
technických výpočtů, statistickém zpracování dat či finančním managementu a hrála rozhodující roli v řadě 
závažných objevů. Dnes se používá také v biologii, společenských a dalších vědách, v inženýrství je 
považována za jakýsi standard. Je však také velmi oblíbená mezi umělci, skladateli, lingvisty, právníky nebo 
ve školství. Svou obsáhlostí se řadí mezi jedny z největších aplikací a představuje jednoznačný průlom 
v softwarovém inženýrství a programování orientovaném na koncového uživatele. V současnosti poslední 
uvolněná plná verze nese označení 6.0. 



4. Analytická část 30 

    

4.5.1 Model I – metoda postupných kroků 
Proces postupného ladění14 a hledání nejlepší metody začneme simulací třicetidenní 

volatility kupní opce na penězích na kurzových datech z roku 2001. Jako bezrizikové sazby 
vzhledem k délce trvání opčního kontraktu použijeme jednoměsíční sazby EURIBOR 
a PRIBID. Jelikož již víme, že nízké sazby patří v oceňovacím modelu mezi veličiny spíše 
s menším vlivem, což si také blížeji budeme demonstrovat v subkapitole 5.2, nepřiřadíme 
každému dni mu příslušnou jednoměsíční sazbu, ale aproximujeme je z důvodu 
zjednodušení jejich aritmetickým průměrem v daném roce. Ačkoli mají obě sazby 
spotovou valutu (T+2), stejně jako je tomu také v případě spotových kurzů EUR/CZK, 
zjednodušíme si dále celou simulaci zanedbáním těchto dvou dní posunem valuty na T+0. 
Teoreticky bychom měli například v měnovém spotovém kurzu oba dny zohlednit 
diskontováním přes O/N- a T/N-sazby obou měnových složek, ale tento dopad je prakticky 
nulový, a proto se nedopustíme nějaké závažnější chyby. Iterační proces proběhne pro 
třináct vstupních volatilit rozmístěných v pravidelných půlprocentních krocích, počínaje 
3 % a 11,5 % konče, a to nejprve s minimálním zajišťováním na 0,1 delta, což z objemu 
nominálu představuje 1 mil. EUR a ve dvou variantách, nejprve pro sazby rovny nule (pro 
účely snadnějšího hledání nekonzistencí a chyb) a pak následně již pro aproximované 
měsíční sazby15. Výsledkem je matice, která v každém řádku obsahuje počáteční datum, 
den expirace a souhrnný přehled nalezených hodnot, k nimž iterační proces postupně došel 
pro všech osmnáct startovacích volatilit (3,0 %, 3,5 %,…, 11,0 % a 11,5 %). Následně 
obdobně se zajištěním na násobky 0,01 delta (100 tis. EUR)16. 

 
Tabulka 4.4: Náhled matice výsledných jednoměsíčních volatilit pro prvních 6 obchodních 
dní z roku 2001 a startovací hodnoty 3,0 % a 3,5 % (zdroj …\0,5%_kroky_v_ 
intervalu\ATM_1M_Call_desetina\2001_1M_ ATM.nb) 

Pro lepší orientaci v matici vytvořme ke každé opci graf z 18 křivek pro všech 18 
hodnot vstupujících do iteračního procesu, kde na ose x bude počet provedených iteračních 
kroků a na ose y ke každému kroku vynesená příslušná nalezená volatilita17. Podívejme se 
nyní na tyto grafy, jaké situace při simulaci mohou nastat, a porovnejme je vždy pro 
minimální zajištění na 0,1 delta a 0,01 delta. 

 Ve většině případů se hodnoty sbíhají („konvergují“) s možným odlišným průběhem 
pro všechny počáteční vstupní volatility k jediné hodnotě – hledanému výsledku z pohledu 
námi výše definovaných podmínek: 

                                                 
14 Viz adresář \Výstupní_data\Ladění\. 
15 Viz soubory 2001_1M_ATM_sazby=0.nb a 2001_1M_ATM.nb v adresáři \Výstupní_data\Ladění\ 

0,5%_kroky_v_intervalu\ATM_1M_Call_desetina\. 
16 Viz adresář \Výstupní_data\Ladění\0,5%_kroky_v_intervalu\ATM_1M_Call_setina\. 
17 Tento grafický výstup zpracovávající přehledně celou matici výsledných volatilit pro všechny dny a 

startovací hodnoty je vždy k dispozici v příslušných adresářích ke všem simulacím v souborech 2001_1M_ 
ATM_ sazby=0_output.nb a 2001_1M_ATM_output.nb. 
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 minimální zajištění na 0,1 delta minimální zajištění na 0,01 delta 

 

 

 

 
Graf 4.5: Konvergence iteračního procesu při minimálním hedgingu 0,1 delta (vlevo) 
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a 0,01 delta (vpravo) (zdroj soubory 2001_1M_ATM_output.nb v adresářích …\0,5%_ 
kroky_ v_intervalu\ATM_1M_Call_desetina a …\ATM_1M_Call_setina) 

 případně iterační proces konverguje až na výjimečné případy: 

 minimální zajištění na 0,1 delta minimální zajištění na 0,01 delta 

 
Graf 4.6: Výjimky v konvergenci iteračního procesu při minimálním hedgingu 0,1 delta 
(vlevo) a 0,01 delta (vpravo) (zdroj soubory 2001_1M_ATM_output.nb v adresářích 
…\0,5%_kroky_ v_intervalu\ATM_1M_Call_desetina a …\ATM_1M_Call_setina) 

 Pro některé startovací hodnoty proces při 0,1 delta hedgingu konverguje a pro jiné 
kolem hledané hodnoty pouze kmitá („osciluje“): 

 minimální zajištění na 0,1 delta minimální zajištění na 0,01 delta 
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Graf 4.7: Oscilace a konvergence iteračního procesu při minimálním hedgingu 0,1 delta 
(vlevo) a 0,01 delta (vpravo) pro různé startovací hodnoty (zdroj soubory 
2001_1M_ATM_output.nb v adresářích …\0,5%_kroky_v_intervalu\ATM_1M_Call_desetina a 
…\ATM_1M_Call_setina) 

Ve všech třech výše zmíněných případech však stále pro zajištění na 0,1 delta 
nacházíme hledanou hodnotu, v případě hedgingu na 0,01 delta se tyto případné defekty 
dokonce neobjevují. 

 Pro některé dny však hodnoty konvergují pro různé startovací hodnoty při zajištění 
na 0,1 delta k vícero zjevně rozdílným číslům (nejčastěji ke dvěma): 

 minimální zajištění na 0,1 delta minimální zajištění na 0,01 delta 

 
Graf 4.8: Konvergence iteračního procesu při minimálním hedgingu 0,1 delta (vlevo) 
a 0,01 delta (vpravo) pro různé startovací hodnoty k rozdílným hodnotám (zdroj soubory 
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2001_1M_ATM_output.nb v adresářích …\0,5%_kroky_v_intervalu\ATM_1M_Call_desetina 
a …\ATM_1M_Call_setina) 

Zmíněná nejednoznačnost řešení nutně neznamená, že program či proces je chybně 
konstruován, oba výsledky jsou vzhledem k podmínkám správné. Na vině je ale příliš velká 
tolerance minimálního hedgingu 0,1 delta pro zajišťovací proces, která zapříčiní výraznější 
rozdíly v jeho výnosu pro různé vstupní volatility – to plyne ze srovnání s grafy napravo 
pro hedging 0,01 delta, kdy se tento jev nevyskytuje. 

 Křivka také může případně striktně oscilovat v širokém intervalu: 

 minimální zajištění na 0,1 delta minimální zajištění na 0,01 delta 

 
Graf 4.9: Oscilace iteračního procesu při minimálním hedgingu 0,1 delta (vlevo) a 0,01 
delta (vpravo) (zdroj soubory 2001_1M_ATM_output.nb v adresářích …\0,5%_kroky_v_ 
intervalu\ATM_1M_Call_desetina a …\ATM_1M_Call_setina) 

Stejně jako v předchozím případě nejsme s to pro zajištění na 0,1 delta hledanou 
hodnotu jednoznačně určit. Nabízí se však myšlenka, po vzájemném srovnání průběhu 
grafů 4.7 a 4.9 při zajištění obou úrovních delta, zda bychom hledanou hodnotu nemohli 
s úspěchem hledat v místě průsečíku jednotlivých trajektorií mapujících vývoj procesu pro 
různé vstupní hodnoty, přizpůsobit tomu původní model I a pokusit se tím odstranit 
minimálně alespoň tyto případy s oscilací, kdy simulace  0,1 delta hedging selhává. 

4.5.2 Model II – metoda průsečíku 

Z vybraných grafů modelu I je patrné, že vstupní volatilita může ovlivnit výsledek 
iterační procesu velice výrazně, a to i v případě konvergence procesu. S její rostoucí 
vzdáleností od konečného řešení očekávaně roste počet potřebných iterací a také se zvyšuje 
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pravděpodobnost, že křivka volatilit bude namísto konvergence pouze oscilovat. Všechny 
výše zmíněné problémy, na něž jsme při nejmenším hedgingu 0,1 delta narazili 
a demonstrovali na grafech 4.6–4.9, zdárně odstranilo zjemnění zajištění na úroveň 0,01 
delta, a to dokonce tak, že pro celý rok 2001 nedochází k jediné anomálii. Vidíme však, že 
je potřeba minimálně vyřešit otázku volby počátečních startovacích volatilit. 

Vyjděme z myšlenky průsečíků a pokusme se algoritmus původního modelu modifi-
kovat následovně: proces provede pouze jeden iterační krok pro vstupní hodnotu 3 % 
a 11,5 % a zaokrouhlí výsledek mimořádně ne na 0,1 %, ale 0,01 %. Spojíme každou 
příslušnou dvojici čísel a v průsečíku obou přímek (opět už s přesností na 0,1 %) 
představovaných těmito úsečkami budeme hledat historickou volatilitu v půlprocentním 
okolí kolem tohoto bodu, tentokráte s nejmenšími možnými kroky 0,1 %18. Budou-li 
například výstupem po prvním kroku dvojice {3,00 %, 4,89 %} a {11,5 %, 8,66 %}, pak 
kolem vzájemného průsečíku 6,40 % budeme simulovat proces pro startovací hodnoty 
5,9 %, 6,0 %,…, 6,8 % a 6,9 % – opět při minimálním zajištění 0,1 a 0,01 delta. Podívejme 
se, jak se tato modifikace modelu I chová a zda dosahuje většího úspěchu. 

 Ve většině případů křivky opět konvergují: 

 minimální zajištění na 0,1 delta minimální zajištění na 0,01 delta 

 

 

                                                 
18 Viz adresář \Výstupní_data\Ladění\0,1%_kroky_v_0,5%_okolí_průsečíku\. 
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Graf 4.10: Konvergence iteračního procesu při minimálním hedgingu 0,1 delta (vlevo) a 
0,01 delta (vpravo) (zdroj soubory 2001_1M_ATM_output.nb v adresářích …\0,1%_kroky_ 
v_0,5%_okolí_průsečíku\ATM_1M_Call_desetina a …\ATM_1M_Call_setina) 

 případně simulace konverguje až na výjimku: 

 minimální zajištění na 0,1 delta minimální zajištění na 0,01 delta 

 
Graf 4.11: Výjimka v konvergenci iteračního procesu při minimálním hedgingu 0,1 delta 
(vlevo) a 0,01 delta (vpravo) (zdroj soubory 2001_1M_ATM_output.nb v adresářích 
…\0,1%_kroky_v_0,5%_okolí_průsečíku\ATM_1M_Call_desetina a …\ATM_1M_Call_ setina) 

 Stejně jako u předchozího modelu existují situace, v nichž pro některé startovací 
hodnoty křivky konvergují a pro jiné oscilují: 

 minimální zajištění na 0,1 delta minimální zajištění na 0,01 delta 

 
Graf 4.12: Oscilace a konvergence iteračního procesu při minimálním hedgingu 0,1 delta 
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(vlevo) a 0,01 delta (vpravo) pro různé startovací hodnoty (zdroj soubory 2001_1M_ 
ATM_output.nb v adresářích …\0,1%_kroky_v_0,5%_okolí_průsečíku\ATM_1M_Call_ 
desetina a …\ATM_1M_Call_ setina) 

 anebo křivky oscilují vždy: 

 minimální zajištění na 0,1 delta minimální zajištění na 0,01 delta 

 

 
Graf 4.13: Oscilace iteračního procesu při minimálním hedgingu 0,1 delta (vlevo) a 0,01 
delta (vpravo) (zdroj soubory 2001_1M_ATM_output.nb v adresářích …\0,1%_kroky_v_ 
0,5%_okolí_průsečíku\ATM_1M_ Call_desetina a …\ATM_1M_Call_ setina) 

 Podobně v modelu II nalezneme případy, kdy pro zajištění 0,1 delta konvergují 
hodnoty ke dvěma různým číslům: 

 minimální zajištění na 0,1 delta minimální zajištění na 0,01 delta 

 
Graf 4.14: Konvergence iteračního procesu při minimálním hedgingu 0,1 delta (vlevo) 
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a 0,01 delta (vpravo) pro různé startovací hodnoty k rozdílným hodnotám (zdroj soubory 
2001_1M_ATM_output.nb v adresářích …\0,1%_kroky_v_ 0,5%_okolí_průsečíku\ATM_1M_ 
Call_desetina a …\ATM_1M_Call_ setina) 

Také model II potvrzuje nutnost minimálního zajišťování alespoň na 0,01 delta. 
Navíc ve výjimečných případech se ukazuje, že se výsledek nutně v půlprocentním okolí 
průsečíku nacházet nemusí, jak ostatně ilustruje graf 4.15 při 0,01 delta hedgingu. Model II 
tak umožňuje pouze výrazně se hledané hodnotě přiblížit a zvolit vhodnější startovací 
volatility. 

 
Graf 4.15: Konvergence iteračního procesu do bodu mimo 0,5% okolí průsečíku při 
minimálním hedgingu 0,01 delta (zdroj …\0,1%_kroky_v_0,5%_okolí_průsečíku\ATM_ 
1M_Call_setina\2001_1M_ATM_output.nb) 

4.5.3 Aplikace modelů I a II na 25 delta call a -25 delta put opce 
Aplikujme oba modely I a II opět na data z roku 2001 při minimálním zajištění 0,1 

a 0,01 delta, ovšem tentokráte nikoli na at-the-money call opci, ale na call (resp. put) opci 
s takovou realizační cenou, aby její delta byla rovna 0,25 (resp. -0,25). Touto modifikací se 
zadání ztěžuje, jelikož jako další proměnná do procesu vstupuje hodnota strike. Má-li mít 
opce deltu 0,25 (resp. -0,25), pak se změnou volatility v jednotlivých iteračních krocích 
dochází ke změně realizační ceny.  

Simulujme proces zajištění pro obě metody I a II a minimální hedging 0,1 a 0,01 
delta nejprve v první fázi při konstantní realizační ceně. Ta bude pro každou vstupní 
volatilitu taková, aby pro ni delta kupní (resp. prodejní) opce byla rovna právě 0,25 (resp. 
-0,25), a zůstane neměnná po dobu celého iteračního procesu19. Z grafického zpracování 
matice výsledných volatilit20 je více než patrný rozdíl mezi zajištěním na 0,1 a 0,01 delta, 
kdy menší minimální hodnota vede k výrazně přesnějším výsledkům. Metoda II je také 
úspěšnější v případech konvergence než model I. 

                                                 
19 Viz podadresář Fáze1=fixní_Strike ve složce 0,5%_kroky_v_intervalu v případě modelu I a 0,1%_ 

kroky_v_ 0,5%_okolí_průsečíku v případě modelu II. 
20 Viz soubory 2001_25_delta_call_output.nb (resp. 2001_-25_delta_ put.nb) v odpovídajících pod-

složkách. 
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Přistupme nyní k druhé fázi a uvažujme realizační cenu jako další proměnnou 
procesu. Podívejme se, jak se budou modely I a II pro minimální hedging 0,1 a 0,01 delta 
chovat a co na základě svých výsledků implikují21. 

 Navzdory začlenění nové proměnné do iteračního procesu konvergují stále oba 
modely v některých případech k historické volatilitě pro obě výše minimálního zajištění: 

 minimální zajištění na 0,1 delta minimální zajištění na 0,01 delta 

 
Graf 4.16: Konvergence iteračního procesu v modelu I při minimálním hedgingu 0,1 delta 
(vlevo) a 0,01 delta (vpravo) pro 25 delta call opci (zdroj soubory 2001_25_delta_call_ 
output.nb v adresářích …\0,5%_kroky_v_intervalu\Fáze2=proměnný_Strike\25_delta_Call_ 
1M_desetina a …\25_delta_Call_1M_setina) 

 minimální zajištění na 0,1 delta minimální zajištění na 0,01 delta 

 
Graf 4.17: Konvergence iteračního procesu v modelu II při minimálním hedgingu 0,1 delta 
(vlevo) a 0,01 delta (vpravo) na 25 delta call opci (zdroj soubory 2001_25_delta_call_ 
output.nb v adresářích …\0,1%_kroky_v_0,5%_okolí_průsečíku\Fáze2=proměnný_Strike\25_ 
delta_Call_1M_desetina a …\25_delta_Call_1M_setina) 

 Jelikož jsou oba kontrakty mimo peníze, tak k další komplikaci může dojít, pokud 
nastane případ uvedený v části 4.3.1. V ní jsme zmínili teoretickou možnost dosažení 
záporného příjmu z obchodování kvůli realizaci ztráty ze zajišťovacího procesu, a tedy 

                                                 
21 Stejná struktura souborů a adresářů jako v předchozí první fázi, pouze se změnou podadresáře 

na Fáze2=proměnný_Strike. 
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neexistenci řešení zadané úlohy. Tyto situace se tentokráte opravdu pro některé startovací 
hodnoty při 0,1 delta hedgingu objevují, a to dokonce shodně na obou testovaných 
modelech (viz nulové volatility v grafech): 

 minimální zajištění na 0,1 delta minimální zajištění na 0,01 delta 

 
Graf 4.18: Realizace ztráty ze zajišťovacího procesu v modelu I při minimálním hedgingu 
0,1 delta (vlevo) a 0,01 delta (vpravo) pro 25 delta call opci (zdroj soubory 
2001_25_delta_call_output.nb v adresářích …\0,5%_kroky_v_intervalu\Fáze2=proměnný_ 
Strike\25_delta_Call_1M_desetina a …\25_delta_Call_1M_setina) 

 minimální zajištění na 0,1 delta minimální zajištění na 0,01 delta 

 
Graf 4.19: Realizace ztráty ze zajišťovacího procesu v modelu II pro některé startovací 
hodnoty při minimálním hedgingu 0,1 delta (vlevo) a 0,01 delta (vpravo) na 25 delta call 
opci (zdroj soubory 2001_25_delta_call_output.nb v adresářích …\0,1%_kroky_v_0,5%_ 
okolí_průsečíku\Fáze2=proměnný_Strike\25_delta_Call_1M_desetina a …\25_delta_Call_ 
1M_setina) 
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 Opětovně také dochází ke konvergenci k vícero rozdílným hodnotám, mezi grafy 
nacházíme při 0,1 delta zajištění dokonce sbíhavost ke třem číslům: 

 minimální zajištění na 0,1 delta minimální zajištění na 0,01 delta 

 
Graf 4.20: Konvergence k rozdílným hodnotám v modelu I při minimálním hedgingu 0,1 
delta (vlevo) a 0,01 delta (vpravo) pro 25 delta call opci (zdroj soubory 
2001_25_delta_call_output.nb v adresářích …\0,5%_kroky_v_intervalu \Fáze2=proměnný_ 
Strike\25_delta_Call_1M_ desetina a …\25_delta_Call_1M_setina) 

 V několika výjimečných případech však tentokráte simulace selhává také pro 0,01 
delta hedging (ač její průběh je stále výrazně lepší než v případě zajištění na 0,1 delta): 

 minimální zajištění na 0,1 delta minimální zajištění na 0,01 delta 

 
Graf 4.21: Oscilace výsledných hodnot  a realizace ztráty v modelu I při minimálním 
hedgingu 0,1 delta (vlevo) a 0,01 delta (vpravo) pro 25 delta call opci (zdroj soubory 
2001_25_delta_call_output.nb v adresářích …\0,5%_kroky_v_intervalu\Fáze2=proměnný_ 
Strike\25_delta_Call_1M_desetina a …\25_delta_Call_1M_setina) 
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 minimální zajištění na 0,1 delta minimální zajištění na 0,01 delta 

 
Graf 4.22: Oscilace výsledných hodnot  v modelu II při minimálním hedgingu 0,1 delta 
(vlevo) a 0,01 delta (vpravo) pro -25 delta put opci (zdroj soubory 2001_-25_delta_put.nb 
v adresářích …\0,1%_kroky_v_0,5%_okolí_průsečíku\Fáze2=proměnný_Strike\-25_delta_ 
Put_1M_desetina a …\ -25_delta_Put_1M_setina) 

 Rozšíření modelu I o průsečík křivek se především pro 25 delta put opce při 0,1 delta 
zajištění ukazuje současně jako největší slabina modelu II. Dojde-li k realizaci ztráty hned 
v prvním a jediném iteračním kroku pro první nebo druhou startovací hodnotu (3,50 % 
a 11,50 %), je výstupem nulová volatilita (viz 17. 1. 2001) a metoda pozbývá smysl. 
Zpravidla se tak děje pro startovací hodnotu 11,50 %. K úplnému selhání pak dojde, je-li 
průsečík záporný, jako se stalo například 21. 11. 2001 pro dvojici {3,00 %; 8,09 %} a 
{11,50 %; 17,48 %}.  

V případě minimálního zajištění na 0,1 delta selhávají shodně oba modely častěji než 
pro 0,01 delta, kdy je simulace výrazně úspěšnější. Z tohoto důvodu minimum 0,1 delta pro 
simulaci definitivně zavrhneme jako nepostačující. 

4.5.4 Rozšíření modelu I 

Z průběhu optimalizace obou metod vyplývá, že minimální hedging na 0,1 delta není 
plně postačující a abychom dosáhli přesnějších výsledu, musí být tato minimální hodnota 
alespoň 0,01 delta. Především v případě simulace opcí ne na penězích hraje vstupní 
volatilita mnohem důležitější úlohu než pro ATM opce. Ovšem model II má mezery 
především v případě, kdy selže možnost určení průsečíku. Pokračujme proto 
modelem I s hedgingem na 0,01 delta pro všechny roky, k nimž máme k dispozici spotové 
kurzy EUR/CZK. Opcím se splatností přes konec roku přiřadíme průměrnou úrokovou 
míru za ten rok, v němž se její životnost nachází z větší části. Nejprve se zaměříme 
na jednoměsíční volatilitu ATM opcí22. Vzhledem k předchozím výsledkům pozměňme 
množinu vstupních volatility na {5,0 %; 5,5 %;…; 14,5 %; 15,0 %}. V matici výsledků 
a jejich grafického zpracování pro každý rok23 najdeme nejmenší možný interval, který 
jsme schopni na základě takto dostupných dat určit, v němž se nachází hledané historické 

                                                 
22 Viz adresář \Výstupní_data\Minimum_setina\ATM_1M_Call_setina. 
23 Viz soubory 2001_1M_ATM.nb a 2001_1M_ATM_output.nb pro rok 2001, obdobně pro všechny 

další roky 2002,…, 2006. 
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volatility24. Z tohoto intervalu následně vezmeme všechna čísla s 0,1% odstupy 
a použijeme je jako vstupní volatility do simulace ještě jednou. Tímto rozšířením 
původního modelu I o otestování všech podezřelých hodnot pak pro každou z nich můžeme 
říct, zda je či není hledaným řešením25. Je potřeba si uvědomit, že nalezená historická 
volatilita vůbec nemusí (a de facto ani nemůže) být vždy pouze jedno konkrétní číslo, ale 
vzhledem k nutnosti zaokrouhlování výsledků a nespojitosti spotových cen se může jednat 
například o interval o délce 0,1 %, kde obě jeho krajní hodnoty vyhovují definici řešení. 
Jako konečné číslo (např. pro vynášení do grafu) se pak nabízí vzít střed tohoto intervalu, 
což bude stále pro potřeby další případné komparace s kótovanými volatilitami výsledek 
plně postačující. 

Především díky grafickému výstupu matice výsledků snadno nahlédneme, že se 
iterační proces v rozšířeném modelu I s pozměněnou množinou startovacích hodnot chová 
velice dobře a konverguje ve všech případech pro každou startovací hodnotu z množiny 
{5,0 %; 5,5 %;…, 14,5 %; 15,0 %}. 

Nyní aplikujeme nový výběr množiny vstupních hodnot na 25 delta call a -25 delta 
put opce. V tomto případě však již pro některé kontrakty nejsme schopni docílit přesnějších 
výsledků. Pro 8 dní v případě 25 delta call opce je za rok 2001 nalezený interval větší než 
0,6 % a pro put dokonce ve 2926, zatímco pro ATM opci máme takových případů pouze 5 
za všechny roky 2001–2006. Pokusit se eliminovat tyto výskyty bychom se mohli: 

 snížením minimálního hedgingu z delta 0,01 na 0,001 (to je na 10 000 EUR), 

 nebo použitím modelu II například pouze na problematické případy, 

 případně lineárně aproximovat hodnotu na základě přesnějších historických volatilit 
nejbližších sousedních dní. 

Jako nejkorektnější a současně programově nejschůdnější se jeví zjemnění 
zajišťování na 0,001 delta – samozřejmě pokud si ukážeme, že tím dojdeme nejenom 
k přesnějšímu výsledku, ale že tím také nějak výrazně nezvýšíme případné (transakční) 
náklady. Můžeme tedy přejít od fáze ladění k simulaci dynamického delta hedgingu 
v rozšířeném modelu I při minimálním zajištění na 0,001 delta. 

                                                 
24 Tyto hodnoty jsou k dispozici pro potřebu další manipulace a kontroly v Excel souboru 2001_1M_ 

ATM.xls za rok 2001, obdobně pro další roky. 
25 Viz soubor 2001_1M_ATM_kontrola.nb pro rok 2001 a obdobně pro všechny další roky. Výsledek 

je shrnut v souboru \Výstupní_data\Minimum_setina\ATM_1M_call_setina.xls. 
26 Viz adresář \Výstupní_data\Minimum_setina\Risk_Reversal_25_delta_2001_1M_setina. Výsledky 

jsou shrnuty v souborech \Výstupní_data\Minimum_setina\25_delta_call_2001_1M_setina.xls a -25_delta_ 
put_2001_1M_setina.xls, problematická data jsou vyznačena červeně. 
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5. Komparace dat 
V této části aplikujeme rozšíření modelu I při minimálním delta hedgingu 0,001 delta 

na všechny spotové kurzy měnového páru EUR/CZK, kterými disponujeme, tj. pro léta 
2001 až 200627. 

5.1 25 Delta risk reversal 
Začněme nejprve se simulací 25 delta risk reversal28, abychom zjistili, zda 0,001 

delta hedging opravdu přinese lepší výsledky než v případě 0,01 delta, jak očekáváme. 
Použijeme opět rozšířenou metodu I a získané výsledky porovnáme s čísly pro 0,01 delta 
zajištění29. V případě této strategie nás zajímá rozdíl volatility 25 delta call a -25 delta put. 
Právě proto je zde více než kde jinde potřeba klást důraz na minimalizaci intervalu řešení, 
protože délka výsledného intervalu se tímto zdvojnásobuje. 

Spočítejme nový interval jako rozdíl z krajních hodnot intervalů historických volatilit 
získaných rozšířeným modelem I pro oba opční kontrakty. Ten je definovaný jako 
<minimum pro 25 delta call – maximum pro -25 delta put; maximum pro 25 delta call – 
minimum pro -25 delta put>30. Za výslednou historickou volatilitu pak budeme považovat 
jeho střed. Teorie říká, že jejich graf by měl oscilovat okolo nuly. 

1M 25 DELTA RISK REVERSAL
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Graf 5.1: Jednoměsíční volatilita strategie 25 delta risk reversal. Graf dosahuje minima 
v bodě -6,25 % dne 28. listopadu 2001 a maxima pro 3,75 % ke dni 15. ledna 2002 (zdroj 
…\Minimum_ tisícina\Risk_Reversal_25_delta_1M_tisícina_final.xls) 

                                                 
27 Viz adresář \Výstupní_data\Minimum_tisícina. 
28 Viz podadresář Risk_Reversal_25_delta_tisícina\Risk_Reversal_25_ delta_1M_tisícina. 
29 Viz soubor …\Risk_Reversal_25_delta_tisícina\Risk_reversal_25_delta_1M_tisícina.xls. 
30 Opět viz soubor Risk_reversal_25_delta_1M_tisícina.xls. 
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Podívejme se ještě na četnost výskytu jednotlivých hodnot: 

Četnost rozdílu volatilit
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Graf 5.2: Četnost historických volatilit 25 delta risk reversal  (zdroj …\Minimum_ 
tisícina\Risk_Reversal_25_delta_1M_tisícina_final.xls) 

V 588 případech (39,9 % z celku) byl rozdíl záporný, v 54 (3,7 %) roven nule, tedy 
volatility obou opcí si byly rovny – současně se jedná o nejvyšší zaznamenanou četnost pro 
jednu hodnotu – a v 833 (56,5 %) kladný. V intervalu <-1,0 %; +1,0 %> se nachází 535 
případů (36,3 %). Častěji tedy sice byla volatilita 25 delta call vyšší než -25 delta put, na 
druhou stranu volatilita -25 delta put dosahovala v porovnání s 25 delta call extrémnějších 
hodnot. 

5.1.1 Srovnání vlivu 0,01 a 0,001 delta hedgingu 

Pro 0,01 delta hedging máme ze 4.5.4. celkem 42 případů (17 % všech opcí pro rok 
2001), kdy je interval větší než 0,6 %. V případě delta 0,001 máme těchto výskytů sice 89, 
ale ze 1 475 volatilit za všech šest let (což znamená pouhý 6% výskyt) a v roce 2001 
takovýto případ dokonce nezaznamenáme vůbec. Posun minimálního zajištění o jeden řád 
tedy přispěl k dalšímu zlepšení dosahovaných výsledků v hledání historických volatilit. 

5.2 At-the-money call 

5.2.1 Model III – modifikace rozšířeného modelu I 
Vzhledem k lepším výsledkům, které přineslo zjemnění zajištění na minimální 

násobky 0,001 delta, se nabízí modifikovat rozšířený model I v model s pořadovým číslem 
III o poznatky získané především z optimalizace modelu v subkapitole 4.5 a aplikace na 25 
delta risk reversal v subkapitole 5.1. Vezměme výsledek, k němuž konverguje iterační 
proces pro jednu startovací hodnotu, a pak pokračujme se vstupními volatilitami s 0,1% 
kroky v jeho 0,5% okolí. Kontrola intervalů použitá v rozšířené metodě I pak již má pouze 
sekundární význam a není nezbytně nutná, slouží však pro lepší orientaci v matici 
výsledných čísel. Jak víme, ATM call opce konvergovaly pro všechny vstupní volatility 
{5,0 %; 5,5 %;…; 14,5 %; 15,0 %} bez výjimky. Na základě dosažených výsledků jsem 
vybral 9,0 % jako základní startovací hodnotu. Pro ATM call opce by tato metoda 



5. Komparace dat 46 

    

vzhledem k 4.5.4 měla fungovat vždy, docílené výsledky pak ještě porovnáme s čísly 
přizajištění 0,01 delta. Jako doplněk navíc zkusíme takto pozměněný rozšířený model I 
aplikovat na delta neutral straddle strategii. 

5.2.2 Rozbor výsledků 
Model III při 0,001 delta hedgingu aplikovaný na ATM call opce za všech šest let31 

a pro volatility s periodou 1, 2, 3, 6, 9 a 12 měsíců konverguje pro veškeré startovací 
hodnoty, a to navíc velice rychle již v několika málo iteračních krocích. Například pro 
jednoměsíční volatility není žádný z  výsledných intervalů větší než 0,3 %, v jednom 
případě je roven 0,3 %, v devíti 0,2 % a v ostatních 1 465 případech z celkem 1 475 je jeho 
délka do 0,1 %. Jelikož za výsledek prohlašujeme střed intervalu, je naše maximální možná 
chyba z 99,3 % nejvýše 0,05 %, což je v rámci zaokrouhlovací chyby. 

Očekávaný výsledek je takový, že se zvětšující se periodou by křivka historických 
volatilit měla být hladší, což grafy také potvrzují. Jelikož se výsledkům z této simulace 
ATM call opcí budeme věnovat detailněji v kapitole 6 při jejich porovnávání s reálným 
daty pro všechny periody, uveďme pouze graf jednoměsíční a dvanáctiměsíční volatility32. 

 
Graf 5.3: Jednoměsíční historická volatilita ATM call opce (zdroj …\Minimum_ 

                                                 
31 Viz složka ATM_1M_tisícina pro jednoměsíční volatilitu v adresáři \Výstupní_data\Minimum_ 

tisícina\ATM_Call_tisícina, obdobně pro další periody (ATM_2M_tisícina,…). Obdobně jako v případě 
zajištění na 0,01 delta existuje ke každému roku čtveřice souborů: samotný model, grafické zpracování 
matice výsledků, Excel tabulka nalezených intervalů a konečně jejich kontrola. Výsledné průměry jsou pak 
přehledně shrnuty v …\ATM_Call_tisícina\ATM_tisícina.xls. 

32 Graf pro periodu 1M je k dispozici ve složce Minimum_tisícina v souboru ATM_1M_call_tisícina_ 
final.nb, obdobně pro ostatní periody (2M v ATM_2M_call_tisícina_final.nb, atd.). 
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tisícina\ATM_1M_call_tisícina_final.nb) 

 
Graf 5.4: Dvanáctiměsíční historická volatilita ATM call opce (zdroj …\Minimum_ 
tisícina\ATM_1M_call_tisícina_final.nb) 

Nabízí se otázka, zda jsou extrémní výkyvy v grafech historických volatilit 
především u kratších period reálným jevem, nebo se jedná o selhání procesu případně 
opomenutí některého z faktorů. Podívejme se detailněji na největší extrém, jednoměsíční 
historickou volatilitu 25,30 % ke dni 27. září. 2006. 

21. 9. 2006 14,05 % 26. 9. 2006 14,95 % 29. 9. 2006 16,00 % 
22. 9. 2006 13,80 % 27. 9. 2006 25,30 % 2. 10. 2006 15,55 % 
25. 9. 2006 14,70 % 28. 9. 2006 15,15 % 3. 10. 2006 15,50 % 

Tabulka 5.5: Výpis historických volatilit pro dny 21. 9. 2006 – 3. 10. 2006 (zdroj 
…\ATM_Call_tisícina\ATM_tisícina.xls) 

Pro nejbližší 4 dny předcházející 27. září a stejně tak pro 4 dny následující po tomto 
datu není patrné trendové chování spočítaných čísel. Tato extrémní hodnota je tedy 
opravdu jediná a na první pohled mezi ostatní „jaksi nepatří“. Je tomu ale opravdu tak? 
Odpověď na tuto otázku se nabízí, pokud si uvědomíme dva faktory: jednak, že vyšší 
volatilita v našem případě znamená také vyšší zaplacenou prémii díky vyššímu příjmu 
z obchodování s opčním kontraktem, a v neposlední řadě, v čem se liší ve vstupních 
a aplikovaných datech opce ze dní předcházejících a následných. Řekli jsme si, že v den 
expirace obchodník opci vyjme a zachází s ní jako s kontraktem buď hluboko v penězích, 
nebo hluboko mimo peníze. Je-li tedy toto i náš případ, měla by spotová cena v poslední 
den životnosti opakovaně překračovat strike opce a zcela tak obracet zajišťovací pozici 
v podléhajícím instrumentu. To ověříme jednoduše. První kurz ze dne 27. 9. 2006 má 
hodnotu 28,347 – tak byla tedy v případě ATM call opce nastavena její realizační cena. 
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Nyní si vypíšeme po řádcích kurzy ze dne expirace 27. 10. 2006 a pro lepší přehlednost 
vyznačíme případy, kdy spot prochází hodnotou strike 28,347. 
28,340 28,329 28,333 28,332 28,343 28,352 28,387 28,370 28,375 28,363 28,357 28,363
28,354 28,334 28,328 28,324 28,347 28,341 28,337 28,367 28,342 28,357 28,349 28,350
28,353 28,363 28,352 28,393 28,363 28,356 28,360 28,332 28,348 28,340 28,353 28,318
28,316 28,365 28,313 28,316 28,368 28,358 28,337 28,331 28,326 28,300 28,347 28,351
28,340 28,289 28,345 28,340 28,341 28,299 28,337 28,312 28,317 28,342 28,334 28,316
28,294 28,339 28,299 28,360 28,316 28,324 28,316 28,331 28,350 28,358 28,355 28,281
28,270 28,360 28,368 28,366 28,365 28,372 28,367 28,364 28,365 28,333 28,335 28,329
28,322 28,363 28,360 28,363 28,376 28,378 28,383 28,386 28,370 28,380 28,389 28,390
28,391 28,395 28,378 28,321 28,392 28,374 28,369 28,386 28,380 28,400 28,395 28,403
28,404 28,386 28,381 28,356 28,332 28,330 28,357 28,359 28,350 28,357 28,339 28,358
28,367 28,355 28,362 28,357 28,336 28,359 28,335 28,328 28,327 28,347 28,346 28,361
28,359 28,361 28,357 28,329 28,337 28,317 28,329 28,343 28,327 28,331 28,320 28,337
28,325 28,317 28,335 28,325 28,342 28,325 28,323 28,322 28,341 28,326 28,329 28,306
28,314 28,311 28,335 28,310 28,288 28,283 28,284 28,264 28,334 28,310 28,332 28,313
28,337 28,317 28,318 28,335 28,313 28,306 28,303 28,316 28,309 28,306 28,323  

Tabulka 5.6: Výpis všech spotových kurzů EUR/CZK po řádcích v čase ke dni 27. 10. 
2006 (zdroj \EURCZK.txt) 

Nyní je potřeba ukázat, že tato teorie extrém vysvětluje plně a není to pouze jednq 
z vícero příčin. Stojí-li za vysokými výkyvy opravdu pouze kolísání ceny podkladového 
aktiva kolem hodnoty strike v den expirace, tak absolvujeme-li celý proces delta hedgingu 
tak, že poslední den z něj vyloučíme všechny spotové kurzy až na poslední, na kterém 
rozhodujeme o případném uplatnění opce, tak dopad na extrémní hodnoty by měl být 
znatelný, naopak na ostatní, kde tato situace nenastává a kterých by měla být výrazná 
většina, by nemělo dojít k nějakému znatelnému posunu ve výsledné volatilitě a měla by se 
pohybovat nejhůře v rámci zaokrouhlovací chyby. Mírný případný vliv by také mohl být 
patrný pro nejbližší následující dny v úměrné závislosti na velikosti tohoto výkyvu. 

Testování provedeme na jednoměsíční volatilitě, na které by dopad měl být nejvíce 
znatelný33. Porovnejme takto získaná čísla s dřívějšími, například se zaměřme na rozdíl 
původní jednoměsíční volatility a po vypuštění hedgingu v den vypršení opce34. V 8 
případech (tj. 0,5 % všech případů) se volatilita v případě absence hedgingu z posledního 
dne snížila, ale pouze o 0,05 %. Ve 1 256 (85,2 %) se nezměnila a ve 211 (14,3 %) 
poklesla, z toho v jednom případě dokonce o plných 10,75 % – shodou okolností právě ke 
dni 27. 9. 2006. 

                                                 
33 Viz podadresář …\ATM_Call_tisícina\ATM_1M_vypuštěn_den_expirace_tisícina. 
34 Viz soubor …\ATM_Call_tisícina\ATM_1M_call_vypuštěn_den_expirace_tisícina_porovnání.xls. 
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Dopad hedgingu na 1M volatilitu v průběhu dne expirace
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Graf 5.7: Rozdíl 1M volatility ATM call opcí při vypuštění zajišťovacího procesu v den 
expirace (zdroj …\Minimum_tisícina\ATM_1M_call_vypuštěn_den_expirace_tisícina_ 
porovnání.xls) 

Porovnejme si ještě volatility právě pro problematické datum 27. 9. 2006, abychom 
viděli, jak velký je efekt tohoto zajištění a zda plně vysvětluje pozorované chování. 

 1M volatilita – v průběhu dne expirace 
Datum bez hedgingu s hedgingem rozdíl 
21. 9. 2006 14,05 % 14,05 % 0,00 % 
22. 9. 2006 13,80 % 13,80 % 0,00 % 
25. 9. 2006 14,70 % 14,70 % 0,00 % 
26. 9. 2006 14,95 % 14,95 % 0,00 % 
27. 9. 2006 14,55 % 25,30 % 10,75 % 
28. 9. 2006 13,60 % 15,15 % 1,55 % 
29. 9. 2006 13,55 % 16,00 % 2,45 % 
2. 10. 2006 15,55 % 15,55 % 0,00 % 
3. 10. 2006 15,50 % 15,50 % 0,00 % 

Tabulka 5.8: Porovnání vlivu delta hedgingu v den expirace pro kurz podkladového aktiva 
procházející realizační cenou opce. 

Vidíme, že případná křivka z těchto volatilit by se výrazně vyhladila. Navíc podle 
výše uvedeného se výsledek choval naprosto podle očekávání a potvrdil vliv posledního 
dne v případě, že spotový kurz opakovaně prochází realizační cenou. Závěrem tedy 
můžeme říct, že tyto extrémní výkyvy jsou správné, jelikož opravdu jsou reálným 
výsledkem dynamického delta hedgingu. Pokud ale právě poslední den může mít tak 
evidentní dopad na výši příjmu z obchodování, pak se s tímto jevem jistě musejí v praxi 
setkávat také obchodníci a je jasné, že jeho význam se rozhodně nevyplatí podceňovat, 
jelikož výrazně zvyšuje námi spočítanou volatilitu – jinak řečeno, zvyšuje možný příjem 
z obchodování s opcí a pokud obchodník tento vliv podcení, může se připravit o zajímavý 
výnos, resp. si naopak přivodit značnou ztrátu, i přestože po celou doby existence opce 
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prováděl delta hedging důsledně. Zapátráme-li v odborné literatuře, opravdu na tento jev, 
vnášející vysoký stupeň nejistoty, narazíme a souhrnně se nazývá pin risk. 

5.2.3 Pin risk 
Zvláštní situace může nastat, je-li hodnota podkladového aktiva poslední den 

obchodování s opcí před jejím vypršením rovna hodnotě strike, případně jí velice blízko. 
Investor kryjící si svou pozici se 100% jistotou do posledního okamžiku neví, zda bude 
opce uplatněna, nebo propadne jako bezcenná. Přitom i malá změna v ceně podkladového 
aktiva v tento den má velký dopad na deltu opce a projde-li strikem, zásadním způsobem 
ovlivňuje obchodníkovu výslednou pozici tím, že zcela otáčí jeho pozici v podkladovém 
aktivu. Z tohoto důvodu může skončit s velkou a přitom nechtěnou reziduální pozicí 
v podkladovém aktivu den po expiraci opce a následně tak realizovat finanční ztrátu. 

5.2.4 Srovnání vlivu 0,01 a 0,001 delta hedgingu 
Především grafický výstup volatilit pro minimální zajištění 0,01 delta v rozšířeném 

modelu I a 0,001 delta v modelu III naznačuje, že oba postupy jsou v hledání výsledku 
přibližně stejně úspěšné a v případě ATM opcí (narozdíl například od opcí mimo peníze) 
vystačíme i s 0,01 delta hedgingem. Vliv si demonstrujme na rozdílu jednoměsíčních 
volatilit při 0,001 a 0,01 delta zajištění na ATM call opcích35. Četnost výskytů jednotlivých 
rozdílů shrnuje tabulka 5.9 a graf 5.10. Z nich vidíme, že ve 43,3 % případů z celkových 
1 475 se volatilita nezměnila vůbec, v 97,6 % případů je pak rozdíl do ±0,1 % a rozložení 
je výrazně symetrické právě kolem nuly – není patrná odchylka v žádném směru. 
Rozdíl volatilit [%] -0,25 -0,20 -0,15 -0,10 -0,05 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 
Četnost 1 0 16 121 306 639 264 109 13 6 

- v procentech 0,1 % 0,0 % 1,1 % 8,2 % 20,7 % 43,3 % 17,9 % 7,4 % 0,9 % 0,4 %

Tabulka 5.9: Četnost rozdílu 1M volatilit ATM call opcí při 0,001 a 0,01 delta hedgingu 
(zdroj ATM_1M_call_setina_a_tisícina_porovnání.xls) 

Rozložení rozdílu 1M volatilit při minimálním hedgingu 1/100 a 1/1000
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Graf 5.10: Rozložení rozdílu jednoměsíčních volatilit kupních opcí na penězích při 0,001 

                                                 
35 Viz soubor \Výstupní_data\ATM_1M_call_setina_a_tisícina_porovnání.xls. 
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a 0,01 delta hedgingu (zdroj …\Minimum_ tisícina\ATM_1M_call_setina_a_tisícina_ 
porovnání.xls) 

Podívejme se ještě na vliv bezrizikových úrokových sazeb na výslednou historickou 
volatilitu. Ten by neměl být nikterak zásadní. Pro jednoměsíční volatility za rok 2001, 
podle pravidla, že pro danou opci se použijí průměrné roční jednoměsíční sazby pro ten 
rok, v němž se opce převážně obchoduje, jsme počítali historické hodnoty pro opce od 17. 
12. 2001 ne při sazbách z roku 2001 (PRIBIDu 5,06 % a EURIBORu 4,337 %), ale už 
z roku 2002, tedy PRIBIDu 3,49 % a EURIBORu  3,306 %. Dopočítejme volatility za tyto 
dny ještě pro sazby z roku 2001 a vzájemně je porovnejme pro minimální zajištění 0,01 
a 0,001 delta. 

 r = 5,06 %, q = 4,337 % r = 3,49 %, q = 3,306 % 
Datum Interval volatility průměr Interval volatility průměr 

rozdíl 
průměrů

17. 12. 2001 13,50 % 13,60 % 13,55 % 13,50 % 13,50 % 13,50 % -0,05 %
18. 12. 2001 13,40 % 13,70 % 13,55 % 13,50 % 13,50 % 13,50 % -0,05 %
19. 12. 2001 16,00 % 16,10 % 16,05 % 16,00 % 16,10 % 16,05 % 0,00 %
20. 12. 2001 12,10 % 12,50 % 12,30 % 11,90 % 12,50 % 12,20 % -0,10 %
21. 12. 2001 16,30 % 16,30 % 16,30 % 16,10 % 16,10 % 16,10 % -0,20 %
27. 12. 2001 11,80 % 11,80 % 11,80 % 11,90 % 12,20 % 12,05 % 0,25 %
28. 12. 2001 11,90 % 12,40 % 12,15 % 12,00 % 12,30 % 12,15 % 0,00 %
31. 12. 2001 11,50 % 11,60 % 11,55 % 11,40 % 11,70 % 11,55 % 0,00 %

Tabulka 5.11: Porovnání vlivu sazeb pro 1/100 delta hedging ATM call opcí z roku 2001 
(zdroj ATM_1M_call_dopad_sazeb.xls) 

 r = 5,06 %, q = 4,337 % r = 3,49 %, q = 3,306 % 
Datum Interval volatility průměr Interval volatility průměr 

rozdíl 
průměrů

17. 12. 2001 13,50 % 13,50 % 13,50 % 13,50 % 13,50 % 13,50 % 0,00 %
18. 12. 2001 13,40 % 13,50 % 13,45 % 13,50 % 13,50 % 13,50 % 0,05 %
19. 12. 2001 16,10 % 16,10 % 16,10 % 16,10 % 16,10 % 16,10 % 0,00 %
20. 12. 2001 12,20 % 12,30 % 12,25 % 12,20 % 12,30 % 12,25 % 0,00 %
21. 12. 2001 16,20 % 16,20 % 16,20 % 16,20 % 16,20 % 16,20 % 0,00 %
27. 12. 2001 11,90 % 12,00 % 11,95 % 11,90 % 12,00 % 11,95 % 0,00 %
28. 12. 2001 12,20 % 12,20 % 12,20 % 12,20 % 12,20 % 12,20 % 0,00 %
31. 12. 2001 11,50 % 11,50 % 11,50 % 11,50 % 11,60 % 11,55 % 0,05 %

Tabulka 5.12: Porovnání vlivu sazeb pro 1/1000 delta hedging ATM call opcí z roku 2001 
(zdroj ATM_1M_call_dopad_sazeb.xls) 

Vliv bezrizikových sazeb byl především v případě 0,001 delta zajištění naprosto 
marginální. 

5.4 Delta neutral stradle 
Metodu III je vhodné otestovat také na jiných než jen kupních opčních kontraktech 

na penězích. Vyzkoušejme ji tedy pro všechny roky při 0,001 delta hedgingu na další 
obchodované strategii, a tou bude delta neutral straddle36. Vzhledem k velmi dobrému 

                                                 
36 Viz podadresář Delta_CP=0_1M_tisícina v \Výstupní_data\Minimum_tisícina\Delta_CP=0_tisícina 

pro rok 2001, obdobně pro další roky (Delta_CP=0_2M_tisícina pro rok 2002, atd.) 
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chování modelu III na at-the-money opcích zúžíme dále prohledávaný interval na 0,2% 
okolí kolem výsledné hodnoty iteračního procesu pro prvotní vstupní volatilitu 9,0 %. I zde 
dosahujeme mimořádně dobrých výsledků, když na jednoměsíční volatilitě v pouhých třech 
případech je výsledný interval široký přesně 0,3 % a pro všech ostatních 1 472 opcí 
(tj. 99,8 %) je nejvýše 0,2 % (a možná odchylka proto maximálně ±0,1 %)37. Vynesme 
do grafů pro všechny periody (1M, 2M, 3M, 6M, 9M a 12M) historické volatility kupních 
opcí z této strategie, to znamená takových, že jejich delta pozice jsou přesně opačné vůči 
shodným put opcím se stejným datem vypršení a realizační cenou. Opět je patrné, jak se 
křivka volatilit s prodlužující se periodou postupně vyhlazuje. 
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Graf 5.13: Jednoměsíční volatilita call opce ze strategie delta neutral straddle (zdroj 
…\Minimum_ tisícina\Delta_CP=0_tisícina_final.xls) 

                                                 
37 Viz soubor …\Delta_CP=0_tisícina\Delta_CP=0_tisícina.xls. 
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2M CALL OPCE Z DELTA NEUTRAL STRADDLE
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Graf 5.14: Dvouměsíční volatilita call opce ze strategie delta neutral straddle (zdroj 
…\Minimum_ tisícina\Delta_CP=0_tisícina_final.xls) 

3M CALL OPCE Z DELTA NEUTRAL STRADDLE
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Graf 5.15: Tříměsíční volatilita call opce ze strategie delta neutral straddle (zdroj 
…\Minimum_ tisícina\Delta_CP=0_tisícina_final.xls) 
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6M CALL OPCE Z DELTA NEUTRAL STRADDLE
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Graf 5.17: Šestiměsíční volatilita call opce ze strategie delta neutral straddle (zdroj 
…\Minimum_ tisícina\Delta_CP=0_tisícina_final.xls) 

9M CALL OPCE Z DELTA NEUTRAL STRADDLE
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Graf 5.18: Devítiměsíční volatilita call opce ze strategie delta neutral straddle (zdroj 
…\Minimum_ tisícina\Delta_CP=0_tisícina_final.xls) 



5. Komparace dat 55 

    

12M CALL OPCE Z DELTA NEUTRAL STRADDLE

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

1.
20

01

5.
20

01

9.
20

01

1.
20

02

5.
20

02

9.
20

02

1.
20

03

5.
20

03

9.
20

03

1.
20

04

5.
20

04

9.
20

04

1.
20

05

5.
20

05

9.
20

05

Volatilita [%]

 
Graf 5.19: Dvanáctiměsíční volatilita call opce ze strategie delta neutral straddle (zdroj 
…\Minimum_ tisícina\Delta_CP=0_tisícina_final.xls) 
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6. Analýza výsledků 
V Excel souboru Vstupní_data\Volatility_1998-2005_Česká_spořitelna.xls najdeme 

mimo jiné v listu IMPLIED skutečné kotace implikovaných volatilit ve tvaru 
nabídka/poptávka pro jeden, dva, tři, šest a dvanáct měsíců za období od 2. ledna 1998 až 
do 22. prosince 2005. Jedná se o poskytnuté interní záznamy tak, jak je skutečně kótovali 
brokeři České spořitelny, a. s. Delší řada zahrnující i rok 2006 bohužel není k dispozici. 
Perioda devět měsíců se na EUR/CZK standardně nekótuje, a proto chybí. 

Spread bid/offer se pohybuje od 0,1 % až po více než 2 %, nejčastěji je však roven 
1,0 %. My porovnáme získaná data s prodejními cenami. Pokud nebyly spready příliš 
roztažené, pak vzhledem k absenci jakýchkoli transakčních nákladů v našem modelu 
můžeme očekávat implikované volatility pod námi spočítanými historickými hodnotami. 
Chybějící kotace pro devět měsíců jsem nahradil aritmetickým průměrem mezi šesti a 
dvanácti měsíci. Spíše než o přesné vyčíslení absolutní rozdílu se nám jedná o relativní 
srovnání a jak se ukáže níže, možná chyba je vzhledem k výslednému rozdílu mezi 
kótovanými a spočítanými daty zcela zanedbatelná. 

U kótovaných hodnot můžeme vysledovat všechny možné závislosti podle aktuální 
situace na trhu: volatilita roste s rostoucí životností opce, klesá, kolísá… a to vše navíc 
rozdílně pro bid i offer kvůli proměnlivým spreadům napříč jednotlivými periodami. 
V souladu s očekáváním nám historická volatilita opravdu vychází převážně vyšší než 
příslušná kótovaná implikovaná offer volatilita. 
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Graf 6.1: Srovnání jednoměsíční historické a implikované volatility (zdroj …\Minimum_ 
tisícina\ATM_call_tisícina_porovnání.xls) 
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Graf 6.2: Srovnání jednoměsíční historické a implikované volatility při vynechání delta 
hedgingu v den expirace (zdroj …\Minimum_tisícina\ATM_1M_call_vypuštěn_den_ 
expirace_tisícina_porovnání.xls) 
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Graf 6.3: Srovnání dvouměsíční historické a implikované volatility (zdroj …\Minimum_ 
tisícina\ATM_call_tisícina_porovnání.xls) 
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Graf 6.4: Srovnání tříměsíční historické a implikované volatility (zdroj …\Minimum_ 
tisícina\ATM_call_tisícina_porovnání.xls) 
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Graf 6.5: Srovnání šestiměsíční historické a implikované volatility (zdroj …\Minimum_ 
tisícina\ATM_call_tisícina_porovnání.xls) 
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Graf 6.6: Srovnání devítiměsíční historické a implikované volatility (zdroj …\Minimum_ 
tisícina\ATM_call_tisícina_porovnání.xls) 
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Graf 6.7: Srovnání dvanáctiměsíční historické a implikované volatility (zdroj …\Minimum_ 
tisícina\ATM_call_tisícina_porovnání.xls) 

Z jednotlivých grafů je patrné, že teoretická cena kupní opce na penězích měla být 
vesměs vyšší, než za kolik se dala skutečně pořídit na trhu, a to pro všechny periody. 
Znamená to, že je hedging na 0,001 delta stále ještě příliš rozdílný od skutečného plného 
delta zajištění, nebo naopak je jeho hodnota již příliš malá a pro reálnějších 0,01 nebo 0,1 
delta bychom dosáhli výrazné úspory nákladů, které nyní zanedbáváme? 
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6.1 Vliv limitu minimálního zajišťovacího objemu 

6.1.1 100% hedging 
Na datech z roku 2001 a jednoměsíčních volatilitách se podívejme, jakého rozdílu 

bychom dosáhli, kdybychom model zcela odprostili od problematiky transakčních nákladů 
a standardizace operací a zajišťovali vždy přesně celou delta pozici opce bez jakýchkoli 
omezení na minimální objem, a tedy měli deltu portfolia v libovolném okamžiku 
rovnu přesně nule38. 

V 8 případech (3,4 %) by poklesla historická volatilita o 0,05 %, v 10 případech 
(4,3 %) by naopak o 0,05 % vzrostla a konečně ve všech ostatních 217 zbylých případech 
(92,3 %) by se výsledek nezměnil. Pohybujeme se tedy bez výjimky v rámci 
zaokrouhlovací chyby, a proto je minimální hedging na 0,001 delta nejlepší kompromisem 
mezi přesností a náročností, navíc v případě ATM opcí jsme ukázali, že postačující by bylo 
dokonce zajištění na pouhých 0,01 delta. 

6.1.2 Náklady na měnové operace 
Výdaje na obchodování pochopitelně ovlivňují výnos z prováděných operací, ne 

vždy musejí být nutně marginální a mají vícero podob. Jelikož obchodování s opcí 
o nominále 10 mil. EUR nebude záležitostí retailového investora, pomiňme základní 
poplatky za otevření či vedení účtu, zprostředkování obchodu, držení kontraktů nebo 
provedení platby a zaměřme se na náklady, které neovlivní ani institucionální investor, náš 
model je neobsáhne a přitom mohou výrazně snížit příjem z opčního obchodování, a tedy 
volatilitu opce. Nejslabším místem celého modelu je provádění delta hedgingu za aktuální 
kurz – zde se může realita s modelem nejvíce rozcházet. Ve skutečnosti, pokud by chtěl mít 
investor jistotu, že provádí zajišťovací operace shodně se simulací, musel by měnu kupovat 
za aktuální offer a prodávat za bid, jinak by transakce nemusela proběhnout. Standardně je 
rozdíl mezi nákupnmí a prodejním spotovým kurzem na EUR/CZK čtyři haléře39. 

Bude nás zajímat, jaký objem podkladového aktiva se zobchoduje během životnosti 
opce při delta hedgingu a jaký vliv na něj mají různé hodnoty minimálního delta zajištění.   
Opět se zaměříme na jednoměsíční call opce v roce 200140. 

V případě hedgingu na 0,01 delta činí obrat na bazickém instrumentu za celý rok 
2001 v průměru 15,819násobek nominálu opce, v případě 0,001 delta je to 15,821násobek, 
což je nárůst o pouhých 0,02 %. Rozdíl je tedy zcela zanedbatelný a v případě nákladů 
na obchodování s měnou jako podílu z objemu si jsou obě zcela varianty ekvivalentní. 

                                                 
38 Viz soubor \Výstupní_data\ATM_1M_call_porovnání.xls. 
39 Tento spread se samozřejmě může rozšiřovat a zužovat v závislosti na mnoha faktorech: dění na 

trhu, likviditě, objemu obchodu, atp. 
40 Viz adresář \Výstupní_data\TurnOver. 
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Rozdíl obratů při minimálním delta hedgingu 1/1000 a 1/100
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Graf 6.8: Rozdíl obratů na bazickém instrumentu při zajištění 1M ATM call opcí na 0,001 
a 0,01 delta (zdroj \Výstupní_data\TurnOver_2001_ATM_call_porovnání.xls) 

Vzhledem k faktu, že nemáme zpracovány výsledné historické volatility pro 0,1 delta 
hedging, tak pro získání alespoň rámcové představy o vlivu úrovně minimálního zajištění 
0,1 delta na obrat v podkladovém aktivu aproximujme chybějící volatility čísly z 0,01 delta 
hedgingu, které si jsou velice blízké. Průměrný zobchodovaný objem EUR/CZK je v tomto 
případě 15,521násobek nominálu, to je o pouhých 1,88 % méně než v případě zajištění 
na 0,01 delta. 

Rozdíl obratů při minimálním delta hedgingu 1/100 a 1/10
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Graf 6.9: Rozdíl obratů na bazickém instrumentu při zajištění 1M ATM call opcí na 0,01 a 
0,1 delta (zdroj \Výstupní_data\TurnOver_2001_ATM_call_porovnání.xls) 

Navíc vidíme, že rozdíly v obratu na měně jsou řádově vyšší oběma směry než v předcho-
zím případě, takže objem zobchodované měny při 0,1 delta může být stejně tak dobře 
výrazně menší jako větší, ale v průměru je rozdíl opět prakticky zanedbatelný. 
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Na základě těchto výsledků můžeme říct, že úroveň minimálního zajištění 
dlouhodobě prakticky neovlivňuje náklady z obchodování na měně z pohledu spreadů – 
investor tedy v tomto směru neušetří. Minimální delta však samozřejmě může ovlivnit 
počet prováděných operací. Poplatky za transakce jsou však již příliš individuální 
záležitostí a nebudeme se jimi v této práci zajímat. 
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7. Závěr 
Hlavním cílem tohoto pojednání bylo sestavit model pro výpočet historické volatility 

měnových opcí založený na numerické simulaci dynamického delta hedgingu z pohledu 
delta-neutrálního portfolia. Podařilo se vytvořit model vycházející z konver-
gence iteračního procesu k hledanému číslu pro jedinou, pevně určenou vstupní hodnotu. 
Ukázalo se, že pro správné fungování programu je obecně nejlepším kompromisem mezi 
dosaženým výsledkem a zajišťovací operací minimální hedging 0,001 delta, v případě opcí 
na penězích se dosáhne podobných výsledků také při 0,01 delta. Tento minimální objem 
prakticky neovlivňuje v simulaci potřebné množství bazického instrumentu, na druhou 
stranu ovšem náklady plynoucí z obchodování s podkladovým aktivem, případně jiné 
vynaložené výdaje s tím spojené, mohou reálný výsledek v praxi v konečném důsledku 
výrazně ovlivnit směrem dolů. To je hlavním důvodem, proč jsou spočítané historické 
volatility vesměs vyšší v porovnání s kótovanými hodnotami pro kupní opce na penězích. 

Vzhledem k tomu, že práce svým záběrem zasahuje vícero oblastí a vyvolává řadu 
dalších otázek, nebylo možno jít vždy v popisech až do detailů. Obsah některých pasáží je 
proto možné plně pochopit až po prostudování odborné literatury. Plánovaný rozsah práce 
navíc nedovolil se dostatečně podrobně věnovat plně všem aspektům vypracovaného 
modelu. Jeho další modifikace spočívající v odstranění některých zjednodušení 
a předpokladů by se případně mohla stát námětem některé z navazujících prací. 

Z literatury byla čerpána především teoretická popisná část, vlastním přínosem autora 
je pak nejen postupné sestavení samotného modelu, optimalizace iteračního procesu a jeho 
aplikace na reálných datech, ale také shrnutí takto získaných poznatků a zmínění úskalí, 
na která v průběhu práce narazil. 
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9. Příloha 

9.1 Příklad zdrojového kódu 
Níže je přiložena ukázka jednoho ze zdrojových vstupních kódů pro program 

Mathematica, konkrétně ze souboru Výstupní_data\Minimum_tisícina\Risk_Reversal_25_ 
delta_tisícina\Risk_Reversal_25_delta_1M_tisícina\2001_1M_25_delta_call.nb pro výpo- 
čet třicetidenní volatility 25 delta call opce s úrovní minimálního zajištění 0,001 delta 
na spotových kurzech EUR/CZK za rok 2001. 
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9.2 Obsah přiloženého CD ROM 
Součástí této diplomové práce je také CD ROM obsahující veškerá vstupní a 

výstupní data v ní použitá, včetně mnoha doplňujících výsledků, poznámek a podkladů, 
které nemohly být z důvodu svého rozsahu otištěny, ale jež jsou alespoň nepřímo v textu 
zmíněny či jinak komentovány a na jejich základě pak vyvozeny příslušné závěry. 
Kompaktní disk je strukturován následovně: 

\Diplomová_práce.doc elektronická verze diplomové práce ve formátu Microsoft Word 
document. 

\Diplomová_práce.pdf elektronická verze této diplomové práce ve formátu Portable 
Document Format. 

\Vstupní_data adresář obsahující veškeré vstupní podklady: spotové kurzy 
měnového páru EUR/CZK (podsložka EUR-CZK_Spot), sazby 
EONIA, EURIBOR, PRIBID a PRIBOR (podsložka Sazby) a 
implikované volatility (bid/offer) kupních opcí na penězích 
(soubor Volatility_1998-2005_Česká_spořitelna.xls). 

\Výstupní_data adresář se všemi výslednými daty včetně jejich dalšího zpracování 
a porovnání s reálnými čísly. Obsahuje výsledky z prvotní ladící 
fáze (podsložka Ladění), výstupy při minimálním hedgingu 0,01 
delta (podsložka Minimum_setina) a 0,001 delta (podsložka 
Minimum_tisícina), jejich vzájemné srovnání (podsložka 
TurnOver) a porovnání se stoprocentním delta zajištěním 
z pohledu delta-neutrálního portfolia (podsložka ATM_Call). 


