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Abstract 

Financial crisis has indicated a need for a research of the structured financial instruments like 

ABS, MBS and CDO. A default of one market segment was projected to a global recession by 

these instruments. Recently, there is a tendency of both, broad and classified public to 

comprise all structured products under ABS. In this master thesis, we try to demonstrate on a 

sample of MBS secured by commercial mortgages (CMBS) and residential mortgages 

(RMBS) that they should be considered as independent instruments. Differences are verified 

on CDS indices and their interaction with macroeconomic indicators. We base it on models 

for single-name CDS and extend them for MBS. 

We use correlation coefficients and models based on three fundamental methods of 

econometric analysis – Ordinary Least Squares (OLS), Weighted Least Squares (WLS) and 

Heteroscedasticity Corrected Least Squares.  

Main contribution of this thesis is a verification of the hypothesis of divergence in structured 

instruments depending on an underlying asset and also a verification of generally accepted 

views on the behavior of credit default spreads in economy. Subordinate contribution is a 

determination of the contemporary leading directions in regulation on financial markets. 

 JEL  Classification  C12, G01, G21 

Keywords structured instruments, securitization, RMBS, CMBS, 

financial crisis, Ordinary Least Squares, Weighted Least 

Squares, CDS,  regulation of financial markets  

  



 
 

Abstrakt 

Finanční krize ukázala potřebu zkoumání strukturovaných nástrojů finančních trhů, jako jsou 

ABS, MBS a CDO. Jejich prostřednictvím se uvěrové selhání jednoho segmentu finančních 

trhů promítlo do celosvětové recese. V současné době panuje tendence široké i odborné 

veřejnosti všechny strukturované nástroje zahrnovat pod pojem ABS. Diplomová práce se 

snaží na příkladu MBS jištěných komerčními (CMBS) a residenčními hypotékami (RMBS) 

dokázat, že se jedná o samostatné nástroje. Rozdíly jsou ověřovány prostřednictvím indexů 

CDS a jejich interakcí s makroekonomickými ukazateli. Práce vychází z modelů pro single-

name CDS, které rozšiřuje na MBS. 

V práci jsou zkoumány korelační koeficienty a modely sestavené na základě tří 

fundamentálních metod ekonometrické analýzy - metoda nejmenších čtverců (OLS), vážená 

metoda nejmenších čtverců (WLS) a model s opravenou heteroskedasticitou 

(heteroscedasticity corrected LS).  

Hlavním přínosem této práce je ověření hypotézy o rozdílnosti strukturovaných nástrojů 

v závislosti na podkladovém aktivu a v druhé řadě také verifikace všeobecně platných názorů 

týkajících se chování kreditních spreadů v ekonomice. Vedlejším přínosem práce je vymezení 

současných hlavních směrů regulace na finančních trzích. 

Klasifikace JEL   C12, G01, G21 

Klí čová slova strukturované nástroje, sekuritizace, RMBS, CMBS, 

finanční krize, Ordinary Least Squares, Weighted Least 

Squares, CDS, regulace finančních trhů   
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1 Úvod 

Finanční krize vznikla především v důsledku nekvalitních hypoték, jejichž úvěrové selhání se 

prostřednictvím sekuritizace promítlo prakticky do všech světových ekonomik a vyústilo 

v recesi, která trvá již několik let. Na hypotéčním trhu se vytvořila největší spekulační 

bublina. Ceny nemovitostí stoupaly rychlým tempem a úrokové míry se dotýkaly dna. 

V takovémto prostředí se nejevilo poskytování hypoték tak rizikovým a prostřednictvím 

strukturovaných nástrojů bylo navíc možné úvěrové riziko přenést na investory. Nárůst 

úrokových měr, úvěrová selhání dlužníků a pokles cen nemovitostí vedly k poklesu hodnoty 

strukturovaných nástrojů, které se mezitím stačily rozšířit k investorům do celého světa. 

Nebonitní hypotéky se nacházely a nacházejí nepřímo v rozvahách u velké části finančních 

institucí, což způsobilo obrovské ztráty (UBS, Citigroup) a dohnalo některé z nich bankrotu 

(Lehman Brothers, Northern Rock), jiné musely být zachráněny příslušným státem (Royal 

Bank of Scotland, Fortis) nebo převzaty (Merrill Lynch, Bear Stearns). 

Tendence široké veřejnosti všechny nástroje zahrnovat pod pojem ABS má za následek 

vnímání strukturovaných nástrojů jako celku. Diplomová práce se snaží ověřit hypotézu, že 

strukturované nástroje nejsou identické a jedná se o více samostatných finančních instrumentů 

v závislosti na typu podkladového aktiva. K ověřování byly použity indexy ABX.HE a 

CMBX.NA, které reprezentují residenční a komerční MBS. Předmětem zájmu je interakce 

mezi RMBS/CMBS a makroekonomickými ukazateli, která jednak ukáže rozdíly mezi 

nástroji a také ověří všeobecné přijímané názory týkající se kreditních spreadů. 

V teoretické části diplomové práce je popsána sekuritizace a rozebírají se s ní spojené otázky. 

Nejdříve je poskytnut přehled strukturovaných nástrojů, stran figurujících v procesu 

sekuritizace a podkladových aktiv. Pro úplnost je ještě popsán jeden z nejjednodušších 

kreditních derivátů CDS, a to především z důvodu, že je s ním pracováno v empirické části 

práce. Následně jsou diskutovány hlavní koncepty oceňování strukturovaných instrumentů a 

potřeba dalšího modelování korelace mezi podkladovými aktivy. Závěrem teoretické části 

práce jsou nastíněny tři hlavní směry regulace, dotýkající se strukturovaných instrumentů, 

které reagují na finanční krizi. Jsou jimi regulace ratingových agentur, standardizace trhu 

s CDS a vytvoření informační infrastruktury na finančních trzích. 

V empirické sekci je rozebrána hypotéza a vysvětlena motivace pro její předpokládanou 

platnost. Dále jsou definovány závislé a nezávislé proměnné, vyloženy teoretické základy pro 
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předpokládané závislosti mezi proměnnými. K ověření hypotézy je provedena analýza 

korelačních koeficientů, univariátní analýza a multivariátní model. V závěrečné diskuzi jsou 

rozebrány výsledky a diskutována jejich signifikance v porovnání s dosavadním stavem 

poznání. 
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2 Teoretický přehled strukturovaných instrumentů 

V této sekci je obecně popsán mechanismus sekuritizace a zúčastněné strany. Dále se sekce 

zabývá základními podkladovými aktivy, z nichž jsou posléze dvě skupiny vybrány (RMBS a 

CMBS) ke komparaci v empirické části práce. Empirická část nepracuje s cenami 

instrumentů, ale se swapy úvěrového selhání (CDS), proto je v závěru této teoretické sekce 

ještě pro úplnost popsán jeden z nejjednodušších kreditních derivátů CDS. 

Strukturované instrumenty lze definovat jako soukromé či veřejné nástroje finančních trhů, 

které slouží k efektivnímu refinancování a zajištění výnosné ekonomické činnosti. Od 

běžných produktů se odlišují nižšími náklady na kapitál a na zastoupení a tím, že se jedná o 

podrozvahové produkty (Jobst, 2007). V dnešní době se ukázala nedostatečnost zmíněné 

definice, když náklady spojené s těmito instrumenty v důsledku finanční krize prudce 

vzrostly. Bank for International Settlements (2005) výše uvedené produkty vymezuje jako 

formu finančního zprostředkování, která je založená na sekuritizaci.  

2.1 Proces sekuritizace 

Uběhlo pár desítek let od doby, kdy byl obchod s poskytnutými půjčkami povětšinou 

tabuizován a banka financovala poskytnuté půjčky prostřednictvím depozit nebo přímého 

dluhu. Po druhé světové válce banky nebyly schopny uspokojit raketově rostoucí poptávku po 

úvěrech na bydlení a hledaly jiný zdroj financování hypoték, z kterého nakonec 

vykrystalizoval systém sekuritizace. V roce 1985 byla technika sekuritizace, vyvinutá na 

hypotéčním trhu, poprvé použita na jiná než hypotéční  

aktiva – automobilové půjčky (Office of Comptroller of the Currency, 1997). Brzy se trend 

rozšířil i na ostatní aktiva. Zatímco v roce 2000 objem sekuritizace mírně přesáhl jeden bilion 

USD, o šest let později, v období těsně před vypuknutím finanční krize, kdy byl trh se 

sekuritizovanými instrumenty na svém vrcholu, dosáhla sekuritizace objemu ve výši téměř 

pěti bilionů USD (International Monetary Fund, 2009), Graf 1.  



2 Teoretický přehled strukturovaných instrumentů
 

 

Graf 1: Svě

Zdroj: Global Financial Stability Report 
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1 Data za rok 2009 zahrnují pouze americkou a evropskou emisi do konce měsíce června téhož roku. 
Evropské ABCP za rok 2009 zahrnují pouze emisi do konce měsíce května roku 2009. Data pro ABCP 
reprezentují objem vydaných cenných papírů. CDO2 jsou CDO, které jsou jištěné CDO.
2ABS je souhrnný název pro cenné papíry jišt
označení cenných papírů jištěných hypotékami, tedy MBS. Spolu se rozr
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k rizikovým aktivům držet regulatorní kapitál, který je nákladný. Prostřednictvím sekuritizace 

se banka povinnosti zbaví a může uvolněné prostředky investovat. 

Sekuritizaci zpravidla provádí sekuritizační SPV3, subjekt k tomuto účelu založený. Banka 

prodá sadu půjček společnosti SPV, kterou v některých případech dokonce sama zakládá, 

prostřednictvím “skutečného obchodu“4, tím se od půjček distancuje a vazba mezi bankou a 

SPV se stává netransparentní. SPV seskupí podobné půjčky a emituje cenné papíry jištěné 

těmito aktivy. Cenné papíry získají v důsledku své struktury od ratingových agentur vysoké 

ohodnocení a banka získá přístup k levnějším zdrojům financování, než by jí byly poskytnuty 

v korporátní sféře. Banka zároveň vyvádí pohledávky ze své rozvahy, jelikož neručí za 

podkladová aktiva, jimiž jsou cenné papíry jištěny, a efektivně tím snižuje regulatorní kapitál 

a úvěrové riziko. Za sekuritizaci si SPV účtuje servisní a iniciační poplatky, které jsou 

nezanedbatelnou peněžní motivací. Pro investory představují sekuritizované cenné papíry 

flexibilní nástroj šitý na míru a ve srovnání s instrumenty stejné kvality přinášejí vyšší 

výnosy. Na sekundárním trhu dochází ke zvýšení likvidity a ochrany v důsledku garancí 

renomovaných institucí5 a nadměrné kolateralizace [overcollateralization]6. Pro žadatele o 

půjčku to znamená větší dostupnost úvěrů, a také více úvěrů s fixní úrokovou sazbou, kterou 

si banky díky sekuritizaci mohou dovolit, protože samy nejsou vystaveny úrokovému riziku. 

2.1.1 Zúčastněné strany v sekuritizačním procesu 

Komplexní struktura sekuritizace vyžaduje své role, které však nejsou stejné pro každý 

instrument. Zde bude rozebrán nejběžnější případ. Při sekuritizaci dochází k redistribuci rizika 

roztříštěním tradiční role banky, jako poskytovatele úvěru, mezi několik samostatných aktérů: 

iniciátor, správce aktiv, poskytovatel služeb, poskytovatel zajištění (např. swapu), 

poskytovatel úvěrového posílení, dozorce a investor. Banka může zastávat několik rolí 

najednou, ale spíš se bude zaměřovat pouze na jednu roli a využívat přínos ze specializace a 

úspory z rozsahu (Office of Comptroller of the Currency, 1997). Výhodou tohoto rozštěpení 

                                                 
3  Tento subjekt je v anglicky psané literatuře nazýván různě, jako např. „special purpose entity“, „ special 
purpose vehicle“ (SPV) či „special investment vehicle“. 
4  V anglické literatuře tzv. „true sale“. Pohledávky jsou postupovány takovým způsobem, že banka ztrácí 
jakýkoliv právní vztah a vliv na tyto pohledávky a vlastnický titul SPV k těmto pohledávkám nemůže být 
zpochybněn ani např. v konkursní situaci původce pohledávek (nastaveno tak, aby se co nejvíce omezilo riziko 
návratu již postoupených pohledávek do konkursní podstaty původce pohledávek) – Sedláček, skripta k 
předmětu Právo obchodních společností 2008. 
5 Garance probíhá prostřednictvím úvěrového posílení emise, kterým je zpravidla pojištění proti úvěrovému 
selhání pojišťovací společností (viz. sekce 2.1.1). 
6 Např. u MBS, pokud je jistina cenného papíru 100 milionů USD, zatímco součet jistin pokladových hypoték je 
vyšší, např. 120 milionů USD.  
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Iniciátorem  je finanční instituce, např. jako komerční banka, spořitelna, IT společnost, 

aerolinka, výrobce, pojišťovna či burzovní makléř, která se rozhodla sekuritizovat své 

pohledávky. Iniciátor je původcem celého procesu, vlastní referenční aktiva a zakládá SPV za 

účelem emise cenných papírů jištěných aktivy. Zvolená aktiva prodává emitentovi, jako 

protihodnotu obdrží finanční toky z prodaných cenných papírů jištěných aktivy. 

Poskytovatel služeb fyzicky zajišťuje hotovostní toky z podkladových aktiv, které 

redistribuuje mezi investory podle jejich nároků. Zaštiťuje také administrativní podporu pro 

dozorce. Za poskytování služeb je se správcem aktiv sjednána pravidelná odměna. Tuto roli 

zpravidla zastává iniciátor, ale nemusí tomu tak být vždy (Choudhry, 2004). 

Emitent neboli SPV je finanční společnost, která provádí faktickou sekuritizaci 

podkladových aktiv. Jak již bylo výše uvedeno, jedná se o společnost založenou speciálně za 

účelem sekuritizace. Zakládající institucí bývá iniciátor, od kterého SPV kupuje podkladová 

aktiva a vydává cenné papíry, pro které slouží zakoupená aktiva jako kolaterál7. Emitent dále 

vyjednává se správcem aktiv, dozorcem, investory a s případným poskytovatelem swapového 

zajištění.  

 

Správce aktiv hraje v procesu tvorby a správy cenných papírů nejdůležitější roli. Emitent 

s ním uzavírá smlouvu o správě aktiv, která zahrnuje výběr aktiv do referenčního portfolia, a 

také obchodování s aktivy v období před uzavřením, v naplňující a reinvestiční fázi (viz sekce 

2.1.2). Správce aktiv je motivován tzv. správními poplatky, což jsou poplatky za vedení a 

správu aktiv, které narůstají, pokud narůstají aktiva v referenčním portfoliu. Poplatky jsou 

navíc vázány na jmenovitou hodnotu aktiva nikoli na tržní, což zaručuje jejich stabilitu v čase. 

Další motivací správce aktiv jsou výkonnostně podmíněné poplatky, které jsou vyplaceny, 

pokud dojde ke splnění předem stanovených kritérií. Správce aktiv a SPV jsou chráněni 

                                                 
7 bankovní záruka 

SPV, která vydělává na poplatcích za správu obligací a jejich emisi, nemá de facto žádnou finanční 

odpovědnost za vydávané cenné papíry. Snadný výdělek vede k tomu, že iniciátor a SPV se při 

akvizici úvěrů do portfolia řídí spíše kvantitou nežli kvalitou. Tento fakt a skutečnost, že po druhé 

světové válce globálně rapidně vzrostla poptávka po hypotékách a později i po nových 

investičních nástrojích, vedly k tomu, že na přelomu tisíciletí trh se strukturovanými instrumenty 

tak rapidně expandoval. Investiční bublina musela dříve nebo později prasknout.  
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v obdobích hospodářské krize a nedostatku likvidity před tím, aby se investoři stáhli. Tuto 

ochranu jim zajišťuje opatření, podle kterého nelze strukturované obligace přivolat po dobu 

několika let od jejich emise (Barclays, 2002). 

Dozorce primárně chrání zájmy investorů. Za úplatu vykonává funkci zplnomocněnce 

investorů, který provádí obchody řízené správcem aktiv a dohlíží přitom na plnění 

kvalitativních požadavků. V případě problémů dozorce jedná se všemi stranami zúčastněnými 

v procesu sekuritizace, především ale s poskytovatelem služeb a poskytovatelem úvěrového 

posílení. Během celého procesu dostává dozorce od iniciátora či poskytovatele služeb 

pravidelné finanční informace o vybraných prostředcích, vyplacených prostředcích, hodnotě 

kolaterálu atd. Dozorce je povinen kontrolovat tyto informace a zajistit vyplacení nároků 

investorům. Rovněž má povinnost oznámit úvěrové selhání či amortizaci a nahrazení 

poskytovatele služeb v případě, že neplní sjednané požadavky (Office of Comptroller of the 

Currency, 1997). 

Poskytovatel zajištění poskytuje emitentovi ochranu proti nepříznivým pohybům úrokových 

měr. Emitent se může zajistit pomocí úrokového swapu, měnového swapu, úplného swapu 

výnosů atd.  

Poskytovatel úvěrového posílení představuje mechanismus na vylepšení ratingu 

jednotlivých tranší. Dojde-li k situaci, že toky z podkladových aktiv jsou nižší než nároky na 

úroky a splátku jistiny investorů (například v důsledku úvěrového selhání), garantuje 

pojišťovací společnost výplatu úroků tranší a splacení jistiny. Garance probíhá 

prostřednictvím akreditivu nebo záruční listiny. Poskytovatel posílení musí mít alespoň tak 

dobré úvěrové hodnocení jako příslušný cenný papír, ke kterému je posílení poskytováno. 

Vedle externího úvěrového posílení se užívá také interního posílení, jelikož k němu není 

potřeba třetí strany a stran s vysokým úvěrovým hodnocením není mnoho. Při interním 

posílení dochází k posílení vyšších tranší v neprospěch nižších. Při úvěrovém selhání je ztráta 

nejprve absorbována nižšími tranšemi, a teprve při rozsáhlejších selháních se ztráta dotkne i 

vyšší tranše. Poskytovatel úvěrového zajištění není vždy v procesu zastoupen, protože 

znamená snížení výnosu na straně investora. 

Ratingová agentura hraje v procesu sekuritizace klíčovou roli, jelikož poskytuje ohodnocení 

kvality úvěru. Aby nástroje získaly důvěru veřejnosti, je nutné je převést na společný 

jmenovatel s ostatními produkty, tedy dát investorovi příležitost, aby jednotlivé nástroje mohl 
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porovnat podle známých kritérií. Mimo ceny, které jsou k dispozici na trhu, musí emitent 

zajistit úvěrové ohodnocení. Rating provádí renomované ratingové agentury, např. Standard 

& Poor’s, Fitch nebo Moody‘s. Investoři důvěřují ratingovým agenturám, protože ony nemají 

žádný finanční zájem na hodnocených cenných papírech a využívají sofistikované metody 

modelování rizika. Pro investora je pohodlnější přijmout hodnocení než sám provést „due 

diligence“ podkladových aktiv a poskytovatele služeb. Rating je pro odbyt těchto finančních 

instrumentů klíčový, jelikož investiční politika některých investorů přímo vyžaduje rating 

investic (např. kvůli zpřístupnění kapitálových rezerv). V rámci hodnocení jsou prověřovány 

čtyři oblasti:  

1) kvalita podkladových aktiv,  

2) kvalita iniciátora a poskytovatele služeb,  

3) korektnost celé transakce,  

4) úvěrové zajištění (garance, akreditiv) (Fabozzi, 2002-b).  

Přidělení investiční a rizikové třídy odráží kvalitu společností v referenčním portfoliu a počet 

společností, které se musí dostat do insolvence, aby byla dotčena jistina strukturovaného 

cenného papíru. Hodnoceno je výlučně úvěrové riziko, tedy jestli je cenný papír schopen 

splácet úrok a jistinu; tržní riziko dané například pohybem úrokových měr není bráno v potaz 

(Fabozzi F. J., 2008). Strukturované nástroje ale nelze hodnotit stejnými modely jako 

standardní obligace, proto bylo nutné aplikovat nový model ratingu, s kterým přišel David X. 

Li v roce 2000. Jeho přínos pro oceňování strukturovaných nástrojů finančních trhů bude 

diskutován v sekci 3.1. 
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Investor nakupuje cenné papíry jištěné aktivy, které vznikly procesem sekuritizace. Mezi 

investory patří především penzijní fondy, pojišťovny, správce fondů a v menším měřítku také 

komerční banky. Obrázek 2 znázorňuje, jaké skupiny investorů kupují cenné papíry jištěné 

aktivy, v tomto případě CDO. CDO je zde rozdělena na investiční (vyšší tranše) a rizikovou 

část (nižší tranše). Penzijní fondy v době před krizí podstatně investovaly do rizikových 

tranší, zatímco do investičních tranší jen okrajově. Oběma žebříčkům dominují s největším 

podílem investic banky, dále pak správci aktiv a pojišťovny. Důvodem pro investice do 

strukturovaných instrumentů je jejich vysoké ohodnocení spojené s vysokými výnosy, kterým 

běžné nástroje finančních trhů nemohou konkurovat. Například nařízení OCC o investičních 

cenných papírech č. 12 CFR 1 (1997) povolovalo národním bankám (USA) investovat až 25% 

svého kapitálu do cenných papírů typu V. Tato skupina je charakterizována 

obchodovatelností, ohodnocením ratingovou agenturou jako investiční cenný papír a 

zajištěním úroků (OCC). Tímto způsobem se k strukturovaným instrumentům mohla dostat 

jakákoliv banka. 

Je otázkou, zda ratingové agentury provádí určitou formu dohledu nad trhem strukturovaných 

financí. Společnost Bloomberg (2009) uveřejnila spor mezi zástupcem Baer Sterns, Jeanem 

Fleischhackerem a ratingovými agenturami, kdy Fleischhacker prohlásil, že ratingové agentury 

monitorují trh s cennými papíry jištěnými aktivy stejným způsobem, jako federální regulátoři 

monitorují národní banky (USA). Reakce ratingových agentur byla bouřlivá. „My neposkytujeme 

žádný dohled,“ (Gloria Aviotti, výkonná ředitelka pro globální strukturované finance, Fitch). „Je to 

chybné vnímání situace, všechno co my poskytujeme, je úvěrové ohodnocení a komentář,“ 

(Yuri Yoshizawa, ředitel pro strukturované finance, Moody’s). „Nesouhlasím. My hodnotíme 

transakce, které nám předloží emitenti na základě našich kritérií,“ (Chris Atkins, viceprezident 

pro podnikovou komunikaci, Standard & Poor’s). 
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banka. Velikost této instituce záleží na množství aktiv, která mají být převzata před datem či 

v den uzavření. 

V další fázi dochází k „naplňování8 portfolia aktivy“ [ramp-up period]. V den uzavření vydá 

SPV příslušný počet tranší. Nejmenším počtem jsou dvě tranše: dluhová a kapitálová. 

Z prostředků obdržených z emise jsou nakoupena referenční aktiva, která byla do této doby 

uložena v uskladňující instituci. Odkup aktiv nemusí probíhat, a většinou také neprobíhá, 

přímo v den uzavření, ale v průběhu období 60 až 180 dní od data uzavření. V některých 

případech může být naplňovací fáze delší (Barclays, 2002). Časová prodleva mezi 

uskladněním aktiv a jejich odkupem vystavuje všechny strany riziku nepříznivého pohybu cen 

aktiv a spreadů. Toto riziko roste s délkou prodlení a objemem aktiv. Čas získaný navíc dává 

správci aktiv větší možnost nashromáždit diversifikované portfolio (Standard & Poor's, 2002). 

V průběhu dalších několika let9 od data uzavření může ještě správce aktiv do určité míry 

aktivně obchodovat s referenčními aktivy10 a vyhledávat příležitosti a zisky. Tento časový 

úsek se nazývá reinvestiční období [reinvestment period or revolving period]11. V tomto 

období jsou investorům vypláceny pouze úroky. Splátky jistiny a jiné hotovostní toky z aktiv 

v portfoliu jsou použity k nákupu dalších aktiv, která musí splňovat kvalitativní požadavky, 

jako jsou např. krytí, kvalita kolaterálu nebo profilové požadavky (Standard & Poor's, 2002). 

Prostřednictvím regulovaného odkupu a prodeje může být řízen výnos portfolia a udržována 

úvěrová kvalita. Obchodování s aktivy vnáší do portfolia také úvěrové a tržní riziko. Správce 

aktiv často z počátku reinvestuje do krátkodobých likvidních aktiv. Vzniká tím riziko 

negativní arbitráže, protože úroky vyplácené tranším jsou vyšší než úroky z krátkodobých 

aktiv. V případě nesplnění kvalitativních požadavků na portfolio a jednotlivá aktiva může 

dojít až k předčasnému vyplacení investorů.  

                                                 
8 V případě, že jsou podkladovými aktivy CDS, probíhá cyklus bez této fáze. Stejná situace nastává, pokud 
sekuritizace vychází z vlastního portfolia banky (původce). 
9Barclays (2002) uvádí 3 až 5 let, Standard & Poor’s (2002) 2 až 6 let.  
10 U statických sekuritizovaných cenných papírů k této fázi nedochází. 
11 Reinvestiční období vzniká také z důvodu, že akvizice bankovních půjček je někdy problematická. Existují 
totiž zápůjční podmínky sjednané s dlužníkem, v kterých je vyloučen prodej dluhu (Barclays, 2002). 
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Standard & Poor’s (2002) uvádí čtyři mechanismy, prostřednictvím kterých může být ve 

většině případů obchodováno s aktivy v reinvestičním období:  

1. prodej rizikových aktiv [credit-risk security] za účelem vyhnutí se kreditní události, 

2. prodej kvalitních aktiv [credit-improved security] za účelem zvýšení výnosnosti 

portfolia, 

3. prodej aktiv s kreditní událostí [defaulted asset sales],  

4. diskreční prodej [discretionary sales]. 

Následuje umořovací období [amortization period]12, kdy jsou prostředky z podkladových 

aktiv použity na vyplácení úroků tranším. V této fázi už není povoleno reinvestovat, a to 

především proto, že další investice by mohly vést spíše k dalším úvěrovým událostem než ke 

splácení vydaných obligací. Očekávaný den finální platby [expected final payment day] je 

datum, do kterého emitent plánuje splatit veškeré jistiny obligací a ostatní závazky 

investorům. Amortizace může proběhnout dvěma metodami:  

1. kontrolovanou amortizací 

2.  kontrolovanou akumulací.  

Metody se liší způsobem umoření jistiny. V případě kontrolované amortizace je jistina 

splácena v umořovacím období v několika stejných splátkách. U kontrolované akumulace je 

na začátku umořovacího období vytvořen akumulační účet, na který se postupně ukládá 

umořená jistina. V den finální platby je jistina plně umořena a akumulační účet beze zbytku 

vyčerpán investory.  

Obrázek 3 a 4 schematicky znázorňují dva způsoby amortizace na jednoduchém příkladu 

pětiletého strukturovaného cenného papíru se dvěma tranšemi. Tranše A je seniorní, tranše B 

je podřazená tranši A a bude umořena až po konečném umoření tranše A. V roce 4 končí 

reinvestiční období a nastává amortizace. V případě kontrolované amortizace (Obrázek 3) je 

splátka jistiny rozdělena na dvanáct stejných plateb probíhajících každý měsíc. V roce 5 je 

jistina plně umořena. Jelikož toky z finančních aktiv nejsou konstantní v čase, hradí se 

                                                 
12 Standard & Poor’s (2002) nazývá tuto fázi obdobím kontrolovaného umořování [controlled amortization 
period]. 
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Standard & Poor’s i Barclays rozlišují ještě „rychlé umoření“ [early rapid amortization], 

které nastane v případě, že dojde k mimořádným událostem, které se dotýkají referenčních 

aktiv nebo iniciátora. Spouštěcími mechanismy jsou testy úrokového krytí [interest coverage 

test] a test krytí jistiny [principal coverage test, overcollateralization test]. U testu úrokového 

krytí nesmí poměr úroků obdržených z aktiv a úroků vyplácených tranším překročit spodní 

určenou hranici. V případě testu krytí jistiny musí být poměr součtu nominální hodnoty aktiv, 

hotovosti a poměrné hodnoty aktiv (podle míry ozdravení), u kterých došlo k úvěrovému 

selhání, a nesplacené hodnoty tranší udržován nad určenou prahovou hodnotou. Jakmile jsou 

porušena kritéria, dojde k zlikvidnění aktiv a vyplacení úroků ohodnoceným tranší. Fabozzi 

(2008) ve své publikaci „The Handbook of Fixed Income Securities“ uvádí přehled událostí, 

které mohou být spouštěcími mechanismy rychlé amortizace. Nejčastějšími příčinami rychlé 

amortizace bývají insolvence poskytovatele služeb, úvěrové selhání či nedostatečné splácení u 

podkladových aktiv. Rychlou amortizaci v současné době vyvolává také pokles úrokových 

měr. Podkladová aktiva reagují na pohyby úrokové míry především u fixních, ale i 

pohyblivých cenných papírů.  

2.1.3 Struktura 

Strukturované nástroje jsou emitovány v podobě jednotlivých tranší, které se liší rizikovostí. 

Typicky rozlišujeme juniorní (kapitálovou), mezzaninovou a seniorní tranši (Obrázek 5). 

Peníze obdržené od investorů za koupi cenného papíru jsou emitentem uloženy 

v kolateralizovaném vkladu v hotovosti nebo v jiných cenných papírech s nízkým rizikem, 

jako např. státní pokladniční poukázky. Výnosy z těchto uložených prostředků jsou potom 

přičítány investorovi k pravidelným úrokům. V době splatnosti je investorovi vrácena 

hotovost nebo v případě, že cenný papír ještě není splatný, je investorovi předán cenný papír.  
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Tabulka 1 - Kapitálová struktura CDO 

Třída Množství 

(miliony USD) 

Podíl  Podřízenost (%) Rating 

(Moody’s/S&P) 

Třída A 243, 00 81% 19,0 Aaa/AAA 

Třída B 13,50 4,5% 14,5 Aa2/AA 

Třída C 10,50 3,5% 11,0 A2/A 

Třída D 9,00 3,0% 8,0 Baa2/BBB 

Třída E 9,00 3,0% 5,0 Ba2/BB 

Kapitálová 

tranše 

15,00 5,0% 0,0 Neohodnoceno 

Zdroj: Adelson & Whetten (2004) 

2.2 Referenční aktiva 

V počátcích sekuritizace se pod pojmem cenný papír jištěný aktivy rozumělo cenný papír 

jištěný hypotékou, tedy MBS. Spolu se rozrůstajícím portfoliem podkladových aktiv se jeho 

definice rozšiřovala na jakékoliv půjčky a úvěry, např. i kontokorent kreditní karty nebo 

studentské půjčky. Najdeme ale i širší definice. Dwight (2005) definuje ABS jako obligace 

kolateralizované hotovostními toky z referenčního portfolia. Předmětem této kapitoly je 

poskytnout přehled aktiv, která se nejčastěji nacházejí v referenčním portfoliu 

strukturovaných cenných papírů: hypotéky, kreditní karty, půjčky na nákup vozu [auto 

loans], půjčky na nákup vybavení do domácnosti [home equity loans], leasing vybavení, 

tantiémy, studentské půjčky, zdravotní pojištění atd. Vedle hypoték se tedy spíše jedná o malé 

spotřebitelské půjčky a firemní financování drobných investic, které by bylo pro věřitelskou 

banku těžké prodat jednotlivě. V posledních letech byla sekuritizována všechna aktiva, která 

bylo možné sekuritizovat. Výše uvedený výčet podkladových aktiv by tedy musel být doplněn 

ještě o další řadu aktiv, aby byl kompletní. Sekce 2.2.1 až 2.2.6 poskytuje stručný přehled 

MBS a ABS jištěných spotřebitelskými aktivy. Oddělenou kapitolou je sekce 2.2.7, která 

rozebírá podkladová aktiva CDO. 
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2.2.1 MBS 

Na hypotéčním trhu, a tím i na trhu s instrumenty jištěnými hypotékami (MBS), vznikla 

největší spekulační bublina. V důsledku toho je hypotéka pravděpodobně nejznámějším a 

nejdůležitějším podkladovým aktivem pro strukturované cenné papíry. Nejedná se o klasický 

dluh, ale spíš o cenný papír jištěný aktivem, tj. nemovitostí. V rámci hypotéky je věřitel 

oprávněn zabavit příslušnou nemovitost v případě, že dojde k porušení splátkového kalendáře. 

Podle účelu, který má nemovitost plnit, lze rozlišit residenční a komerční hypotéky. 

Residenční hypotéky slouží jako financování nemovitostí určených k bydlení, zatímco 

v případě komerčních hypoték jde o nemovitost určenou k podnikání, jako např. sídlo firmy, 

provozovna, závod atd. Splatnosti těchto úvěrů se pohybují od 5 do 45 let. Hotovostními toky 

jsou splátky jistiny a úroku. Úrok je důležitým faktorem rozhodování o investicích a často 

bývá důvodem k refinancování. Úroková sazba může být fixní i pohyblivá. Například u fixní 

úrokové míry je výhodné, při celkovém poklesu úroků v ekonomice, přejít na levnější 

hypotéku, a tu splatit novým úvěrem. Riziko brzkého splacení je u hypoték velmi vysoké. 

Existují klasické hypotéky a hypotéky s garancí vládních organizací, např. Federal Housing 

Administration či Rural Development Administration, kdy vláda ručí za splacení hypotéky. 

MBS má jako podkladové aktivum soubor různých úvěrů na pozemky a budovy. Vydává je 

celá řada soukromých emitentů, především ale tři obrovské vládní organizace Federal Home 

Loan Mortgage Corporation (známá jako Freddie Mac), Federal National Mortgage 

Association (Fannie Mae) a Government National Mortgage Association (Ginnie Mae). Tyto 

organizace byly založeny v různých, pro ekonomiku kritických, obdobích (Velká deprese či 

stagflace 70. let) na podporu nízko-příjmových skupin (Fabozzi, 2001). Soukromé organizace 

vznikly především z iniciativy bank, ať už za účelem obchodu či snížení regulatorního 

kapitálu. Ve srovnání s vládními organizacemi se soukromí emitenti více zaměřovaly i na 

nestandardní hypotéky14  a nadlimitní hypotéky [jumbo loans]. Vývoj hypotéčního trhu 

zachycuje Graf 2, na svislé ose jsou hodnoty spreadu indexu Home Equity Loans společnosti 

Bloomberg, která zpracovává vývoj trhu u jednotlivých spotřebitelských kategorií 

strukturovaných nástrojů. Od začátku krize na podzim roku 2007 stoupl spread pro všechny 

tranše z hodnot menších než 100bp až na 2200bp ke konci roku 2009, kdy se vysoké tempo 

růstu zastavilo. Index pro tranše AAA v roce 2009 zaznamenal dokonce klesající trend, ale 

jeho hodnoty jsou stále řádově několikanásobné oproti předkrizové situaci. 

                                                 
14 Dlužníci s nekompletní či špatnou úvěrovou historií či nejistými příjmy do budoucna.  



2 Teoretický přehled strukturovaných instrumentů 
 

19 | S t r á n k a  
 

Graf 2 - Index Home Equity Loans 

 

Zdroj: Databáze Bloomberg  
Index je kotován jako úplný výnos (total return), tj. cena včetně kuponu. Na obrázku je na svislé ose vyobrazen 
spread na tento index. 
 

2.2.2 Půjčky na nákup vozidla 

Dalším podkladovým aktivem mohou být půjčky na nákup vozidla. Tento typ půjček může 

poskytovat finanční společnost napojená na výrobce aut, komerční banka či nezávislá finanční 

společnost, specializující se na půjčky na nákup vozu. Hotovostní toky z půjček mají mít trojí 

podobu:  

1. měsíční úroky, 

2. splátky jistiny,  

3. brzké splacení celé půjčky.  

Brzké splacení půjčky může nastat například v situaci, kdy dlužník nové auto prodá, nebo 

když je auto předmětem obchodování, při kterém je vyžadováno splacení půjčky. K brzkému 

splacení dojde také, pokud je nové auto ukradeno, nebo pokud dojde k jeho poškození. 

Dlužník navíc může získat přístup k levnějšímu financování s výhodnějšími podmínkami a 

půjčku předčasně splatit15. K této situaci dochází zřídkakdy, jelikož úroky spojené s půjčkou 

                                                 
15 Riziko brzkého splacení z důvodu refinancování je nejvyšší u hypoték. 
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na auto jsou většinou nízké, protože bývají součástí nabídky na nákup vozu od výrobců 

(Fabozzi, 2002-a).  

Půjčky na auto patřily tradičně k ABS s fixní úrokovou mírou, začátkem nového tisíciletí se 

začínají objevovat první ABS s pohyblivou mírou. Výnosy jednotlivých tranší jsou zde 

vázány na určenou úrokovou sazbu (nejčastěji LIBOR) a fixní předem danou prémii. 

Splatnost cenných papírů se pohybuje v rozmezí 3 až 6 let (Fabozzi, 2002-a). Cenné papíry 

jištěné půjčkami na auto, které jsou emitovány přímo velkými výrobci aut, či na jejich popud, 

patří k aktivům s nízkým rizikem, a to z několika důvodů (Fabozzi , 2002-b):  

1. Půjčky na auto představují zajištěnou formu vypůjčování, jelikož při nesplácení 

úvěru slouží jako kolaterál přímo nový vůz.  

2. Jistina se začíná splácet téměř od samého začátku prostřednictvím amortizace. 

3. Tyto cenné papíry jsou krátkodobé ve srovnání například s hypotéčními ABS, které 

mohou mít splatnost až 30 let.  

Tyto ABS mohou mít seniorní a podřízenou tranši. U malých společností je obvyklá struktura 

„pass-through“, kde jsou úroky investorů vypláceny v době, kdy SPV obdrží splátky 

z podkladových aktiv. U větších transakcí funguje systém „pay-through“, kdy SPV vyplácí 

finanční nároky investorům pravidelně nehledě na splátky dlužníků.  

Graf 3 znázorňuje vývoj indexu Auto Passthrough Loans společnosti Bloomberg. Od srpna 

2007, kdy propukla finanční krize, je znatelný nárůst spreadu až o více než 2000% ke konci 

roku 2008. Během roku 2009 se spread snížil, ale i tak dosahuje až o 1000% vyšší hodnoty 

ve srovnání s dobou před krizí. 
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Graf 3 - Index Auto Passthrough Loans 

 

Zdroj: Databáze Bloomberg  
Index je kotován jako úplný výnos (total return), tj. cena včetně kuponu. Na obrázku je na svislé ose vyobrazen 
spread na tento index. 
 

2.2.3 Studentské půjčky 

Studentské půjčky bývají často využívány studenty vysokých škol k pokrytí nákladů na 

ubytování a poplatků za studium. Typická studentská půjčka má tři fáze:  

1. Po dobu studií neprobíhají žádné splátky [determent period]. 

2. Po nástupu do práce nemusí být po dobu šesti měsíců půjčka splácena 

[grace period].  

3. Po skončení šestiměsíčního období vzniká dlužníkovi povinnost pravidelných 

splátek [loan repayment period].  

Předčasné splacení půjčky není vyloučené, ale investor nečelí žádnému riziku stran jistiny, 

jelikož půjčky jsou garantované státem (viz níže). Jediným rizikem je reinvestiční riziko, tj. že 

investor předčasně splacené prostředky reinvestuje za nižší úrokovou míru. Studentské půjčky 

ale nejsou citlivé na úrokové míry. Je nízká pravděpodobnost, že by si dlužník našel levnější 

financování a v důsledku toho u něj došlo k brzkému splacení (Fabozzi, a další, 2007).  

Většina sekuritizovaných studentských půjček v USA pochází z vládního programu Federal 

Family Education Loan Program (FFELP). V rámci tohoto programu vláda poskytuje půjčky 
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studentům prostřednictvím soukromých finančních institucí. Při žádosti o půjčku nerozhoduje 

bonita studenta ani jeho schopnost splácet půjčku. Vláda garantuje v případě úvěrového 

selhání splacení 98% jistiny (Fabozzi, 2002-a). Existují i půjčky, které nejsou součástí 

FFELP, u nichž při žádosti o půjčku rozhoduje schopnost žadatele půjčku splácet, tzv. 

alternativní půjčky [alternative loans]. I alternativní půjčky byly v době před finanční krizí 

využívány emitenty jako podkladová aktiva pro ABS. Například Student Loan Marketing 

Association16 je vládní agentura založená kongresem, která nakupuje studentské půjčky na 

sekundárním trhu a následně emituje sekuritizované ABS. V soukromém sektoru jsou půjčky 

dále sekuritizovány korporacemi a neziskovými organizacemi. 

Studentské půjčky bývají zpravidla indexovány pohyblivou sazbou, např. k úrokové 

míře amerických pokladničních poukázek. V důsledku toho jsou pak i sekuritizované ABS 

emitovány s pohyblivou sazbou, kde indexace je nejčastější právě k americkým pokladničním 

poukázkám, ale také k sazbě LIBOR. Vazbu na LIBOR ilustruje Graf 4, na kterém je vynesen 

vývoj indexu Student Loans od společnosti Bloomberg. Vývoj spreadu připomíná Auto 

Passthrough Index (sekce 2.2.2), ale nárůst není tak markantní (maximálně 1000%). 

Graf 4 - Index Student Loans 

 

Zdroj: Databáze Bloomberg  
Index je kotován jako úplný výnos (total return), tj. cena včetně kuponu. Na obrázku je na svislé ose vyobrazen 
spread na tento index. 

                                                 
16 Sallie Mae 
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2.2.4 Kreditní karty 

Kreditní karty jsou jedním z nejčastějších a nejvíce likvidních podkladových aktiv ABS. 

Jejich oblíbenost vyplývá z faktu, že kreditní karty jsou oblíbeným způsobem placení a v době 

stále se rozšiřující palety zboží a služeb představují snadný způsob, jak se dostat k úvěru. 

Karty jsou vydávány bankami, maloobchodníky a cestovními kancelářemi. K hotovostním 

tokům z těchto aktiv patří úroky z prodlení17, poplatky18 a splátky jistiny.  

Typickou strukturou pro ABS jištěné kreditními kartami je tzv. „master trust“. Jedná se 

o sadu velkého počtu kreditních karet, která slouží jako podkladové aktivum pro cenné papíry. 

Jednotlivé emise se pak váží k určité proporcionální části celkového počtu aktiv. Hotovostní 

toky z master trustu jsou rozděleny mezi investory a emitenta. Oproti tradiční struktuře má 

master trust výhodu, že se sada podkladových aktiv může měnit, a sice že se může zvětšovat. 

Kreditní karty totiž vykazují velké fluktuace a každým dnem přibývají závazky z nich 

plynoucí nebo se ruší. Díky této fluktuaci by princip jedné sady kreditních karet nebyl 

vhodný, protože by se každou chvíli musel vytvářet další trust a další emise. V této struktuře 

je vytvořen jeden hlavní trust a k němu se emitují různé série ABS, což snižuje náklady a 

poskytuje větší flexibilitu (Fabozzi, a další, 2007). Struktura je výhodná i pro investora, a to 

ze dvou důvodů: 

1. Master trust je pro něj transparentnější. 

2. Je jednodušší zhodnotit úvěrovou kvalitu, jelikož sada kreditních karet je jen jedna. 

Úroky u ABS jištěných kreditními kartami jsou investorům vypláceny periodicky, přičemž 

úroková míra může být jak pevná, tak pohyblivá. Graf 5 ukazuje vývoj indexu Credit Card 

společnosti Bloomberg, spread opět vykazuje abnormální nárůst, který kulminuje na konci 

roku 2008. Dnes se hodnoty stále pohybují ve stonásobcích hodnot před krizí. 

 

                                                 
17 Úroky z prodlení jsou v tomto případě běžné úroky účtované za nesplacený dluh po skončení sjednaného 
období, tedy za zápornou bilanci kreditní karty na konci měsíce. 
18 Mezi poplatky patří poplatky za kreditní kartu a vedení účtu. 
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Graf 5 - Index Credit Cards 

 

Zdroj: Databáze Bloomberg  
Index je kotován jako úplný výnos (total return), tj. cena včetně kuponu. Na obrázku je na svislé ose vyobrazen 
spread na tento index. 
 

2.2.5 Půjčky SBA 

SBA jsou půjčky kvalifikovaným žadatelům, které jsou garantované americkou vládní 

agenturou Small Business Administration (SBA). Půjčky jsou zajištěné na základě důvěry a 

garance americké vlády a nenesou žádné riziko, proto bývají ohodnocené AAA. Hotovostní 

toky v tomto případě zahrnují výplatu kuponu, který je každý měsíc znovu stanovován, 

splátky jistiny podle předem určeného kalendáře19, brzké splacení půjčky. Brzké splacení 

půjčky je u těchto cenných papírů relevantní, jelikož dlužníci mohou splatit půjčku předčasně 

bez jakéhokoliv příplatku. Riziko předčasného splacení se odvíjí od splatnosti a bylo zjištěno, 

že kratší splatnosti mají vyšší riziko předčasného splacení půjčky (Fabozzi, a další, 2007). Co 

se rychlosti předčasného splacení týče, tak záleží také na povaze půjčky, kdy rozhoduje, za 

jakým účelem bylo o půjčku požádáno. Půjčky se splatností 10 let, které jsou určeny 

k financování pracovního kapitálu, vykazují nejvyšší riziko předčasného splacení, zatímco 

půjčky na koupi pozemku či nové budovy s delšími splatnosti mají riziko nižší (Fabozzi, a 

další, 2007).  

Půjčky SBA bývají většinou úročeny variabilní sazbou vázanou na referenční úrokovou sazbu 

„prime rate“20, kdy je sazba přepočítávána každý měsíc nebo čtvrtletně. Díky indexaci jsou 

                                                 
19z angl. Scheduled amortization 
20 Prime rate je úroková sazba na mezibankovním trhu. 
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ABS jištěné půjčkami SBA častěji kotovány jako spread vzhledem k prime rate, a ne jako 

úroková sazba. Splatnost se pohybuje v rozmezí 5 až 25 let, přičemž sekuritizovány jsou 

nejčastěji půjčky se splatnostmi 7, 10, 15, 20 a 25 let (Fabozzi, a další, 2007). Sekuritizované 

půjčky SBA jsou atraktivním finančním nástrojem a to nejen pro banky, ale i pro penzijní 

fondy, vzájemné fondy a úvěrové společnosti. Důvodem je především dlouhá splatnost 

s pohyblivou úrokovou sazbou, která činí z ABS jištěných SBA alternativu k jiným cenným 

papírům (Bhattacharya & Fabozzi, 1996). Banky využívají tyto instrumenty, protože jsou 

zvýhodněné z hlediska kapitálové přiměřenosti. Podle americké legislativy totiž patří do 

kategorie s nulovými nároky na regulatorní kapitál, hlavně díky garanci vlády (Fabozzi, a 

další, 2007). 

2.2.6 Leasing 

Leasing je v současné době vyhledávaným způsobem financování vybavení pro firmy, a 

nabízí tak možnosti pro investory. Jeho výhody shrnuje Bhattacharya & Fabozzi (1996) ve 

své práci „Asset-Backed Securities“. Firma se při potřebě nového vybavení rozhoduje, jestli 

zvolit leasing anebo koupi, přičemž leasing se většinou jeví výhodnější především z 

následujících důvodů:  

1. Vybavení zůstává po celou dobu leasingu ve vlastnictví poskytovatele leasingu, 

firma se tím vyhne riziku zastarání aktiva.  

2. Jelikož je vybavení stále vlastněno poskytovatelem leasingu, poskytovateli vzniká 

povinnost zajistit fungování a servis, což je sice samozřejmé i pro prostý nákup 

vybavení, ale vymahatelnost může být problematická.  

3. Poslední velkou předností je účetnictví, kdy jsou pravidelné splátky u leasingu nižší 

než amortizace a úrokové náklady spojené s nákupem vybavení, a tudíž mohou být 

vylepšeny ukazatele zisku.  

Leasing je flexibilní formou získání aktiva. Platí pro něj větší volnost než u klasické půjčky 

ve smyslu restriktivních opatření a omezení financování firmy a vesměs je jednodušší získat 

leasing než běžný úvěr. Hlavními poskytovateli leasingu jsou dceřiné společnosti 

průmyslových firem, banky, nezávislé leasingové společnosti a firmy poskytující finanční 

servis. ABS jištěný leasingem je charakterizován nízkou mírou úvěrových selhání a prodlení, 

a rovněž nízkým rizikem předčasného splácení. Největším rizikem pro investory v případě 
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leasingu je zůstatková hodnota vybavení. Při ukončení leasingu má totiž firma právo, nikoli 

povinnost, koupit si aktivum, které po dobu leasingu užívala. Cena, za kterou by vybavení 

koupila, je ale zůstatková. Firma při potenciální koupi vyhodnocuje tržní a zůstatkovou cenu, 

na základě toho se rozhoduje o koupi. Trust, ve kterém jsou shromážděná podkladová aktiva, 

tedy leasingy, a vybavení, na které je leasing vydán, se nazývá „titulní“ trust [titling trust] . 

Investor má na základě zakoupených cenných papírů nárok na výplatu kuponu u 

sekuritizovaných cenin vydaných titulním trustem, není ale příjemcem plateb z leasingů 

trustu. 

2.2.7 CDO 

Kolateralizovaná dluhová obligace (CDO) je obligace s fixním datem splatnosti a úvěrovým 

ratingem. Nejedná se o obligaci vydanou jednou společností, ale o obligaci vztahující se 

k celému referenčnímu portfoliu obligací. Chová se jako standardní obligace, tj. vyplácí fixní 

či plovoucí úrokovou míru, v době splatnosti nebo dříve je investorovi navrácena jistina a je 

možné s ní obchodovat na burze cenných papírů. Jinak ovšem CDO funguje na základě 

mechanismu, který je společný pro všechny cenné papíry jištěné aktivy. 

CDO jsou všeobecně emitovány ze dvou důvodů, od čehož se odvíjí i referenční aktiva: 

1. motivace arbitráží, 

2. motivace rozvahou. 

Motivace arbitráží vychází z přesvědčení, že vzít na sebe riziko celého referenčního portfolia 

je výhodnější, než půjčování všem referenčním společnostem jednotlivě. Cílem iniciátora a 

SPV je zachytit rozdíl (spread) mezi výnosy z neinvestičních aktiv a náklady na financování 

větví CDO s vysokým ratingem. Čím vyšší je totiž spread mezi kupony z aktiv a úroky 

z jednotlivých tranší, tím vyšší je potenciální návratnost vlastního kapitálu (ROE). V případě 

motivace arbitráží může být referenční portfolio tvořeno širokým spektrem aktiv od vysoce 

výnosných obligací přes private equity či hedgové fondy k finančním derivátům. 

Rozvahové CDO slouží většinou jako prostředek velkých bank k sekuritizaci komerčních a 

průmyslových půjček. Ke každé investici musí banky dodržovat regulatorní kapitál, který sice 

„blokuje“ jejich další investiční možnosti, ale vytváří zároveň ochranu před platební 

neschopností jejich dlužníků. Pokud banka iniciuje emisi CDO se svými referenčními 
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Typická hotovostní kolateralizovaná dluhová obligace se vztahuje k referenčnímu portfoliu, 

které je tvořeno např. korporátními obligacemi a úvěry. Je strukturovaná tak, že závazky 

investorům jsou placeny z prostředků vybraných na úrocích a splátkách jistiny podkladových 

obligací. Hotovostní obligace se tedy soustředí na kvalitu podkladového aktiva. Vyvinuly se 

použitím tradičních sekuritizačních technik, které byly využívány při tvorbě ABS a MBS 

k transferu úvěrového rizika. Dalším typem jsou syntetické obligace. U syntetické CDO jsou 

referenčním portfoliem kreditní deriváty jako swapy úvěrového selhání [credit default swap] 

(CDS), které slouží k syntetické replikaci hotovostního toku CDO. Existují i hybridní CDO, 

které využívají struktury jak hotovostních tak syntetických CDO. Zatímco u hotovostních 

CDO vychází oceňování a risk management ze sekuritizačních technik, u syntetických CDO 

je naopak důležité oceňování a risk management úrokových swapů a CDS (Bomfim, 2001). 

Oddělenou kategorií jsou tzv. market-value CDO, u kterých je podkladové portfolio aktivně 

spravováno. Správce portfolia se snaží sledovat změny hodnoty podkladových aktiv a cíleným 

prodejem a nákupem docílit zisků. U hotovostních CDO je sice portfolio také často aktivně 

spravováno, ale cílem je nákup a prodej který vychází z kreditní analýzy, ne přímo 

z aktuálního ocenění na trhu. Od hotovostních CDO se market-value CDO tedy rozlišuje 

diverzifikací, která zohledňuje tržní změny, a větší zúčastněností. Market value CDO byly 

v konečném důsledku znevýhodněny ve finanční krizi, kde se pozice tržně přeceňovaly a 

některé obchody se musely úplně likvidovat, zatímco při formě hotovostní by přežily. 

Dále můžeme CDO rozdělit podle splatnosti jednotlivých tranší na krátkodobé a dlouhodobé. 

Za dlouhodobou se považuje CDO se splatností delší než 18 měsíců, za krátkodobou se 

splatností kratší. CDO mohou být denominovány v nejrůznějších měnách, nejčastějšími jsou 

dolar, euro, yen a britský sterling. 

2.3 Swap úvěrového selhání (CDS)  

Swap úvěrového selhání sice nepatří mezi strukturované nástroje, ale je stavebním prvkem 

syntetických obligací. Zde je mu věnována sekce 2.3. především proto, že ověřování hlavní 

hypotézy v empirické části práce je postaveno na swapech úvěrového selhání.  

CDS byl vyvinut agenturou JP Morgan Chase jako nástroj, který umožňuje převést úvěrové 

riziko na druhou osobu, a také snížit výši povinného regulatorního kapitálu (Bomfim, 2001). 

Hlavní motiv pro vyvinutí toho produktu měli manažeři portfolia banky. Prostřednictvím CDS 
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se totiž mohli aktivně zajistit proti riziku spojenému s úvěrovým selháním svých dlužníků. 

Nákupem swapu úvěrového selhání si tak v podstatě „vsadili“ na úvěrové selhání svých 

klientů, aniž by nesli důsledky (Kherraz, 2006). Počáteční zajišťovací motivy byly vystřídány 

spekulačními.  

CDS je úvěrový derivát nebo ujednání mezi dvěma stranami, kde jedna strana platí pravidelné 

poplatky za slib druhé strany vyplatit smluvenou částku v případě, že dojde u referenční 

strany ke kreditní události. Kreditní událostí se rozumí zpoždění splácení závazků, insolvence, 

konkurzní řízení, bankrot a restrukturalizace dluhů. Vypořádání kontraktu probíhá dvěma 

způsoby (Bomfim, 2001): 

1. Prodávající CDS může vyplatit kupujícího jmenovitou hodnotu aktiv, které od něj 

odkoupí. 

2. Prodávající zaplatí rozdíl mezi tržní hodnotou podkladového aktiva a jmenovitou 

hodnotou. 

Většina CDS kontraktů byla v době před krizí ve Spojených státech amerických vyrovnána 

fyzicky (Bomfim, 2001). V současné době převažuje hotovostní vyrovnání, kdy se při 

úvěrových selhání konají aukce, ze kterých je určena míra ozdravení, jež se použije pro 

většinu kontraktů (Markit). Způsob vyrovnání musí být dohodnut v předstihu při podpisu 

kontraktu.  

Firma vlastnící obligace se sama může pojistit proti úvěrovému selhání podkladového aktiva. 

Pojistit tytéž obligace může ale také investor, který je vůbec nevlastní. Mezi nejčastější 

uživatele tohoto instrumentu patří velké banky, dále firmy obchodující s cennými papíry a 

pojišťovny. Podíváme-li se na pozice, které jednotlivé skupiny uživatelů zaujímaly v roce 

2003 (Graf 6), pak banky a makléřské firmy figurují jako prodávající i jako kupující, 

pojišťovny spíše jako prodávající. Nefinanční instituce užívaly tento trh spíše k zajišťování. 

Dalšími aktivními uživateli toho trhu byly hedgové fondy které využívaly arbitráž v ocenění 

hotovostních a kreditních derivátů (Bomfim, 2001). CDS pak dále využívají penzijní fondy a 

vzájemné fondy [mutual funds].  
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přičemž se může jistit akciemi společnosti. Arbitráž kapitálové struktury s využitím CDS je 

spojená s vysokou mírou rizika. Fan Yu (2005) ve své studii ukazuje, že zajištění pomocí 

nákupu akcií se ukazuje jako neefektivní v časech krize a že tato strategie může být velmi 

riziková, když rychlý vzestup spreadu CDS kulminuje v úvěrovou událost. Podle zástupce 

společnosti Morgan Stanley se korelace mezi spreadem CDS a cenou vlastních akcií firmy 

pohybuje pouze mezi -5% a -15% (Currie & Morris, 2002). 

2.3.1 CDS versus pojištění 

CDS svým účelem připomíná klasické pojištění. Protože však investor, který aktiva pojišťuje, 

nemusí být vlastníkem těchto aktiv, lze jej využít také ke spekulativním účelům. Dalším 

rozdílem oproti pojištění je, že strana prodávající CDS není regulována, zatím co pojišťovny 

podléhají silné regulaci. Kontrakty s CDS mohou tak být dále prodávány nebo „swapovány“ 

od investora k investorovi, aniž by někdo kontroloval, že prodávající CDS opravdu disponuje 

prostředky na krytí ztrát pro případ, že dojde k úvěrové události.  Instrument může být prodán 

jak kupujícím CDS, tak prodávajícím. 

Podle zákona „Commodity futures modernization act of 2000“ byly produkty nabízené 

bankovními institucemi osvobozeny od regulace, které jinak podléhají futuritní kontrakty. 

Tento zákon přispěl k událostem konce roku 2007, protože poskytl nástrojům jako CDS a 

těm, co s nimi obchodovali, mnoho prostoru působnosti bez větší kontroly. Rozmach trhu 

s CDS lze vyčíst z porovnání objemu CDS v době kolem podepsání zákona v roce 2001, který 

činil 918,87 miliard USD, a na za začátku finanční krize v roce 2007, který se vyšplhal až na 

celých 62 bilionů USD (International Swaps and Derivatives Association, Inc., 2009). Složení 

trhu s úvěrovými deriváty zachycuje Graf 7. CDS se přesunulo z roviny pojištění do roviny 

„sázek“ na přežití či nepřežití té či oné společnosti. V dalším stupni vývoje se již 

nepojišťovala jen jedna společnost [single-name CDS], ale celá skupina společností – 

syntetické CDO. Mezi společnostmi, které obchodovaly s CDS, najdeme Lehman Brothers, 

Bear Stearns, Fannie Mae a Freddie Mac nebo American International Group (AIG). 
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3 Regulace na trhu s ABS, MBS, CDO a CDS 

V této kapitole budou rozebrány hlavní koncepty oceňování strukturovaných instrumentů a 

potřeba dalšího modelování korelace mezi podkladovými aktivy. Dále budou nastíněny tři 

hlavní směry regulace, dotýkající se strukturovaných instrumentů, které reagují na finanční 

krizi. Jsou jimi regulace ratingových agentur, standardizace na trhu s CDS a vytvoření 

informační infrastruktury na finančních trzích. 

3.1 Způsoby oceňování 

Postupné odhalování dopadů strukturovaných instrumentů na finanční trhy vede ke konsensu 

ohledně zpřísnění regulace na finančních trzích. Zvýšená regulace finančních institucí pomůže 

zlepšit transparentnost na trhu a sníží riziko, že dojde ke globální finanční krizi. Druhou 

stranou mince vedle transparentnosti trhu je ale ocenění finančních derivátů. Finanční krize 

částečně vznikla kvůli nedokonalosti modelů oceňování. Studovat a zpřesňovat tyto modely je 

nepochybně stěžejní, když vezmeme v úvahu, jak i u derivátů oceněných AAA v průběhu 

krize došlo k úvěrovému selhání. Pro transparentnost na trhu je ocenění esenciálním 

nástrojem, prostřednictvím kterého je možné porovnávat alternativy. 

Centrálním problémem ocenění kreditních derivátů je korelace úvěrových událostí. Ohodnotit 

riziko a ocenit příslušnou tranši CDO je možné pouze tehdy, když je kromě ratingů 

jednotlivých referenčních společností a pravděpodobností úvěrového selhání známá míra, do 

jaké se referenční společnosti pohybují společně. Ve studii „A Comparative Analysis of CDO 

Pricing Models“ (Burtschell, Gregory, & Laurent, 2008) jsou porovnávány nejpoužívanější 

modely oceňování CDO. Všechny modely mají společný jmenovatel, a tím je funkce copule22, 

která byla aplikována na oceňování strukturovaných nástrojů. Jedná se o zlomový poznatek, 

který do velké míry přispěl k rozmachu toho segmentu trhu finančních instrumentů. 

Klíčovým impulsem pro růst trhu s CDO se stala publikace od autora David X. Li „A Copola 

function approach“ vydaná v roce 2000. Chybějícím článkem pro získání investorů pro 

strukturované produkty byl nástroj pro spočítání rizika, při kterém nastane více úvěrových 

událostí najednou. David X. Li (2000) kritizuje tzv. diskrétní korelaci úvěrových selhání, se 

                                                 
22 Copule je funkce, která kompletně popisuje závislost uspořádání. Obsahuje informace o spojení marginálních 
distribučních funkcí do jedné sdružené distribuční funkce. Teoreticky můžeme spojit několik marginální funkcí s 
různým rozdělením s funkcí copule a obdržíme multi-variační distribuční funkci. Teorie copulí byla popsána již 
v roce 1959 (Sklar), nicméně aplikace se stává fenoménem posledních let. 
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kterou pracují ratingové agentury. Tato korelace je odvozena z historických záznamů o přežití 

či selhání sledovaných subjektů. David X. Li (2000) uvádí čtyři podstatné argumenty, proč 

mají diskrétní korelace pouze omezenou vypovídající schopnost: 

1. Obligace jsou závislé na svém „stáří“, tj. době uplynulé od jejich vydání. 

2. Obligace jsou závislé na hospodářském cyklu.  

3. Diskrétní korelace poskytuje předpovědi pouze na dobu 1 roku, zatímco většinou je 

potřeba určit sdružené korelace na dobu např. 10 let.  

4. Problémem je i tzv. „censoring“, tj. když ratingová agentura sleduje společnost 

pouze od nějakého bodu, ovšem společnost existuje již delší dobu. 

David X. Li (2000) navrhuje odvodit mezní podmíněné pravděpodobnosti úvěrového selhání 

na základě úvěrových křivek. Mezní podmíněná pravděpodobnost úvěrového selhání je 

pravděpodobnost nepřežití společnosti v dalším roce za předpokladu, že přežila až do začátku 

tohoto roku. Úvěrová křivka je potom řadou marginálních pravděpodobností pro různé roky. 

Křivku lze sestavit ze spreadů rizikových obligací nebo spreadů swapu aktiv. Porovnáván je 

výnos do splatnosti bezrizikového dluhopisu s výnosem do splatnosti obligací jedné 

společnosti se stejnou senioritou ale rozdílnými splatnostmi. Získaná diference spolu s 

předpokládanou mírou ozdravení tvoří kreditní křivku. Míra ozdravení je odvozena ze 

seniority, ratingu a hospodaření společnosti. Alternativní metodou je již zmíněná metoda 

historického pozorování nebo Mertonův model (Black-Scholes). Jakmile je určena mezní 

pravděpodobnost, lze určit i mezní pravděpodobnostní funkci. Gaussova funkce copule 

umožňuje přejít z mezní distribuční funkce na sdruženou funkci. „Kreditní křivka reflektuje 

frekvenci a vážnost úvěrových selhání, zatímco ratingy vypovídají pouze o frekvenci. Roční 

rating nedostačuje, protože splatnosti obligací často přesahují jeden rok,“ uvádí 

David X. Li (2000). 

Vrátíme-li se od funkce copule, určující pravděpodobnost úvěrového selhání, k porovnání 

modelů na oceňování, pak alternativní možností zjištění sdružené pravděpodobnosti je 

specifikace závislých intenzit úvěrového selhání (Duffie & Garleanu, 2001) a multivariátní 

strukturální přístup (Hull & White, 2004). Oba zmíněné způsoby využívají funkci copule, ale 

přistupují k ní odlišně.  
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V roce 2005 nastala tzv. korelační krize. Modely postavené na funkci copule ukázaly své 

limity, když nebyly schopny zachytit rostoucí korelace na finančních trzích. 

Dne 5. května 2005 došlo k poklesu akcií společností General Motors a Ford, což posléze 

vyústilo v globální rozšíření CDS spreadů a obrovské ztráty u strukturovaných nástrojů. 

Kherraz (2006) zkoumá, do jaké míry selhal model funkce copule. Dochází k závěru, že 

korelace podkladových aktiv má vlastnosti, které zatím nezachytil stoprocentně žádný 

z modelů, ať už Gaussova copule nebo modely založené na jiném principu. Zároveň ale 

poukazuje na to, že model využívající funkci copule není na ve vině vzniklé situaci, spíše 

vyvstává potřeba dalšího zkoumání korelace a jejích vlastností. Tento názor zastává i Yoon ve 

své publikaci „Correlation Coeffiecient, Heteroskedasticityand Contagion of Financial Crises“ 

(2005). Vzájemná korelace výnosů je zkreslená heteroskedasticitou. Heteroskedasticita podle 

většiny publikací způsobuje podhodnocené korelační koeficienty. Yoon naopak ukazuje 

závislost opačnou, tj. že zvýšená heteroskedasticita může korelační koeficienty nadhodnotit. 

Modely pro korelaci mezi aktivy byly opět prověřeny ve stávající finanční krizi. Ta ovšem 

znovu prokázala, že i když banky měly vyspělé modely, nebyly schopné plně vyhodnotit 

systematické riziko.  

3.2 Implikace pro ratingové agentury 

Ratingové agentury nesou za finanční krizi určitou část zodpovědnosti, na čemž se shodnou 

regulátoři, investoři a banky ale i ratingové agentury samotné (Utzig, 2010). Finanční 

instituce se přespříliš spoléhaly na ratingy aktiv a přenesly část svého risk managementu 

mimo firmu. Prostřednictvím úvěrových derivátů nebyly vystaveny riziku nesplacení úvěrů a 

nebyly motivovány provádět vlastní due diligence  

(Blundell-Wignall, 2007). Ratingové agentury podcenily úvěrové riziko spojené se 

strukturovanými instrumenty a nadhodnotily ratingy těchto instrumentů. Při zhoršující se 

úvěrové kvalitě nebyly schopny dostatečně rychle přizpůsobit oceňovací mechanismy.  

Ratingové agentury se dostaly do popředí zájmu regulátorů již koncem 90. let, kdy začalo 

docházet k dluhovým krizím (Utzig, 2010). V bezprostřední reakci na bankrot společností 

Euron a WorldCom IOSCO [Organization of Securities Commissions] publikovala v roce 

2004 listinu pod názvem „Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies“ pro 

ratingové agentury, ke kterému se přihlásily všechny hlavní ratingové agentury. Listina svou 

formou nevedla k regulaci, ale spíše k uznání všeobecných praktik a samoregulaci agentur. 
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V Evropské unii podléhají velké ratingové agentury jako Moody’s nebo Standard and Poor’s 

nařízení o kapitálové přiměřenosti Capital Requirements Directive pod systémem Basel II. 

V USA platí od roku 1975 pro ratingové agentury povinnost registrovat se u Komise pro 

cenné papíry a burzu [Securities and Exchange Commission]. V roce 2006 byl v USA 

schválen zákon o ratingových agenturách „Credit Rating Agency Reform Act“, který ještě 

zpřísňuje registrační požadavky a zvyšuje kontrolu nad trhem se strukturovanými 

instrumenty. 

Finanční krize přiměla regulátoty k revizi listiny IOSCO v roce 2008, která sice neobsahuje 

metodologické směrnice, ale soustředí se na transparentnost a efektivitu ratingů. Revize stojí 

na třech pilířích (Utzig, 2010): 

1. Kvalita a integrita procesu ratingu, kdy je kladen zřetel na objektivitu ratingů, 

oddělení vytváření produktů od jejich ratingů, kvalitu modelů, kvalifikaci analytiků, 

monitoring a updating. 

2. Nezávislost ratingových agentur a zamezení střetu zájmů, kdy se jedná především o 

zveřejňování informací o hodnocení produktů, zveřejňování více než 10% podílu 

klienta na zisku agentury, revizi systému odměňování, revizi předešlé práce 

analytiků opouštějících firmu, definici hlavních a vedlejších obchodů. 

3. Povinnosti agentur k investorům a emitentům, které spočívají ve zveřejňování 

historických informací o výkonnosti provedených ratingů, diferenciaci 

strukturovaných produktů od ostatních prostřednictvím jiného označení, indikaci 

nedostatků a předpokladů každého ratingu, seznámení investorů se základy ratingů 

a zveřejnění metodologií určujících rating. 

Spolu s revizí IOSCO došlo v USA i k revizi zákona o ratingových agenturách, která se 

dotýkala především transparentnosti agentur, zveřejňování informací a střetu zájmů (Utzig, 

2010). V Evropské unii bylo v roce 2009 schváleno nařízení o ratingových agenturách 

[Regulation on Credit Rating Agencies], které inkorporovalo některé aspekty IOSCO. Na 

rozdíl od IOSCO je nařízení právně závazné pro všechny ratingové agentury. Nařízení se 

skládá ze šesti hlavních bodů (Parker & Bake, 2009): 

1. Rozsah regulace, kdy povinnost využívat ratingy registrovaných ratingových agentur 

se u bankovních institucí vztahuje pouze na regulatorní kapitál. 
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2. Registrace a dozor, kdy ratingové agentury na území Evropského společenství budou 

registrovány ve svém domovském státě a bude nad nimi držet dohled CESR 

[Committee of European Banking Supervisors]. 

3. Ekvivalence a uznatelnost, kdy ratingová agentura z Evropského společenství může 

převzít hodnocení agentury ze země mimo Společenství na instrumenty z těchto 

zemí, pokud prokáže ekvivalenci metod, nevyvratitelné důvody pro tento postup a 

pokud existuje dohoda o spolupráci mezi regulátory obou zemí. 

4. Zrušení registrace ratingových agentur, kdy v případě rozhodnutí regulátora o zrušení 

registrace agentury existuje překlenovací období, v kterém ještě mohou banky 

využívat rating pro stanovení regulatorního kapitálu. 

5. Strukturované finance, kdy je kladen důkaz na hloubkovou due diligence a stresové 

scénáře. Stejně jako v IOSCO musí být strukturované nástroje označeny jinými 

kategoriemi. V případě, že agentura nemá dostatek informací o nástroji, nesmí vydat 

úvěrové ohodnocení. 

6. Správa ratingových agentur a transparentnost, kdy jsou vytvořeny standardy pro 

zamezení konfliktu zájmů a pravidelnou revizi metodologie ratingu. 

Vyšší regulace ratingových agentur zvýší transparentnost na trhu a eliminuje střety zájmů. Je 

ovšem otázkou, do jaké míry by stávající regulace byla dokázala zabránit finanční krizi. 

Největší problém lze spatřovat v metodologii ratingu a modelů pro výpočet pravděpodobnosti 

úvěrového selhání. 
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3.3 Standardizace trhu s CDS v letech 2008 - 2010 

V roce 2009 bylo vynaloženo investory, obchodníky i regulároty trhu s CDS velké úsilí na 

standardizaci CDS kontraktů. Hlavním cílem po událostech posledních let bylo zlepšit 

transparenci trhu, zvýšit efektivnost vypořádání obchodů, redukovat právní riziko, zvýšit 

provozní efektivnost, nasměrovat produkty na centrální clearingovou platformu a snížit riziko 

protistrany (Leeming, Willemann, Ghosh, & Hagemans, 2009). Standardizace proběhla ve 

třech směrech: 

1. modifikace kontraktu CDS, 

2. standardizace CDS, 

3. centrální clearing. 

Definice kontraktu CDS, která je stanovena v nařízení od International Swaps and Derivatives 

Association, byla zpřesněna. Dále byla založena speciální shromáždění [Determination 

Committees], která mají za hlavní úkol posuzovat úvěrové události a vyloučit nebo potvrdit, 

že došlo k úvěrovému selhání. Shromáždění jsou tvořena jak kupujícími, tak prodávajícími 

CDS. K modifikaci kontraktu patří ještě rozšíření aukčního způsobu vypořádání, které se 

postupně stává standardem a omezuje fyzické vypořádání. Poslední změnou v tomto ohledu je 

zavedení periody 60 a 90 dní okolo efektivního dne, ve které je posuzováno úvěrové selhání. 

Perioda by měla usnadnit clearing a vypořádání stejných obchodů s různými daty. Dále byly 

standardizovány CDS samotné specifikací možných splatností a výší kuponů, přičemž jiné 

než standardizované CDS jsou stále možné, ale oproti standardizovaným se u nich neočekává 

taková likvidita. 

Potřeba regulace trhu s CDS vyústila v povinné využívání clearingových center. Clearingové 

centrum slouží jako protistrana každému investorovi, tedy jako kupující pro každého 

prodávajícího a prodávající pro každého kupujícího. Významně se tak sníží riziko, kterému 

obě zúčastněné strany čelí. Oproti tomu na trhu OTC jsou v případě kreditní události oba 

investoři vystaveni pouze sami sobě. Clearingové centrum také zjednodušuje přehled o trhu a 

cenách produktů. V USA jsou v současné době dvě hlavní clearingová centra – 

Intercontinental Exchange (ICE) a CME Group. ICE a CME Group budou spolu s dalšími 

čtyřmi cleringovými centry soupeřit o trh s CDS o velikosti 27 bilionů USD se zisky přibližně 

400 miliard USD (Bloomberg, 5. 4. 2009). Mezi kritérii pro přijetí do clearingového centra 
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jsou stanovená výše čistého jmění společnosti a rating na určité úrovni. V Evropě měla 

původně tuto funkci zastávat NYSE Liffe, derivátová burza. Do konce července 2009 běžela 

lhůta stanovená Evropskou komisí na zprovoznění systému BClear pro evropské CDS. Ovšem 

od prosince 2008, kdy převzala tuto úlohu, nebyla provedena žádná clearingová transakce 

(Reuters, 2. 7. 2009), protože se nepodařilo zprovoznit clearingový systém. Společnost NYSE 

Liffe se vzdala své role, kterou přebrala americká ICE. Podle tiskového prohlášení provedla 

ICE během prvního týdne svého působení 734 clearingových transakcí za 58 miliard EUR. 

V současné době jsou v Evropě čtyři hlavní clearingová centra ICE Trust Europe, BClear, 

Eurex a CME (Leeming, Willemann, Ghosh, & Hagemans, 2009).  

3.4 Databáze pro strukturované instrumenty 

Protipólem či doplněním k regulaci institucí je regulace informací, kterou ve své práci 

zastupují Nakamura (2010) a Baily, a další (2009). Zdůrazňují nutnost existence informačního 

rámce, která se dostává do pozadí v důsledku snah o vytvoření regulačního rámce. Poukazují 

na potřebu monitorování trhu a vyhodnocování informací fundovanými metodami, kde musí 

být poskytnut větší prostor pro akademický výzkum. Nakamura (2010) zastává centralizovaný 

přístup, zatímco Baily, a další (2009) navrhují decentralizovaný koncept. 

Nakamura (2010) navrhuje vytvoření makroekonomické a mikroekonomické databáze „U.S. 

Financial Regulatory Database“ pro Spojené státy americké, založené na databázi Flow of 

Funds23. Zatímco Flow of Funds monitoruje agregátní data, nová databáze by měla navíc 

schraňovat mikroekonomická data a data odhadující riziko jednotlivých instrumentů. Flow of 

Funds by se měla rozšířit o deriváty a syntetické instrumenty. Pro existenci databáze je 

esenciální standardizace finančních produktů a zavedení jednotných kódů pro typy 

instrumentů. Prostřednictvím nové databáze by mělo být možné odhalit a měřit systémové 

riziko, přičemž hlavní hodnocení rizika by měly provádět akademické instituce. 

Výsledky výzkumu by měly být komunikovány se systémovými regulátory, ostatními 

vědeckými institucemi a risk managementem finančních institucí. U.S. Financial Regularoty 

Database by měla být spravována radou tvořenou z hlavních finančních regulátorů: Federal 

Reserve System, Office of the Comptroller of the Currency, Federal Deposit Insurance 

                                                 
23 Flow of Funds je databáze spravovaná americkým bankovním systémem Federal Reserve System a slouží 
k zachycení veškerých finančních toků v ekonomice. Výsledky jsou čtvrtletně zveřejňovány prostřednictvím 
statistiky U.S. Flow of Funds Accounts. 
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Corporation, Securities and Exchange Commission, Federal Housing Finance Agency a 

jinými zastřešujícími organizacemi. 

Baily, a další (2009) navrhují vznik nové instituce a infrastruktury na sběr a analýzu dat od 

finančních společností. Zdůrazňují následující kroky: 

1. Pravidelný čtvrtletní reporting velkých finančních institucí o svých pozicích na 

finančních trzích a riziku. Reportování by mělo platit i pro hedgové fondy a jiné 

instituce, které podléhaly omezenému dohledu. 

2. Standardizace procesů a metod využívaných k oceňování a měření rizika instrumentů 

a pozic. Metody by měly být založeny na tržních cenách. 

3. Povolení regulatorních orgánů sdílet informace za účelem kvalitnější analýzy. 

4. Zveřejnění nasbíraných informací po uplynutí předem určené doby soukromému 

sektoru. 

5. Sestavení roční zprávy o systematickém riziku ke schválení prezidentem a kongresem. 

Obě varianty mají společné prvky jako sběr a analýza finančních dat, vyhodnocování 

systematického rizika a tvoření pravidelných zpráv.  
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4 Empirická analýza a komparace RMBS a CMBS 

V empirické části práce jsou nejprve shrnuty cíle práce. Následně je rozebrána hypotéza a 

vysvětlena motivace pro její předpokládanou platnost. Dále je popsána metodologie, kde 

budou definovány závislé a nezávislé proměnné, vyloženy teoretické základy pro 

předpokládané závislosti mezi proměnnými a aplikovány modely ke komparaci. Závěrem 

budou vyhodnoceny výsledky a diskutována jejich signifikance v porovnání s dosavadním 

stavem poznání. 

4.1 Cíle práce 

Cílem práce je porovnat RMBS a CMBS, jako zástupce skupin strukturovaných nástrojů, 

mezi sebou a ověřit, popřípadě vyvrátit, hypotézu o odlišnosti citlivosti strukturovaných 

nástrojů na makroekonomické ukazatele v závislosti na podkladovém aktivu, kde sledovaným 

obdobím je finanční krize.  

Hypotéza 1:  Reakce trhu s MBS na makroekonomické ukazatele ve finanční krizi se liší 

v závislosti na typu podkladového aktiva. 

Hypotéza 1a: Regresory pro závislost ABX.HE a CMBX.HE na objemu cenných 

papírů se signifikantně liší. 

Hypotéza 1b: Regresory pro závislost ABX.HE a CMBX.HE na třicetileté 

bezrizikové úrokové míře se signifikantně liší. 

Hypotéza 1c: Regresory pro závislost ABX.HE a CMBX.HE na sklonu výnosové 

křivky se signifikantně liší. 

Hypotéza 1d: Regresory pro závislost ABX.HE a CMBX.HE na indexu ISM se 

signifikantně liší. 

Hypotéza 1e: Regresory pro závislost ABX.HE a CMBX.HE na monetární bázi se 

signifikantně liší. 

Hypotéza 1f: Regresory pro závislost ABX.HE a CMBX.HE na akciovém indexu 

SPX se signifikantně liší. 
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Vedlejším cílem práce je ověřit platnost ekonomické teorie týkající se vztahů mezi CDS a 

makroekonomickými ukazateli, které jsou použity pro ověření hypotéz 1a až 1f. 

4.2 Hypotéza v kontextu 

Strukturované nástroje zaznamenaly raketový boom po 2. světové válce, který pokračoval 

nepřetržitě až do roku 2007. Zatímco v roce 2000 byl objem sekuritizace 1,36 trilionů USD, 

v roce 2007 se vyšplhal až na 4,7 trilionů USD (International Monetary Fund, 2009). Během 

roku 2008 následoval propad o 700 bilionů USD až na 1,1 trilionů v roce 2009, což ve 

srovnání s vrcholem představuje propad o 76% (International Monetary Fund, 2009). 

Následující grafy znázorňují vývoj objemu sekuritizace v letech 2000 – 2009 podle druhu 

emise, kde jsou rozlišeny ABS, MBS, CDO, CDO2 24 a ABCP25. Graf 8 ilustruje vývoj na 

logaritmickém měřítku. Zatímco celková emise v roce 2009 zaznamenala návrat mírně pod 

hodnoty roku 2000, některé instrumenty jako ABS, CDO a CDO2 poklesly rapidněji. 

Celkovou sekuritizaci drží na vysokých hodnotách objem ABCP a MBS, u kterých propad 

nebyl tak zásadní ve srovnání s ostatními emisemi. Graf 9 ukazuje meziroční změnu 

v procentech. I zde jsou patrné rozdíly mezi jednotlivými instrumenty, i když již méně 

signifikantní než v předešlém Grafu 8. Všechny instrumenty se pohybují ve stejné tendenci, 

ale intenzita se liší. V letech 2002 a 2006 má meziroční nárůst ABS, MBS a CDO dokonce 

rozdílné znaménko. Odlišné relativní změny v objemu sekuritizace nasvědčují tomu, že i když 

se jedná o nástroje vytvořené na stejném principu, je důležité, k jakému podkladovému aktivu 

se vztahují. 

                                                 
24 CDO2 jsou kolateralizovaná dluhové obligace jištěné obligacemi, které už jsou samy o sobě sekuritizované. 
25 ABCP jsou komerční cenné papíry jištěné aktivy. 
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Zdroj: vlastní výpočet autorky na základ
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Graf 9

Zdroj: vlastní výpočet autorky na základ
 

                                                 
26 Data za rok 2009 zahrnují pouze americkou a evropskou emisi do konce června 
rok 2009 zahrnují pouze emisi do konce května 
cenných papírů. CDO2 jsou CDO jištěné CDO.
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Graf 8 - Objem sekuritizace (log) 
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Další měřítko dopadu finanční krize na strukturované instrumenty poskytují CDS spready. 

Obsahují identickou informaci jako ceny podkladových aktiv. CDS reflektuje úvěrové riziko 

vnímané na trhu a úvěrová selhání, nabízí proto vhodný prostředek pro komparaci 

strukturovaných nástrojů. Nejznámějšími zástupci trhu se single-name CDS jsou indexy 

iTraxx27 a CDX.NA28. Graf 10 znázorňuje vývoj indexu iTraxx Europe pro splatnost 5 let, 

který je složen ze 125 referenčních společností. Z grafu je patrný prudký nárůst spreadu na 

konci roku 2007, který vyústil ve vysokou přetrvávající volatilitu indexu. Nejvyšších hodnot 

je dosaženo začátkem roku 2009. Hodnoty indexu zůstávají i nadále zvýšené. Podobný vývoj 

vykazuje i index CDX.NA.IG (Graf 11) pro splatnost 5 let, který se vztahuje stejně jako 

iTraxx Europe k 125 referenčním společnostem. Skupina indexů CDX.NA byla zavedena ve 

stejném roce jako iTraxx. Spready na indexy ITraxx a CDX.NA.IG mají téměř shodný 

průběh. 

                                                 
27 iTraxx je skupina indexů skládající se z evropského a asijského trhu. Vznikl spojením dvou indexů IBoxx 
a Trac-x (Byström, 2005) v roce 2004 a od té doby se stal hlavním indexem CDS v Evropě. 
28  Indexy CDX.NA jsou spravovány firmou Markit a pokrývají různé sektory ekonomiky. Reprezentují 
severoamerický trh s referenčními společnostmi investiční kvality. Hlavními indexy jsou CDX North 
American Investment Grade, CDX North American Investment Grade High Volatility, CDX North American 
High Yield, CDX North American High Yield Beta, CDX North American Emerging Markets a CDX North 
American Emerging Markets diversified. 
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Graf 10 - iTraxx EU 5y, série 12 (11.

Zdroj: Bloomberg 8.4.2010 

Graf 11 - CDX.NA

Zdroj: Bloomberg 8.4.2010 
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podrobněji diskutován v sekci věnované metodologii. Cena indexu je stanovována pro několik 

tranší, zde jsou zobrazeny všechny od AAA až po BBB-. U všech kategorií je patrný nárůst 

spreadu29, přičemž tranše AA a nižší mají od začátku roku 2009 v podstatě nulovou hodnotu.  

Graf 13 znázorňuje vývoj indexů spotřebitelských ABS, které jsou jištěny kreditními kartami, 

studentskými půjčkami a půjčkami na nákup auta. Vyobrazeny jsou indexy společnosti 

Bloomberg, u kterých je zřejmý nárůst spreadu koncem roku 2007, kdy se objevily první 

známky krize. Patrný je i pozvolný pokles od začátku roku 2009, kde se situace začíná 

zlepšovat, naproti tomu cena CDS spread u ABX.HE pokračuje v růstu. I porovnání CDS pro 

jednotlivé emise naznačuje, že v tomto případě RMBS a spotřebitelské ABS byly finanční 

krizí ovlivněny s různou intenzitou. Zatímco spotřebitelské ABS se pomalu navrací 

k předkrizovým hodnotám, některé tranše RMBS mají téměř nulovou hodnotu. 

Graf 12 - ABX.HE 7-2 

 

Zdroj: Databáze Reuters ke dni 3. 12. 2009 
 

                                                 
29 ABX.HE je kotován na bázi ceny. Výsledný spread je spočítán jako rozdíl par hodnoty indexu a kotované 
ceny. V důsledku toho je klesající cena totožná s rostoucím CDS spreadem. 
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Graf 13 - Spotřebitelské ABS Indexy 

 

Zdroj: Databáze Bloomberg  
Index je kotován jako úplný výnos (total return), tj. cena včetně kuponu. Na obrázku je na svislé ose vyobrazen 
spread na tento index. 
 
Vývoj objemu sekuritizace u jednotlivých cenných papírů jištěných aktivy, a také vývoj CDS 

indexů na tyto cenné papíry naznačují, že jedním z určujících faktorů ovlivňujících vývoj 

těchto cenným papírů jsou podkladová aktiva. Práce si klade za cíl zachytit reakce 

jednotlivých instrumentů na finanční krizi. Finanční krize je globální jev, který nelze 

jednoduše kvantifikovat, a proto lze pracovat pouze s jejími projevy jako je pokles HDP, 

pokles úrokových měr, nárůst zadlužení, zhoršení ekonomického klimatu, nárůst spreadů mezi 

bezrizikovými a rizikovými instrumenty, propad akciových indexů apod. 

4.3 Metodologie 

V rámci komparace budou sestaveny univariátní a multivariátní modely pro MBS, které 

budou reflektovat vztah mezi indexy CDS a zvolenými ukazateli finanční krize. Výsledná 

specifikace bude aplikována na CMBS i RMBS a modely poté zkoumány na signifikanci 

odlišnosti odhadnutých parametrů. 

Strukturované nástroje budou porovnávány na základě indexů CDS, které odráží úvěrové 

riziko vnímané na trhu a úvěrová selhání. Spready také reflektují cenu podkladových 

instrumentů, jelikož s klesající cenou instrumentů a rostoucím rizikem roste i cena, kterou 

musí kupující kreditní ochrany zaplatit za to, aby prodávající kryl případné ztráty vyplývající 
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nejvhodnější prostředek pro komparaci, jelikož cílem práce není porovnávat přímo jednotlivé 

tituly, ale druhy titulů. Pro komparaci a testování hypotézy byla zvolena skupina cenných 

papírů jištěných hypotékou – MBS. Důvodem pro tuto volbu je jednak zajímavost 

hypotéčního trhu, kde, jak již bylo zmíněno, dosáhla spekulační bublina největších rozměrů. 

Nevýhodou je, že závěry z analýzy jsou aplikovatelné spíše v rámci cenných papírů jištěných 

hypotékou a jejich obecná platnost pro celou skupinu strukturovaných nástrojů je sporná. 

Dalším důvodem je dobrá dostupnost indexů CDS pro MBS. V této skupině můžeme MBS 

dále rozlišit na CMBS a RMBS v závislosti na typu podkladových hypoték. V případě CMBS 

se jedná o komerční hypotéky a u RMBS o residenční hypotéky. Komerční hypotéky 

reprezentují vývoj v komerčním sektoru, zatímco residenční hypotéky podléhají vývoji 

situace v spotřebitelské sféře.  

Porovnání modelů pro CMBS a RMBS se snaží odhalit, do jaké míry se vývoj v obou 

sektorech liší v závislosti na makroekonomických ukazatelích. Trh CMBS i RMBS je 

monitorován společností Markit, která zveřejňuje na denní bázi indexy CMBX.NA a 

ABX.HE pro jednotlivé tranše. Porovnání všech tranší mezi sebou je možné, ale pro účely 

ověření či vyvrácení hypotézy byla zvolena tranše AAA. Důvodem pro výběr tranše AAA je 

skutečnost, že nižší tranše indexu v průběhu finanční krize prodělaly velký propad ceny a 

jejich hodnota se diametrálně změnila. Tranše AAA sice zaznamenala propad, ale ve srovnání 

s nižšími tranšemi nemůžeme prohlásit, že její hodnota je téměř nulová. Charakter dat 

odpovídá časovým řadám na denní bázi. Dalo by se s nimi pracovat i jako s panelovými daty, 

ale jelikož cílem je porovnání pouze dvou podskupin ABS, budou mít data jen jednu dimenzi.  

V další sekci budou rozebrány závislé proměnné (sekce 4.3.1), a sice jakou poskytují 

informaci a jak jsou sestavovány. Následně bude vymezena časová perioda v závislosti na 

dostupnosti dat a kontextu finanční krize (sekce 4.3.2). Závěrem bude na základě intuice a 

dostupné literatury diskutován výběr nezávisle proměnných, u kterých lze předpokládat vliv 

na index CDS spreadů (sekce 4.3.3). 
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4.3.1 Specifikace závislých proměnných 

V modelované regresi je jako závislá proměnná CDS spread na jednotlivé MBS30. K dispozici 

jsou pro tento účel indexy z databáze Thompson Reuters od společnosti Markit, které 

představují agregátní CDS spread na index složený z referenčních  

MBS – ABX.HE a CMBX.NA. 

4.3.1.1 ABX.HE 

Pro modelování RMBS bude použit index ABX.HE verze 7-2, který je vhodný z několika 

důvodů. Nespornou výhodou je jeho dostupnost, která sahá až na začátek roku 2006, rok před 

tím, než se začínají objevovat známky blížící se finanční krize. Rovněž nabízí rozvrstvení 

podle úvěrových kategorií, které zpřesní závěry modelu. Jedná se o index společnosti Markit, 

který zachycuje ceny CDS na soubor 20 strukturovaných cenných papírů s denní frekvencí. 

Na rozdíl od indexů jako iTraxx nebo CDX.NA, je ABX.HE postaven na ceně spíše než na 

spreadu CDS. Spread je stanoven ještě před uvedením indexu na trh a je placen jednou 

měsíčně31 ve fixní předem dané výši32, jak ukazuje (Tabulka 2). Porovnáme-li dvě verze 

indexu, starší 6-2 a nejnovější 7-2, pak je zřejmé, že i fixní sazby pro jednotlivé indexy 

vzrostly. Například u indexu ABX.HE.AA je nárůst o celých 1029,41%, u nejméně rizikové 

tranše ABX.HE.AAA pak 590,91%. Rostoucí CDS spread odráží úvěrová selhání titulů na 

trhu a také očekávaní budoucích selhání. Je-li trh nestabilní nebo očekávají-li se finanční 

problémy referenčních společností, zvyšuje se CDS spread a kupující úvěrové ochrany musí 

zaplatit vyšší částku za pojištění proti úvěrovému selhání.  

Tabulka 2 - Fixní míry u ABX.HE(v.6-2 a 7-2) 

Index Verze 6-2 Verze 7-2 Změna 

ABX.HE.AAA 11bp 76 bp 590,91% 

ABX.HE.AA 17 bp 192 bp 1029,41% 

ABX.HE.A 44 bp 369 bp 738,64% 

ABX.HE.BBB 133 bp 500 bp 275,94% 

ABX.HE.BBB- 242 bp 500 bp 106,61% 

 
Zdroj: Markit 

                                                 
30 Z celkového objemu CDS na MBS je u 30% podkladovým aktivem sada komerčních hypoték a u 60% 
hypotéky residenčního typu (Whetten & Manzi, 2006). Zatímco u CMBS je velká část podkladových cenin 
úvěrové kvality BBB, v případě RMBS se pohybují v kategorii AAA. 
31 U běžných korporátních CDS je pojistné placeno čtvrtletně, zde měsíčně. 
32 Fixní úroková míra se odvíjí od pomyslné jistiny indexu. Tedy pokud se změní pomyslná jistina indexu, změní 
se i výše pojistného. 



4 Empirická analýza a komparace RMBS a CMBS 

50 | S t r á n k a  
 

Vedle fixního pravidelného CDS spreadu musí kupující úvěrové ochrany zaplatit rozdíl mezi 

par hodnotou a aktuální cenou indexu, pokud se liší v den vstoupení do transakce. V den 

uvedení indexu jsou par i tržní cena 100 bp. Je-li tržní cena indexu nižší než par, zaplatí 

kupující prodávajícímu tento rozdíl vynásobený hodnotou transakce, např. při očekávání 

negativních událostí jako default či nárůst volatility. Může nastat i situace, kdy je tržní cena 

indexu vyšší než par, což signalizuje, že tržní spread je vyšší než fixní sazba indexu. Každý 

cenný papír je v indexu zastoupen stejnou vahou, tj. 5%. Pokud dojde ke změně pomyslné 

jistiny u jednotlivých titulů v portfoliu indexu, změní se i pomyslná jistina indexu, která je 

poté zachycena jako konverzní faktor [current factor]. Výchozí hodnota faktoru je 1. 

Například dne 10.8.2007 se ABX.HE.AAA prodával za 91,5 (Markit), tedy swap úvěrového 

selhání na 100 USD nominální hodnoty MBS, kopírujících svou skladbou index, se prodával 

za 8,5%, konverzní faktor = 1 (Markit). 

P���,��.	.
��� � 100USD � �100 � 91,5� � CF � 8,5USD 

Dne 25.11.2008 se index prodával za 36,25 (Markit), tedy úvěrová ochrana by byla prodejná 

pouze za 63,75%, konverzní faktor = 1 (Markit), což je nereálně vysoké. 

  P���,
�.��.
��	 � 100USD � �100 � 36,25� � CF � 63,75USD 

Během 15 měsíců vzrostla cena o 55,25 USD na 100 USD, tento nárůst demonstruje zhoršení 

kvality cenných papírů jištěných hypotékou.  

ABX.HE je sestavován pro jednotlivé třídy úvěrového rizika od ABX.HE.AAA, kde se 

nacházejí nejméně rizikové cenné papíry s ohodnocením AAA, po ABX.HE.BBB-, jehož 

obsahem jsou spekulační cenné papíry úvěrové třídy BBB-. RMBS jsou u všech úvěrových 

kategorií indexu jištěné nestandardními hypotékami. Příloha A.2 ukazuje složení indexu 

ABX.HE.AAA s podrobnostmi, jak je uvádí Markit v databázi Thompson Reuters. U všech 

referenčních aktiv je uveden název, datum emise, datum splatnosti (30 let), velikost emise, typ 

kapitálu, procentní zastoupení v indexu, aktuální cena a referenční číslo (vynecháno). 

4.3.1.2 CMBX.NA 

Pro modelování CMBS bude použit index CMBX.NA verze 5-1, který zachycuje CDS spread 

pro Severní Ameriku. Na trh byl uveden 7. března 2006 krátce po indexu ABX.HE. Data jsou 

stejně jako u ABX.HE dostupná od roku 2006. Index je počítán pro 5 kategorií úvěrové 
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kvality, čímž se zvyšuje přesnost modelu a usnadňuje srovnání s ostatními indexy. Index je 

uváděn a spravován společností Markit, zahrnuje 25 referenčních CMBS. Způsob kotace 

indexu byl v nedávné době změněn. Původně se stejně jako u indexů iTraxx a CDX se jednalo 

o index postavený na bázi CDS spreadu. Základní CDS spread byl stanoven ještě před 

uvedením indexu na trh a byl placen jednou měsíčně33 ve fixní předem dané výši34. V den 

vstoupení do transakce došlo navíc k vyrovnání čistých současných hodnot na základě 

kotovaného spreadu. Tabulka 3 znázorňuje výši fixní míry pro dvě různé verze indexu 1-1 a 

4-1. I zde je patrný znatelný nárůst kuponu. Pro úvěrovou kategorii AAA došlo k nárůstu o 

250%, pro kategorii A dokonce k navýšení o 894,29%. Příloha A.3 obsahuje informace o 

složení indexu CMBX.NA, jak je zveřejňuje společnost Markit. 

Tabulka 3 - Fixní míry u CMBX.NA 

Index Verze 1-1 Verze 4-1 Změna 

CMBX.NA.AAA 10bp 35 bp 250,00% 

CMBX.NA.AA 25bp 165 bp 560,00% 

CMBX.NA.A 35 bp 348 bp 894,29% 

CMBX.NA.BBB 76 bp 500 bp 557,89% 

CMBX.NA.BBB-  134 bp 500 bp 273,13% 

 
Zdroj: Markit 

Ke dni 20. 4. 2009 došlo k podstatné změně v sestavování. Všechny indexy CMBX 

společnosti Markit byly převedeny na bázi ceny především kvůli zvýšení transparentnosti. 

V den transakce musí kupující úvěrové ochrany zaplatit rozdíl mezi aktuální hodnotou indexu 

a par hodnotou, pokud se liší. V den uvedení indexu jsou par i tržní cena 100. Je-li aktuální 

cena vyšší než par, zaplatí kupující prodávajícímu tento rozdíl vynásobený hodnotou 

transakce. Každý cenný papír je v indexu zastoupen stejnou vahou, tj. 4%. Stejně jako u 

ABX.HE, pokud dojde ke změně pomyslné jistiny u jednotlivých titulů v portfoliu indexu, 

změní se i pomyslná jistina indexu, která je poté zachycena jako konverzní faktor, výchozí 

hodnota faktoru je 1. Princip nákupu indexu je stejný jako u ABX.HE. 

                                                 
33 U běžných korporátních CDS je pojistné placeno čtvrtletně, zde měsíčně. 
34 Fixní úroková míra se odvíjí od pomyslné jistiny indexu. Tedy pokud se změní pomyslná jistina indexu, změní 
se i výše pojistného. 
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4.3.2 Časová perioda modelů 

Univariátní i multivariátní analýze provedena na časovém horizontu 19. 4. 2009 až 

18. 2. 2010. Kontrolní model sleduje delší časový úsek 19. 7. 2007 – 18. 2. 2010. Časovou 

periodu shrnuje Tabulka 4. 

Tabulka 4 - Závislé proměnné modelů 

Závislé proměnná Časová perioda Frekvence dat Zdroj 

ABX.HE* 1. 4. 2009 – 18. 2. 2010 denní (5/7) Markit 

ABX.HE** 19. 7. 2007 – 18. 2. 2010 denní (5/7) Markit 

CMBX.NA 1. 4. 2009 – 18. 2. 2010 denní (5/7) Markit 

 

Pro hodnocení dopadu finanční krize na MBS by bylo vhodné použít časový úsek skládající 

se z období před vypuknutím krize a z období trvání finanční krize. Při pohledu na dostupné 

indexy by bylo možné sledovat tento časový úsek u ABX.HE i CBBX.NA, ale vzhledem 

k odlišnému způsobu sestavování a kotace obou indexů v období do dubna roku 2009 není 

možné pro komparaci zvolit tento široký časový záběr. Index pro RMBS je sestavován na bázi 

ceny a byl tímto způsobem konstruován již od jeho zveřejnění. Index pro CMBS byl do dubna 

2009 kotován na bázi spreadu, teprve od tohoto data došlo k přechodu na cenovou bázi. 

Intuitivně je tedy nejvhodnější zvolit období 19. 4. 2009 až 18. 2. 2010, protože v tomto 

období jsou dostupná data pro obě MBS. V důsledku kratšího sledovaného úseku dochází ke 

ztrátě dlouhé řady pozorování, což by mohlo negativně ovlivnit vypovídací schopnost 

modelu.  

Chowův test ale prokázal, že ve vývoji indexů se vyskytují zlomy ve struktuře. Zlomy nutí 

data vytvořit regresní přímku, která neodpovídá skutečnosti a zbytečně informaci obsaženou 

v pozorováních zplošťuje. Aby nedošlo ke ztrátě pozorování u obou modelů, bude pro 

modelování ABX.HE použit kontrolní delší časový záběr  

(19.7.2007 – 18.2.2010), zatímco u CMBX.NA pouze kratší (1. 4. 2009 – 18. 2. 2010). Dále 

bude sestaven kratší model pro ABX.HE, který bude časovým záběrem odpovídat indexu 

CMBX.NA. Data jsou na denní bázi s výjimkou víkendů, kdy se index neobchoduje. 

Každodenní hodnoty indexu budou problematické u nezávislých proměnných, jelikož 

makroekonomické agregované ukazatele jsou zpravidla zveřejňovány s nižší frekvencí.  
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4.3.3 Specifikace nezávislých proměnných 

Pro modelování CDS budou použity regresory: zadlužení, bezriziková úroková míra, sklon 

výnosové křivky, indikátor stavu ekonomiky, likvidita a akciový index. Ukazatel pro 

zadlužení bude pro agregovaný index CDS představovat objem vydaných komerčních 

cenných papírů. Akciový index SPX bude použit jako indikátor vývoje na akciovém trhu. 

Úroková míra na americké pokladniční obligace se splatností 30 let bude sloužit jako 

bezriziková úroková míra. Rozdíl ve výnosu pokladničních obligací se splatnostmi 10 a 2 

roky a index ISM budou aproximovat ekonomické klima. Dalšími proměnnými budou 

ukazatel likvidity reprezentovaný vývojem monetárního agregátu M2. Index CMBX.NA je 

sestavovaný výlučně pro Severní Ameriku. Index ABX.HE je sice sestavován globálně, ale 

díky úzké provázanosti s USA lze předpokládat, že klíčový vliv na oba indexy budou mít 

proměnné pro USA. V další analýze proto budou používány proměnné především pro USA, 

pokud se nejedná o globální ukazatele.  

Tabulka 5 poskytuje přehled o proměnných, které budou použity v modelu a o výsledcích, jež 

je možno najít v existujících modelech. Znaménko vlivu je v tomto případě obráceno, protože 

hodnota indexu CDS, která bude modelována v této práci, je inverzní k spreadům, tj. rostoucí 

hodnota indexu značí vyšší cenu, a tím i vyšší spread. 
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Tabulka 5- Nezávislé proměnné a jejich vliv 

Proměnná Popis Zdroj 
Předpokládané 

znaménko vlivu 

Znaménko vlivu 

v jiných studiích 

(single-name CDS) 

ABX Spread indexu ABX.HE Reuters   

CMBX Spread indexu 

CMBX.NA 

Reuters   

CP Objem vydaných 

komerčních cenných 

papírů 

FED + NA, - 35 

RF_30y Konstantní úroková sazba 

na americké pokladniční 

obligace 

FED + +/-, někdy není 

signifikantní 

YC Sklon výnosové křivky 

(spread mezi splatnostmi 

10 a 2 roky u amerických 

pokladničních obligací 

FED + +/-, někdy není 

signifikantní 

ISM Manažerský index ISM 

indikující cyklus 

ISM + +/-, někdy není 

signifikantní 

MB Monetární báze USA FED + NA 

SPX Akciový index 

Standard&Poor’s 500 

Bloomberg + +, někdy není 

signifikantní36 

 
Zdroj: Sloupec “Předpokládané znaménko vlivu” vlastní závěr a sloupec “Znaménko vlivu v jiných studiích 
(single-name CDS)”přečtená literatura. 
 

4.3.3.1 Zadlužení domácností a firem 

Nejdůležitějším faktorem pro vysvětlení rozptylu single-name CDS je velikost finanční páky. 

V případě CDS na MBS, které jsou navíc zachycené v indexu pro celou skupinu, finanční 

páku jako regresor použít nelze. Zadlužení lze vyjádřit prostřednictvím agregovaného dluhu 

domácností a firem, ten je ovšem k dispozici pouze na měsíční bázi. Časový úsek pro 

                                                 
35 V literatuře pro single-name CDS se jako proměnná pro zadluženost používá finanční páka firmy, znaménko 
pro proměnnou v literatuře tedy odráží chování v případě finanční páky. 
36 V literatuře jsou používané jiné indexy např. Dow Jonesův, znaménko pro proměnnou v literatuře tedy odráží 
jiné akciové indexy než přímo SPX. 
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sledování CMBX.NA a ABX.HE je relativně krátký a proto je ztráta pozorování, která by 

vznikla v důsledku měsíční frekvence, nevhodná.  

Krátkodobý dluh firem lze vyjádřit jako objem vydaných a nesplacených komerčních papírů. 

Komerční papír je definován jako nezajištěný příslib s pevnou splatností od 1 do 270 dnů. 

Jedná se o nástroj peněžního trhu, který vydávají korporace a velké banky, aby byly schopné 

dostát svým krátkodobým závazkům. Jelikož se jedná o nejištěný nástroj, kde zárukou je jen 

finanční zdraví firmy, mají možnost prodat komerční cenné papíry za přiměřenou cenu pouze 

velké a zdravé firmy. Intuitivní dopad krize na tyto cenné papíry je, že i velké a zdravé 

korporace mají problémy uplatnit svoje komerční papíry, protože na trhu panuje všeobecná 

nedůvěra a obava z úvěrového rizika. Pokud není firma schopna hradit svoje krátkodobé 

závazky, dostává se do finančních potíží a zvyšuje se riziko úvěrového selhání a tím, 

v konečném důsledku, i kreditní spread.  

U objemu nesplacených komerčních papírů očekáváme záporné znaménko u vlivu na kreditní 

spread. Čím menší objem vydaných cenných papírů, tím vyšší kreditní spread. Jelikož indexy 

CMBX.NA a ABX.HE jsou postaveny na ceně, bude znaménko vlivu kladné, tj. objem 

komerčních cenných papírů snižuje hodnotu CDS indexů. Pro model budou použita data od 

amerického bankovního systému Federal Reserve System. Federal Reserve System zveřejňuje 

pro americkou ekonomiku objem těchto cenných papírů s týdenní frekvencí, denní data tedy 

nejsou k dispozici. Data jsou očištěna o sezonní výkyvy. 

4.3.3.2 Akciový index 

Cena swapu úvěrového selhání se odvíjí od velikosti úvěrového rizika, tedy od rizika 

úvěrového selhání. Trh je plný fundovaných institucí a sofistikovaných subjektů. Informace 

obsažená v CDS by měla hrát hlavní roli v detekci rizika úvěrového selhání. Spread CDS se 

zúží, pokud se sníží úvěrové riziko vnímané trhem a naopak, spread se rozšíří, pokud je 

zaznamenáno zvýšené riziko. Úvěrové riziko ovlivňuje také cenu akcií. S rostoucím rizikem 

finančních potíží společnosti klesá cena jejích akcií na trhu. Mezi CDS a akciovými indexy 

panuje negativní vztah. CDS indexy, tj. spready, mají tendenci se zužovat, když akciové 

indexy stoupají a naopak (Byström, 2005). 

Pro další analýzu bude použit index SPX neboli S&P 500 společnosti Standard and Poor’s 

Jedná se o index složený z 500 referenčních společností, které jsou v indexu zastoupeny na 

základě tržní kapitalizace. Index je sestaven tak, aby reflektoval vývoj celé ekonomiky, 
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protože jsou v něm zahrnuty akcie z většiny důležitých odvětví americké ekonomiky. 

Referenční společnosti patří mezi velké firmy, které jsou veřejně obchodované na jedné ze 

dvou hlavních amerických burz NYSE Euronext37  a NASDAQ OMX38 . SPX patří k 

makroekonomickým ukazatelům stavu ekonomiky. Data byla převzata z databáze společnosti 

Bloomberg. Frekvence dat je denní s výjimkou víkendů, kdy se na burzách neobchoduje. 

4.3.3.3 Bezriziková úroková míra a sklon výnosové křivky 

Bezriziková úroková míra je úroková míra, která odpovídá výnosu investice do finančního 

instrumentu s nulovým rizikem úvěrového selhání. Bezriziková úroková míra existuje pouze 

teoreticky, v praxi se jako aproximace používá výnosová míra vládních dluhopisů. Pro USA 

lze využít pokladniční poukázky39. Tyto poukázky jsou považovány za bezrizikové, protože 

pravděpodobnost úvěrového selhání americké vlády je extrémně nízká a krátká splatnost 

eliminuje úrokové riziko, které je jinak zakomponované v obligacích s fixní úrokovou mírou 

s delšími splatnostmi. Růst bezrizikové úrokové míry pozitivně ovlivňuje výnosnost 

rizikových obligací a akcií, protože se kladně podílí na oceňování těchto cenných papírů. Při 

modelování ceny finančních nástrojů je vliv bezrizikové sazby na cenu aktiva přímý a 

pozitivní.  

V roce 2007 došlo k prudkému nárůstu spreadu mezi rizikovou sazbou LIBOR40  a 

bezrizikovou sazbou v podobě amerických pokladničních poukázek, TED spreadu. TED 

spread se příznačně rozšiřuje v čase krize, protože banky si v nejistotě účtují vyšší sazbu za 

poskytnutou likviditu a firmy zároveň chtějí držet bezriziková aktiva, kterými jsou právě 

pokladniční poukázky a obligace. Vysoká poptávka po poukázkách a obligacích snižuje 

bezrizikovou sazbu na minimum, protože firmy jsou ochotné je držet i s téměř nulovým 

výnosem (Brunnenmeier, 2009). Nízká bezriziková sazba signalizuje nedůvěru na finančních 

trzích, zvyšuje CDS spread a v případě našich závislých proměnných snižuje cenu CDS 

indexů. V dostupné literatuře je při testování užívána zpravidla úroková míra na pokladniční 

obligace se splatností 10 let, většinou je ale sjednocena se splatností testovaného instrumentu 

(Greatrex, 2008), tj. v našem případě 30 let u ABX.HE a 40 let u CMBX.NA. Maximální 

                                                 
37  Společnost složená v evropské a americké větve, která operuje několik burz cenných papírů jako 
např. Euronext,  New York Stock Exchange a NYSE Arca,  
38 Společnost NASDAQ OMX v roce 2007 tak, že společnost National Association of Securities Dealers 
Automated Quotations koupila švédsko-finskou společnost OMX. Dohromady NASDAQ OMX operuje 
7 evropských burz. 
39 US Treasury bills 
40 Mezibankovní krátkodobá sazba na úvěr, který není zajištěný žádným kolaterálem. 
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splatnost u pokladničních obligací, která je k dispozici, je 30 let, proto tedy bude v regresi 

použita kratší ze dvou splatností, tj. 30 let.  

Situaci na finančním trhu lze rovněž vyčíst z výnosové křivky (Graf 14), kde byly vyneseny 

úrokové míry pro splatnosti 1, 3, 6 měsíců a 1, 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30 let. Výnosová křivka 

znázorňuje závislost mezi úrokovou mírou a dobou do splatnosti. Křivka sestavená ke dni 20. 

4. 2009 vykazuje normální průběh. S rostoucí splatností se zvyšuje výnosová míra, ale mezní 

nárůst je klesající. Pozitivně skloněnou výnosovou křivku vysvětluje teorie preference 

likvidity, teorie preferovaných tržních segmentů a teorie očekávání. Podle teorie preference 

likvidity jsou dluhopisy s delší splatností spojeny s vyšším rizikem pro investora. Proto musí 

jejich držitelé být kompenzováni vyššími výnosy. Teorie preferovaných tržních segmentů 

vysvětluje rostoucí průběh křivky tím, že investoři preferují různé doby splatnosti, přičemž 

většina z nich preferuje kratší doby splatnosti. Vyšší poptávka po krátkodobých splatnostech 

má za následek vyšší ceny a nižší výnosy, proto je výnosová křivka pozitivně skloněná. 

Normální průběh křivky lze podle teorie racionálních očekávání také vysvětlit tím, že 

investoři očekávají růst ekonomiky spojený s inflací. Očekává se monetární restrikce 

k potlačení inflace zvýšením krátkodobých úrokových sazeb. Teorie skutečně odpovídá praxi 

a normální průběh křivky je totožný s očekáváním konce finanční krize. Krátkodobé úrokové 

sazby jsou skutečně na svém minimu a je racionální očekávat jejich růst. Očekávání 

ekonomického vývoje můžeme v regresi reprezentovat sklonem výnosové křivky. Bude 

použita aproximace spreadem mezi splatnostmi 10 let a 2 roky. 
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Graf 14- Výnosová křivka (americké pokladniční obligace) k 20. 4. 2009 

 

Zdroj: Vlastní výpočet na základě dat z databáze Federal Reserve System 

4.3.3.4 Ekonomické klima 

ISM je spolehlivým ukazatelem očekávání cyklického vývoje. Jedná se o měsíčně 
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postaven na očekávání 300 obchodujících manažerů (USA) ve dvaceti podnicích působících 

ve výrobních sektorech, kteří hodnotí obchodní podmínky a očekávání do budoucnosti. Index 

je zveřejňován první pracovní den v měsíci a obsahuje hodnoty za uplynulý měsíc. Pokud se 

jeho hodnota pohybuje nad 50, můžeme říct, že ekonomika expanduje. Hodnoty pod 50 

indikují oslabení. Index se považuje za spolehlivý nástroj pro předpovídání stavu ekonomiky. 

Závislost mezi ISM a CDS spreadem by měla mít negativní znaménko. Roste-li totiž hodnota 

indexu, stoupá očekávání oživení, a tím se zvyšuje důvěra na trhu. S rostoucí důvěrou klesá i 

pravděpodobnost úvěrového selhání a s ním i CDS spread. Indexy CDS založené na ceně, u 

kterých se spread počítá jako rozdíl par hodnoty a aktuální ceny, by tedy měly s rostoucím 

indexem ISM růst. Lze očekávat problematické měření závislosti CDS na ISM, protože 

pokles ISM z 65 na 64 stále znamená rychlé tempo růstu ekonomiky, ale statisticky se jedná o 

pokles. Měsíční frekvence ISM také nasvědčuje tomu, že ISM nebude schopný zachytit 
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4.3.3.5 Monetární báze 

Míra likvidity ekonomiky bude v další analýze reprezentována monetární bází. Likvidita je 

často spojována se schopností a rychlostí aktiva být směnitelné za peníze. 

Z makroekonomického hlediska je pojem likvidity charakterizován obchody centrální banky a 

komerčních bank na mezibankovním trhu. Centrální banka pomocí repo operací vykupuje 

přebytek likvidity komerčních bank a za jiných situací likviditu i poskytuje. Nabídka peněž 

může být tedy též pojímána jako likvidita, jelikož peníze jsou likviditou samy o sobě. 

Monetární báze je pak částí peněžní nabídky a zahrnuje mince, bankovky a rezervy 

komerčních bank v centrálních bankách. Rezervy bank mají povinnou a nepovinnou část, kde 

ta část, která není nařízena zákonem, je plně v diskreci komerčních bank.  

Americká centrální banka a vláda ale stejně jako ostatní státy pumpují do ekonomiky likviditu 

prostřednictvím záchranných programů. Monetární báze v posledních letech silně narostla a 

stále roste. Teorie nasvědčuje tomu, že rostoucí monetární báze by měla způsobovat zužující 

se kreditní spready. Čím vyšší je likvidita v ekonomice, tím vyšší je zdraví ekonomiky a tím 

nižší je riziko úvěrového selhání. S nízkým rizikem se pojí i nízké kreditní spready a vysoká 

cena ABX.HE a CMBX.NA. Data pro monetární bázi Spojených států amerických jsou 

zveřejňována bankovním systémem Federal Reserve System a jejich frekvence je týdenní. 

4.4 Analýza 

Srovnávání modelů pro ABX a CMBX bude aplikováno několika způsoby, aby bylo dosaženo 

největší možné informační hodnoty. Nejdříve bude provedena vizualizovaná analýza 

časových řad a cross-sekcí, která poskytne informaci o chování proměnných v čase, ale také 

upozorní na případné problémy obsažené v datech, které bude nutné v následné regresi ošetřit. 

Dále bude provedena korelační analýza korelační matice všech regresorů a prozkoumány 

vzájemné vztahy proměnných vyskytujících se v modelu. Následně bude provedena 

univariátní regrese jednotlivých proměnných zvlášť na oba indexy, kdy budou výsledné 

hodnoty opět porovnány pro oba modely. Na závěr bude aplikována multivariátní analýza 

v několika specifikacích, které budou vycházet z výsledků univariátní analýzy. 

4.4.1 Časové řady a cross-sekce 

V této části práce jsou rozebrány jednotlivé proměnné a jejich vztah k nezávisle proměnné 

z ekonometrického hlediska, a sice z pohledu časových řad a z pohledu  

cross-sekcí. Vizualizací dat lze získat informace o jednotlivých proměnných a jejich vývoji 
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v čase, které pomohou detekovat případné problémy, jako jsou nestacionarita, 

heteroskedasticita nebo insignifikance. Grafy 15 až 26 znázorňují časové řady indexů 

ABX.HE a CMBX.NA v interakci s nezávislými proměnnými. Pro ABX.HE jsou vyneseny 

hodnoty za delší časové období (tedy ABX.HE**). U CMBX.NA je vyobrazen kratší časový 

úsek, proto jsou grafy pro tento index zkráceny ve srovnání s ostatními proměnnými a 

ABX.HE.  
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Graf 15 – Index ABX.HE vs. objem Graf 16- Index CMBX.NA vs. objem 
komerčních cenných papírů (log) komerčních cenných papírů 

 

Graf 17 – Index ABX.HE vs. 30roční  Graf 18 - Index CMBX.NA vs. 30roční 
bezriziková úroková sazba bezriziková úroková sazba 

 

Graf 19 – Index ABX.HE vs. sklon Graf 20 –Index CMBX.NA vs. sklon  
výnosové křivky výnosové křivky 
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Graf 21 – Index ABX.HE vs. index ISM Graf 22 – Index CMBX.NA vs. index ISM 

 

Graf 23 – Index ABX.HE vs.monetární báze (log) Graf 24 – Index CMBX.NA vs.monetární báze (log) 

 

Graf 25 – Index ABX.HE vs. index SPX Graf 26 – Index CMBX.NA vs. index SPX 
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Graf 15 vyobrazuje závislost na objemu komerčních cenných papírů pro ABX.HE a 

následující graf pro CMBX.NA. Časové řády potvrzují souhlasný pohyb obou proměnných, a 

tedy kladné znaménko. Graf 17 a následující graf potvrzují kladné znaménko vlivu úrokových 

měr a indexů CDS, i když závislost se v tomto případě projevuje s menším zpožděním.  

Graf 19 znázorňuje průběh křivky sklonu výnosové křivky a CDS indexů. Zde je patrný zlom 

ve struktuře na konci roku 2007. Do prosince 2007 bylo znaménko vlivu negativní, poté je 

spíše pozitivní. Úrokové sazby byly před krizí na relativně stabilních hodnotách a výnosová 

křivka byla normální, tj. stoupající. První známky krize přinesly propad úrokových měr 

v důsledku toho, že firmy byly ochotné držet kvalitní dluhopisy s téměř nulovým výnosem. 

Kratší splatnosti klesaly rychleji než delší splatnosti, což může reflektovat fakt, že po období 

velmi nízkých sazeb, na pomoc překonání finanční krize, sazby porostou. Důvodem může být 

stabilizace trhu, inflace nebo vyšší objem nových emisí. Negativní závislost mezi indexy CDS 

a sklonem výnosové křivky je také způsobena skutečností, že index ABX byl zveřejněn 

1. 7. 2007 na hodnotě 100. Počínající krize hodnoty velmi rychle snížila. Od začátku roku 

2008 je patrný společný pohyb obou křivek.  

U manažerského indexu ISM je vliv rovněž kladný. Od začátku roku 2009 index ISM výrazně 

stoupá, stejně jako CDS indexy. Jeho výkyvy však nemají takovou frekvenci jako u CDS 

indexů, což je způsobeno jeho sestavováním na měsíční bázi. Graf 23 vyobrazuje pohyb 

monetární báze a indexů CDS. Stejně jako u sklonu výnosové křivky je zde patrný zlom ve 

struktuře. Do prvního kvartálu roku 2008 je monetární báze víceméně konstantní, zatímco 

index ABX.HE klesá. V tomto období se spíše ukazuje, že monetární báze nemá vliv na 

indexy CDS. Od tohoto kvartálu dále už vývoj křivek vykazuje podobnosti a potvrzuje 

pozitivní znaménko vlivu. U monetární báze se klasicky udržuje nízké a stabilní tempo růstu 

(zlaté pravidlo růstu). V roce 2008 ale vidíme první injekce likvidity americké vlády a 

monetární báze tak začíná prudce růst, na konci roku 2009 se dostává téměř na trojnásobek 

výchozí hodnoty roku 2007. Graf 25 potvrzuje společný pohyb křivek indexu SPX a indexů 

CDS, což odpovídá hypotéze.  

Dá se říci, že grafy potvrzují hypotézy znaménka vlivu u jednotlivých proměnných. Jediný 

rozpor nastává na začátku sledovaného období pro monetární bázi a sklon výnosové křivky. 

Hlubší pohled na časové řady nabádá k ověření stacionarity. Ač se indexy CDS a jednotlivé 

proměnné pohybují společně, u finančních dat se často s nestacionárními řadami setkáváme. 

Stacionární řada by měla mít očekávanou hodnotu a rozptyl konstantní v čase a vzájemná 
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kovariance by měla být pouze funkcí časové diference dvou pozorování. Finanční data bývají 

nestacionární v úrovních, ale stacionární v první diferenci. Zanedbání stacionarity může vést 

k vysokým R2 modelu, která jsou ale nadhodnocena porušením předpokladu stacionarity a 

vedou k existenci zdánlivých regresí (Greatrex, 2008). Je tedy nutné vzít v potaz, že všechny 

proměnné jsou pravděpodobně nestacionární a podléhají silnému trendu. Zkoumání grafů 

jednotlivých proměnných v úrovních podává informaci spíše o vzájemném vztahu trendů než 

o fundamentálním vztahu proměnných. Pro další analýzu je nezbytné ověřit stacionaritu všech 

proměnných a případně je diferencovat. K ověření stacionarity bude použit ADF41 test. 

Graf 27 až 38 ukazují závislost mezi nezávislými proměnnými a indexy CDS z pohledu cross-

sekcí.  

  

                                                 
41 Augmented Dickey-Fuller test 
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Graf 27 – Index ABX.HE vs. objem Graf 28 – Index CMBX.NA vs. objem 
komerčních cenných papírů (log) komerčních cenných papírů (log) 

 

Graf 29 – Index ABX.HE vs. 30roční Graf 30 – Index CMBX.NA vs. 30roční 
bezriziková úroková sazba bezriziková úroková sazba  

 

Graf 31 – Index ABX.HE vs. sklon Graf 32 – Index CMBX.NA vs. sklon 
výnosové křivky výnosové křivky 
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Graf 33 – Index ABX.HE vs. index ISM Graf 34 – Index CMBX.NA vs. index ISM 

 

Graf 35 – Index ABX.HE vs. monetární báze (log) Graf 36 – Index CMBX.NA vs. monetární báze (log) 

 

Graf 37 – Index ABX.HE vs. index SPX Graf 38 – Index CMBX.NA vs. index SPX 
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Grafy potvrzují pozitivní závislost u objemu komerčních cenných papírů a třicetileté 

bezrizikové úrokové míry, přičemž u CMBX.NA je závislost méně patrná, jelikož se jedná o 

kratší časové období. Graf 31 a následující ukazují vztah mezi sklonem výnosové křivky a 

indexy CDS. Zde se plně projevuje negativní závislost. Z časových řad u těchto proměnných 

je spíše patrný zlom ve struktuře, v případě cross-sekcí naopak dominuje negativní závislost. 

Graf 33 potvrzuje pozitivní závislost mezi indexem ISM a indexy CDS. S rostoucím indexem 

ISM se ale zvyšuje rozptyl, což indikuje možný problém s heteroskedasticitou. Je nutné 

ovšem přihlédnout k specifické tvorbě indexu ISM, která činí jakékoliv závěry o této 

proměnné problematickými.  

V případě monetární báze se závislost obou indexů CDS liší. V případě ABX.HE je zřejmý 

strmý propad ceny indexu při téměř konstantní bázi, zatímco u zvyšujících se hodnot báze je 

to pokles pozvolný. Vysvětlení může být jak zlom ve struktuře, tak nezávislost těchto dvou 

proměnných. CMBX.NA se naopak pohybuje souhlasně s monetární bází, což by znamenalo 

kladné znaménko. Tento jev může být ale také způsoben příliš krátkým obdobím. Graf 37 a 

následující vyobrazuje závislost mezi indexem SPX a indexy CDS. U obou indexů CDS je 

vidět pozitivní závislost. V případě ABX.HE se zdá být závislost vyšší, zatímco CMBX.NA je 

shluk bodů méně strmý. Grafy potvrzují závěry z časových řad.  

Analýza cross-sekcí mimo jiné poukazuje na problém heteroskedasticity, který by neměl být 

v regresi opomenut. Dále cross-sekce potvrzují závěry z analýzy časových řad, a sice že mezi 

proměnnými existuje silný korelační vztah. K jeho odstranění se opět nabízí ADF test. 

V ekonometrickém softwaru Gretl42 byl proveden test ADF pro každou proměnnou. Tabulka 

6 shrnuje výsledky testu a uvádí hodnotu testové statistiky včetně p-hodnoty.  

�1 �  �! � "� # �$ � 1� � !%� #  … #  ( 

)�: $ � 1 �+,- � .//0� 

                                                 
42 Gretl je volně dostupný statistický software používaný především pro ekonometrii. GRETL je zkratka pro Gnu 
Regression, Econometrics and Time-series Library. 
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Tabulka 6 - ADF test pro jednotlivé proměnné 

Proměnná Typ Testová 

statistika 

p-hodnota Stacionarita 

ABX.HE* Hodnota 0.0694645 0.7049 ne 

 Diference -9.53198 3.622e-018 ano 

AHX.HE** Hodnota 0.717956 0.8701 ne 

 Diference -8.10189 2.548e-014 ano 

CMBX.NA Hodnota -0.351669 0.5586 ne 

 Diference -9.78081 7.606e-019 ano 

logCP Hodnota 1.47941 0.9661 ne 

 Diference -18.5116 1.512e-038 ano 

RF_30y Hodnota -8.05615 3.364e-014 ano 

 Diference -32.4929 2.89e-029 ano 

YC Hodnota 0.915316 0.9043 ne 

 Diference -18.2145 3.986e-038 ano 

ISM Hodnota -0.662272 0.430 ne 

 Diference -18.4805 1.669e-038 ano 

MB Hodnota 2.90144 0.9992 ne 

 Diference -7.24876 4.165e-012 ano 

SPX Hodnota -0.167636 0.6259 ne 

 Diference -19.3835 1.217e-039 ano 

 
Zdroj: vlastní výpočty autorky 
 
Všechny proměnné jsou nestacionární v úrovních a stacionární v diferencích. Tento jev 

odpovídá předpokladům, kde jsou finanční data zpravidla stacionární teprve v úrovních po 

odstranění trendu. Pro další analýzu budou tedy použity diferencované hodnoty. 
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4.4.2 Univariátní analýza 

V této sekci budou indexy CDS a jednotlivé proměnné analyzovány na univariátní bázi. 

Nejprve budou spočítány korelační koeficienty, poté bude odhadnuta univariátní regrese. 

Tabulka 7 udává korelační koeficient mezi indexy CDS a jednotlivými nezávislými 

proměnnými. V případě ABX.HE mají koeficienty znaménko, které odpovídá předpokladům. 

Výjimkou jsou jen sklon výnosové křivky a index ISM, které by podle očekávání měly mít 

kladné znaménko, ale koeficient je -0.1143 a -0.0029. Koeficienty pro CMBX.NA jsou 

kladné, jak bylo předpokládáno, s výjimkou bezrizikové úrokové míry a monetární báze, u 

kterých dosahují hodnoty -0.0239 a -0.0141. U vzájemných koeficientů nezávislých 

proměnných je korelace v normě.  

Tabulka 7 - Korelační koeficienty 

∆logCP ∆RF_30y ∆YC ∆ISM ∆logMB ∆SPX   

0,0226 0,0197 -0,1143 -0,0029 0,0886 0,3187 ∆ABX* 

0,0124 -0,0239 0,0313 0,0270 -0,0141 0,4194 ∆CMBXn  

0,0665 -0,0232 0,0913 -0,0127 0,0347 0,2987 ∆ABX** 

1,0000 0,0253 -0,0905 0,0129 0,0141 0,0074 ∆logCP 

 1,0000 0,0245 0,0018 -0,0496 0,0042 ∆RF_30y 

  1,0000 0,0135 -0,0031 -0,1592 ∆YC 

 1,0000 0,0024 -0,0208 ∆ISM 

  1,0000 -0,0371 ∆logMB 

   1,0000 ∆SPX 

 
Zdroj: vlastní výpočty autorky 
 
Výsledky univariátních regresí jsou v souladu s korelačními koeficienty, jak ukazuje Tabulka 

8, Tabulka 9 a Tabulka 10. Tabulka 8 zachycuje výsledky univariátních regresí pro ABX.HE, 

Tabulka 9 pro CMBX.NA. 
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Tabulka 8 - Univariátní regrese ∆ABX.HE (duben 2009 – únor 2010) 

 
Tabulka 9 - Univariátní regrese ∆CMBX.NA 

 ∆logCP ∆RF 30y ∆YC ∆ISM ∆logMB ∆SPX 

Konstanta 0,0884352 0,0873466 0,0842537 0,0821842 0,0891496 0,0364689 

Koeficient 2,32900 -0,025824 0,682131 0,0494640 -40,3278 0,0397748 

R2 0,000153 0,000571 0,000981 0,00073 0,000198 0,175921 

Pozorování 216 216 216 216 216 216 

 
Tabulka 10 – Univariátní regrese ∆ABX.HE( červenec 2007 – únor 2010) 

 ∆logCP ∆RF 30y ∆YC ∆ISM ∆logMB ∆SPX 

Konstanta -0,093052 -0,095057 -0,086896 -0,09503 -0,109231 -0,085009 

Koeficient 4,74922 0,0165447 -2,02159 -0,00534 142,768 0,0152083 

R2 0,000513 0,000389 0,013075 0,000008 0,007857 0,101551 

Pozorování 673 673 673 673 673 673 

 
Zdroj: vlastní výpočty autorky 
 
Než lze přistoupit k jakýmkoli závěrům, je nutné odlišit rozdílnost modelů v důsledku toho, 

že existují rozdíly mezi residenčními a komerčními hypotékami, od faktu, že je pro model 

s komerčními hypotékami k dispozici kratší časový záběr. Kratší období nemusí v tomto 

případě znamenat ztrátu vypovídací hodnoty. Finanční krize totiž představuje abnormální 

situaci na trhu, kdy dochází ke zlomu struktury v datech.  

Tento zlom je patrný ve vývoji objemu komerčních cenných papírů, indexu ISM, monetární 

báze, indexu SPX, ale i v indexech CDS samotných (viz. sekce 4.4.1). K prvnímu zlomu 

dochází na počátku finanční krize, tj. konec roku 2007. Druhým zlomem je pak začátek roku 

2009, kdy se situace relativně stabilizuje. Právě období po druhém zlomu postihují data pro 

index CMBX.NA a zkrácená data pro index ABX.HE. Chowův test, který umožňuje ověřit, že 

v datech skutečně dochází ke zlomu struktury v případě ABX.HE, domněnku potvrzuje. 

Nulová hypotéza, která nepředpokládá zlom je zamítnuta pro různá data v rozmezí let 2008-

 ∆logCP ∆RF 30y ∆YC ∆ISM ∆logMB ∆SPX 

Konstanta 0,0583934 0,0553809 0,0512569 0,0564409 0,0530881 0,0383303 

Koeficient 5,89329 -0,011794 0,934589 -0,01097 46,7847 0,0133178 

R2 0,004428 0,000539 0,008335 0,000162 0,001205 0,089227 

Pozorování 216 216 216 216 216 216 



4 Empirická analýza a komparace

 

2009. Nejnižší p-hodnota byla zaznamenána pro druhou polovinu roku 2008. Hlavní d

komparaci modelů je kladen na výsledky pro kontrolní ABX.HE a CMBX.NA. Delší 

ABX.HE slouží spíše jako ilustrace.

Graf 39 a Graf 40 doplňují výsledky z

naopak neumožňují vytvářet záv

Graf 39 

Zdroj: vlastní výpočty autorky 
∆log MB je vynesen v logaritmické hodnot
 

Graf 40 - Koeficient univariátní regrese RF_30y, ISM, SPX

Zdroj: vlastní výpočty autorky 
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dnota byla zaznamenána pro druhou polovinu roku 2008. Hlavní důraz při 

 je kladen na výsledky pro kontrolní ABX.HE a CMBX.NA. Delší 

rodatné odchylky, které umožňují nebo 

koeficientů. 
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Koeficient pro objem komerčních cenných papírů je dvakrát větší pro ABX.HE než pro 

CMBX.NA. Tento fakt odporuje skutečnosti, že komerční cenné papíry jsou dluhovým 

financováním spíše pro podniky, než pro jednotlivce. Objem těchto cenných papírů by 

teoreticky měl hýbat s korporátním sektorem a tedy i s komerčními hypotékami. U delšího 

modelu pro ABX.HE je znaménko vlivu také kladné, což je v souladu s předpoklady. 

Vezmeme-li však v potaz směrodatné odchylky, pak je standardní chyba natolik velká, že není 

možné výsledek potvrdit ani vyvrátit. Stejný závěr platí pro bezrizikovou míru a SPX. 

Koeficient u CMBX.NA je, co do absolutní hodnoty, sice dvakrát větší než u ABX.HE, ale 

vykazuje zároveň dvakrát vyšší standardní chybu. 

Anomálie nastává u sklonu výnosové křivky, kdy pro oba indexy v krátkém období 

pozorujeme kladné znaménko s relativně nízkou odchylkou. Pro ABX.HE s delším časovým 

záběrem je ale závislost jednoznačně negativní. Tento jev může být způsoben sloučením 

několika struktur, ke kterému dojde, pokud jsou ignorovány zlomy ve struktuře.  

Znaménka závislosti indexu ISM, jak již bylo zmíněno, v regresích může kolísat. Pro 

CMBX.NA je koeficient kladný, zatímco pro oba ABX.HE je záporný. Odchylka je ale tak 

vysoká, že nelze učinit jednoznačné závěry. Ekonomické klima by mohlo mít kladný vliv na 

CDS u komerčních hypoték, zatímco u CDS residenčních hypoték je závislost negativní. Není 

ale možné učinit jednoznačný závěr, jelikož R2 u obou univariátních modelů je nízké (0,07% u 

CMBX a 0,02% u ABX). Pro prodloužený model ABX je podíl vysvětlené variance v případě 

ISM celých 0,5%.  

Dále se indexy liší v znaménku pro monetární bázi, kdy v případě CMBX je záporné a 

v případě ABX kladné. Objem likvidity tedy snižuje kreditní spread strukturovaných 

instrumentů pouze v případě ABX, u komerčních hypoték na základě výsledků spread 

s rostoucí monetární bází roste. Zde umožňuje směrodatná odchylka výsledky porovnat pro 

oba indexy a potvrdit hypotézu, že cenný papír jištěný aktivy reaguje na finanční krizi 

v závislosti na druhu podkladového aktiva.  

Výsledky univariátní analýzy nasvědčují tomu, že ekonomické proměnné se odrážejí u CMBS 

a RMBS s různou intenzitou a obecněji také, že při zpětném dopadu finanční krize na ABS 

záleží na typu podkladového aktiva. Signifikantní rozdíly byly identifikovány pro proměnné: 

sklon výnosové křivky, index SPX a monetární báze. Pro zbylé proměnné není odlišnost 
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signifikantní v důsledku vysokých odchylek. Vypovídací schopnost univariátní analýzy je 

omezená, protože nebere v úvahu interakce mezi nezávisle proměnnými ani časovou strukturu 

dat. Hodnotnější závěry je možné získat z multivariátní analýzy. 

4.4.3 Multivariátní analýza - OLS, WLS, HSK 

Pro multivariátní regresy se nabízí několik metod. Autorka se zde rozhodla pro standardní 

model OLS. Model bude muset vzít v potaz nestacionaritu dat, kdy pro modelování budou 

použity diferencované hodnoty proměnných. Další otázkou je heteroskedasticita, která je 

otestována Breusch-Paganovým testem u každé specifikace. V první specifikaci tedy budou 

regresovány diference nezávislých proměnných na diferencované indexy ABX.HE a 

CMBX.NA v rámci OLS (M1). 

M1: ∆2345 � 6� # 6�∆7/829 # 6
∆:;<� # 6<∆=2 # 6>∆?4@ # 6�∆7/8@A # 6B ∆495 

Výsledky pro jednotlivé modely jsou podrobně uvedeny v Přílohách A.4 až A.6. Ve všech 

modelech OLS je detekována heteroskedasticita. Problém heteroskedasticity je odstraněn 

v modelech WLS [weighted least squares] (M2) a OLS s opravenou heteroskedasticitou (dále 

HSK, M3). WSL a HSK se liší specifikací pro regresi residuí, která potom slouží jako váha 

pro všechny proměnné. V případě WLS jsou residua z počáteční OLS v dalším kroku závislou 

proměnnou. Všechny nezávislé proměnné jsou regresovány na residua z první regrese a 

výsledné odhadnuté hodnoty residuí jsou použity jako váhy v původním modelu OLS.  

M2 – WLS : ∆-,CDE234 � 6�
�

FGH
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�
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�
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HSK využívá pro regresi residuí nejen samotné nezávisle proměnné, ale také jejich druhé 

mocniny. Pokud se v regresi pro residua vyskytují nelineárnosti, HSK je dokáže zohlednit.  

M3 – HSK : -,CDE234 � 6�
�
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Graf 

Zdroj: vlastní výpočty autorky 
∆log MB je vynesen v logaritmické hodn

Graf 42

Zdroj: vlastní výpočty autorky 
 
Všechny odhadované modely jsou shrnuty v

případě WLS pohybuje v prů

nasvědčuje, že závislosti v datech jsou nejen lineární, ale i kvadratické povahy, protože HSK 
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využívá pro regresi residuí i druhé mocniny regresorů. Z pohledu signifikance jednotlivých 

proměnných je pro ABX.HE klíčový objem komerčních cenných papírů, sklon výnosové 

křivky a index SPX. Pro CMBX.NA je to pouze index SPX. 

Multivariátní modely potvrzují některé ze závěrů univariátní analýzy. Anomálie 

v koeficientech pro sklon výnosové křivky stalé přetrvává. Původní domněnka ohledně 

odlišné závislosti indexů na monetární byla potvrzena i v multivariátních modelech. 

S rostoucí monetární bází se zvyšuje cena ABX.HE, tj. klesá kreditní spread. Naproti tomu u 

komerčních hypoték s rostoucí likviditou spread roste. Pro úplnost je ovšem nutné brát 

v úvahu relativně vysoké standardní chyby, které snižují vypovídací schopnost výsledků. 

Index SPX má opět kladný vliv na cenu obou indexů a koeficient pro CMBX.NA je stejně 

jako v univariátní analýze znatelně vyšší než pro ABX.HE. Koeficient pro ISM je záporný 

v případě ABX.HE a kladný pro CMBX.NA, rozdílem oproti univariátní analýze je, že zde i 

přes vysoké odchylky lze udělat platný závěr. 

Rozpor nastává u objemu komerčních cenných papírů, kdy v případě CMBX je koeficient 

záporný pro M2 a M3, což jsou modely s opravenou heteroskedasticitou. V univariátní 

analýze jsou pro oba indexy koeficienty kladné. Standardní chyba je sice poměrně vysoká, ale 

i tak ukazuje, že s rostoucím objemem komerčních cenných papírů klesá cena CMBX.NA a 

zvyšuje se tím CDS spread, zatímco u ABX.HE je závislost opačná.  

Další odlišností jsou koeficienty pro bezrizikovou úrokovou míru. V univariátní analýze byly 

koeficienty zatíženy velkou standardní chybou, ale z HSK lze vysledovat, že s rostoucí 

úrokovou mírou roste CDS spread u ABX.HE, zatímco u CMBX.NA klesá.  

4.5 Výsledky 

Univariátní i multivariátní analýza prokázala signifikantní rozdíly mezi RMBS s CMBS. 

Prakticky pro každý ekonomický ukazatel se odhadnuté koeficienty liší, a to buď velikostí, 

nebo i znaménkem. Pro ABX.HE existuje v případě bezrizikové míry a indexu ISM rozpor 

s teorií, kdy koeficient má opačné znaménko. Pro CMBX.NA dochází k rozporu u objemu 

cenných papírů a monetární báze. Z pohledu signifikance jednotlivých proměnných je pro 

ABX.HE klíčový objem komerčních cenných papírů, sklon výnosové křivky a index SPX. Pro 

CMBX.NA je to index SPX. 
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Hypotéza 1:  Reakce trhu s MBS na finanční krizi se liší v závislosti na typu podkladového 

aktiva. Hypotézu nelze zamítnout. 

Hypotéza 1a: Regresory pro závislost ABX.HE a CMBX.HE na objemu cenných 

papírů se signifikantně liší. Hypotézu nelze zamítnout. 

Hypotéza 1b: Regresory pro závislost ABX.HE a CMBX.HE na třicetileté 

bezrizikové úrokové míře se signifikantně liší. Hypotézu nelze zamítnout. 

Hypotéza 1c: Regresory pro závislost ABX.HE a CMBX.HE na sklonu výnosové 

křivky se signifikantně liší. Hypotéza zamítnuta. 

Hypotéza 1d: Regresory pro závislost ABX.HE a CMBX.HE na indexu ISM se 

signifikantně liší. Hypotézu nelze zamítnout. 

Hypotéza 1e: Regresory pro závislost ABX.HE a CMBX.HE na monetární bázi se 

signifikantně liší. Hypotézu nelze zamítnout. 

Hypotéza 1f: Regresory pro závislost ABX.HE a CMBX.HE na akciovém indexu 

SPX se signifikantně liší. Hypotézu nelze zamítnout. 

4.6 Diskuze 

Empirická část diplomové práce se soustředila na rozdíly mezi RMBS a CMBS v interakci 

s makroekonomickými ukazateli. Cílem bylo dokázat rozdílný dopad finanční krize na 

jednotlivé strukturované nástroje. 

4.6.1 Komparace RMBS a CMBS v jiných publikacích 

Většina odborných prací se věnuje oceňování strukturovaných nástrojů a modelování korelace 

mezi podkladovými aktivy. Jediný článek, ve kterém jsou zkoumány rozdíly mezi 

jednotlivými druhy emisí, je od autorů Vink & Thibeault z roku 2008. Ověřují stejnou 

hypotézu o signifikanci rozdílů mezi strukturovanými nástroji, zde mezi ABS, MBS a CDO. 

Na základě 3467 emisí, z nichž 1102 klasifikují jako ABS, 1783 jako MBS a zbývajících 582 

jako CDO, zjistili, že faktory pro oceňování těchto instrumentů se liší v závislosti na 

podkladovém aktivu. Autoři sestavují model OLS, ve kterém zkoumají závislost spreadů na 
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hlavních charakteristikách cenných papírů: riziko úvěrového selhání44 , míra ozdravení, 

obchodovatelnost45 a systémové riziko46. Na základě jejich výsledků se oceňovací faktory liší 

podle typu instrumentu a koeficienty jednotlivých regresorů jsou signifikantně odlišné (Vink 

& Thibeault, 2008). Autoři používají jako závislé proměnné tržní spready aktiv, které sami 

přiřazují pod jednolivé emise na základě vlastního posouzení podkladového aktiva. 

V této diplomové práci jsou jako regresory použity makroekonomické ukazatele stavu 

ekonomiky, které mají zároveň sloužit jako indikátory projevů finanční krize. Hypotéza byla 

testována na datech pro agregované indexy ABX.HE a CMBX.NA, což jsou indexy CDS 

spreadů na RMBS a CMBS. Agregované indexy MBS nemají v dosavadní literatuře zatím 

žádné empirické využití. Autorka se rozhodla pro modelování CDS spreadů v nesprospěch 

modelování výnosů, protože ve středu zájmu byly agregované skupiny RMBS a CMBS, pro 

které nejsou k dispozici indexy výnosů. Další nevýhodou v případě využití výnosů by byla 

arbitrární diferenciace jednotlivých cenných papírů mezi CMBS a RMBS, proto se autorka 

rozhodla pro indexy CDS. Autorka na základě provedené analýzy potvrzuje hypotézu o 

rozdílnosti strukturovaných nástrojů. Názorově se tedy kloní k výsledkům článku od autorů 

Vink & Thibeault (2008) a potvrzuje neplatnost všeobecně přijímaného názoru. 

Časový záběr pro index CMBX.NA je relativně krátký (duben 2009 – únor 2010), což 

neumožňuje zkoumat celé období finanční krize. V průběhu finanční krize ale nastalo několik 

zlomů ve struktuře dat, jak bylo zjištěno Chowovým testem. Zkoumáním celého období krize 

by došlo ke zkreslení výsledků právě v důsledku těchto zlomů. Výsledné období přizpůsobené 

indexu CMBX.NA neobsahuje žádné zlomy, naopak se nachází v období mezi dvěma zlomy.  

4.6.2 Použité regresory 

Pro modelování CDS byly použity regresory: objem komerčních cenných papírů, třicetiletá 

bezriziková úroková míra, sklon výnosové křivky, index ISM, monetární báze USA a akciový 

index SPX. Identifikace nezávislých proměnných v literatuře je problematická, jelikož 

dostupná literatura o vlivu finanční krize na indexy CDS zpravidla nepojednává. Přesto, 

pokud se oprostíme od agregátní úrovně, najdeme literaturu zaměřenou na finanční a 

makroekonomické faktory procesu tvorby CDS. Většinou se jedná o single-name CDS, kde 

podkladovým aktivem jsou cenné papíry vydané různými firmami. V následujících odstavcích 

                                                 
44 úvěrové ohodnocení, poměr výše půjčky a hodnoty [loan to value], doba do splatnosti,  
45 výše půjčky, objem transakce, počet tranší, počet finančních institucí v procesu, počet ratingových agentur, 
jestli je emise rozdělená, typ úrokové míry  
46 měnové riziko 
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jsou shrnuty použité regresory a výsledky v pracích od autorů Jakovlev (2007), Greatrex 

(2008), Ericsson, Jacobs, & Oviedo (2004) a Blanco, Brennan, & Marsch (2005), Abid & 

Naifar (2006), Byström (2005) a Fung, Sierra, Yau, & Gaiyan (2008), v jejichž publikacích je 

modelován single-name CDS spread a jeho závislost na markoekonomických a finančních 

ukazatelů  

Jakovlev (2007) se zabývá determinantami korporátních kreditních spreadů. Ověřuje, do jaké 

míry jsou teoretické determinanty schopny vysvětlit kreditní spread, a jestli existují ještě další 

proměnné. Výsledkem strukturálních modelů je empiricky ověřená závislost spreadu na 

finanční páce společnosti, volatilitě a bezrizikové úrokové míře (Jakovlev, 2007). Autor 

testuje rizikovou prémii na trhu jako spread mezi obligacemi s hodnocením AAA a BBB. 

Riziková prémie je signifikantní ve všech provedených regresích a její vliv má pozitivní 

znaménko. Testován je dále výnos indexu DJ STOXX 50, který není signifikantní ve všech 

regresích, ale pokud ano, tak má negativní vliv. Index ISM47 je zástupcem pro ekonomické 

podmínky na trhu, je většinou signifikantní a jeho vliv má pozitivní znaménko. Zajímavostí 

je, že finanční páka není signifikantní, pokud se v modelu objeví výše zmíněné proměnné a 

několik dalších. Pokud je naopak brán v úvahu průřezový rozptyl a regrese má formu úrovní, 

potom je nejvíc signifikantní proměnnou. Totéž platí pro bezrizikovou úrokovou míru. 

Podstatný vliv na CDS spread mají jak teoretické, tak agregátní faktory (Jakovlev, 2007). 

Greatrex (2008) testuje schopnost proměnných ze strukturálních modelů vysvětlit rozptyl 

v CDS spreadech. Vyjma teoretických proměnných používá také ještě pětiletou spotovou 

míru na americké pokladniční obligace. Nárůst spotové míry snižuje pravděpodobnost 

úvěrového selhání a snižuje tak i spread. Tato závislost byla empiricky ověřena (Greatrex, 

2008). Další proměnnou je tečna k výnosové křivce, která slouží jako ukazatel ekonomické 

situace. Počítá se jako rozdíl mezi výnosem pokladničních obligací s konstantní splatností 10 

let a 2 roky a má negativní vliv. Přestože jsou obě úrokové proměnné signifikantní, 

nepřispívají k vypovídací schopnosti modelu klíčovým způsobem (Greatrex, 2008). Rovněž je 

upozorněno na fakt, že CDS spready jsou I(1), stacionární stupně 1, tzn. nestacionární 

v úrovních ale stacionární ve změnách. Modely v úrovních mají sice vysokou R2, ale jsou 

zdánlivou48 (nepravou) regresí.  

                                                 
47 Měsíčně sestavovaný index, který je zveřejňován Institute of Supply Management. Index se považuje za 
spolehlivý nástroj pro předpovídání stavu ekonomiky. 
48 v anglické literatuře “spurious regression“ 
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Ekonomické klima se zpravidla zachycuje v podobě sklonu výnosové křivky, jako to provedli 

autoři Ericsson, Jacobs, & Oviedo (2004), Blanco, Brennan, & Marsch (2005), Greatrex 

(2008) a Abid & Naifar (2006). Sklon výnosové křivky ale zachycuje spíše očekávání 

budoucího vývoje inflace a monetární politiky, a tím i vztah mezi krátkodobými a 

dlouhodobými sazbami. Jakovlev (2007) využívá pro aproximaci ekonomického klimatu 

index ISM. 

Akciové indexy jsou častou proměnnou v regresích vysvětlujících single-name CDS spread, 

kde mají negativní znaménko. V principu se v literatuře vyskytují DJ STOXX 50 u Jakovlev 

(2007) a S&P500 v pracích od Ericsson, Jacobs, & Oviedo (2004) a Blanco, Brennan, & 

Marsch (2005). Vztah mezi akciovými indexy a indexy CDS zkoumají také Byström (2005) a 

Fung, Sierra, Yau, & Gaiyan (2008). Výsledkem jejich empirické analýzy je v obou případech 

negativní závislost. S rostoucí cenou akciových indexů se zužuje spread úvěrového selhání. 

Na základě jiných analýz z dostupné literatury byly tedy proměnné pro modelaci CDS v této 

diplomové práci použity adekvátně. 

4.6.3 Použité metody 

Data byla podrobena zkoumání korelačních koeficientů, univariátní analýze a multivariátní 

analýze. Stejný postup použili Greatrex (2008) při vysvětlování single-name CDS používá a 

Vink & Thibeault (2008) při modelování výnosů ABS, MBS a CDO. Jakovlev (2007) provádí 

pouze korelační a multivariátní analýzu. V této práci byl zvolen třífázový postup proto, že 

v univariátní regresi je zachycen izolovaný vliv makroekonomických ukazatelů na indexy 

CDS, který je předmětem zkoumání.  

Pro multivariátní regresi byl zvolen model OLS, WLS a HSK. Nabízela se zde možnost 

použít model ARIMA, protože indexy ABX.HE a CMBX.NA ve funkci ACF a PACF 

vykazují proces AR(1)49. Data navíc nejsou stacionární, takže datotvorný proces by byl 

nejlépe aproximován modelem ARIMA(1,1,0). Hypotéza má ale za cíl zkoumat závislost 

indexů CDS na vybraných proměnných a ne maximalizovat vysvětlený rozptyl. V důsledku 

toho byl použit model OLS, který nemodeluje závislost indexů CDS na svých zpoděních 

[lags], protože není předmětem zkoumání. V modelu byla zaznamenána heteroskedasticita 

pomocí Breusch-Paganova testu a nestacionarita pomocí ADF testu. Shodné vlastnosti se 

vyskytují v publikacích prakticky u všech autorů, zabývajících se tímto tématem. Výsledkem 

                                                 
49 V některých případech detekován i proces AR(2) 
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byla diferenciace dat a využití modelů WLS a HSK, které najdeme u Greatrex (2008), 

Jakovlev (2007) a Vink & Thibeault (2008). Collins-Dufrense, Goldstein & Spencer (2001) 

heteroskedasticitu ani stacionaritu neberou v potaz. Diferencovat nestacionární data bylo 

v tomto případě klíčové, protože při opomenutí nestacionarity by mohly vzniknout zdánlivé 

regrese, které by zkreslily výsledky analýzy. S většinou finančních dat je nutné pracovat ve 

změnách a nikoli v úrovních, protože jsou I(1). Rovněž bylo klíčové opravit 

heteroskedasticitu, protože výsledky OLS a WLS/HSK se podstatně liší. 

Koeficient determinace modelů pro single-name CDS se v literatuře pohybuje okolo 30% při 

modelování v diferencích. Greatrex (2008) dosahuje R2 od 23% do 38%, přičemž procento se 

liší v závislosti na úvěrové kvalitě cenných papírů. Blanco, Brennan, & Marsch (2005) 

dokážou vysvětlit až 25% rozptylu v CDS spreadech, Collins-Dufrense, Goldstein & Spencer 

(2001) 25% u korporátních CDS spreadů. Jakovlevovi (2007) se podařilo vysvětlit 20% 

v diferencích a 45% v úrovních. V této práci v případě WLS se R2 pohybuje v průměru okolo 

12,55% , u HSK 29,85% 50. Vyšší R2 u HSK nasvědčuje, že závislosti v datech jsou nejen 

lineární, ale i kvadratické povahy, protože HSK využívá pro regresi residuí i druhé mocniny 

regresorů. 

4.6.4 Rozpor s všeobecně přijímanou teorií o CDS 

Multivariátní analýza prokázala signifikantní rozdíly mezi RMBS s CMBS. Prakticky pro 

každý ekonomický ukazatel se odhadnuté koeficienty liší, a to buď velikostí, nebo i 

znaménkem. Pro ABX.HE existuje v případě bezrizikové míry a indexu ISM rozpor 

s všeobecně přijímanou teorií, kdy koeficient má opačné znaménko. Pro CMBX.NA dochází 

k rozporu u objemu cenných papírů a monetární báze.  

V následujících odstavcích jsou diskutovány možné příčiny a vysvětlení těchto výsledků, a 

jestli se podobné výsledky vyskytly i v pracích jiných autorů. 

Rozporuplnou závislost u bezrizikové úrokové míry lze najít také u Greatrex (2008), kde ale 

není výsledek komentován, jelikož se objevuje pouze u modelování v úrovních. V ostatní 

použité literatuře závislost odpovídá teorii. Rozporuplná reakce CDS v multivariátní regresi 

se v této práci objevuje sice pouze u RMBS, ovšem v univariátní analýze i pro CMBX.NA. 

Kladnou závislost by bylo možné vysvětlit velkou zadlužeností států, mezi které patří i USA. 

Na příkladu finančních problémů státu Řecka a Itálie je patrné, že i stát se může dostat do 

                                                 
50 CMBX.NA a ABX.HE (duben 2009 – únor 2010) 
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obtížné finanční situace, kdy riziko úvěrového selhání přestává být nulové. Použitá literatura 

se odkazuje většinou na starší období, proto se tento efekt v datech ještě nemohl projevit. 

Koeficient pro úrokovou míru je u ABX.HE a CMBX.NA velmi nízký, a sice -0,029 a 0,016. 

Je nutné dodat, že úroková míra je signifikantní pro index ABX.HE, a to na 10%- ní hladině 

významnosti. Pro potvrzení opačného znaménka závislosti by bylo nutné provést 

kumulovanou OLS, u které je možné sledovat vývoj koeficientů v čase.  

Index ISM vykazuje v této práci rozporuplnou závislost, kdy podle předpokladů by se měl 

CDS zlepšujícím se ekonomickým klimatem zužovat. Tuto intuici potvrzuje ve své práci 

Jakovlev (2007), podotýká ale problematické měření závislosti CDS na ISM. Pokles ISM 

z vysokých hodnot na o něco nižší stále znamená rychlé tempo růstu ekonomiky, ale 

statisticky se jedná o pokles (Jakovlev, 2007). Měsíční frekvence ISM také způsobuje, že ISM 

není schopný zachytit rozptyl v hodnotách CDS spreadu indexů, protože je zveřejňován 

s nižší frekvencí. V důsledku těchto skutečností by neměl být rozporuplné závislosti 

přisuzován velký význam. 

V případě objemu komerčních cenných papírů a monetární báze nebyly v literatuře nalezeny 

žádné shodné rozporuplné výsledky. Greatrex (2008) upozorňuje na korelaci mezi finanční 

pákou a akciovým indexem, která může vyústit v multikolinearitu. V publikaci Greatrex 

(2008) je ale finanční páka aproximována návratností kapitálu, což může vést ke korelaci 

s výnosy akcií. Multikolinearita v této práci byla testována pomocí VIF a nebyla detekována.  

4.6.5 Možnosti dalšího zkoumání 

Pro vyšší vypovídací schopnost výsledků by bylo vhodné provést další analýzu, která by 

rozvíjela rozměr původní hypotézy. Vedle tranše AAA se nabízí zkoumání i dalších tranší 

MBS, čímž by data získala další dimenzi pozorování v podobě ratingu a výsledky by byly 

robustnější. Rating by se dal rovněž použít jako nezávislá proměnná, kde by bylo možné 

porovnat, do jaké míry o závislosti na makroekonomických ukazatelích rozhoduje rating.  

Další směr, kterým by se dalo testování zvolené hypotézy rozvíjet, je větší spektrum 

použitých modelů a závislých proměnných. Vedle OLS, WLS a HSK se v literatuře vyskytuje 

ještě model fixních efektů (Fixed effects). Společnost Bloomberg zveřejňuje indexy 

spotřebitelských ABS, které jsou dělené na kategorie podle podkladového aktiva. Testováním 

spotřebitelských ABS by bylo možné zjistit rozdíly mezi jednotlivými emisemi také ve 

spotřebitelském sektoru a ověřit, jestli se případné rozpory s ekonomickou teorií vyskytují i u 
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nějakých z těchto produktů. Dále by bylo možné srovnat MBS a ABS jako celé skupiny mezi 

sebou a analyzovat, jestli se mezi skupinami vyskytují nějaké rozdíly na agregované úrovni.
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5 Závěr 

Finanční krize ukázala potřebu zkoumání strukturovaných nástrojů finančních trhů, jako jsou 

ABS, MBS a CDO. Jejich prostřednictvím se uvěrové selhání jednoho segmentu finančních 

trhů promítlo do celosvětové recese. Snahy o budoucí anticipaci systémového rizika vyústily 

v nové legislativní úpravy a vytvoření nové koncepce regulace finančních trhů. Současný 

nový regulatorní rámec usiluje především o lepší monitorování a regulaci ratingových 

agentur, standardizaci trhu s CDS a vytvoření sjednocující databáze pro všechny finanční 

toky, deriváty a strukturované produkty.  

Diplomová práce poskytuje v teoretické části přehled základních typů strukturovaných 

nástrojů a jsou nastíněny směry, kterými se ubírá a může ubírat regulace dotčených trhů. 

V empirické části práce je zkoumána interakce mezi strukturovanými nástroji a 

makroekonomickými ukazateli a na tomto pozadí také rozdíly mezi skupinami těchto 

instrumentů. Práce si klade za cíl ověřit hypotézu o rozdílnosti strukturovaných nástrojů 

v závislosti na podkladovém aktivu a v druhé řadě také verifikovat všeobecně platné názory 

týkající se chování kreditních spreadů v ekonomice. Tyto souvislosti mohou být přínosné pro 

investory, bankovní instituce ale i pro ekonomickou teorii. V současné době je tendence 

všechny nástroje zahrnovat pod souhrnný pojem asset-backed security a nahlížet tak na 

všechny nástroje jako na jeden celek, přičemž jsou podceňovány rozdíly mezi podkladovými 

aktivy. Publikace od autorů Vink & Thibeault (2008) se také zabývá rozdíly mezi ABS, MBS 

a CDO, které jsou ověřeny pomocí faktorů ovlivňujících oceňování. 

Cílem diplomové práce bylo demonstrovat a ověřit rozdíly mezi strukturovanými nástroji, a to 

prostřednictvím reakce strukturovaných nástrojů na finanční krizi. Finanční krize je globální 

jev, který nelze jednoduše kvantifikovat, a proto bylo možné pracovat pouze s jejími projevy, 

jako jsou makroekonomické ukazatele. Byly srovnávány MBS jištěné komerčními (CMBS) a 

residenčními hypotékami (RMBS). RMBS a CMBS byly modelovány prostřednictvím indexů 

ABX.HE.AAA a CMBX.NA.AAA pro sledované období od dubna 2009 do února 2010. Jako 

regresory vázané na projevy finanční krize byly použity objem komerčních cenných papírů 

pro USA, úroková míra na americké pokladniční obligace, sklon výnosové křivky, index ISM, 

monetární báze USA a index SPX. Analýza prokázala, že existují signifikantní rozdíly mezi 

oběma nástroji a že se dopad zvolených předních ekonomických ukazatelů na tyto 

instrumenty liší.  
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Nejenže se koeficienty pro závislost na makroekonomických ukazatelích odlišují velikostí, ale 

u některých regresorů je závislost dokonce opačná. Právě v případě, kdy byly u RMBS a 

CMBS nalezeny protichůdné závislosti, vznikl vždy u jednoho z nich rozpor s všeobecně 

platnou teorií o CDS. Pro RMBS došlo k rozporu v případě bezrizikové míry a indexu ISM, 

pro CMBX.NA u objemu cenných papírů a monetární báze. U sklonu výnosové křivky jako u 

jediné proměnné nebyly zjištěny ani signifikantní rozdíly ani rozpor s teorií o CDS. Na 

základě zkoumání jedné tranše těchto nástrojů lze formulovat obecné závěry, avšak další 

výzkum provedený na širší paletě instrumentů by tyto výsledky podložil. Závěrem diplomové 

práce je, že se v případě RMBS a CMBS jedná o dva různé nástroje. Ke stejnému závěru 

dochází jinou analýzou i autoři Vink & Thibeault (2008). 
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Přílohy 
 

I 
 

Přílohy A 

A.1 - Definice kvality dlužníka DCR 

Popis kvality 
dlužníka 

Prodlení u 
hypotéčního úvěru 

Jiný úvěr Frekvence 
úvěrových 

selhání 

D/I (Debt to 
Income Ratio) 

Maximální 
LTV (Loan to 
Value ratio) 

A+: Standardní 
kvalita jako u 
vládních 
agentur 

1 x 30 dní za 
posledních 24 

měsíců 

Žádné 
problémy 

5 let 36% 97% 

A-: Velmi malé 
úvěrové 
problémy 

1 x 30 dní za 
posledních 12 

měsíců nebo 2 x 30 
dní za posledních 

24 měsíců 

Menší 
problémy, ale 

vysvětleno 

5 let 42% 90% 

B+: Malé 
úvěrové 
problémy 

2 x 30 dní za 
posledních 12 

měsíců  

Střední 
problémy 

4 roky 45% 85% 

B: Malé až 
střední uvěrové 
problémy  

4 x 30 dní za 
posledních 12 

měsíců nebo 1 x 60 
za posledních 24 

měsíců 

Několik 
předešlých 
úvěrových 

selhání 

3 roky 50% 75% 

C: Střední až 
vážné úvěrové 
problémy 

6 x 30 dní za 
posledních 12 

měsíců nebo 1 x 60 
dní & 1 x 90 dní za 

posledních 12 
měsíců nebo 3 x 60 
dní za posledních 

12 měsíců 

Podstatné 
úvěrové 

problémy 

18 měsíců 55% 70% 

D: Vážné 
úvěrové 
problémy 

30-60 delikvencí 
nebo 2 x 90 dní za 

posledních 12 
měsíců 

Vážné 
úvěrové 

problémy 

12 měsíců 60% 65% 

 
Zdroj: Jones, A., Schneider, J., The Rating of Securities Backed by B&C Mortgages v Frank J. Fabozzi, Chuck 
Ramsey, Collateralized motrgage obligations: structures and analysis (1999), přeloženo a překresleno 
Dlužník kvality A má výbornou úvěrovou historii, zatímco dlužník kvality D nesplňuje kvalitativní kritéria a má 
špatnou úvěrovou historii. Kategorie ovšem nejsou strnulé ale spíše subjektivní z hlediska iniciátora, jelikož 
každý iniciátor oceňuje své dlužníky podle jiných měřítek. Dlužník kategorie B u jednoho iniciátora tak může 
být A u jiného iniciátora. 
  



Přílohy 
 

II 
 

A.2 - Komponenty u ABX.HE.AAA 

Název emise Datum 
emise 

Datum 
splatnosti 

Velikost 
emise 

Typ 
kapitálu 

Váha 
% 

Cena 

ACE SECURITIES CORP 
HOME EQUITY LOAN 
TRUST 

30-APR-
2007 

25-MAY-
2037 

29975000 fixní   5 15,83 

BEAR STEARNS ASSET 
BACKED SECURITIES INC 

30-MAR-
2007 

25-APR-
2037 

56400000 fixní   5 23,96 

CITIGROUP MORTGAGE 
LOAN TRUST, INC. 

30-MAR-
2007 

25-JAN-
2037 

77013000 fixní   5 28,32 

CWABS ASSET-BACKED 
CERTIFICATES TRUST 

9-FEB-
2007 

25-JUL-
2037 

128386000 fixní   5 16,3 

FIRST FRANKLIN 
MORTGAGE LOAN TRUST 

26-JAN-
2007 

25-JAN-
2038 

120897000 fixní   5 36,52 

GSAMP TRUST 20-FEB-
2007 

25-FEB-
2037 

79824000 fixní   5 26,02 

HSI ASSET 
SECURITIZATION 
CORPORATION TRUST 

5-JUN-
2007 

25-APR-
2037 

27032000 fixní   5 26,05 

HOME EQUITY ASSET 
TRUST (CREDIT SUISSE 
FIRST BOSTON MORTGAGE 
SECURITIES CORP) 

2-APR-
2007 

25-JUL-
2037 

40000000 fixní   5 26,23 

J.P. MORGAN MORTGAGE 
ACQUISITION 
CORPORATION 

15-MAY-
2007 

25-MAR-
2037 

69670000 fixní   5 21,13 

MERRILL LYNCH FIRST 
FRANKLIN MORTGAGE 
LOAN TRUST 

26-APR-
2007 

25-MAY-
2037 

108238000 fixní   5 27,56 

MERRILL LYNCH 
MORTGAGE INVESTORS 
INCORPORATED 

26-APR-
2007 

25-MAR-
2037 

51108000 fixní   5 24,09 

MORGAN STANLEY ABS 
CAPITAL I, INC. 

31-MAY-
2007 

25-MAY-
2037 

77560000 fixní   5 25,43 

NOMURA HOME EQUITY 
LOAN, INC. 

31-JAN-
2007 

25-JAN-
2037 

21643000 fixní   5 22,11 

NOVASTAR HOME EQUITY 
LOAN 

1-JUN-
2007 

25-SEP-
2037 

18601000 fixní   5 25,73 

OPTION ONE MORTGAGE 
LOAN TRUST 

27-APR-
2007 

25-MAY-
2037 

43380000 fixní   5 31,25 

RESIDENTIAL ASSET 
SECURITIES 
CORPORATION 

23-FEB-
2007 

25-FEB-
2037 

65200000 fixní   5 22,42 

SECURITIZED ASSET 
BACKED RECEIVABLES 
LLC TRUST 

14-JUN-
2007 

25-MAY-
2037 

18449000 fixní   5 0,758 

SOUNDVIEW HOME 
EQUITY LOAN ABS 

15-MAY-
2007 

25-JUN-
2037 

62246000 fixní   5 14,98 
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III 
 

STRUCTURED ASSET 
SECURITIES 
CORPORATION 

30-JAN-
2007 

25-FEB-
2037 

24442000 fixní   5 33,78 

WAMU ASSET-BACKED 
CERTIFICATES 

10-APR-
2007 

25-APR-
2037 

117955000 fixní   5 33,57 

 
Zdroj: Thompson Reuters (databáze) 
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A.3 - Komponenty u CMBX.NA.AAA 

Název emise Datum 
emise 

Datum 
splatnosti 

Velikost 
emise 

Typ 
kapitálu 

Váha Cena 

BANC OF AMERICA 
COMMERCIAL 
MORTGAGE 
INCORPORATED 

1-OCT-
2005 

10-OCT-
2045 

799100000 fixní 4% 96,96 

BANC OF AMERICA 
COMMERCIAL 
MORTGAGE 
INCORPORATED 

29-DEC-
2005 

10-SEP-
2047 

1355000000 fixní 4% 99,452 

BANC OF AMERICA 
COMMERCIAL 
MORTGAGE 
INCORPORATED 

1-SEP-
2005 

10-JUL-
2045 

485931000 fixní 4% 98,856 

BEAR STEARNS 
COMMERICIAL 
MORTGAGE SECURITIES 
INC. 

28-SEP-
2005 

11-SEP-
2042 

768026000 fixní 4% 97,473 

BEAR STEARNS 
COMMERICIAL 
MORTGAGE SECURITIES 
INC. 

28-OCT-
2005 

12-OCT-
2042 

954956000 fixní 4% 99,941 

BEAR STEARNS 
COMMERICIAL 
MORTGAGE SECURITIES 
INC. 

20-DEC-
2005 

11-DEC-
2040 

1049504000 fixní 4% 101,886 

CITIGROUP 
COMMERCIAL 
MORTGAGE SECURITIES 
INC. (CITIGROUP 
COMMERCIAL 
MORTGAGE TRUST) 

15-
NOV-
2005 

15-JUL-
2044 

1563032000 fixní 4% 101,49 

CREDIT SUISSE 
COMMERCIAL 
MORTGAGE TRUST 

9-NOV-
2005 

11-AUG-
2038 

1003000000 fixní 4% 102,927 

CREDIT SUISSE 
COMMERCIAL 
MORTGAGE TRUST 

28-DEC-
2005 

11-DEC-
2040 

628000000 fixní 4% 98,352 

GMACM MORTGAGE 
LOAN TRUST 

31-JAN-
2006 

10-NOV-
2045 

576071000 fixní 4% 98,414 

GE CAPITAL 
COMMERCIAL 
MORTGAGE 
CORPORATION 

14-DEC-
2005 

10-NOV-
2045 

775100000 fixní 4% 101,378 

GREENWICH CAPITAL 
COMMERCIAL FUNDING 
CORP. 

3-NOV-
2005 

10-APR-
2037 

1427604000 fixní 4% 95,247 

JP MORGAN CHASE 
COMMERCIAL 
MORTGAGE SECURITIES  

29-SEP-
2005 

15-OCT-
2042 

580269000 fixní 4% 103,894 
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JP MORGAN CHASE 
COMMERCIAL 
MORTGAGE SECURITIES 
CORP 

29-
NOV-
2005 

12-JAN-
2043 

751702000 fixní 4% 104,043 

JP MORGAN CHASE 
COMMERCIAL 
MORTGAGE SECURITIES 
CORP 

28-DEC-
2005 

15-DEC-
2044 

1395870000 fixní 4% 100,496 

LB-UBS COMMERCIAL 
MORTGAGE TRUST 

25-
AUG-
2005 

15-SEP-
2030 

809525000 fixní 4% 99,133 

LB-UBS COMMERCIAL 
MORTGAGE TRUST 

4-NOV-
2005 

15-NOV-
2030 

847849000 fixní 4% 99,699 

LB-UBS COMMERCIAL 
MORTGAGE TRUST 

1-FEB-
2006 

11-FEB-
2031 

1143176000 fixní 4% 97,733 

MERRILL LYNCH 
MORTGAGE TRUST 

7-DEC-
2005 

12-NOV-
2037 

1069709000 fixní 4% 104,085 

MERRILL LYNCH 
MORTGAGE TRUST 

28-DEC-
2005 

12-JAN-
2044 

425698000 fixní 4% 98,981 

MORGAN STANLEY 
CAPITAL I 
INCORPORATED 

25-OCT-
2005 

15-SEP-
2042 

527250000 fixní 4% 100,168 

MORGAN STANLEY 
CAPITAL I 
INCORPORATED 

30-
NOV-
2005 

14-NOV-
2042 

722379000 fixní 4% 103,242 

MORGAN STANLEY 
CAPITAL I 
INCORPORATED 

30-JAN-
2006 

12-OCT-
2052 

500174000 fixní 4% 100,558 

WACHOVIA BANK 
COMMERCIAL 
MORTGAGE TRUST 

27-OCT-
2005 

27-OCT-
2044 

917453000 fixní 4% 101,14 

WACHOVIA BANK 
COMMERCIAL 
MORTGAGE TRUST 

29-DEC-
2005 

15-DEC-
2044 

940984000 fixní 4% 101,837 

 

Zdroj: Thompson Reuters (databáze) 

  



Přílohy 
 

VI 
 

A.4 - OLS/ABX.HE (červenec 2009 – únor 2010), 217 pozorování  

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const 0.0388298 0.0350099 1.1091 0.26866  

d_CPlog 6.61825 5.89019 1.1236 0.26247  

d_RF_30y -0.0189851 0.0339697 -0.5589 0.57684  

d_YC 0.819834 0.69061 1.1871 0.23653  

d_ISM -0.0264428 0.0568487 -0.4651 0.64231  

d_MBlog 55.0813 89.4384 0.6159 0.53866  

d_SPX 0.0129509 0.00294159 4.4027 0.00002 *** 

     

Mean dependent var  0.055324  S.D. dependent var  0.518754 

Sum squared resid  51.97191  S.E. of regression  0.498668 

R-squared  0.101730  Adjusted R-squared  0.075942 

F(6, 209)  3.944905  P-value(F)  0.000929 

Log-likelihood -152.6366  Akaike criterion  319.2733 

Schwarz criterion  342.9002  Hannan-Quinn  328.8186 

Rho  0.225703  Durbin-Watson  1.542676 

     

 

Breusch-Pagan test for heteroskedasticity - 

  Null hypothesis: heteroskedasticity not present 

  Test statistic: LM = 7.32559 

  with p-value = P(Chi-Square(6) > 7.32559) = 0.291783 

 

 

Test for ARCH of order 5 - 

 Null hypothesis: no ARCH effect is present 

 Test statistic: LM = 8.16985 

 with p-value = P(Chi-Square(5) > 8.16985) = 0.14712 

 

 
Zdroj: Vlastní výpočty, software Gretl  



Přílohy 
 

VII 
 

A.5 - OLS/CMBX.NA (červen 2009 - únor 2010), 217 pozorování  

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 0.0370666 0.0712698 0.5201 0.60355  

d_CPlog 1.08862 11.9907 0.0908 0.92775  

d_RF_30y -0.028974 0.0691522 -0.4190 0.67566  

d_YC -0.222827 1.40588 -0.1585 0.87422  

d_ISM 0.0306279 0.115727 0.2647 0.79153  

d_MBlog -43.901 182.07 -0.2411 0.80970  

d_SPX 0.0398195 0.0059882 6.6497 <0.00001 *** 

     

Mean dependent var  0.087222  S.D. dependent var  1.103382 

Sum squared resid  215.3758  S.E. of regression  1.015139 

R-squared  0.177177  Adjusted R-squared  0.153555 

F(6, 209)  7.500605  P-value(F)  2.72e-07 

Log-likelihood -306.1782  Akaike criterion  626.3564 

Schwarz criterion  649.9833  Hannan-Quinn  635.9017 

rho  0.222900  Durbin-Watson  1.552477 

     

 

Breusch-Pagan test for heteroskedasticity - 

  Null hypothesis: heteroskedasticity not present 

  Test statistic: LM = 52.3608 

  with p-value = P(Chi-Square(6) > 52.3608) = 1.57782e-009 

 

 

Test for ARCH of order 5 - 

 Null hypothesis: no ARCH effect is present 

 Test statistic: LM = 33.809 

 with p-value = P(Chi-Square(5) > 33.809) = 2.59885e-006 

 

 
Zdroj: Vlastní výpočty, software Gretl  



Přílohy 
 

VIII 
 

A.6 - OLS/ABX.HE (červenec 2007 - únor 2010), 674 pozorování  

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const -0.0957337 0.036349 -2.6337 0.00864 *** 

d_CPlog 2.57916 7.67862 0.3359 0.73706  

d_RF_30y 0.0207704 0.0306199 0.6783 0.49780  

d_YC -1.12609 0.655369 -1.7183 0.08621 * 

d_ISM 0.00752763 0.0678734 0.1109 0.91172  

d_MBlog 162.441 58.7926 2.7629 0.00589 *** 

d_SPX 0.014893 0.00176252 8.4498 <0.00001 *** 

      

Mean dependent var -0.095067  S.D. dependent var  0.979206 

Sum squared resid  569.3270  S.E. of regression  0.924578 

R-squared  0.116424  Adjusted R-squared  0.108463 

F(6, 666)  14.62581  P-value(F)  9.97e-16 

Log-likelihood -898.6524  Akaike criterion  1811.305 

Schwarz criterion  1842.887  Hannan-Quinn  1823.535 

rho  0.208052  Durbin-Watson  1.582296 

     

 

Breusch-Pagan test for heteroskedasticity - 

  Null hypothesis: heteroskedasticity not present 

  Test statistic: LM = 56.917 

  with p-value = P(Chi-Square(6) > 56.917) = 1.89897e-010 

 

 

Test for ARCH of order 5 - 

 Null hypothesis: no ARCH effect is present 

 Test statistic: LM = 23.7204 

 with p-value = P(Chi-Square(5) > 23.7204) = 0.000245682 

 

 
Zdroj: Vlastní výpočty, software Gretl  



Přílohy 
 

IX 
 

A.7 - Multivariátní modely (OLS, WLS, HSK) 

 M1 – OLS M2 - WLS M3 - HSK 

∆x ABX* ABX** CMBX ABX* ABX** CMBX ABX* ABX** CMBX 

konst. 

 

0,039 

(0,035) 

-0,096 

(0,036) 

0,037 

(0,071) 

0,035 

(0,04) 

-0,11 

(0,038) 

0,046 

(0,08) 

0,003 

(0,034) 

-0,067 

(0,033) 

0,055 

(0,06) 

logCP 

 

 

6,618 

(5,89) 

2,579 

(7,679) 

1,089 

(11,99) 

9,126 

(4,892) 

3,86 

(8,22) 

-3,51 

(14,09) 

7,336 

(1,878) 

1,858 

(5,548) 

-10,08 

(13,4) 

RF30y 

 

-0,019 

(0,034) 

0,021 

(0,031) 

-0,029 

(0,069) 

-0,02 

(0,033) 

0,04 

(0,027) 

-0,07 

(0,06) 

-0,029 

(0,016) 

-0,01 

(0,015) 

0,016 

(0,04) 

YC 

 

0,82 

(0,69) 

-1,126 

(0,655) 

-0,223 

(1,406) 

1,06 

(0,65) 

-0,87 

(0,67) 

0,055 

(1,58) 

1,807 

(0,589) 

-0,965 

(0,611) 

0,715 

(1,43) 

ISM 

 

-0,026 

(0,057) 

0,008 

(0,068) 

0,031 

(0,116) 

-0,01 

(0,042) 

0,042 

(0,06) 

0,04 

(0,15) 

-0,052 

(0,084) 

0,001 

(0,046) 

0,028 

(0,07) 

logMB 

 

55,08 

(89,44) 

162,44 

(58,79) 

-43,9 

(182,1) 

89,98 

(91,65) 

267,2 

(48,08) 

-24,4 

(201,9) 

105,63 

(116,3) 

32,34 

(61,00) 

-74,1 

(138,2) 

SPX 

 

0,013 

(0,003) 

0,0149 

(0,002) 

0,04 

(0,006) 

0,014 

(0,003) 

0,016 

(0,002) 

0,033 

(0,006) 

0,016 

(0,002) 

0,015 

(0,002) 

0,042 

(0,005) 

R2 0,102 0,116 0,116 0,134 0,149 0,117 0,341 0,073 0,256 

# poz. 216 674 216 216 673 216 216 673 216 

 
Zdroj: Vlastní výpočty, software Gretl 

 


