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složit, se porovnávají dle celkového očekávaného výnosu a rizika. V rovině bodů 

[očekávaný výnos, riziko] pak leží všechna možná portfolia v množině ohraničené 

tzv. efektivní hranicí. Té odpovídají portfolia mající při daném riziku nejvyšší 

očekávaný výnos, resp. při daném očekávaném výnosu nejnižší riziko. Z těchto 

portfolií bude podle Markowitzovy teorie portfolia vybírat každý racionální investor. 

Zavedením bezrizikového aktiva s výnosností 𝑅𝑓  se tato hranice změní na přímku 

kapitálového trhu. Tečný bod této přímky s původní hranicí se nazývá tečné 

portfolio a v rovnovážném modelu (CAPM) je shodný s tržním portfoliem. Model 

CAPM pak vyjadřuje vztah mezi očekávaným výnosem a rizikem aktiva pomocí 

koeficientu beta jako 𝐸 𝑅𝑖 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓) , kde 𝐸(𝑅𝑀)  je očekávaná 

výnosnost trhu a 𝛽 =
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑖 ,𝑅𝑀 )

𝑉𝑎𝑟 (𝑅𝑀 )
. Tato bakalářská práce pak využívá teorii portfolia 

k řešení problému investování do různých aktiv s ohledem na spotřební koš 

investora, kde je cílem nakoupit v době splatnosti portfolia co nejvíce jednotek 

spotřebního koše. Položky tohoto koše jsou korelovány s aktivy a zohledněním 

faktu, že již nejde jen o maximalizaci zisku, ale také o to, co bude možné za získané 

peníze koupit, se výrazně změní složení optimálního portfolia. Práce se pak zabývá 

i otázkou, jak závisí váhy optimálního portfolia na složení spotřebního koše, 

očekávaných výnosech a korelacích položek koše s aktivy a jak se budou váhy měnit, 

když se změní některý z těchto parametrů. 
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Úvod 

 

Volbu investiční strategie lze beze sporu považovat za jeden z nejdůležitějších 

momentů celého investování. Právě zvolením vhodné strategie totiž můžeme 

minimalizovat riziko budoucích vysokých ztrát a zároveň maximalizovat očekávaný 

výnos investice, což by mělo být cílem každého investora.  

Právě pro volbu vhodné investiční strategie lze využít teorii portfolia. Ta se 

snaží kvantifikovat riziko spojené s investicí i její očekávaný výnos a na základě 

těchto dat a investorových preferencí pak investorovi navrhnout složení pro něj 

optimálního portfolia.  

Teorie portfolia, jejímž základním kamenem je práce Harryho M. Markowitze 

z padesátých let minulého století, vychází z toho, že výnos každého aktiva je 

považován za náhodnou veličinu, jejíž střední hodnota udává očekávaný výnos 

daného aktiva a směrodatná odchylka či rozptyl udává riziko investice do tohoto 

aktiva (přesněji jde o riziko změny výnosu aktiva). Dále teorie portfolia předpokládá, 

že investor zná tyto charakteristiky u všech aktiv, do kterých je možné investovat, a 

na základě těchto znalostí vybírá dle své míry averze k riziku pro něj optimální 

složení portfolia. Touto základní teorií se budeme zabývat v první kapitole.  

Druhá kapitola pak představuje Sharpeho rovnovážný Capital Asset Pricing 

Model (CAPM), který navazuje na Markowitzovu práci, ale přináší nový pohled na 

celou problematiku, neboť bere v úvahu závislost očekávané výnosnosti aktiva na 

výnosnosti trhu jako celku. Očekávaná výnosnost aktiva je totiž v modelu CAPM 

vyjádřena jako lineární funkce proměnné 𝛽  definované jako podíl kovariance 

výnosnosti aktiva s výnosností trhu a rozptylu výnosnosti trhu. 𝛽 tak měří riziko 

aktiva v porovnání s průměrným rizikem trhu a je v modelu CAMP jediným 

kvantifikátorem rizika.  

Jak Markowitzova teorie, tak i model CAPM spoléhají na mnoho nereálných 

předpokladů, a proto nedokážou dokonale modelovat situaci na trhu, nicméně jsou 

stále (často v různých modifikacích) hojně využívány, neboť například při jejich 

aplikaci na rozvinuté trhy cenných papírů lze přece jenom dosáhnout uspokojivých 

výsledků. 
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Ve třetí kapitole pak využijeme teorii portfolia ke splnění hlavního cíle práce, 

tj. k popisu volby investiční strategie v situaci, kdy nám nejde již jen o co nejvyšší 

výnos, ale záleží i na tom, co si budeme za takto získané prostředky moct v čase 

splatnosti portfolia koupit. Budeme tedy zkoumat, jak zvolit optimální váhy portfolia 

tak, abychom zohlednili i složení daného spotřebního koše. 

Například pokud budeme své volné prostředky chtít investovat za účelem 

zajištění svého příjmu v budoucím důchodovém věku, zvolíme portfolio se splatností 

v době předpokládaného odchodu do důchodu a nebude pro nás již důležitý pouze 

nominální výnos naší investice, ale půjde nám i o to, zda budeme za takto získané 

peníze schopni v době splatnosti portfolia (v době našeho odchodu do důchodu) 

nakoupit dostatek základních potravin, léků, oblečení, zda budeme moci zaplatit 

ubytování atp. Pokud by totiž například byl výnos našeho portfolia „dobrý“ a činil 

řekněme x%, ale zároveň by se potraviny a ubytování zdražily o 2x%, mohli bychom 

se dostat do nemalých potíží, protože bychom prostě neměli na základní výdaje.  

Podobně existuje i mnoho dalších případů, kdy je vhodné zohlednění 

spotřebního koše investora. Proto má smysl se zabývat otázkou optimální volby 

portfolia v situaci, kdy bereme v úvahu i složení spotřebního koše. 

Pro tento problém budeme nejprve předpokládat konstantní složení koše, 

potom však vezmeme v úvahu i možnost, že se jeho složení mění, což se ve 

skutečnosti děje mimo jiné například z důvodu změny cen jednotlivých položek 

(spotřeba dané položky závisí i na její ceně: když cena stoupne, můžeme položku 

většinou alespoň částečně nahradit alternativou).  

Stejně tak jako složení koše se mohou měnit například i očekávané výnosy 

aktiv, do kterých je možno investovat, nebo závislosti (korelace) mezi cenami 

položek koše a výnosy aktiv. Proto se podíváme i na to, jaké budou důsledky těchto 

změn pro volbu optimálního složení portfolia. 
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1. Markowitzův model pro optimální volbu portfolia 

 

V první kapitole se zaměříme na model optimalizace portfolia, který poprvé 

představil Harry Markowitz ve svém článku *1+ v roce 1952 a později i ve své knize 

[2] z roku 1959. V roce 1990 získal Markowitz za tuto teorii portfolia a její další 

rozšíření spolu s Williamem Sharpem a Mertonem Millerem Nobelovu cenu za 

přínos v oblasti finanční ekonomie. Markowitzova práce byla později dále 

prohlubována samotným Markowitzem i mnohými jeho následovníky a stala se 

základem pro další teorie jako například Sharpeho Capital Asset Pricing Model 

(CAPM), o kterém bude řeč ve druhé kapitole.  

Tato teorie portfolia nám bude později užitečná pro řešení problému 

investování s ohledem na spotřební koš. Vyřešení tohoto problému je pak, alespoň 

ve formě, kdy předpokládáme některá zjednodušující omezení a idealizujeme 

pozadí problému, cílem této práce, a proto je nutné teorii portfolia obecně popsat. 

 

1.1. Základní myšlenka a cíl moderní teorie portfolia 

Hlavním cílem Markowitzovy moderní teorie portfolia (Modern Portfolio 

Theory, MPT) je navrhnout investorovi portfolio aktiv, do kterého má investovat, 

tak, aby maximalizoval očekávaný výnos portfolia při určité míře rizika změny 

výnosu nebo naopak minimalizoval riziko změny výnosu portfolia při určitém 

očekávaném výnosu. Nové je zde právě ono zahnutí rizika změny očekávaného 

výnosu, proto moderní teorie portfolia. Investor se tedy snaží nejen o maximalizaci 

výnosu svého portfolia, ale také o diversifikaci portfolia tak, aby riziko bylo co 

nejnižší; dříve (než přišel Markowitz se svou teorií) se investoři snažili pouze o 

maximalizaci výnosu portfolia.  

Výhodnost rozložení investice do různých aktiv s ohledem na jejich očekávané 

výnosy i na riziko, které investice do těchto aktiv nese, můžeme ilustrovat na 

následujícím jednoduchém příkladu (Příklad 1.1).  
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Příklad 1.1: Motivační příklad:  

Mějme dvě aktiva, pro která platí: 

 Výnos prvního je buď 40 s pravděpodobností 30%, nebo 0 

s pravděpodobností 70%. 

 Výnos druhého je buď 15 s pravděpodobností 70%, nebo 0 

s pravděpodobností 30%. 

 První má výnos 40 (resp. 0), právě když druhé má výnos 0 (resp. 15).  

 (Výnosy jsou dokonale negativně korelované diskrétní náhodné veličiny.) 

Ihned je vidět, že pokud chce investor eliminovat riziko, že „ztratí vše“ (celkový 

výnos bude 0), musí své prostředky rozložit na dvě části a každou z nich 

investovat do jiného z těchto dvou aktiv. Pokud totiž vloží např. polovinu svých 

prostředků do prvního a polovinu do druhého aktiva, bude výnos buď 20 

s pravděpodobností 30%, nebo 7,5 s pravděpodobností 70%. Očekávaný výnos 

bude tedy 11,25.  

 

Moderní teorie portfolia pak odpovídá právě na otázku, v jakém poměru 

prostředky rozložit a investovat do aktiv tak, abychom dosáhli maximálního 

očekávaného výnosu na určité hladině rizika nebo minimálního rizika na určité 

hladině očekávaného výnosu, přičemž aktiv může mít investor k dispozici více než 

dvě (obecně 𝑁 ∈ ℕ) a korelace všech dvojic výnosů těchto aktiv mohou nabývat 

hodnot z intervalu < −1,1 >. 

 

1.2. Možnosti investora 

Předpokládejme, že máme volné finanční prostředky, které chceme investovat 

do aktiv na trhu. Označme velikost těchto prostředků 𝐵; naše investiční možnosti 

jsou tedy omezeny výší kapitálu – můžeme investovat nejvýše 𝐵  peněz. Dále 

předpokládejme, že na trhu existuje právě 𝑁 ∈ ℕ aktiv, do kterých se dá investovat, 

s cenami (za nějaký pevně daný jednotkový objem i-tého aktiva) 𝑃𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁.  

Z výše uvedeného dostáváme základní omezení našich investičních možností: 

musí být splněna podmínka  
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     𝑃𝑖 . 𝑣𝑖
𝑁
𝑖=1 = 𝐵,    (*) 

kde váhy 𝑣𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁, určují, kolik jednotek daného aktiva nakoupíme. Dále se 

obvykle předpokládá, že  𝑣𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1, … , 𝑁, tedy není možné držet záporný podíl 

některého aktiva (sell short není povolen), což ale obecně nemusí platit.  

Pro zjednodušení upravíme podmínku (*) následovně:  

Vydělíme rovnici konstantou 𝐵 a dostaneme  

 
𝑣𝑖 .𝑃𝑖

𝐵

𝑁
𝑖=1 = 1, 

dále označíme 𝑤𝑖 ≔
𝑣𝑖 .𝑃𝑖

𝐵
 a dostaneme tak novou podmínku  

 𝑤𝑖
𝑁
𝑖=1 = 1, 

kde nové váhy 𝑤𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁 vyjadřují relativní podíly aktiv v portfoliu, resp. 𝑤𝑖  

značí podíl prostředků investovaných do i-tého aktiva na celkových prostředcích 

investovaných do portfolia. Tímto zjednodušením nám bez újmy na obecnosti 

odpadly předpoklady různých cen aktiv i velikosti celkových prostředků 𝐵. Dále tedy 

můžeme v podstatě předpokládat, že 𝑃𝑖 = 1, 𝑖 = 1, … , 𝑁, 1 a 𝐵 = 1, a pouze volíme 

váhy 𝑤𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁, tak, aby byla splněna podmínka  

     𝑤𝑖
𝑁
𝑖=1 = 1      (1) 

a případně zároveň  

    𝑤𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1, … , 𝑁.     (2) 

Teoreticky tedy můžeme naše prostředky investovat jakkoli tak, že váhy splní 

podmínky (1), případně (2). Vzhledem k tomu, že různá aktiva mají různé očekávané 

míry výnosnosti a různá rizika, je ale vhodné zvolit konkrétní (optimální) investiční 

strategii, která, jak jsme již naznačili v podkapitole 1.1., investované prostředky co 

nejvíce zhodnotí s co nejmenším rizikem. Právě pro volbu této optimální investiční 

strategie slouží Markowitzův model moderní teorie portfolia využívající některých 

dodatečných předpokladů, který určuje váhy 𝑤𝑖  jako řešení optimalizačních úloh 

Maximalizace zisku, resp. Minimalizace rizika, za určitých podmínek (viz podkapitola 

1.4.) dle investorovy míry averze k riziku. 

 

                                                           
1
 Díky tomuto předpokladu můžeme zaměňovat pojem „výnos“ s pojmem „výnosnost“ nebo „míra 

výnosnosti“, neboť „výnos“ je výnos aktiva nakoupeného za jednu peněžní jednotku. Ve zbytku práce 
tedy nebudeme tyto pojmy rozlišovat a „výnos“ bude znamenat totéž, co „výnosnost“ či „míra 
výnosnosti“. 
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1.3. Předpoklady Markowitzova modelu 

Markowitzův model MPT využívá několika základních předpokladů týkajících 

se investorů i trhu, které ve skutečnosti nejsou nikdy úplně splněny. Jde především 

o tyto: 

 Výnosy aktiv jsou normálně rozdělené náhodné veličiny, jejichž střední 

hodnoty udávají očekávané výnosy a rozptyly, resp. směrodatné odchylky, 

udávají riziko změny výnosů těchto aktiv. 

 Korelace výnosů aktiv jsou pevně dané a konstantní v čase. 

 Investoři jsou racionální – preferují vyšší výnos před nižším. 

 Investoři jsou rizikově averzní – preferují nižší riziko před vyšším. 

 Všichni investoři mají ve stejný čas přístup ke stejným informacím a mají tedy 

stejná očekávání do budoucnosti, co se týče výnosů, rizik změn výnosů a 

korelací mezi výnosy aktiv. 

 Investor je schopen podle očekávaných výnosů a rizik změn těchto výnosů 

porovnat mezi sebou všechna přípustná portfolia a vybrat si to, které je pro 

něj optimální. 

 Rozhodnutí investorů neovlivňuje ceny aktiv. 

 Jde o ideální trh bez daní, transakčních nákladů a arbitráže. 

 Aktiva jsou neomezeně dělitelná. 

 Investuje se v jednom časovém okamžiku na předem stanovenou pevnou 

dobu.  

 Později (v podkapitole 1.6.) budeme uvažovat i existenci možnosti investování 

a vypůjčování prostředků za stejnou bezrizikovou úrokovou míru. 

 

Markowitzův model pro optimalizaci portfolia tedy bere výnosy aktiv jako 

normálně rozdělené náhodné veličiny, jejichž střední hodnoty udávají očekávaný 

výnos a rozptyly či směrodatné odchylky udávají riziko změny výnosu těchto aktiv.  

Spojme nyní uvedené předpoklady s cílem teorie portfolia a možnostmi 

investora uvedenými v podkapitolách 1.1. a 1.2. a odvoďme si vztahy pro 

očekávanou výnosnost a riziko portfolia jako celku: Předpokládejme, že máme 
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𝑁 ∈ ℕ aktiv, do kterých můžeme investovat (cena každého z nich i celková velikost 

prostředků, které máme k dispozici, je rovna jedné – viz úprava podmínky (*) 

v podkapitole 1.2.). Pro 𝑖 = 1, … , 𝑁  označme 𝑍𝑖  výnos i-tého aktiva 2 , střední 

hodnotu tohoto výnosu, tedy očekávaný výnos i-tého aktiva, označme 𝑅𝑖 = 𝐸(𝑍𝑖) a 

riziko změny výnosu i-tého aktiva označme 𝜎𝑖 =  𝑉𝑎𝑟(𝑍𝑖) (neboli 𝜎𝑖
2 = 𝑉𝑎𝑟(𝑍𝑖))3. 

Předpokládejme prozatím, že nemůžeme investovat do bezrizikového aktiva, tedy 

𝜎𝑖 > 0, 𝑖 = 1, … , 𝑁, případem, kdy do takového aktiva investovat můžeme, se 

budeme zabývat v podkapitole 1.6. Dále označme 𝜎𝑖𝑗 = 𝑐𝑜𝑣(𝑍𝑖 , 𝑍𝑗 )  kovarianci 

náhodných veličin výnos i-tého aktiva a výnos j-tého aktiva, 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑁, 𝑖 ≠ 𝑗.  

Portfolio bude určené váhami 𝑤𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁,  které splňují podmínku 

 𝑤𝑖
𝑁
𝑖=1 = 1. Očekávaný výnos portfolia je dán střední hodnotou jeho celkové 

výnosnosti  

𝑅𝑃 = 𝐸  𝑤𝑖 . 𝑍𝑖
𝑁
𝑖=1  =  𝑤𝑖 . 𝐸 𝑍𝑖 

𝑁
𝑖=1 =  𝑤𝑖 . 𝑅𝑖

𝑁
𝑖=1   

a jeho celkové riziko změny výnosu bude 

𝜎𝑃 =  𝑉𝑎𝑟 𝑍𝑃 =  𝑉𝑎𝑟  𝑤𝑖𝑍𝑖
𝑁
𝑖=1  =    𝑤𝑖𝑤𝑗 𝑐𝑜𝑣 𝑍𝑖 , 𝑍𝑗  

𝑁
𝑗=1

𝑁
𝑖=1 =

   𝑤𝑖𝑤𝑗𝜎𝑖𝑗
𝑁
𝑗 =1

𝑁
𝑖=1 =    𝑤𝑖𝑤𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗𝜌𝑖𝑗

𝑁
𝑗=1

𝑁
𝑖=1 ,  

neboli  

𝜎𝑃
2 = 𝑉𝑎𝑟 𝑍𝑃 =   𝑤𝑖𝑤𝑗𝜎𝑖𝑗

𝑁
𝑗 =1

𝑁
𝑖=1 =   𝑤𝑖𝑤𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗𝜌𝑖𝑗

𝑁
𝑗 =1

𝑁
𝑖=1 , 

kde𝜌𝑖𝑗  je korelační koeficient náhodných veličin 𝑍𝑖  a 𝑍𝑗  (výnos i-tého a výnos j-tého 

aktiva), a tedy  𝜌𝑖𝑗 = 1 pro 𝑖 = 𝑗.  

Výše uvedené můžeme převést do maticového tvaru: Nechť 𝒘 =

(𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑁)⊤  je vektor vah zastoupení aktiv v portfoliu, 𝑹 = (𝑅1, 𝑅2, … , 𝑅𝑁)⊤  je 

vektor očekávaných výnosů aktiv a 𝑽 =  𝜎𝑖𝑗 𝑖,𝑗=1

𝑁
 je varianční matice, kde 𝜎𝑖𝑗 = 𝜎𝑖

2 =

𝑣𝑎𝑟(𝑍𝑖) pro i = j. Potom očekávaný výnos portfolia je  

𝑅𝑃 𝒘 = 𝑹⊤𝒘 

a riziko změny výnosu tohoto portfolia je dáno rozptylem celkové výnosnosti  

𝜎𝑃
2(𝒘) = 𝒘⊤𝑽𝒘. 

                                                           
2
 Přesněji jde o výnos daného aktiva, jestliže do něj investujeme jednu peněžní jednotku.  

3
 Použití směrodatné odchylky nebo rozptylu se liší dle literatury, nicméně pro tento účel jde o 

rovnocenné způsoby kvantifikace rizika. 
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Změnou vah (tedy relativních podílů aktiv v portfoliu) dostaneme veškerá 

portfolia, která můžeme z našich N aktiv složit. Množině všech těchto portfolií 

říkáme množina přípustných portfolií nebo jen přípustná množina. Investor tedy 

vybírá právě z této množiny. Jelikož ale podle předpokladů dává přednost vždy 

portfoliu s vyšším výnosem a nižším rizikem změny výnosu, vybere vždy portfolio 

tzv. efektivní vzhledem ke střední hodnotě a rozptylu (dále jen efektivní portfolio), 

tj. portfolio s váhami 𝒘∗ , pro které platí, že neexistují jiné váhy 𝒘  splňující 

podmínku  𝑤𝑖
𝑁
𝑖=1 = 1, pro které  

𝑅𝑃 𝒘 ≥ 𝑅𝑃 𝒘∗  a zároveň 𝜎𝑃
2(𝒘) ≤ 𝜎𝑃

2(𝒘∗) 

a alespoň jedna z nerovností je ostrá. *3+  

Volba konkrétního efektivního portfolia záleží na investorových preferencích 

daných jeho averzí k riziku (viz níže).  

 

1.4. Hledání efektivních portfolií 

Způsobů hledání efektivních portfolií je několik, např. je můžeme nalézt 

řešením jedné z optimalizačních úloh *4+,[5]:  

 Minimalizovat 𝜎𝑃(𝒘) za podmínek 𝑅𝑃(𝒘) ≥ 𝑅𝑚𝑖𝑛 , 𝑅𝑚𝑖𝑛 ∈ ℝ,  𝑤𝑖
𝑁
𝑖=1 = 1,  (3) 

kdy minimalizujeme riziko na určité hladině očekávaného minimálního výnosu 

portfolia 𝑅𝑚𝑖𝑛 . 

 Maximalizovat 𝑅𝑃(𝒘) za podmínek 𝜎𝑃(𝒘) ≤ 𝜎𝑚𝑎𝑥 , 𝜎𝑚𝑎𝑥 > 0,  𝑤𝑖
𝑁
𝑖=1 = 1,  (4) 

kdy maximalizujeme očekávaný výnos portfolia na určité hladině maximálního 

rizika změny výnosu tohoto portfolia 𝜎𝑚𝑎𝑥 .  

 Maximalizovat 𝛼𝑅𝑃 𝒘 − (1 − 𝛼)𝜎𝑃
2(𝒘) za podmínek  𝑤𝑖

𝑁
𝑖=1 = 1,  (5) 

kde 𝛼 ∈ [0,1] značí, jak moc je investor rizikově averzní (viz příklad 1.2.). 4 

Případně můžeme požadovat, aby váhy splňovaly další podmínky, např. již dříve 

uvedenou nezápornost 𝑤𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1, … , 𝑁. 

                                                           
4
 Z optimalizačních úloh (3) - (5) je z hlediska existence řešení nejlepší řešit úlohu (5); u úloh (3) a (4) 

se totiž může pro příliš velký požadovaný očekávaný výnos Rmin , resp. příliš malé maximální 
přípustné riziko σmax  stát, že úlohy nebudou mít řešení. Nicméně i úlohy (3) a (4) jsou v literatuře 
často uváděny. 
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Obrázek 1.1: Efektivní hranice 

 

V rovině dvojic *𝜎𝑃(𝒘), 𝑅𝑃(𝒘) ] budou portfolia, která mají při daném 

očekávaném výnosu minimální riziko, ležet na hyperbole (Obrázek 1.1). Na její horní 

větvi jsou portfolia, která mají při daném riziku změny výnosu největší očekávaný 

výnos (efektivní portfolia). Tato větev se nazývá efektivní hranice (Efficient Frontier) 

a odpovídá řešením úlohy (3) pro různé hodnoty minimálního požadovaného 

očekávaného výnosu 𝑅𝑚𝑖𝑛  (a ekvivalentně i řešením úloh (4) a (5)). Portfolio ležící 

na této efektivní hranici tedy představuje portfolio, které má při daném riziku 

nejvyšší očekávaný výnos, neboli portfolio, které má při daném očekávaném výnosu 

nejmenší riziko změny výnosu.  

Následující příklad ukazuje, jak se pomocí úlohy (5) hledají a jak vypadají 

efektivní portfolia s ohledem na investorův vztah (míru averze) k riziku. 

Příklad 1.2 [5]: 

Předpokládejme, že investor chce složit portfolio ze tří daných nezávislých 

(𝜎𝑖𝑗 = 0 𝑝𝑟𝑜 𝑖 ≠ 𝑗) aktiv, která má k dispozici. Výnosové míry jednotlivých aktiv 

jsou v Tabulce 1.1 spolu s pravděpodobnostmi, že daná aktiva mají právě tyto 

výnosové míry. Dále předpokládejme, že investor nesmí držet záporný podíl 

žádného aktiva. 
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 Výnosová míra 1 Výnosová míra 2 Výnosová míra 3 

Aktivum 1 5% 10% 15% 

Aktivum 2 2% 20% 22% 

Aktivum 3 0% 20% 30% 

Pravděpodobnost 0,3 0,6 0,1 

Tabulka 1.1: Výnosnosti aktiv a jejich pravděpodobnosti 

Ukážeme, jak na základě Markowitzova modelu (konkrétně optimalizační úlohy 

(5)) nalézt váhy složení portfolia s maximálním očekávaným výnosem a 

minimálním rizikem změny výnosu (tedy váhy efektivního portfolia) s ohledem 

na velikost averze k riziku reprezentovanou hodnotami 𝛼 = 1, 𝛼 = 0,5 a 𝛼 = 0.  

Nejprve spočítáme očekávané výnosnosti a rizika jejich změn pro jednotlivá 

aktiva (střední hodnoty a rozptyly náhodných veličin daných hodnotami 

v Tabulce 1.1): 

𝑅1 = 0,3.5% + 0,6.10% + 0,1.15% = 9% 

𝑅2 = 0,3.2% + 0,6.20% + 0,1.22% = 14,8% 

𝑅3 = 0,3.0% + 0,6.20% + 0,1.30% = 15% 

𝜎1
2 =  0,3.  5% 2 + 0,6.  10% 2 + 0,1.  15% 2 − (9%)2 = 0,0009 

𝜎2
2 =  0,3.  2% 2 + 0,6.  20% 2 + 0,1.  22% 2 − (14,8%)2 = 0,007056 

𝜎3
2 =  0,3.  0% 2 + 0,6.  20% 2 + 0,1.  30% 2 − (15%)2 = 0,0105 

Ze zadání dále víme, že 𝜎𝑖𝑗 = 0 𝑝𝑟𝑜 𝑖 ≠ 𝑗.  

Nyní budeme hledat váhy 𝑤1, 𝑤2, 𝑤3 tak, že dosadíme do (5) a dostaneme 

optimalizační úlohu 

Maximalizovat  𝛼.  0,09. 𝑤1 + 0,148. 𝑤2 + 0,15. 𝑤3 −  1 − 𝛼 . (0,0009. 𝑤1
2 +

0,007056. 𝑤2
2 + 0,0105. 𝑤3

2) 

za podmínek   𝑤𝑖
3
𝑖=1 = 1, 

 𝑤𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,2,3. 

Vyřešením této optimalizační úlohy pro naše tři hodnoty 𝛼  (např. pomocí 

Lagrangeových multiplikátorů nebo vhodným softwarem – viz například řešení 

v programu Wolfram Mathematica 8 v  Příloze č. 1) dostaneme váhy uvedené 

v Tabulce 1.2: 
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 𝒘𝟏 𝒘𝟐 𝒘𝟑 𝑹𝑷 𝝈𝑷
𝟐  

𝜶 = 𝟏 0 0 1 15% 0,0105 

𝜶 = 𝟎, 𝟓 0 0,5411 0,4589 14,89% 0,00247 

𝜶 = 𝟎 0,8242 0,1051 0,0706 10,03% 0,00074 

Tabulka 1.2: Řešení příkladu 1.2 

Z řešení příkladu jsou jasně vidět rozdíly ve složení portfolia podle toho, jak je 

investor rizikově averzní. Parametr 𝛼 = 1  znamená, že investor pouze 

maximalizuje očekávaný výnos bez ohledu na riziko, proto je celkový výnos 

nejvyšší, ale zároveň musí investor přijmout i nejvyšší míru rizika. Naopak pro 

𝛼 = 0 jde o minimalizaci rizika bez ohledu na očekávaný výnos, tedy investor 

požaduje co nejnižší riziko, za jehož podstoupení je ale také „odměněn“ nižším 

očekávaným výnosem. Situace, kdy 𝛼 = 0,5 , pak odpovídá jakémusi 

kompromisu mezi očekávaným výnosem a rizikem. 

 

1.5. Tobinova věta o separaci 

Tobinova věta o separaci (Mutual fund separation theorem) říká, že všechna 

efektivní portfolia lze vyjádřit jako lineární kombinaci dvou efektivních portfolií. Tedy 

jestliže jsou k dispozici dvě efektivní portfolia, investor může jejich kombinací 

dosáhnout jakéhokoli efektivního portfolia.  

Jestliže se požadované portfolio nachází (na efektivní hranici) „mezi“ 

efektivními portfolii, které má investor k dispozici, budou podíly obou z nich ve 

výsledném portfoliu kladné. Pokud leží požadované portfolio „vně“ části efektivní 

hranice spojující portfolia k dispozici, bude podíl jednoho z nich ve výsledném 

portfoliu záporný, tedy investor si toto portfolio vypůjčil, nakrátko ho prodal (sell 

short) a za získané prostředky nakoupil větší podíl druhého portfolia. 

Tobinovu větu využijeme v následující podkapitole, kde budeme všechna 

portfolia tvořit jako lineární kombinaci tzv. tečného portfolia a tzv. bezrizikového 

aktiva. 
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1.6. Portfolio s bezrizikovým aktivem 

Předpokládejme nyní, že v portfoliu můžeme investovat i do bezrizikového 

aktiva (přiřaďme mu index 0), tj. do aktiva, pro které 𝜎0 = 0, a tedy očekávaný 

výnos je skutečným výnosem a není korelované s žádným jiným aktivem. 

Bezrizikové aktivum samozřejmě reálně neexistuje, proto bývají za bezrizikové 

považovány státní pokladniční poukázky, u kterých je riziko zanedbatelné. Nechť je 

výnosnost bezrizikového aktiva 𝑅0  (tzv. bezriziková úroková míra). Váha 

bezrizikového aktiva v portfoliu bude 𝑤0 = 1 −  𝑤𝑖
𝑁
𝑖=1 . Dále předpokládejme 

možnost neomezeného vypůjčování za stejnou bezrizikovou úrokovou míru 𝑅0.  

Se zavedením bezrizikového aktiva se změní efektivní hranice. Efektivní 

portfolia budou nyní ležet na polopřímce znázorněné na Obrázku 1.2 s počátkem 

v bodě odpovídajícím bezrizikovému portfoliu (portfoliu složenému pouze 

z bezrizikového aktiva, kde 𝑤0 = 1  a 𝑤𝑖 = 0 𝑝𝑟𝑜 𝑖 = 1, … , 𝑁 ), která je tečnou 

k původní efektivní hranici. Tato polopřímka se nazývá Přímka kapitálového trhu 

(Capital Market Line, CML). Portfolio odpovídající tečnému bodu se nazývá Tečné 

efektivní portfolio (Tangency portfolio, v rovnovážném modelu, např. CAPM – viz 

druhá kapitola, je interpretováno jako tržní portfolio; dále jen „Tečné portfolio“) a je 

složené pouze z rizikových aktiv, tj. jeho váhy splňují 𝑤0 = 0 a  𝑤𝑖
𝑁
𝑖=1 = 1.  

 

 

Obrázek 1.2: Porovnání efektivní hranice s CML 
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Podle Tobinovy věty platí, že jakékoli efektivní portfolio lze získat jako lineární 

kombinaci dvou efektivních portfolií – bezrizikového a tečného [6]. Portfolia ležící na 

úsečce mezi bezrizikovým a tečným portfoliem jsou pak takovou jejich kombinací, že 

bezrizikové i tečné portfolio mají kladné váhy, a portfolia ležící na přímce 

kapitálového trhu na Obrázku 1.2 napravo od tečného portfolia obsahují záporný 

podíl bezrizikového portfolia (investor si vypůjčil za bezrizikovou úrokovou míru 

a takto získané prostředky pak spolu s původními investoval do tečného portfolia). 

Výběr konkrétního portfolia (z těch na přímce kapitálového trhu) je pak na 

preferencích konkrétního investora; investor s vyšším odporem k riziku bude držet 

vyšší podíl bezrizikového aktiva, investor s nižším odporem k riziku bude držet 

menší, případně až záporný, podíl bezrizikového aktiva. 

Označme 𝑅𝑇  očekávaný výnos a 𝜎𝑇  riziko změny výnosu tečného portfolia. Pak 

očekávaný výnos portfolia (složeného z bezrizikového a tečného portfolia) s váhami 

𝒘 je 

𝑅𝑝 𝒘 = 𝑅0 + 𝜎𝑃(𝒘)
𝑅𝑇 − 𝑅0

𝜎𝑇
 

(vzorec přímky kapitálového trhu).  

Z Obrázku 1.2 je vidět, že zavedení bezrizikového aktiva významně vylepšilo 

množinu efektivních portfolií ve smyslu, že všude kromě tečného portfolia má 

efektivní portfolio se zahrnutím bezrizikového aktiva (portfolio na přímce 

kapitálového trhu) při dané úrovni rizika lepší očekávaný výnos než portfolio bez 

podílu bezrizikového aktiva (portfolio ležící na původní efektivní hranici).  

 

1.7. Nedostatky modelu 

Markowitzova teorie má řadu předpokladů (viz podkapitola 1.3.), které 

v reálném světě nikdy dokonale neplatí. Uveďme tyto předpoklady spolu s tím, jak a 

proč se liší od reality:  

 Výnosy aktiv jsou normálně rozdělené náhodné veličiny: Ve skutečnosti se 

ukazuje, že výnosy normálně rozdělené nejsou. Na trhu se objevují velké výkyvy 

(hodnoty od trojnásobku do šestinásobku směrodatné odchylky daleko od 
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střední hodnoty) mnohem častěji, než předpovídá normální rozdělení. 

Empiricky získaná data jsou dokonce v rozporu i s předpokladem, že rozdělení 

výnosů je symetrické. [7] 

 Korelace mezi aktivy jsou pevně dané a konstantní v čase: Příkladem, kdy tento 

předpoklad neplatí, může být třeba doba finanční krize, kdy jsou téměř všechna 

aktiva na trhu jistým způsobem pozitivně korelována a jejich výnosy klesají. 

 Investoři jsou racionální a rizikově averzní – preferují vyšší výnos před nižším a 

nižší riziko před vyšším: Model například nepřipouští možnost, kdy investor 

z morálních nebo jiných osobních důvodů nechce investovat do některých aktiv 

– odmítá investovat třeba do akcií společností obchodujících se zlatem 

z jihoafrických dolů nebo do akcií výrobců cigaret apod. [8]  

 Všichni investoři mají ve stejný čas přístup ke stejným informacím a mají tedy 

stejná očekávání do budoucnosti, co se týče výnosů, rizik změn výnosů a 

kovariancí mezi výnosy aktiv: Model nepočítá s informační asymetrií ani s tím, 

že informace mohou být dostupné jen za úplatu. 

 Investor je schopen podle očekávaných výnosů a rizik změn těchto výnosů 

porovnat mezi sebou všechna přípustná portfolia a vybrat si to, které je pro něj 

optimální: Vzhledem k obrovskému množství aktiv, do kterých lze na trhu 

investovat není splnění tohoto předpokladu možné. 

 Rozhodnutí investorů neovlivňuje ceny aktiv: Při nákupu či prodeji velkého 

objemu některého aktiva na skutečném trhu dojde ke změně jeho ceny vlivem 

velké poptávky či nabídky. 

 Jde o ideální trh bez daní, transakčních nákladů a arbitráže: Ve skutečnosti 

mohou daně a další poplatky výrazně změnit složení optimálního portfolia. 

 Aktiva jsou neomezeně dělitelná: Ve skutečnosti je obvykle možné kupovat 

například pouze celé akcie, tedy v částkách rovnajících se násobkům nominální 

hodnoty jedné akcie. Navíc jsou na investory někdy kladeny požadavky na 

minimální objem nakoupeného aktiva. 

 Existuje možnost investování a vypůjčování neomezených prostředků za stejnou 

bezrizikovou úrokovou míru: Skutečné úrokové míry pro investování a 
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vypůjčování např. u bank (pokud bankovní vklad/úvěr považujeme za 

bezrizikový) se výrazně liší. Navíc každý investor má limitované prostředky. 

 Investuje se v jednom časovém okamžiku na předem stanovenou pevnou dobu: 

Různé cenné papíry mají samozřejmě ve skutečnosti různé doby splatnosti a 

mohou být nakoupeny v různých časových okamžicích. 

Mnohé z těchto nedostatků je možné odstranit nebo alespoň zmenšit 

vhodnou úpravou základních modelů, například nahrazením normálního rozdělení 

lognormálním (tzv. Postmoderní teorie portfolia, Post-modern portfolio theory, 

PMPT) nebo zahrnutím daní a transakčních nákladů, čímž se teorie portfolia 

přiblížila skutečnému trhu. I tyto nové modely však stále spoléhají na mnoho 

nereálných předpokladů.  
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2. Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

 

Capital asset pricing model (Model oceňování kapitálových aktiv či Model 

CAPM), jedno z nejdůležitějších rozšíření Markowitzovy teorie portfolia, publikovali 

ve svých článcích nezávisle na sobě William Sharpe (1964), John Lintner (1965) a Jan 

Mossin (1966), přičemž jako základ jim posloužila práce Harryho Markowitze 

z minulé kapitoly [5]. Přesto bývá model CAPM často označován jen jako Sharpeův.  

Model CAPM popisuje vztah mezi rizikem a očekávaným výnosem aktiva či 

portfolia, při čemž předpokládá, že riziko je do jisté míry závislé na ostatních 

aktivech na trhu. Pomocí tohoto vztahu rizika a očekávaného výnosu je pak možné 

určit adekvátní cenu aktiva (diskontováním budoucích finančních toků), a tedy po 

porovnání s tržní cenou aktiva i rozhodnout, zda je výhodné aktivum koupit či 

prodat. Naopak lze model použít k určení, jakou výnosovou míru aktiva máme 

požadovat, když známe riziko, které s sebou investice nese, bezrizikovou úrokovou 

mru a očekávanou výnosnost trhu jako celku (viz Příklad 2.1 v podkapitole 2.3.). 

 

2.1. Výnos a riziko v rovnovážném modelu 

Capital Asset Pricing Model zavádí koncept bezrizikového aktiva a tržního 

portfolia. Bezrizikové aktivum jsme již definovali výše. Tržní portfolio (viz níže) je pak 

portfolio ležící na Markowitzově efektivní hranici, které by mělo být (kvůli 

předpokládaným homogenním očekáváním) vyžadováno všemi investory. Model 

CAPM pak předpokládá, že investoři budou dle své averze k riziku volit různou 

kombinaci bezrizikového aktiva s tržním portfoliem. [5]  

Capital Asset Pricing Model je model rovnovážný. To znamená, že 

předpokládá, že se ceny všech aktiv na trhu stabilizují následujícím způsobem: Podle 

výše popsané teorie budou investoři volit pouze portfolia ležící na Přímce 

kapitálového trhu (CML), neboť ta je po zavedení bezrizikového aktiva efektivní 

hranicí. Poptávají tedy vždy určitou část Tečného portfolia. Tento nárůst poptávky 

však způsobí růst cen aktiv obsažených v Tečném portfoliu, což zapříčiní pokles jeho 

očekávané výnosnosti (neboť očekávaná výnosnost je brána jako poměr očekávané 
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budoucí a současné ceny). Zároveň dojde k opačnému jevu u aktiv, která nejsou 

součástí Tečného portfolia, tedy jejich ceny klesnou a očekávaná výnosnost se tak 

zvýší. To ale způsobí situaci, kdy současné Tečné portfolio už nebude nejvýhodnější, 

a tak se změní. To opět způsobí změnu poptávky po jednotlivých aktivech, poklesy a 

růsty cen atd. Vše se bude opakovat tak dlouho, dokud se na trhu nedosáhne 

rovnovážného stavu, kdy všechna aktiva budou (se „správnou“ cenou) obsažena 

v Tečném portfoliu. [4] V rovnovážném modelu říkáme Tečnému portfoliu Tržní 

portfolio. 5 

Jelikož každý investor bude vybírat pouze z portfolií složených z Tržního 

portfolia a bezrizikového aktiva, bude i očekávaná výnosnost výsledného portfolia 

lineární kombinací bezrizikové úrokové míry a očekávané výnosnosti Tržního 

portfolia. Model CAPM pak vyjadřuje vztah mezi očekávanou výnosností a rizikem 

tak, že očekávaná výnosnost aktiva nebo portfolia je rovna součtu bezrizikové 

úrokové míry a rizikové prémie, což je odměna investorovi za to, že na sebe riziko 

bere. Tato riziková prémie je dána parametrem 𝛽, který udává, jaký vztah mají 

očekávané výnosy daného aktiva či portfolia vzhledem k trhu jako celku. Než však 

uvedeme konkrétní tvar rovnice pro výpočet výnosových měr i rizikových prémií 

jednotlivých aktiv a portfolií, zmíníme některé základní předpoklady modelu CAPM. 

 

2.2. Předpoklady modelu CAPM 

Model CAPM, jakožto rozšíření moderní teorie portfolia, tedy opět 

předpokládá některé (často nereálné, viz podkapitola 1.7.) podmínky. Připomeňme 

si ty nejdůležitější z nich [5]: 

 Portfolio je sestavováno na jedno předem dané období. 

 Existuje konečný počet aktiv.  

 Výnosy jsou normálně rozdělené náhodné veličiny. 

 Investoři jsou racionální – preferují vyšší výnos před nižším. 

 Investoři jsou rizikově averzní – preferují nižší riziko před vyšším. 

                                                           
5
 Tržního portfolia ve skutečnosti není možné dosáhnout zejména z důvodů obrovského množství 

různých aktiv na trhu a neustále se měnící situace na trhu (aktiva jsou prodávána a nakupována 
neustále a na různě dlouhé doby). 
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 Všichni investoři mají ve stejný čas přístup ke stejným informacím a mají tedy 

stejná očekávání do budoucnosti, co se týče výnosů, rizik změn výnosů a 

kovariancí mezi výnosy aktiv. 

 Rozhodnutí investorů neovlivňuje ceny aktiv. 

 Jde o ideální trh bez daní, transakčních nákladů a arbitráže. 

 Existuje možnost investování a vypůjčování prostředků za stejnou bezrizikovou 

úrokovou míru. 

Od vzniku modelu CAPM se reálný trh přiblížil uvedeným předpokladům. 

Například vznikem a rozmachem internetu se výrazně zvýšila dostupnost informací a 

díky rostoucímu využití finančních derivátů se zpřesňují i odhady očekávaných 

výnosů i rizik změn výnosů. [4]  

 

2.3. Security market line 

Důležitým přínosem modelu CAPM, který jsme naznačili již v podkapitole 2.1., 

je Přímka trhu cenných papírů (Security market line, Přímka SML či jen SML). Přímka 

SML je grafickým znázorněním vztahu mezi očekávaným výnosem a rizikem aktiva 

nebo portfolia, přičemž bere v úvahu, že očekávaný výnos je z jisté části závislý i na 

ostatních aktivech na trhu. Přímka SML (viz. Obrázek 2.1) pak tento vztah ilustruje 

(pro aktivum s indexem i) následujícím způsobem:  

𝐸 𝑅𝑖 = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖(𝐸 𝑅𝑚  − 𝑅𝑓),  

kde:   

 𝐸 𝑅𝑖  je očekávaná výnosnost daného aktiva, 

 𝑅𝑓  je bezriziková úroková míra,6 

 𝛽𝑖  vyjadřuje citlivost výnosnosti aktiva na změnu výnosnosti tržního 

portfolia; koeficient 𝛽𝑖  je definován jako 𝛽𝑖 =
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑖 ,𝑅𝑚 )

𝑉𝑎𝑟 (𝑅𝑚 )
=

𝜎𝑖𝑚

𝜎𝑚
, 7 

 

 

                                                           
6
 V praxi bývá nahrazována výnosností státních pokladničních poukázek. 

7
 Ve skutečnosti není možné tento parametr přesně určit, lze ho pouze odhadovat. Reálný trh se totiž 

neustále mění, takže i kdybychom byli schopni (což nejsme) získat dostatek pozorování k výpočtu 
beta, nebudou již stejně aktuální. 



19 
 

 𝐸 𝑅𝑚  je očekávaná výnosnost trhu, 8 

 výraz 𝐸 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓  bývá označován jako tržní prémie či riziková prémie. 

 

Obrázek 2.1: Přímka SML 

Na Obrázku 2.1 je vidět vztah mezi koeficientem 𝛽 a očekávaným výnosem 

aktiva (znázorněném jako funkce proměnné 𝛽). Průsečík SML s osou y udává výši 

výnosu bezrizikového aktiva ( 𝛽 = 0 ). Pro 𝛽 = 1  bude souřadnice y udávat 

očekávaný výnos tržního portfolia (očekávaný výnos aktiva s betou rovno 1 se chová 

stejně jako očekávaný výnos tržního portfolia). β < 1 znamená, že výnosová míra 

aktiva kolísá méně než výnosová míra tržního portfolia (riziko je nižší než je tržní 

průměr), β > 1 naopak znamená, že kolísá více (riziko je vyšší). Hodnoty koeficientu 

beta se obvykle pohybují mezi 0,5 a 2, jinak jsou považovány za nestabilní. [6]  

Aktivum s vyšším 𝛽 by přirozeně mělo mít vyšší očekávaný výnos, neboť vyšší 

𝛽 značí vyšší riziko (𝛽 = 1 značí riziko stejné jako je tržní průměr). Model CAPM toto 

splňuje, a tedy se shoduje s tím, že investor by měl požadovat vyšší výnos výměnou 

za ochotu držet rizikovější aktivum.  

                                                           
8
 V praxi bývá reprezentován výnosem (přírůstkem) nějakého indexu, např. PX nebo S&P 500. Tato 

aproximace je samozřejmě značně nepřesná, neboť bere v úvahu jen velmi omezenou část všech 
aktiv na trhu. 



20 
 

Přímka SML bývá někdy nesprávně zaměňována s přímkou CML z předchozí 

kapitoly. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že přímka SML vyjadřuje vztah mezi 

očekávanou výnosovou mírou aktiva či portfolia a jeho rizikem daným kovariancí 

s tržním portfoliem (𝜎𝑖𝑚 ), kdežto přímka CML ilustruje vztah mezi očekávanou 

výnosností a rizikem změny výnosnosti (měřeným jako směrodatná odchylka či 

rozptyl) efektivního portfolia. Přímka SML se dá použít i např. pro jednotlivá 

samostatná aktiva, která jsou neefektivní a leží vždy pod přímkou CML. [6] 

Jak jsme již naznačili v úvodu kapitoly, použití modelu CAPM může být 

například následující: Předpokládejme, že parametry modelu jsou určeny správně, a 

že tedy máme správně vypočítané očekávané výnosové míry aktiv na trhu. Z nich 

můžeme diskontováním budoucích cash flows vypočítat současné hodnoty aktiv. 

Současné hodnoty se pak porovnají se skutečnými cenami aktiv na trhu. Pokud se 

výrazně neliší, jde o správně oceněné aktivum. Pokud je cena na trhu nižší než 

současná hodnota z modelu CAPM, aktivum je podceněné a je výhodné ho koupit. 

Pokud je naopak cena na trhu vyšší než vypočítaná hodnota, je aktivum přeceněné a 

je výhodné ho prodat.  

Dalším možným použitím modelu uvedeným v úvodu kapitoly, je vypočítání 

odpovídající výnosové míry aktiva (nebo portfolia) na základě znalosti výše 

bezrizikové úrokové míry, rizika (tedy faktoru 𝛽 ) tohoto aktiva a očekávané 

výnosnosti trhu (Tržního portfolia). Ukažme si toto na následujícím jednoduchém 

příkladu: 

Příklad 2.1: Výpočet požadované výnosnosti dle CAPM: 

Nechť bezriziková úroková míra je 3% ročně (předpokládáme, že je na dobu 

investice konstantní). Chceme zjistit, jakou výnosnost máme požadovat u aktiva 

A splatného za 1 rok, o kterém víme, že βA = 2. Očekávaná výnosnost trhu je 

pro následující rok 9%.  

Řešení: Dosadíme známé hodnoty do SML a dostaneme 

E Ri = Rf + 𝛽𝑖 𝐸 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 = 3% + 2 9% − 3% = 15%. 
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Výnosnost, kterou bychom měli požadovat, je dle výsledku 15%. Pokud by nám 

tedy byla nabídnuta výnosnost alespoň 15%, je vhodné do aktiva investovat, 

pokud by byla nabídnuta výnosnost nižší, není taková investice výhodná. 

 

2.4. Systematické a specifické riziko 

Dalším přínosem modelu CAPM je nový pohled na riziko: Capital Asset Pricing 

Model rozlišuje riziko systematické (nebo také tržní či nediversifikovatelné) a 

specifické (nebo také nesystematické či diversifikovatelné). Specifické riziko je riziko 

konkrétního aktiva, např. riziko daného průmyslového odvětví nebo daného 

podniku, kdežto systematické riziko je riziko společné pro všechny aktiva na trhu. 

Toto riziko vyplývá už ze samotného faktu, že investor drží portfolio, neboť jde o 

riziko celkového makroekonomického vývoje, jež postihuje všechny zúčastněné 

subjekty (jde například o inflaci). Jak je patrné z uvedených alternativních názvů 

obou rizik, specifické riziko můžeme snížit diversifikací a systematické nikoli (v rámci 

jednoho trhu).  

Názory na to, jaký počet aktiv potřebujeme mít obsažený v portfoliu, aby bylo 

dobře diversifikované, se liší podle literatury. Podle výzkumu z roku 1970 by mělo 

zhruba 30 aktiv stačit k dosažení 95% možné diversifikace (kde 100% diversifikace 

znamená, že celkové riziko je sníženo až na riziko tržní). V článku z roku 2000 však 

pánové Mitchell Prize a Ronald J. Surz tento výzkum přezkoumávají a docházejí 

k závěru, že původní teorie obsahuje některé nedostatky, které výrazně mění 

veškeré její závěry. Podle Prize a Surze ani portfolio skládající se z 60 aktiv 

nedosahuje ani 90% možné diversifikace. [9]  
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3. Teorie portfolia s ohledem na spotřebu investora 

 

Ve třetí kapitole použijeme výše popsanou teorii k řešení o něco složitějšího 

problému, kdy cíl investora již není pouze maximalizace zisku a minimalizace rizika, 

ale jde i o investorovu spotřebu, tedy o to, kolik jednotek spotřebního koše si může 

v čase splatnosti svého portfolia nakoupit.  

Jako příklad lze uvést člověka, který si chce, aniž by se spoléhal na stát, zajistit 

klidné stáří tím, že investuje do portfolia s dobou splatnosti v době svého odchodu 

do důchodu, při čemž cíl této investice není jenom peněžní zisk, ale jde především o 

to, aby tento budoucí důchodce investicí získal prostředky na to, co potřebuje 

k životu (na položky svého spotřebního koše) – tedy aby mohl zaplatit nájem, jídlo, 

léky, oblečení atd. Kdyby totiž svůj spotřební koš nezohlednil, mohlo by se například 

stát, že sice investuje do portfolia se „slušným“ výnosem, řekněme x%, ale potraviny 

a bydlení podraží třeba o 2x%. To by pro takovéhoto investora-důchodce mohlo 

znamenat závažné problémy. Proto by zřejmě bylo dobré investovat do aktiv, která 

jsou co nejvíce pozitivně korelována s položkami spotřebního koše.  

Málokterý člověk, který si chce zajistit vyšší životní úroveň v důchodovém 

věku (oproti situaci, kdy by jeho příjem tvořil pouze starobní důchod od státu), však 

bude investovat sám. Jednodušší je využít možnosti spoření v nějakém penzijním 

fondu. Ten pak prostředky účastníků investuje za ně.  

Vzhledem ke zvyšujícímu se procentu lidí v důchodovém věku v populaci se i 

v České republice připravuje reforma penzijního systému, která počítá s vyvedením 

části důchodového pojištění do soukromých fondů. Ty pak budou vložené 

prostředky investovat dle investiční strategie, kterou si účastník zvolí. Na výběr by 

měly být čtyři typy, dva konzervativnější, které by uložené peníze směřovaly 

především do státních dluhopisů, a dva rizikovější, které by mohly až 80% 

prostředků investovat i do dluhopisů s „béčkovým“ ratingem. Vládní návrh přitom 

ale nepočítá s tím, že by fondy investovali právě podle složení spotřebního koše 
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seniorů, což by mohlo přinést jisté výhody a snížení rizika uvedeného výše na 

příkladu budoucího důchodce.9 

 

3.1. Nový problém 

Jak jsme již uvedli výše, naším novým cílem bude navrhnout investorovi 

takové portfolio aktiv, aby si mohl v čase splatnosti nakoupit co nejvíce jednotek 

předem daného spotřebního koše.  

Stále platí, že velikost prostředků, které investujeme, je omezena velikostí 

našeho volného kapitálu. Označme ji opět písmenem 𝐵. Opět předpokládejme také 

to, že na trhu existuje právě 𝑁 ∈ ℕ aktiv, do kterých je možno investovat, s cenami 

𝑃𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁. Tedy zase dostáváme základní omezení našich investicí, a to 

 𝑃𝑖 . 𝑣𝑖
𝑁
𝑖=1 = 𝐵, 

kde váhy 𝑣𝑖 , 𝑣𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1, … , 𝑁, určují, kolik jednotek daného aktiva nakoupíme.  

Pro spotřební koš pak bude platit, že se skládá z 𝑀 ≤ 𝑁, 𝑀 ∈ ℕ, různých 

položek, při čemž u všech z nich víme, kolik jednotek této položky spotřební koš 

obsahuje. Označme počet jednotek j-té položky ve spotřebním koši jako 𝑠𝑗 , 𝑗 =

1, … , 𝑀.  

Budeme předpokládat, že každé položce spotřebního koše odpovídá právě 

jedno z aktiv na trhu (to, ze kterého se např. dané zboží vyrábí), že položky mají 

ceny 100% korelované s cenami příslušných aktiv na trhu 10 a že jednotková cena 

aktiva je stejná jako cena jednotky příslušné položky. Tedy například cena pečiva je 

100% korelovaná s cenou pšenice a obě tyto ceny jsou si rovny. Na případ, kdy toto 

neplatí a položky koše jsou s aktivy korelovány pouze částečně, nahlédneme níže, 

v podkapitole 3.4., zatím však  pro zjednodušení počítejme s tímto silným 

předpokladem.  

Vzhledem k tomuto předpokladu můžeme pro lepší přehlednost vhodným 

přeznačením položek spotřebního koše dosáhnout toho, že každá položka bude mít 

stejný index jako podkladové aktivum. Na aktiva, která nejsou ve spotřebním koši 

                                                           
9
 Názor autora. 

10
 Výnos aktiva v této kapitole bereme jako změnu jeho ceny (neexistují kupónové platby apod.) a 

100% korelované ceny znamená, že když výnos aktiva je za dané období x%, změna ceny odpovídající 
položky spotřebního koše bude za toto období také x%. 
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„obsažena“ žádnou položkou, můžeme hledět, jako kdyby v koši byla v nulovém 

počtu. Dostaneme tedy nové počty položek 𝑠𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁, pro které platí  

 𝑠𝑖
𝑁
𝑖=1 =  𝑠𝑗

𝑀
𝑗=1 , 

a při tom i-tá položka odpovídá i-tému aktivu. Celková cena našeho spotřebního 

koše bude součtem cen všech položek, označme ji  

𝐶 =  𝑠𝑖𝑃𝑖
𝑁
𝑖=1 . 

Stejně jako v podkapitole 1.2. si výraz  𝑃𝑖 . 𝑣𝑖
𝑁
𝑖=1 = 𝐵  můžeme upravit 

(substitucí 𝑤𝑖 ≔
𝑣𝑖 .𝑃𝑖

𝐵
) a dostaneme podmínku  

 𝑤𝑖
𝑁
𝑖=1 = 1, 

kde váhy 𝑤𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁, znamenají podíl prostředků investovaných do i-tého aktiva 

na celkových prostředcích. Podobně si upravíme i spotřební koš:  

Vydělíme celou rovnici konstantou 𝐵 a dostaneme  

 
𝑃𝑖𝑠𝑖

𝐵

𝑁
𝑖=1 =

𝐶

𝐵
. 

Dále označme 𝑧𝑖 ≔
𝑃𝑖𝑠𝑖

𝐵
 a substitucí získáme  

 𝑧𝑖
𝑁
𝑖=1 =

𝐶

𝐵
,  

kde 𝑧𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁, mají význam poměru prostředků, které v době investice stojí 

nákup i-té položky spotřebního koše, na prostředcích, které chceme investovat. 11 

Tímto zjednodušením jsme tedy opět odstranili předpoklady různých cen aktiv i 

velikosti prostředků 𝐵 a můžeme dále předpokládat, že  𝑃𝑖 = 1, 𝑖 = 1, … , 𝑁, a 𝐵 =

1, a volit pouze váhy 𝑤𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁, s tím, že 𝑤𝑖  a 𝑧𝑖  mají význam uvedený výše. 

 

3.2. Úloha optimalizace portfolia s ohledem na spotřební koš 

Nyní tedy budeme hledat váhy 𝑤𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁, neboli 𝒘 = (𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑁)⊤, 

tak abychom optimalizovali naše portfolio i s ohledem na spotřební koš (daný 

konstantami 𝑧𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁, neboli vektorem 𝒛 = (𝑧1, 𝑧2, … , 𝑧𝑁)⊤. To znamená, že 

nám už nejde jenom o maximalizaci výnosu portfolia při dané míře rizika, ale o 

                                                           
11

 Při tom obecně neklademe žádné požadavky na výraz 
𝐶

𝐵
, tedy nemusí být  𝑧𝑖

𝑁
𝑖=1  rovno např. jedné. 

Vhodné bude, když  𝑧𝑖
𝑁
𝑖=1 ≤ 1, čímž eliminujeme možnost, že „bychom na spotřební koš neměli“, 

nicméně ani toto není podmínkou. 
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maximalizaci funkce tvaru „𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 − 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦“. Náklady jsou zde reprezentovány 

právě položkami spotřebního koše.  

Novou účelovou funkci, kterou chceme maximalizovat, tedy můžeme vyjádřit 

jako 

 𝑤𝑖𝑅𝑖
𝑁
𝑖=1 −  𝑧𝑖𝐾𝑖

𝑁
𝑖=1 ,         (6) 

kde 𝑅𝑖  je očekávaný výnos i-tého aktiva, 𝐾𝑖 =
𝑃𝑖

∗

𝑃ï
 je poměr očekávané ceny i-té 

položky v době splatnosti portfolia k původní ceně této položky, 𝑤𝑖  jsou hledané 

relativní podíly i-tého aktiva v portfoliu a 𝑧𝑖  značí zastoupení i-té položky (potažmo  

i-tého aktiva) ve spotřebním koši. Vzhledem k předpokladu 100% korelovanosti a 

shodnosti cen položek koše s cenami příslušných aktiv a předpokladu, že výnos 

aktiva je dán změnou jeho ceny, platí 𝐾𝑖 = 𝑅𝑖 , a tedy můžeme (6) přepsat do tvaru  

  𝑤𝑖 − 𝑧𝑖 𝑅𝑖
𝑁
𝑖=1 .  

Dále musí být opět splněna podmínka  𝑤𝑖
𝑁
𝑖=1 = 1. Se zohledněním rizika investice 

do portfolia dostaneme optimalizační úlohu: 12 

Maximalizovat  

𝛼   𝑤𝑖 − 𝑧𝑖 𝑅𝑖
𝑁
𝑖=1  −  1 − 𝛼    (𝑤𝑖 − 𝑧𝑖)(𝑤𝑗 − 𝑧𝑗 )𝜎𝑖𝜎𝑗𝜌𝑖𝑗

𝑁
𝑗 =1

𝑁
𝑖=1      (7)  

za podmínek  𝑤𝑖
𝑁
𝑖=1 = 1. Koeficient 𝛼 ∈ [0,1] opět značí míru investorovy averze 

k riziku. Maticově lze úlohu (7) zapsat následovně: 

Maximalizovat 𝛼𝑅𝑃 𝒘 − 𝒛 − (1 − 𝛼)𝜎𝑃
2(𝒘 − 𝒛) za podmínek  𝑤𝑖

𝑁
𝑖=1 = 1. 

Ukažme si nyní na příkladu se dvěma aktivy, jak se změní váhy v optimálním 

portfoliu přidáním spotřebního koše: 

Příklad 3.1: 

Nechť na trhu existují pouze dvě aktiva, Aktivum 1 a Aktivum 2, do kterých 

můžeme investovat, a spotřební koš obsahuje právě dvě položky takové, že 

první má cenu stejnou a 100% korelovanou s Aktivem 1 a druhá má cenu 

stejnou a 100% korelovanou s Aktivem 2. Nechť máme (v souladu s předchozím 

značením) dány střední hodnoty a rozptyly výnosností, korelační koeficient 

Aktiv 1 a 2 a koeficienty 𝛼, 𝑧1 a 𝑧2 takto: 

                                                           
12

 Značení 𝑅𝑖 , 𝜎𝑖  a 𝜌𝑖𝑗  má význam jako v první kapitole. 
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 𝑅1 = 8%=0,08 

 𝑅2 = 2% = 0,02 

 𝜎1
2 = 0,1 

 𝜎2
2 = 0,04 

 𝜌12 = −0,06 

 𝑧1 = 0,4 

 𝑧2 = 0,3 

 𝛼 = 0,5  

Najděme optimální nezáporné váhy 𝑤1 a 𝑤2 bez i s ohledem na spotřební koš. 

Nejprve budeme maximalizovat zisk pouze s ohledem na riziko, bez ohledu na 

spotřební koš, tedy řešit optimalizační úlohu 

Maximalizovat 𝛼  𝑤𝑖𝑅𝑖
𝑁
𝑖=1  −  1 − 𝛼    𝑤𝑖𝑤𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗𝜌𝑖𝑗

𝑁
𝑗 =1

𝑁
𝑖=1   za podmínek 

 𝑤𝑖
𝑁
𝑖=1 = 1 a 𝑤𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1, … , 𝑁. Dosazením našich hodnot dostaneme úlohu  

Maximalizovat 

0,5 0,08𝑤1 + 0,02𝑤2 − 0,5[0,1𝑤1
2 + 0,04𝑤2

2 − 2𝑤1𝑤2  0,1.0,04 0,06]  

za podmínky 𝑤1 + 𝑤2 = 1. 

Vyřešením této maximalizační úlohy pomocí Lagrangeových multiplikátorů 

nebo např. matematického software dostaneme optimální váhy 𝑤1 = 0,5 a 

𝑤2 = 0,5.  

Nyní spočítejme váhy 𝑤1 a 𝑤2 i s ohledem na spotřební koš, tedy pomocí úlohy 

(7). Dosazením našich hodnot do (7) dostaneme úlohu 

Maximalizovat  

0,5 0,08 𝑤1 − 0,4 + 0,02 𝑤2 − 0,3  − 0,5[0,1 𝑤1 − 0,4 2 

+0,04 𝑤2 − 0,3 2 − 2 𝑤1 − 0,4  𝑤2 − 0,3   0,1.0,04 0,06]  

za podmínek 𝑤1 + 𝑤2 = 1, 𝑤1 ≥ 0 a 𝑤2 ≥ 0.  

Vyřešením této úlohy dojdeme k váhám 𝑤1 = 0.692287 a 𝑤2 = 0.307713. 

Je tedy vidět, že optimální váhy se přidáním spotřebního koše poměrně výrazně 

změnily. To je způsobeno tím, že již původně maximalizovaná funkce se změní o 

výraz  
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−𝛼 𝑧1𝑅1 + 𝑧2𝑅2 

−  1 − 𝛼   𝑧1
2 − 𝑧1𝑤1 𝜎1

2 +  𝑧2
2 − 𝑧2𝑤2 𝜎2

2 + 2(𝑧1𝑧2 − 𝑤1𝑧2 − 𝑤2𝑧1)𝜎𝑖𝜎𝑗𝜌𝑖𝑗   

a výsledná váha 𝑤1 (spočítaná např. pomocí Lagrangeových multiplikátorů – viz 

níže) pak bude:  

𝑤1 =
𝛼(𝑅1−𝑅2)

1−𝛼
−2𝜎1𝜎2𝜌12 +2𝜎2

2

2𝜎1
2−4𝜎1𝜎2𝜌12 +2𝜎2

2 +
2𝑧1𝜎1

2−2𝑧2𝜎2
2+2𝑧2𝜎1𝜎2𝜌12−2𝑧1𝜎1𝜎2𝜌12

2𝜎1
2−4𝜎1𝜎2𝜌12 +2𝜎2

2 .  

Druhá část výrazu pak váhu 𝑤1 mění (na úkor 𝑤2, neboť 𝑤2 = 1 − 𝑤1) oproti 

situaci, kdy spotřební koš nebyl brán v potaz. 

V další části této kapitoly budeme zkoumat závislost vektoru vah 𝒘 složení 

portfolia na vektorech 𝒛 a 𝑹, a to i v obecném případě, kdy na trhu existuje 

𝑁 ∈ ℕ aktiv.  

Řešení Příkladu 3.1 v programu Wolfram Mathematica 8, a to jak přímo 

hledáním maxima pomocí funkce Maximize, tak dosazením do výrazu pro 𝑤1 

zjištěného pomocí Lagrangeových multiplikátorů, je k vidění v Příloze č. 2. 

 

3.3. Váhy portfolia v závislosti na výnosech aktiv a složení 

spotřebního koše 

V této podkapitole odvodíme, jak závisí váhy optimálního portfolia na složení 

spotřebního koše a na očekávaných výnosech aktiv. Tyto charakteristiky se totiž ve 

skutečnosti mohou měnit (viz také níže), a tak je vhodné zkoumat, jak se při jejich 

změnách změní váhy portfolia. 

Spotřební koš skutečného člověka, na rozdíl od předpokladů předchozích 

podkapitol, není konstantní, neboť závisí právě i na cenách obsažených položek. 

Když se totiž například výrazně zdraží pečivo, můžeme místo něj k večeři jíst častěji 

levnější těstoviny. Podobně když se výrazně zvýší ceny pohonných hmot, omezíme 

ježdění autem a částečně ho nahradíme využitím levnější MHD. Množství každé 

položky ve spotřebním koši je tedy, zjednodušeně, dáno nějakou poptávkovou 

funkcí, např.:  

𝑧𝑖 = 𝑧𝑖
0 − 𝑘𝑖𝑃𝑖 , 

kde  𝑧𝑖  má význam jako výše, 
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 𝑧𝑖
0 vyjadřuje nějaké maximální spotřebované množství i-té položky (např. kdyby 

byla zdarma), 

 𝑘𝑖  udává závislost poptávky po i-té položce na její ceně, 

 𝑃𝑖  je cena i-té položky 13. 

Z tohoto důvodu je vhodné zkoumat závislost vah optimálního portfolia na výnosech 

jednotlivých aktiv (výnosy uvažujeme dané změnou cen) a na složení spotřebního 

koše. Předpokládejme nejprve, že máme k dispozici opět pouze dvě aktiva, do 

kterých můžeme investovat (neboli 𝑁 = 2), a že spotřební koš obsahuje právě dvě 

položky (odpovídající těmto aktivům). Optimalizační úlohu (7) řešme pomocí 

Lagrangeových multiplikátorů. Lagrangeova funkce bude vypadat takto:  

𝐿 𝑤1, 𝑤2, 𝜆 = 𝛼  𝑤1 − 𝑧1 𝑅1 +  𝑤2 − 𝑧2 𝑅2  

− 1 − 𝛼   𝑤1 − 𝑧1 
2𝜎1

2 +  𝑤2 − 𝑧2 
2𝜎2

2 + 2 𝑤1 − 𝑧1  𝑤2 − 𝑧2 𝜎1𝜎2𝜌12  

+𝜆(𝑤1 + 𝑤2 − 1). 

Pro váhy 𝑤1 a 𝑤2, pro které nabývá účelová funkce z úlohy (7) svého maxima, musí 

být splněna nutná podmínka pro lokální extrém, tj. musí platit, že gradient funkce 𝐿 

je roven nulovému vektoru (pro nějaké 𝜆 ∈ ℝ ). 14  Tím dostáváme následující 

soustavu rovnic: 

𝛼𝑅1 −  1 − 𝛼  2 𝑤1 − 𝑧1 𝜎1
2 + 2 𝑤2 − 𝑧2 𝜎1𝜎2𝜌12 − 𝜆 = 0   (8) 

𝛼𝑅2 −  1 − 𝛼  2 𝑤2 − 𝑧2 𝜎2
2 + 2 𝑤1 − 𝑧1 𝜎1𝜎2𝜌12 − 𝜆 = 0    (9) 

𝑤1 + 𝑤2 − 1 = 0          (10) 

Odečtením rovnice (9) od (8) dostaneme rovnici bez proměnné 𝜆, do které za 𝑤2 

dosadíme 1 − 𝑤1 podle (10). Tím získáme rovnici o jedné neznámé (𝑤1): 

𝛼 𝑅1 − 𝑅2 −  1 − 𝛼 [2 𝑤1 − 𝑧1 𝜎1
2 + 2 1 − 𝑤1 − 𝑧2 𝜎1𝜎2𝜌12 

−2 1 − 𝑤1 − 𝑧2 𝜎2
2 − 2 𝑤1 − 𝑧1 𝜎1𝜎2𝜌12],  

ze které pro 𝛼 ≠ 1 15 a pro případ, kdy neplatí (𝜎1 = 0 & 𝜎2 = 0) nebo  

                                                           
13

 V našem případě bychom 𝑃𝑖  vyměnili za 𝑅𝑖  a odpovídajícím způsobem upravili konstantu 𝑘𝑖 . 
14

 Splnění této podmínky obecně nestačí k závěru, že je v daném bodě maximum. Je tedy ještě třeba 
toto ověřit např. pomocí Hessovy matice druhých derivací (ověření negativní definitnosti příslušné 
kvadratické formy). Pro naše potřeby však dále můžeme považovat body podezřelé z extrému 
rovnou za body maxima, neboť v bodě maxima bude určitě splněna nutná podmínka, a tedy budou 
platit závěry, které učiníme obecně pro body podezřelé z extrému. 
15

 Případ, kdy 𝛼 = 1 odpovídá situaci, kdy maximalizujeme pouze výraz  𝑤1 − 𝑧1 𝑅1 +  𝑤2 − 𝑧2 𝑅2, 
a tedy váha aktiva s nižším výnosem bude co nejmenší (bez omezení 𝑤𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,2, by byla 
tato váha −∞ a váha aktiva s vyšším výnosem by byla +∞; s tímto omezením by váha aktiva s nižším 
výnosem byla 0 a váha aktiva s vyšším výnosem 1). 
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𝜌12 =
𝜎1

2+𝜎2
2

2𝜎1𝜎2
 16 vyjádříme 𝑤1, a tak dostaneme  

𝑤1 =
𝛼(𝑅1−𝑅2)

1−𝛼
−2𝜎1𝜎2𝜌12 +2𝜎2

2

2𝜎1
2−4𝜎1𝜎2𝜌12 +2𝜎2

2 +
2𝑧1𝜎1

2−2𝑧2𝜎2
2+2𝑧2𝜎1𝜎2𝜌12−2𝑧1𝜎1𝜎2𝜌12

2𝜎1
2−4𝜎1𝜎2𝜌12 +2𝜎2

2 .    (11) 

První část výrazu (11) nezávisí na 𝑧1 ani 𝑧2, a tedy určuje váhu 𝑤1 pro situaci, kdy 

nebereme v potaz spotřební koš. Dále je z (11) vidět, jak se budou chovat váhy 

optimálního portfolia, pokud vzroste jedna z charakteristik očekávaný výnos prvního 

aktiva 𝑅1 , očekávaný výnos druhého aktiva 𝑅2 , množství první položky ve 

spotřebním koši 𝑧1 nebo množství druhé položky ve spotřebním koši 𝑧2 při stejných 

hodnotách ostatních charakteristik. Tyto změny vah v závislosti na 𝑅1, 𝑅2, 𝑧1 a 𝑧2, 

přičemž při změnách 𝑧1 a 𝑧2 záleží i na velikosti konstant 𝜎1, 𝜎2 a 𝜌12 , jsou uvedeny 

v Tabulce 3.1:  

 𝒘𝟏 𝒘𝟐 

𝑹𝟏 roste 17 Roste Klesá 

𝑹𝟐 roste 18 Klesá Roste 

𝒛𝟏 roste & 

& 𝝈𝟏
𝟐 − 𝝈𝟏𝝈𝟐𝝆𝟏𝟐 > 0 

Roste Klesá 

𝒛𝟏 roste & 

& 𝝈𝟏
𝟐 − 𝝈𝟏𝝈𝟐𝝆𝟏𝟐 < 𝟎 

Klesá Roste 

𝒛𝟏 roste & 

& 𝝈𝟏
𝟐 − 𝝈𝟏𝝈𝟐𝝆𝟏𝟐 = 𝟎 

Nemění se Nemění se 

𝒛𝟐 roste & 

& 𝝈𝟐
𝟐 − 𝝈𝟏𝝈𝟐𝝆𝟏𝟐 > 0 

Klesá Roste 

𝒛𝟐 roste & 

& 𝝈𝟐
𝟐 − 𝝈𝟏𝝈𝟐𝝆𝟏𝟐 < 0 

Roste Klesá 

𝒛𝟐 roste & 

& 𝝈𝟐
𝟐 − 𝝈𝟏𝝈𝟐𝝆𝟏𝟐 = 𝟎 

Nemění se Nemění se 

Tabulka 3.1: Změny vah portfolia v závislosti na  𝑅1, 𝑅2, 𝑧1 a 𝑧2 

                                                           
16

 Pokud platí 𝜎1 = 0 & 𝜎2 = 0, znamená to, že opět pouze maximalizujeme výraz  𝑤1 − 𝑧1 𝑅1 +

 𝑤2 − 𝑧2 𝑅2. Pokud platí 𝜌12 =
𝜎1

2+𝜎2
2

2𝜎1𝜎2
, jde o případ, kdy 𝜎1 = 𝜎2 (neboť  𝜌12 ≤ 1), a tedy 𝜌12 = 1. 

Z toho ale vyplývá, že aktiva mají stejné riziko a jsou 100% korelované, tedy budeme chtít, aby váha 
aktiva s vyšším očekávaným výnosem byla co nejvyšší. 
17

 Tvrzení, že následkem růstu očekávaného výnosu jednoho aktiva vzroste při jinak stejných 
charakteristikách váha tohoto aktiva v optimálním portfoliu, platí pro 𝛼 > 0, neboť pro 𝛼 = 0 jde 
pouze o minimalizaci rizika a očekávané výnosy nemají na úlohu vliv. 
18

 Viz poznámka 
17

.  
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Ještě můžeme poznamenat, že všechny závislosti jsou lineární. 

Grafy závislostí vah z Příkladu 3.1 na očekávaných výnosech a složení 

spotřebního koše jsou v Příloze č. 3.  

Podívejme se nyní, jak budou vypadat tyto závislosti, jestliže máme k dispozici 

𝑁 ∈ ℕ aktiv, do kterých se dá investovat, a spotřební koš obsahuje N položek, kde 

každá přísluší jednomu aktivu ve smyslu uvedeném v podkapitole 3.1., přičemž 

množství i-té položky je dáno číslem 𝑧𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1, … , 𝑁, přičemž 𝑧𝑖 = 0, právě když 

i-tá položka není v koši obsažena.  

Hledejme optimální řešení obecné úlohy (7) opět pomocí Lagrangeových 

multiplikátorů. Lagrangeova funkce bude mít tvar  

𝐿 𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑁 , 𝜆 = 𝛼   𝑤𝑖 − 𝑧𝑖 𝑅𝑖
𝑁
𝑖=1  −  

− 1 − 𝛼     𝑤𝑖 − 𝑧𝑖  𝑤𝑗 − 𝑧𝑗  𝜎𝑖𝜎𝑗𝜌𝑖𝑗
𝑁
𝑗 =1

𝑁
𝑖=1  + 𝜆   𝑤𝑖

𝑁
𝑖=1  − 1 . 

Parciálním derivováním funkce 𝐿 𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑁 , 𝜆  podle proměnné 𝑤𝑘  dostaneme 

𝜕𝐿

𝜕𝑤𝑘
= 𝛼𝑅𝑘 −  1 − 𝛼  2  (𝑤𝑖 − 𝑧𝑖)

𝑁
𝑖=1 𝜎𝑘𝜎𝑖𝜌𝑘𝑖  + 𝜆,  

derivováním podle 𝜆 pak dostaneme 

 
𝜕𝐿

𝜕𝜆
=  𝑤𝑖

𝑁
𝑖=1 − 1. 

Všechny parciální derivace položíme rovny nule a dostaneme tak soustavu 𝑁 + 1 

rovnic o 𝑁 + 1  neznámých. Tuto soustavu můžeme řešit například použitím 

Gaussovy eliminační metody. Rozšířená matice soustavy bude mít tvar:  

 

 

 
 
 
 
 

𝜎1
2 𝜎1𝜎2𝜌12 … 𝜎1𝜎𝑁𝜌1𝑁 1

𝜎2𝜎1𝜌21 𝜎2
2 … 𝜎2𝜎𝑁𝜌2𝑁 1

⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮

𝜎𝑁𝜎1𝜌𝑁1 𝜎𝑁𝜎2𝜌𝑁2 … 𝜎𝑁
2 1

1 1 … 1 0

 

 

𝑧1𝜎1
2 + 𝑧2𝜎1𝜎2𝜌12 + ⋯ + 𝑧𝑁𝜎1𝜎𝑁𝜌1𝑁 +

𝛼𝑅1

2(1−𝛼)

𝑧1𝜎2𝜎1𝜌21 + 𝑧2𝜎2
2 + ⋯ + 𝑧𝑁𝜎2𝜎𝑁𝜌2𝑁 +

𝛼𝑅2

2(1−𝛼)

⋮

𝑧1𝜎𝑁𝜎1𝜌𝑁1 + 𝑧2𝜎𝑁𝜎2𝜌𝑁2 + ⋯ + 𝑧𝑁𝜎𝑁
2 +

𝛼𝑅𝑁

2(1−𝛼)

1  

 
 
 
 
 

  

 

Tuto matici upravíme na diagonální tvar, čímž dostaneme váhy 𝑤𝑖 , 𝑖 =

1, … , 𝑁. Přitom na pravé straně matice se i po úpravě na diagonální tvar budou jak 

očekávané výnosy 𝑅𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁, tak množství jednotlivých položek spotřebního 

koše 𝑧𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁,  vyskytovat nejvýše v první mocnině. Pokud tedy chceme 



31 
 

zkoumat vliv změny některého 𝑅𝑖  nebo 𝑧𝑖  na váhy optimálního portfolia 19, je vidět, 

že závislost bude, stejně jakou u výše popsaného případu se dvěma aktivy, lineární. 

To, zda daná váha v konkrétním případě klesá či roste, bude záviset opět i na 

hodnotách koeficientů 𝜎𝑖  a 𝜌𝑖𝑗 .  

 

3.4. Reálný spotřební koš 

Dosud jsme předpokládali, že spotřební koš je tvořen položkami, kde cena 

každé položky je 100% korelovaná s cenou některého z aktiv, ze kterých máme 

možnost vytvářet portfolio, a že tato cena je stejná za jednotku položky koše jako za 

jednotku aktiva (ve smyslu uvedeném v podkapitole 3.1.). Tento předpoklad však 

samozřejmě ve skutečnosti není splněn, proto se nyní podívejme na případ 

reálnějšího spotřebního koše, jehož položky jsou s aktivy na trhu korelovány jen 

částečně.  

Ceny položek i aktiv v době investování můžeme dále předpokládat rovny 

jedné, neboť se dá v případě potřeby snadno zpět přepočítat, jaké jsou výnosy a 

změny cen položek, když víme, jaké výnosy a změny cen za období investice 

připadají na jednu peněžní jednotku. Jinými slovy: víme, jaký je výnos, resp. zdražení 

položky, v %, takže můžeme snadno spočítat, jak by to bylo v případě, kdy cena 

v době investování prostředků není 1, ale např. 𝑃𝑖 .  

Stejně tak budeme i nadále předpokládat, že objem prostředků, které chceme 

investovat, je roven jedné. Případ, kdy je tento objem obecně 𝐵, se totiž dá snadno 

převést na případ, kdy 𝐵 = 1, podobně jako jsme to udělali v podkapitole 1.2. 

Předpokládejme tedy, že na trhu opět existuje 𝑁 ∈ ℕ aktiv, do kterých se dá 

investovat, s očekávanými výnosnostmi, riziky změn výnosností a vzájemnými 

korelacemi stejně jako v předchozí části kapitoly. Spotřební koš nechť pak obsahuje 

𝑀 ∈ ℕ  položek označených indexy 𝑁 + 1, 𝑁 + 2, … , 𝑁 + 𝑀,  u nichž 𝑤𝑗 ≔

 −𝑧𝑗  , 𝑗 = 𝑁 + 1, … , 𝑁 + 𝑀, kde 𝑧𝑗  má význam jako výše, 𝑅𝑗 , 𝑗 = 𝑁 + 1, … , 𝑁 + 𝑀, 

vyjadřuje procentuální změnu ceny j-té položky za období, na něž investujeme 

                                                           
19

 To, že jsou váhy nalezené metodou Lagrangeových multiplikátorů opravdu optimální, opět 
nesmíme zapomenout ověřit. Pro zjištění závislosti vah to však není nutné, neboť v bodě maxima 
Lagrangeovy funkce bude určitě platit, že její gradient je roven nulovému vektoru, a tedy i vše, co 
z toho vyplývá – včetně závislostí vah.  
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(z důvodu shodnosti s názvy charakteristik aktiv ji budeme nazývat výnos j-té 

položky), 𝜎𝑗
2 , 𝑗 = 𝑁 + 1, … , 𝑁 + 𝑀, je rozptyl ceny položky (říkejme mu riziko změny 

výnosu položky či jen riziko položky) a 𝜌𝑗 ,𝑘 , 𝑗, 𝑘 = 𝑁 + 1, … , 𝑁 + 𝑀, nechť jsou 

korelace cen j-té a k-té položky.  

Výnosy položek spotřebního koše budou korelované s výnosy aktiv, označme 

tedy korelaci i-tého aktiva a j-té položky jako 𝜌𝑖𝑗 , 𝑖 = 1, … , 𝑁, 𝑗 = 𝑁 + 1, … , 𝑁 + 𝑀.  

Protože jde pořád o úlohu maximalizace „ 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů − 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů “, bude 

optimalizační úloha tohoto problému vypadat následovně:  

Maximalizovat 𝛼  𝑤𝑘𝑅𝑘
𝑁+𝑀
𝑘=1  −  1 − 𝛼    𝑤𝑘𝑤𝑙𝜎𝑘𝜎𝑙𝜌𝑘𝑙

𝑁+𝑀
𝑙=1

𝑁+𝑀
𝑘=1  , 20  (12) 

za podmínek  𝑤𝑖
𝑁
𝑖=1 = 1. 

Pokud jde o případ, kterým jsme se zabývali výše, kdy každá položka odpovídá 

jednomu aktivu, se kterým má stejný výnos a rozptyl a korelace je 100%, dostaneme 

z (12) úlohu (7).  

V reálném světě, jak jsme již zmínili v předchozí podkapitole, dochází poměrně 

často ke změnám jak očekávaných výnosů aktiv a položek spotřebního koše, tak i 

s tím spojeným změnám složení koše. Stejně tak se mohou měnit i korelace mezi 

položkami koše a aktivy. Zkoumejme z tohoto důvodu opět závislost vah na 

očekávaných výnosech aktiv a složení spotřebního koše a přidejme závislost na 

korelacích mezi aktivy a položkami koše a cenách těchto položek. 

Při řešení úlohy (12) tedy opět využijeme Lagrangeových multiplikátorů. 

Lagrangeova funkce bude mít tvar  

𝐿 𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑁 , 𝜆 = 𝛼  𝑤𝑘𝑅𝑘
𝑁+𝑀
𝑘=1  −  1 − 𝛼    𝑤𝑘𝑤𝑙𝜎𝑘𝜎𝑙𝜌𝑘𝑙

𝑁+𝑀
𝑙=1

𝑁+𝑀
𝑘=1    

+𝜆( 𝑤𝑖 − 1𝑁
𝑖=1 ).  

Parciálním derivováním podle 𝑤𝑖  dostaneme  

𝜕𝐿

𝜕𝑤 𝑖
= 𝛼𝑅𝑖 −  1 − 𝛼  2  𝑤𝑗

𝑁+𝑀
𝑗=1 𝜎𝑖𝜎𝑗𝜌𝑖𝑗  + 𝜆,  

derivováním podle 𝜆 pak máme 

𝜕𝐿

𝜕𝜆
=  𝑤𝑖

𝑁
𝑖=1 − 1.  

Položením parciálních derivací rovno nule nám vznikne soustava 𝑁 + 1 rovnic o 

𝑁 + 1 neznámých, která vypadá v maticovém tvaru následovně: 

                                                           
20

 𝑤𝑗 ≤ 0 pro 𝑗 = 𝑁 + 1, … , 𝑁 + 𝑀. 
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𝜎1
2 𝜎1𝜎2𝜌12 … 𝜎1𝜎𝑁𝜌1𝑁 1

𝜎2𝜎1𝜌21 𝜎2
2 … 𝜎2𝜎𝑁𝜌2𝑁 1

⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮

𝜎𝑁𝜎1𝜌𝑁1 𝜎𝑁𝜎2𝜌𝑁2 … 𝜎𝑁
2 1

1 1 … 1 0

 

 

𝛼𝑅1

2 1−𝛼 
−  𝑤𝑗𝜎1𝜎𝑗𝜌1𝑗

𝑁+𝑀
𝑗 =𝑁+1

𝛼𝑅2

2(1−𝛼)
−  𝑤𝑗𝜎2𝜎𝑗𝜌2𝑗

𝑁+𝑀
𝑗=𝑁+1

⋮
𝛼𝑅𝑁

2(1−𝛼)
−  𝑤𝑗𝜎𝑁𝜎𝑗𝜌𝑁𝑗

𝑁+𝑀
𝑗 =𝑁+1

1  

 
 
 
 

  

 

Je vidět, že při úpravě této matice na trojúhelníkový nebo diagonální tvar zůstanou 

na pravé straně koeficienty 𝑅𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁,  𝑤𝑗 , 𝑗 = 𝑁 + 1, … , 𝑁 + 𝑀,  a 𝜌𝑖𝑗 , 𝑖 =

1, … , 𝑁, 𝑗 = 𝑁 + 1, … , 𝑁 + 𝑀, v nejvýše první mocnině. Závislost vah optimálního 

portfolia na výnosech aktiv či složení spotřebního koše tedy bude, stejně jako 

v případě 100% korelovaných položek koše s příslušnými aktivy, lineární a lineární 

bude i závislost těchto vah na korelačních koeficientech položek koše s aktivy. Zda 

půjde v konkrétních případech o lineární růst či lineární pokles, opět závisí na 

koeficientech 𝜎𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁, a 𝜌𝑖𝑗 , 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑁. Váhy optimálního portfolia, jak je 

vidět, na změnách cen položek koše přímo nezávisí (žádné 𝑅𝑗 , 𝑗 = 𝑁 + 1, … , 𝑁 + 𝑀, 

se v soustavě rovnic, a tedy ani ve z těchto rovnic vyjádřených vahách nevyskytuje), 

je třeba si ale uvědomit, že položky koše jsou korelované s aktivy, a tedy že se 

změny cen položek promítnou do vah portfolia přes tyto korelace.  
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Závěr 

 

Markowitzova teorie, jejíž základní cíle a metody řešení jsme popsali v první 

kapitole, tvoří základ pro veškeré další práce zabývající se optimalizací portfolia. 

Základní myšlenka spočívá v kvantifikování očekávaných výnosů a rizika změny 

výnosů jako středních hodnot a směrodatných odchylek náhodných veličin „výnos 

aktiva či portfolia“. Pomocí těchto hodnot, ač může být ve skutečnosti značně 

obtížné je odhadnout, je pak možné zvolit váhy zastoupení aktiv v portfoliu tak, aby 

riziko změny výnosu portfolia bylo při daném očekávaném výnosu co nejnižší nebo 

aby byl očekávaný výnos portfolia co nejvyšší při dané míře rizika.  

Veškerá portfolia, která je možné složit z aktiv, jež máme k dispozici, tvoří 

v prostoru bodů *riziko, očekávaný výnos+ tzv. přípustnou množinu, která je z levé 

horní strany ohraničena tzv. efektivní hranicí, tj. množinou skládající se z portfolií, 

jejichž očekávaný výnos je při daném riziku maximální. Při zavedení bezrizikového 

aktiva se tato efektivní hranice změní na polopřímku zvanou Přímka kapitálového 

trhu, která osu y protíná v bodě odpovídajícím výnosu bezrizikového aktiva a je 

tečnou původní efektivní hranici. 

Že je vhodným rozložením investovaných prostředků do více aktiv možné 

snížení rizika, jsme ilustrovali hned na začátku první kapitoly na Příkladu 1.1. O něco 

složitější příklad, na který jsme již aplikovali popsanou Markowitzovu teorii, je pak 

Příklad 1.2, na kterém jsme ukázali, jak se volí váhy optimálního portfolia i 

s ohledem na investorův přístup (míru averze) k riziku. 

Ve druhé kapitole jsme pak představili Sharpeův Capital Asset Pricing Model 

(CAPM), který jednak přináší nový pohled na riziko, ale hlavně nově popisuje vztah 

mezi očekávaným výnosem a rizikem změny výnosu aktiva či portfolia pomocí 

koeficientu beta, který značí citlivost tohoto aktiva či portfolia na systematické 

(tržní) riziko.  

Na jednoduchém příkladu (Příklad 2.1) jsme pak ukázali, jak se model CAPM 

dá využít při výpočtu očekávané výnosnosti aktiva (například dluhopisu), který by 

měl investor požadovat, když zná kovarianci tohoto aktiva s tržním portfoliem, tedy 

i koeficient beta, výši bezrizikové úrokové míry (v praxi nahrazovanou např. 
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výnosností státních pokladničních poukázek) a očekávanou výnosnost trhu (v praxi 

nahrazovanou např. indexem S&P 500).  

V třetí kapitole jsme pak rozšířili základní cíl teorie portfolia, tedy volbu vah 

složení portfolia tak, aby byl očekávaný výnos maximální a riziko minimální, o to, že 

jde nově i o investorův spotřební koš. Popsali jsme metodu řešení tohoto nového 

problému a ukázali si na konkrétním příkladu (Příklad 3.1), jak se změní váhy složení 

optimálního portfolia právě přidáním spotřebního koše.  

V další části třetí kapitoly jsme pak zkoumali, jak se budou váhy portfolia 

měnit, když se bude měnit složení spotřebního koše, očekávané výnosnosti aktiv, 

očekávané změny cen položek koše nebo korelace mezi těmito změnami cen 

položek koše a očekávanými výnosnostmi aktiv. Diskuse této závislosti je velmi 

důležitá z hlediska praktického, neboť spotřební koš skutečného spotřebitele, 

očekávané výnosnosti skutečných aktiv, změny cen položek koše ani korelace mezi 

položkami a aktivy rozhodně nejsou konstantní v čase.  

Myslím, že třetí kapitolou byl splněn cíl daný v zadání práce, tedy vyřešení 

problému volby vah portfolia s ohledem na spotřební koš. Přitom pro řešení tohoto 

problému bylo nezbytně důležité seznámení se s teorií popsanou v první a druhé 

kapitole.  

Možné praktické využití teorie portfolia s ohledem na spotřební koš jsme 

zmínili v úvodu třetí kapitoly na příkladu budoucího důchodce. Díky výhodám 

uvedeným v tomto příkladu by bylo možné použít teorii jako základní myšlenku pro 

investování penzijních fondů, což se ale (zatím) v praxi neděje.  
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Řešení Příkladu 1.2 v programu Wolfram Mathematica 8 

(* Spočítáme nejprve očekávané výnosnosti (střední hodnoty) jednotlivých aktiv *) 

R1:=0.3*0.05+0.6*0.1+0.1*0.15 

R2:=0.3*0.02+0.6*0.2+0.1*0.22 

R3:=0.3*0+0.6*0.2+0.1*0.3 

 

(* Dále spočítáme rizika změny (rozptyly) těchto výnosností *) 

Var1:=(0.3*0.05^2+0.6*0.1^2+0.1*0.15^2)-(R1^2) 

Var2:=(0.3*0.02^2+0.6*0.2^2+0.1*0.22^2)-(R2^2) 

Var3:=(0.3*0^2+0.6*0.2^2+0.1*0.3^2)-(R3^2) 

 

(* Necháme si střední hodnoty a rozptyly vypsat *) 

R1 

0.09 

R2 

0.148 

R3 

0.15 

Var1 

0.0009 

Var2 

0.007056 

Var3 

0.0105 
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(* Dosadíme vše do účelové funkce a maximalizujeme *) 

 

(*alfa=1*) 

Maximize[{1*(R1*w1+R2*w2+R3*w3)-

0*(Var1*w1^2+Var2*w2^2+Var3*w3^2),w1+w2+w31,w10,w20,w30},{w1,

w2,w3}] 

{0.15,{w10.,w20.,w31.}} 

 

(*alfa=0,5*) 

Maximize[{0.5*(R1*w1+R2*w2+R3*w3)-

0.5*(Var1*w1^2+Var2*w2^2+Var3*w3^2),w1+w2+w31,w10,w20,w30},{w1

,w2,w3}] 

{0.0723203,{w1-5.60093×10
-9

,w20.541128,w30.458872}} 

 

(*alfa=0*) 

Maximize[{0*(R1*w1+R2*w2+R3*w3)-

1*(Var1*w1^2+Var2*w2^2+Var3*w3^2),w1+w2+w31,w10,w20,w30},{w1,

w2,w3}] 

{-0.0007418,{w10.824222,w20.10513,w30.0706476}} 
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Příloha č. 2: Řešení Příkladu 3.1 v programu Wolfram Mathematica 8 

 

(* Konstanty *) 

R1:=0.08 

R2:=0.02 

sigma1:=Sqrt[0.1] 

sigma2:=Sqrt[0.04] 

rho12:=-0.06 

z1:=0.4 

z2:=0.3 

alfa:=0.5 

 

 

(* Bez spotřebního koše *) 

Maximize[{alfa*(w1*R1+w2*R2)-(1-

alfa)*(((w1^2)*sigma1^2)+((w2^2)*sigma2^2)+2*w1*w2*sigma1*sigma2*rho12),

w1+w21,w10,w20},{w1,w2}] 

 

{0.00844868,{w10.5,w20.5}} 

 

 

(* w1 zjištěné pomocí Lagrangeových multiplikátorů *) 

((alfa*(R1-R2)/(1-alfa))-

2*sigma1*sigma2*rho12+2*sigma2^2)/(2*sigma1^2+2*sigma2^2-

4*sigma1*sigma2*rho12) 

 

0.5 
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(* Se spotřebním košem *) 

Maximize[{alfa*((w1-z1)*R1+(w2-z2)*R2)-(1-alfa)*((((w1-

z1)^2)*sigma1^2)+(((w2-z2)^2)*sigma2^2)+2*((w1-z1)*(w2-

z2)*sigma1*sigma2*rho12)),w1+w21,w10,w20},{w1,w2}] 

 

{0.00750439,{w10.692287,w20.307713}} 

 

 

(* w1 zjištěné pomocí Lagrangeových multiplikátorů *) 

((alfa*(R1-R2)/(1-alfa))+2*z1*sigma1^2-2*sigma1*sigma2*rho12+2*sigma2^2-

2*z2*sigma2^2+2*z2*sigma1*sigma2*rho12-

2*z1*sigma1*sigma2*rho12)/(2*sigma1^2+2*sigma2^2-4*sigma1*sigma2*rho12) 

 

0.692287 
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Příloha č. 3: Závislost vah z Příkladu 3.1 na očekávaných výnosech a 

složení spotřebního koše (Wolfram Mathematica 8) 

 

(* Původní konstanty *) 

 

R1:=0.08 

R2:=0.02 

sigma1:=Sqrt[0.1] 

sigma2:=Sqrt[0.04] 

rho12:=-0.06 

z1:=0.4 

z2:=0.3 

alfa:=0.5 

 

(* w1 v závislosti na z1 pro z1 od 0 do 1 *) 

 

ListLinePlot[{Table[{z1,((alfa*(R1-R2)/(1-alfa))+2*z1*sigma1^2-

2*sigma1*sigma2*rho12+2*sigma2^2-

2*z2*sigma2^2+2*z2*sigma1*sigma2*rho12-

2*z1*sigma1*sigma2*rho12)/(2*sigma1^2+2*sigma2^2-

4*sigma1*sigma2*rho12)},{z1,0,1,0.05}]},AxesLabel{"z1","w1"}] 
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(* w1 v závislosti na z2 pro z2 od 0 do 1*) 

 

ListLinePlot[{Table[{z2,((alfa*(R1-R2)/(1-alfa))+2*z1*sigma1^2-

2*sigma1*sigma2*rho12+2*sigma2^2-

2*z2*sigma2^2+2*z2*sigma1*sigma2*rho12-

2*z1*sigma1*sigma2*rho12)/(2*sigma1^2+2*sigma2^2-

4*sigma1*sigma2*rho12)},{z2,0,1,0.05}]},AxesLabel{"z2","w1"}] 

 

 

(* w1 v závislosti na R1 pro R1 od 0 do 0,2 *) 

 

ListLinePlot[{Table[{R1,((alfa*(R1-R2)/(1-alfa))+2*z1*sigma1^2-

2*sigma1*sigma2*rho12+2*sigma2^2-

2*z2*sigma2^2+2*z2*sigma1*sigma2*rho12-

2*z1*sigma1*sigma2*rho12)/(2*sigma1^2+2*sigma2^2-

4*sigma1*sigma2*rho12)},{R1,0,0.2,0.05}]},AxesLabel{"R1","w1"}] 
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(* w1 v závislosti na R2 pro R2 od 0 do 0,2 *) 

 

ListLinePlot[{Table[{R2,((alfa*(R1-R2)/(1-alfa))+2*z1*sigma1^2-

2*sigma1*sigma2*rho12+2*sigma2^2-

2*z2*sigma2^2+2*z2*sigma1*sigma2*rho12-

2*z1*sigma1*sigma2*rho12)/(2*sigma1^2+2*sigma2^2-

4*sigma1*sigma2*rho12)},{R2,0,0.2,0.05}]},AxesLabel{"R2","w1"}] 
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