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Úvod
Vztah k riziku – nejčastěji riziková averze a její konkrétní podoba – je ryze indi-
viduální charakteristikou každého subjektu (např. investora). Existuje více způ-
sobů, jak ji zachytit a matematicky modelovat. Právě vybudování potřebných
základů několika teorií a aplikace v oblasti finanční matematiky, výběru portfolia
akcií, je hlavním cílem této práce. Kromě poslední části (rozsáhlého příkladu)
je text psán klasickým matematickým stylem. Sestává především z definic, vět
(u klíčových je připojen zpravidla též důkaz), poznámek a ukázkových příkladů.

První kapitola nabízí více pohledů na pojem rizika a uvádí čtenáře do této
tematiky. Jedná se o několik exkurzí do minulosti, pomocí nichž se může seznámit
s významnými a zajímavými problémy. Nechybí tež stručný historický přehled
pokroků v této oblasti až do současnosti.

Ve druhé kapitole je odvozena od elementárních myšlenek teorie očekávané-
ho užitku a dále je text zaměřen speciálně na rizikovou averzi. Kromě Arrow-
Prattovy rizikové averze je popsáno i zesílení tohoto pojmu v Rossově smyslu.
Část prostoru je věnována též prospektivní teorii, která nabízí odlišný (behavi-
orální) pohled na vztah k riziku a tím umožňuje i vyřešení některých paradoxů
spojených s teorií očekávaného užitku.

Třetí kapitola dominuje rozsahem i významem. Postupně se zaměřuje na obec-
né koherentní rizikové míry, podtřídu spektrálních rizikových měr a na konkrétní
míry – hodnotu v riziku a očekávanou ztrátu. Jedná se o velmi aktuální téma,
které je námětem mnoha odborných článků v posledních letech.

Čtvrtá kapitola stručně nastiňuje téma stochastického progamování a jeho
možného využití při optimalizaci úloh souvisejících s modelováním averze vůči
riziku.

Poslední kapitola je jedním velkým příkladem na reálných burzovních datech.
Text je zaměřen na matematické postupy a výsledky, samotný zdrojový kód vy-
tvořeného programu je možno najít na přiloženém CD.

Text završují dodatky. Jedním je krátká poznámka k literatuře, jež byla v práci
použita. Dalším a důležitějším je polemika s odborným článkem.
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1. Úvod do problematiky
Cílem této kapitoly je představit problematiku, jíž se tato práce zabývá. Nezačne-
me však rovnou matematickým výkladem, ale krátkým zamyšlením se nad širšími
souvislostmi.

Znalost vlastního postoje k riziku (ve finančním smyslu) by měla být samozřej-
mostí pro každého z nás, neboť ovlivňuje prostřednictvím investičních rozhodnutí
náš život. Zejména finanční matematik by měl mít své názory promyšlené, aby
představenou teorii dokázal plně využít.

Proto uvádíme několik příkladů, které souvisí s teorií vyloženou v dalších
kapitolách a pomohou osvěžit intuici v oblasti finanční nejistoty. V další části
stručně popíšeme historický vývoj v oblasti modelování averze vůči riziku.

1.1 Motivace
Příklad. (Výběr portfolia podle Markowitze.) Dnes již klasický článek Harryho
Markowitze z roku 1952 [30] ukazuje jeden z možných přístupů, jak z množi-
ny aktiv vybrat v jistém smyslu optimální portfolio, a to včetně zvážení rizika.
Markowitzův článek je přelomový a dodnes aktuální. Následující kapitoly se však
zabývají jinými (novějšími) možnostmi řešení tohoto problému, chceme však tyto
teorie srovnávat - ukázat přednosti a nedostatky každé z nich. Zároveň, za účelem
zachování ucelenosti textu, nechceme čtenáře neobeznámeného s tímto tématem
zbytečně odkazovat na literaturu. Proto zde uvádíme stručné shrnutí jeho teorie.

Řešíme problém vyběru portfolia z N aktiv. Označme očekávaný výnos i-tého
aktiva ri (pro jednoduchost nebudeme značit rit v závislosti na časovém horizontu
t, který je pevný). Dále označme váhu i-tého aktiva v portfoliu jako xi, zřejmě
musí platit

∑N
i=1 xi = 1. Zakažme prodeje na krátko, tedy xi ≥ 0. Nakonec

označme σij kovarianci mezi výnosem i-tého a j-tého aktiva. Připomeňme, že∑N
i=1 rixi je výnos portfolia pro daná xi a ri, jako R označujeme požadovaný

výnos. Markowitz navrhuje jako řešení uvažovat optimalizační úlohu ve tvaru:

minimalizovat
N∑
i=1

N∑
j=1

σijxixj

za podmínek
N∑
i=1

rixi ≥ R

N∑
i=1

xi = 1

xi ≥ 0, i = 1, ..., N

Jedná se tedy o minimalizaci rozptylu výnosu portfolia pro výši výnosu ale-
spoň R. Budeme-li řešit tuto úlohu pro všechny možné hodnoty R, kterých lze
s danými N aktivy dosáhnout, získáme z množiny všech přípustných řešení tzv.
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eficientní množinu. Z ní již dokáže investor na základě vlastního uvážení vybrat
optimální portfolio.

Podrobné informace k tomuto tématu lze nalézt např. v [16, kap. I.9].

Příklad. (Petrohradský paradox.) Za tímto názvem se skrývá matematická úlo-
ha, jež byla spolu s několika možnými řešeními popsána již v roce 1738 Danielem
Bernoullim v článku [7]. V této práci ji uvádíme ze dvou důvodů. Zaprvé ukazuje
vztah mezi matematickou teorií a realitou, který není vždy přímočarý. Zadruhé
úzce souvisí s užitkovými funkcemi, jimiž se zabýváme ve 2. kapitole.

Jakou cenu jsme ochotni zaplatit, abychom si zahráli následující hru? Petr hází
(spravedlivou) mincí, dokud nepadne hlava. V případě, že padne hned v prvním
hodu, vyplatí hráči 1 peněžní jednotku. Padne-li v druhém hodu, výplata je 2,
ve třetím 4 atd., obecně je výhra 2n−1 Kč, kde n označuje počet hodů mincí do
padnutí hlavy včetně.

Pokusme se racionálně ohodnotit tuto hru. Pokud jako kritérium zvolíme
střední hodnotu, dostaneme

∑∞
i=0 2i2−(i+1) =∞. Z toho plyne, že nabídku zahrát

si tuto hru bychom měli přijmout za libovolně vysokou cenu. To je ale v protikladu
s intuicí. Bernoulli navrhuje jistý postup, který tuto hru hodnotí v závislosti na
počátečním bohatství hráče, výsledná formule je

∏∞
i=0

2i+1√
2i − a, kde a je počá-

teční bohatství hráče. Pro a = 0 má hra cenu přesně 2. Pokud hráč vlastní milión,
hodnota hry se zvýší jen na přibližně 11. Jinou možnost, jak hru ocenit, navrhnul
Gabriel Cramer. Argumentuje, že od jisté meze je racionální hráč vůči výši výhry
indiferentní. Zvolíme-li tuto mez dostatečně vysokou, např. 230 (přibližně miliar-
da), pak užitím střední hodnoty hru oceníme na 30 ∗ 1/2 + 1/2 + 1/4 + ... = 16.
Další Cramerovou metodou je uvažovat, že užitek z peněz je druhou odmocninou
z nominální částky, výsledkem je hodnota hry přibližně 3.

Všimněme si, že tento jednoduchý příklad vygeneroval několik navzájem od-
lišných řešení, nicméně o žádném z nich nelze objektivně říci, že je špatné či
správné. Toto je povaha úloh s nejistotou, kterými se v práci zabýváme.

Dodejme, že petrohradský paradox je neustále předmětem zkoumání, zajímavé
empirické výsledky lze nalézt např. ve článku [25].

Poznámka 1. (Deriváty a riziko.) Vztahem k riziku jsou specifické finanční de-
riváty, instrumenty, kterých již dnes existuje nepřeberné množství. Rozsáhlou
publikací na toto téma je [20], zmiňmě několik faktů. Obecně je možné je použít
ke třem účelům - hedgování (zajištění se proti riziku), spekulacím a ke hledání ar-
bitráže na trhu. Stejně dobře jako je lze využít k zásadní redukci rizika budoucího
vývoje, může spekulace s nimi vést k významným ztrátám. A to jak z pohledu
malého investora, tak i velké instituce.

Příkladem druhého typu je chování Nicka Leesona, který měl pro Barings
Bank hledat arbitrážní příležitosti na trhu s japonskými futures. Z arbitražéra se
stal spekulantem, malé ztráty se snažil spravit obchody s větším objemem. To
se mu nezdařilo a nakonec způsobil ztrátu zhruba jedné miliardy dolarů, která
vedla k pádu banky. Jiným případem individuálního selhání je Jérôme Kerviel ze
Société Générale.

Nejen spekulace vede k problémům. U některých finančních derivátů je pro-
blém se samotným určením jejich ceny a rizika s nimi spojeného, což sehrálo roli
i ve finanční krizi roku 2008, viz [46].
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1.2 Historické souvislosti
Úvodní kapitolu zakončíme historickým přehledem vývoje přístupu k riziku v od-
borné literatuře.

Jak sám H. Markowitz popisuje ve článku [31], před rokem 1952 scházela teorie
zahrnující diverzifikační efekt mezi aktivy, což byl zřejmý nesoulad s investiční
praxí a intuicí. Jeho článek „Portfolio Optimization“ byl proto z dnešního po-
hledu velkým průlomem. Je však třeba připomenout, že se ve své době nesetkal
s velkým úspěchem [49, kap. 1], zejména mimo akademickou půdu. Důvodem byla
technická zaostalost, neboť Markowitzem navržený postup – úloha kvadratického
programování – byla bez počítačů neřešitelná.

Další revoluce podle [49, kap. 1] přišla v 70. letech. Zvýšení popularity finanč-
ních derivátů a nutnost jejich oceňování v této době již nebrzdily počítače. Bylo
však potřeba rozvinout teorii v oblasti spojitých finančních modelů. Známým
výsledkem této doby je např. Black-Scholesova stochastická diferenciální rovnice.

Za třetí a zatím poslední revoluci G. Szegö v [49, kap. 1] považuje vznik měr
rizika. Článek definující koherentní míry rizika [4] vznikl v roce 1997, dokončen
byl v roce 1999 a nastartoval další rozvoj teorie, pokračující až do současnos-
ti. Spolupracovali na něm čtyři autoři – P. Artzner, F. Delbaen, J.-M. Eber a
D. Heath. Zajímavou třídou koherentních měr jsou tzv. spektrální míry rizika
představené v [1].
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2. Teorie očekávaného užitku
Již v motivační části jsme na příkladu petrohradského paradoxu viděli, že dělání
ekonomických rozhodnutí jen na základě střední hodnoty by vedlo k jasným ne-
srovnalostem mezi teorií a skutečností. Také jsme nebyli schopni zavrhnout žádné
z navržených řešení, ačkoli byly numerické výsledky navzájem rozdílné. Podobný
princip fungoval u Markowitzovy teorie – výběr z množiny efektivních portfolií
byl ponechán na investorovi. Tuto subjektivitu vnímání hodnoty peněz, či jejich
„morální hodnotu“ , jak je nazvána v [7], zachycuje teorie očekávaného užitku
(EUT).

Tato teorie byla již několirát studována i v rámci fakulty – je popsána v [26],
aplikována je např. v [28]. Proto základní aspekty probereme maximálně struč-
ně (ale uceleně). Více se zaměříme na vztah k riziku a budeme též komentovat
nedostatky EUT a možné alternativní přístupy.

2.1 Užitkové funkce
V této části ukážeme odvození užitkové funkce (tedy funkce, která zachycuje sub-
jektivní vnímání peněz) a jejího tvaru. Mohli bychom začít samotnou definicí,
jako tomu je např. v [26], [28], tím bychom však přeskočili několik zajímavých
myšlenek.

Poznamenejme, že obecnější výklad (v metrických prostorech) s řadou příkla-
dů lze nalézt v [18].

Poznámka 2. Vycházejme z předpokladu, že investor (spotřebitel) dokáže porov-
návat subjektivní užitek z různých kombinací statků. V případě n statků značme
x = (x1, ..., xn) kombinaci statků, kde xi značí množství i-tého statku. Tedy oče-
káváme, že investor pro libovolnou dvojici x a y z jisté uzavřené konvexní množiny
S ⊂ Rn určí jednu z relací

• x � y (preferuje neostře x před y, x je pro něj nejméně tak preferované
jako y,

• x � y, pokud x � y, ale ne y � x (ostře preferuje x před y),

• x ∼ y, pokud x � y a y � x (x a y jsou pro něj indiferentní),

• x � y, y � x (analogicky).

Tyto axiomy se někdy označují jako von Neumann-Morgensternovy axiomy,
podle práce [32]. Předpokládejme, že uvedené relace splňují

(a) (úplnost) pro každé x,y ∈ S platí buď x � y nebo y � x,

(b) (reflexivita) pro každé x ∈ S platí x � x,

(c) (tranzitivita) pokud platí x � z a z � y, pak také x � y,

(d) (spojitost) pro každé x ∈ S jsou množiny {µ ∈ S : x � µ} a {λ ∈ S : λ � x}
otevřené,
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pak existuje spojitá reálná funkce U taková, že

U(x) > U(y)⇔ x � y, U(x) = U(y)⇔ x ∼ y.

Poznamenejme, že body (a), (b) a (c) jsou intuitivní, (d) pak zaručuje spojitost
funkce U . O funkci U mluvíme jako o ordinální užitkové funkci – její číselné
hodnoty nemají žádnou vypovídací hodnotu, zachovává však preference (pořadí)
mezi kombinacemi statků. Detailněji viz [22].

Definice 1. Objekt L = {X, π′}, kde X = (x1, ...,xm) je vektor kombinací statků
a π = (π1, ..., πm),

∑m
i=1 πi = 1 jim přináležejích pravděpodobností, nazveme hrou

(loterií).

Poznámka 3. Smyslem her je rozšířit úvahy o nejistotu, která je zprostředkována
stochastickým vektorem π. Předpokláme, že na množině her také existují relace
�, ∼, �, splňující axiomy úplnosti, reflexivity a tranzitivity. A konečně nechť
platí následující axiomy [22]

(e) (nezávislost) Nechť L1 = {(x1, ...,xi, ...xm), π} a L2 = {(x1, ..., z, ...,xm), π}.
Pokud xi ∼ z, pak L1 ∼ L2. Poznamenejme, že z nemusí být jen kombinace
statků, může to být také hra. V takovém případě zápis z v L2 značí jistou
l-tici (z1, ..., zl) a i-tá složka π je l-tice πi-násobku pravděpodobností ve hře
z.

(f) (spojitost 2) Nechť x1 � x2 � x3. Pak existuje pravděpodobnost π tako-
vá, že platí x2 ∼ {(x1,x3), (π, 1 − π)′}. Pokud není x1 ∼ x3, pak je tato
pravděpodobnost určena jednoznačně.

(g) (dominance) Mějme dvě hry lišící se pravděpodobností kombinací statků L1 =
{(x1,x2), (π1, 1 − π1)

′}, L2 = {(x1,x2), (π2, 1 − π2)
′}. Pokud x1 � x2, pak

L1 � L2 právě tehdy, když π1 > π2.

Věta 1. Za platnosti axiomů (a) – (g) investor s užitkovou funkcí Ũ při volbě mezi
hrami L1, L2, ... zvolí tu, která přináší nejvyšší očekávaný užitek

∑m
i=1 πiŨ(xi) =

EŨ(x).

Důkaz. Viz [22].

Poznámka 4. Axiomy (f) a (g) zaručují (viz [22]), že Ũ je tzv. kardinální užitková
funkce. To znamená, že její číselné hodnoty dávají informaci o velikosti užitku
(tj. nejen o pořadí). Pro L = {X, π} označme u(L) :=

∑m
i=1 πiŨ(xi). Pak u(L) se

nazývá (von Neumann-Morgensternovou) užitkovou funkcí. Lze ji dále zobecnit na
u(L) =

∫
Ũ(x)π(x)dx, pokud namísto pravděpodobností (π1, ..., πm) uvažujeme

hustotu π(x).

Poznámka 5. Von Neumann-Morgensternova užitková funkce (i kardinální užit-
ková funkce Ũ) je určena vzhledem k ordinální užitkové funkci jednoznačně až na
transformaci u(x)→ a+ bu(x), b > 0 [22]. Proto pokud pro nějaké a ∈ R, b > 0
platí v(x) = a+ bu(x), značíme v ∼ u. Přejděme nyní konečně k základní definici
této kapitoly.

Definice 2. Buď I interval. Neklesající funkci u : I → R nazýváme užitková
funkce.
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Poznámka 6. Předpokládáme, že je užitková funkce neklesající – to odpovídá
intuitivní představě, že s rostoucím bohatstvím investorovi užitek nikdy neklesá.
Argumentem u je loterie, nicméně může nastat degenerovaný (deterministický)
případ, zpravidla budeme používat značení u(W ) jako užitek z bohatství ve výši
W .

Také pojmy loterie a hra budeme používat volněji, ve smyslu diskrétní ná-
hodné veličiny.

2.2 Averze vůči riziku
V předchozí části jsme na základě preferencí investora a několika axiomů odvodili
užitkovou funkci, která na reálné ose zachycuje subjektivní vnímání bohatství.
Zde ukážeme, jak využít této funkce k rozpoznání investorova vztahu k riziku
resp. k jeho modelování. Představa, že postoj investora k riziku závisí na da-
ném bohatství investora trvá už od dříve zmiňovaného Bernoulliho článku [7]. To
zdůvodňuje znění následující definice.

Definice 3. Řekneme, že investor je rizikově averzní na hladině bohatství W ,
jestliže pro každou reálnou náhodnou veličinu ε, Eε = 0, Var(ε) > 0, platí

u(W ) > Eu(W + ε).

Investor je globálně rizikově averzní, je-li rizikově averzní na každé hladině
bohatství W , W ∈ I ⊂ R.

Věta 2. [22] Investor je globálně rizikově averzní tehdy a jen tehdy, je-li jeho
užitková funkce u : I → R striktně konkávní na I.

Důkaz. Je-li užitková funkce striktně konkávní, pak pro libovolné (ale pevně zvo-
lené)W z Jensenovy nerovnosti plyne E[u(W +ε)] < u(E[W +ε]) = u(W ), neboť
předpokládáme Eε = 0.

Naopak je-li investor rizikově averzní na hladiněW , uvažujme ε splňující P[ε =
λa] = 1 − λ, P[ε = −(1 − λ)a] = λ. Zřejmě Eε = 0 a tedy z definice plyne
u(W ) > Eu(W + ε). Snadno ověříme, že W = λ(W − (1−λ)a) + (1−λ)(W +λa)
a u(W + ε) = λu(W − (1− λ)a) + (1− λ)u(W + λa).

Poznámka 7. Je samozřejmé, že investor nemusí být rizikově averzní. Nechť
interval I ⊂ R. Je-li jeho užitková funkce lineární na I, pak říkáme, že je rizikově
neutrální na I. Je-li jeho užitková funkce konvexní na I, pak říkáme, že vyhledává
riziko na I. My se však dále v textu budeme zaměřovat na rizikově averzního
investora.

Abychom mohli srovnávat různé investory podle velikosti jejich averze k riziku,
musíme ohodnotit, nakolik si cení jistoty. To je smyslem následující definice.

Definice 4. [34] Nechť má investor dané bohatství W , užitkovou funkci u, a ε je
náhodná veličina s nulovou střední hodnotou. Pak částku ΠW,ε splňující Eu(W +
ε) = u(W −ΠW,ε) nazýváme riziková prémie (ε na hladiněW ) a částkuW −ΠW,ε

nazýváme peněžní ekvivalent (W + ε).

Poznámka 8. Riziková prémie je určena jednoznačně, neboť u je striktně rostoucí
spojitá funkce. Předpoklad Eε = 0 lze zobecnit na Eε = µ < ∞, zřejmě totiž
Eu(W + ε) = Eu(W + µ+ ε− µ), tedy ΠW+µ,ε−µ = ΠW,ε.
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Poznámka 9. Použijme nyní na Eu(W+ε) = u(W−ΠW,ε) Taylorův rozvoj. Před-
pokládejme, že je u dostatečně hladká (nejméně dvakrát spojitě diferencovatelná).
Pro levou stranu pak máme E[u(W+ε)] = E[u(W )+εu′(W )+ 1

2
ε2u′′(W )+o(ε2)] =

u(W ) + 1
2
Var(ε)u′′(W ) + o(Var(ε)), kde druhá rovnost plyne z linearity střední

hodnoty a Eε = 0. Pro pravou stranu u(W−ΠW,ε) = u(W )−ΠW,εu
′(W )+o(ΠW,ε).

Tedy pro Var(ε) blízký 0 máme u(W )−ΠW,εu
′(W ) ≈ u(W )+ 1

2
ε2u′′(W ), po úpravě

dostáváme vztah
ΠW,ε ≈ −

1

2

u′′(W )

u′(W )
Var(ε).

Toto odvození popsal T. J. Pratt v klasickém článku [34]. Je motivací následující
definice.

Definice 5. Buď u dvakrát spojitě diferencovatelná užitková funkce na S ⊂ R.
Pak funkci r(W ) definovanou předpisem

r(W ) := −u
′′(W )

u′(W )

nazýváme Arrow-Prattovou funkcí absolutní rizikové averze (ARA funkce).

Poznámka 10. Zřejmě platí vztah: r(W ) = − d
dW

log u′(W ) a jemu inverzní u ∼∫W
exp(−

∫ x
r(y)dy)dx.

Pro investora rizikově averzního na hladiněW platí, že u′(W ) > 0 a u′′(W ) < 0
(užitková funkce je striktně rostoucí a striktně konkávní), tedy r(W ) > 0.

Definice 6. Řekneme, že investor A s užitkovou funkcí uA je lokálně méně rizi-
kově averzní na hladině W než investor B (s užitkovou funkcí uB), pokud existuje
δ ∈ R+ takové, že pro každou náhodnou veličinu ε splňující ε = 0, V ar(ε) < δ
platí ΠA

W,ε < ΠB
W,ε, kde ΠA

W,ε (resp. ΠB
W,ε) je riziková prémie příslušející užitkové

funkci uA (resp. uB).
Platí-li tato nerovnost pro všechna W a všechna ε, pak řekneme, že investor

A je globálně více rizikově averzní než investor B.

Poznámka 11. Hodnota užitková funkce v daném bodě nevypovídá nic o riziko-
vé averzi investora, hodnota ARA funkce ano. Ze vztahu ΠW,ε ≈ −1

2
u′′(W )
u′(W )

V ar(ε)
totiž plyne, že v lokálním případě bychom mohli ekvivalentně investory srovná-
vat podle jejich ARA funkcí namísto jejich rizikových prémií. Následující věta
dokazuje platnost téhož v globálním případě.

Věta 3. Nechť investor A (resp. B) má užitkovou funkci uA (resp. uB) a jí
odpovídající ARA funkci rA (resp. rB) a rizikovou prémii ΠA

W,ε (resp. ΠB
W,ε). Pak

následující podmínky jsou ekvivalentní

(i) rA(W ) > rB(W ) pro každé W ,

(ii) ΠA
W,ε > ΠB

W,ε pro všechny náhodné veličiny ε a všechna W .

Důkaz. (S pomocí [22], jiný důkaz obsáhlejšího tvrzení lze nalézt v [34].)
(i) ⇒ (ii). Protože uA a uB jsou striktně rostoucí, existuje funkce v(x) :=

uA(u−1B (x)). Platí uA(W ) = v(uB(W )), v je zjevně také striktně rostoucí, dvojitým
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zderivováním získáme

v′′(x) =

(
u′A(y)

u′B(y)

)′
=

u′′A
(u′B)2

− u′Au
′′
B

(u′B)3
= − u′A

(u′B)2

(
u′′B
u′B
− u′′A
u′A

)
=

=
u′A

(u′B)2
(rB − rA),

kde jsme nejprve označili y = u−1B (x) a pak jsme argument pro přehlednost vypus-
tili. Tedy v je striktně konkávní právě tehdy, když rA(y) > rB(y). Z definice riziko-
vé prémie, funkce v a Jensenovy nerovnosti máme uA(W−ΠA

W,ε) = EuA(W+ε) =
Ev(uB(W + ε)) < vEuB(W + ε) = v(uB(W − ΠB

W,ε)) = uA(W − ΠB
W,ε). Tedy

uA(W − ΠA
W,ε) < uA(W − ΠB

W,ε) a vzhledem k tomu, že uA je striktně rostoucí,
máme (ii).

(ii) ⇒ (i). Uvažujme náhodnou veličinu ε s rozdělením definovaným P[ε =

x] = P[ε = −x] = 1
2
. Pro x → 0 platí Πi

W,ε ≈
ri(W )x2

2
, i = 1, 2. Z předpokladu

ΠA
W,ε > ΠB

W,ε, tedy také rA(W ) > rB(W ).

Poznámka 12. Všimněme si úlohy funkce v v předchozím důkazu. Aplikací
striktně konkávní funkce na užitkovou funkci dostaneme užitkovou funkci rizi-
kově více averzního investora.

Věta 4. [34] Nechť má investor užitkovou funkci u(W ) a jí odpovídající ARA
funkci r(W ). Pak jsou následující tvrzení ekvivalentní.

(i) r(W ) je striktně klesající funkce,

(ii) ΠW,ε je striktně klesající funkcí W pro všechny náhodné veličiny ε.

Důkaz. Podle [34]. Pro libovolné x a W stačí použít předchozí větu pro uB(W ) =
u(W ) a uA(W ) = u(W + x).

Poznámka 13. Předchozí věta zůstane v platnosti, pokud „striktně klesající“
nahradíme „striktně rostoucí“, příp. pokud slovo „striktní“ vypustíme. Dále ne-
musí být W ∈ R, stačí aby W ∈ I pro nějaký interval, pak ale musí být také
W + ε ∈ I.

Věta 5. Nechť má investor užitkovou funkci u(W ) a jí odpovídající ARA funkci
r(W ). Pokud je r(W ) striktně klesající funkce, pak u′′′(W ) > 0.

Důkaz. Pro stručnost opět vynecháme argument. Víme u′ > 0 , u′′ < 0, z před-
pokladu dále r′ < 0, stačí si tedy rozmyslet znaménka ve vztahu r′ =

(
−u′′

u′

)
=

−(u′)−2(u′′′u′ − (u′′)2).

Poznámka 14. [34] uvažoval též jiný přístup. Dosud jsme předpokládali, že po-
čáteční bohatství se po hře změní na W + ε, další možností je, že hra změní
bohatství úměrně na jeho počátečním stavu, tj. Wε. V takovém případě můžeme
definovat proporcionální rizikovou prémii π∗W,ε jako konstantu splňující rovnost
Eu(W + εW ) = u(W −Wπ∗W,ε). Všimněme si, že platí πW,εW = Wπ∗W,ε. Relativní
rizikovou averzi (RRA) na hladiněW pak značíme jako r∗(W ) a pomocí Tayloro-
va rozvoje můžeme ukázat vztah r∗(W ) = Wr(W ). Lze dokázat obdobné tvrzení
jako je věta 3, viz [34].
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Příklad.

(i) (DARA, IARA, CARA) Zaměřme se nyní na tvar ARA funkce, neboť právě
ten v sobě nese pro nás klíčovou informaci, jaký je investorův vztah k ri-
ziku. Předpokládejme náhodnou veličinu ε definovanou P[ε = 100 000] =
P [ε = −90 000] = 1

2
, investora s užitkovou funkcí u(W ) a hladiny bohatství

W1 = 100 000, W2 = 1 000 000. Jaký vztah očekáváme mezi ΠW1,ε a ΠW2,ε?
Přirozené je jistě předpokládat ΠW1,ε > ΠW2,ε, neboť na hladiněW1 investor
s pravděpodobností 1

2
přijde takřka o všechen majetek. Podle věty 4 tedy ta-

ké r(W1) > r(W2). Zobecníme-li úvahu, dospějeme k třídě klesajících ARA
funkcí (DARA). Pro úplnost terminologie zmiňme ještě konstantní ARA
funkce (CARA) a rostoucí ARA funkce (IARA). CARA funkce snadno zís-
káme pomocí vztahu u ∼

∫W
exp(−

∫ x
r(y)dy)dx, zřejmě pro r(W ) = c

máme u(W ) ∼ W pro c = 0 , u(W ) ∼ −e−cW pro c > 0 a u(W ) ∼ e−cW pro
c < 0 [34]. Obvykle se nazývají exponenciální užitkové funkce. Všimněme
si, že u(W ) ∼ u(W + x).

(ii) (HARA) Významnou třídou užitkových funkcí jsou hyperbolické ARA funk-
ce [22], pro něž

u(W ) =
1− γ
γ

(
aW

1− γ
+ b

)γ
, b > 0.

Funkce je definována pro hladiny bohatství splňující aW
1−γ + b > 0. Snadno

odvodíme

r(W ) =
a(1− γ)

aW + (1− γ)b
, t(W ) :=

1

r(W )
=

W

1− γ
+
b

a
,

kde zavedenou funkci t(W ) = 1
r(W

nazýváme (absolutní) riziková toleran-
ce, z čehož plyne alternativní název HARA funkcí LRT (lineární riziková
tolerance).

Do této třídy patří různé významné DARA a CARA funkce. Mezi ně patří
lineární (limitně pro γ → 1), kvadratická (γ = 2), exponenciální (γ →
−∞, b = 1), mocninné (γ < 1, b = 0) a logaritmická (γ → 0, b = 0).

(iii) (SAHARA) Nová třída užitkových funkcí byla představena ve článku [21].
SAHARA, tedy symetrické asymptotické HARA funkce, jež jsou definovány
na celé reálné ose a jejich ARA funkce je ve tvaru

A(W ) =
α√

β2 + (w − d)2
> 0,

kde β > 0 je parametr měřítka, α > 0 parametr rizikové averze a d ∈ R
interpretujeme jako tzv. hraniční bohatství. Hlavním specifikem SAHARA
funkcí je, že ARA funkce je klesající pro W > d, rostoucí pro W < d a
konečná pro W = d (nabývá v d svého maxima). Samozřejmě je zachována
konkávnost u(W ). Uvažujme d = 0. Vidíme, že pro β ↘ 0 máme A(W ) =
α
x
(HARA). Dále pro α = γβ a β ↗ ∞ máme CARA s parametrem γ.

Samotnou užitkovou funkci lze opět získat integrováním viz [21].
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2.3 Averze vůči riziku podle Rosse
Zatím jsme vyložili averzi k riziku podle Arrow-Pratta. Tento přístup má však
nedostatky. S. A. Ross ve článku [42] uvádí příklad, z něhož plyne, že pokud
je počáteční bohatství náhodné, pak už věta 3 obecně neplatí. Arrow-Prattova
ARA funkce selhává, pokud je riziko vždy přítomno. Ukážeme, že tento problém
odstraníme, budeme-li uvažovat jinou, silnější míru averze vůči riziku. Tato teorie
byla popsána ve článku [42].

Poznámka 15. Popišme pro jistotu předchozí myšlenku matematicky. Buď ω
náhodná veličina značící počáteční bohatství a ε náhodná veličina značící riziko.
Jako rizikovou prémii uvažujeme Πω,ε splňující vztah Eu(ω+ε) = E[ω−Πω,ε]. Měj-
me nyní dva investory s užitkovými funkcemi uA (resp. uB) a jim odpovídajícím
ARA funkcemi rA (resp. rB), které pro každé W splňují vztah rA(W ) > rB(W ).
Pak nemusí být ΠA

ω,ε > ΠB
ω,ε.

Definice 7. (Averze vůči riziku podle Rosse.) Řekneme, že investor s užitkovou
funkcí uA je silně averznější vůči riziku (má větší averzi vůči riziku podle Rosse)
než investor s užitkovou funkcí uB, pokud platí

inf
W

A′′(W )

B′′(W )
≥ sup

W

A′(W )

B′(W )
.

Značíme uA ⊇R uB.

Poznámka 16. Ekvivalentně můžeme říci, že investor s užitkovou funkcí uA je
silně averznější vůči riziku než investor s užitkovou funkcí uB, pokud existuje
λ ∈ R takové, že pro všechna W1, W2 platí A′′(W1)

B′′(W1)
≥ λ ≥ A′(W2)

B′(W2)
.

Všimněme si, že v Arrow-Prattově smyslu jsme srovnávali rizikovou averzi
investorů na dané hladiněW . Fakt, že jejich ARA funkce splňují rA(W ) > rB(W )
pro všechna W , budeme nadále značit uA ⊇AP uB.

V následujících větách shrneme základní vlastnosti averze vůči riziku podle
Rosse.

Věta 6. Pokud uA ⊇R uB, pak také uA ⊇AP uB. Opačná implikace neplatí.

Důkaz. Implikace je zřejmá, užijeme-li ekvivalentní definici averze vůči riziku pod-
le Rosse z poznámky. Pak totiž stačí zvolit W1 = W2 a upravit nerovnost.

Že neplatí opačná implikace, můžeme dokázat derivováním např. pro dvojici
užitkových funkcí −e−aW , −e−bW , a > b, viz [42].

Věta 7. Následující tvrzení jsou ekvivalentní

(i) uA ⊇R uB,

(ii) existuje funkce g taková, že g′ ≤ 0, g′′ ≤ 0 a λ ∈ R+ a platí uA = λuB + g,

(iii) pro každé ω a ε takové, že E[ε|ω] = 0, ΠB
ω,ε a ΠB

ω,ε splňující EuA(ω + ε) =
EuA(ω − ΠA

ω,ε), EuB(ω + ε) = EuB(ω − ΠB
ω,ε) platí ΠA

ω,ε ≥ ΠB
ω,ε.

Důkaz. Viz [42].
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Definice 8. Řekneme, že užitková funkce umá klesající absolutní rizikovou averzi
(DARA) podle Rosse, jestliže pro každé W ∈ R, x > 0 platí u(W ) ⊇R u(W + x).

Analogicky definujeme rostoucí absolutní rizikovou averzi (IARA) podle Ros-
se.

Věta 8. Následující tvrzení jsou ekvivalentní

(i) užitková funkce u má DARA podle Rosse,

(ii) existuje x ∈ R takové, že pro každé W platí u′′′(W )
u′′(W )

≤ x ≤ u′′(W )
u′(W )

.

Důkaz. Viz [42].

Poznámka 17. Koncept klesající (či rostoucí) absolutní rizikové averze tedy bylo
také nutné upravit. Poznamenejme, že definice DARA podle Rosse je silnější než
podle Arrow-Pratta.

Bod (iii) věty 7 ukazuje kýžený vztah mezi rizikovými prémiemi, je-li počáteč-
ní bohatství náhodné. Dále lze ukázat (viz [42]), že pro užitkovou funkci mající
DARA podle Rosse při náhodném počátečním bohatství riziková prémie s rostou-
cím bohatstvím klesá. Tedy Rossovo uspořádání má na rozdíl od Arrow-Prattova
přístupu očekávané chování při náhodném počátečním bohatství.

2.4 Nedostatky teorie očekávaného užitku
Modelování vztahu subjektu k riziku je možno provést různými způsoby, prá-
vě různorodost možných řešení dala vzniknout naší práci. V této kapitole jsme
představili teorii očekávaného užitku, která je intuitivně zachycena již ve článku
zabývajícím se petrohradským paradoxem [7] (například v podobě kvadratické
užitkové funkce). Von Neumann-Morgensternovy axiomy umožňují vybudování
matematicky přesné teorie, Arrow-Prattova ARA funkce ukazuje možný popis
vztahu investora k riziku. Uvedli jsme také silnější přístup podle Rosse, který
přejímá celý aparát a přináší užitečné zobecnění. V této oblasti je publikováno
množství dalších článků, jimž by jistě mohl být věnován prostor, kdyby teorie
očekávaného užitku byla jediným tématem této práce. Není tomu tak a jsme pře-
svědčení, že nejdůležitější již bylo řečeno. Mohli bychom zde výklad ukončit, ale
jednou z ambicí této práce je zkoumání vztahu modelů k realitě, proto na chvíli
přerušíme matematický výklad a zamýslíme se, jak tomu je tomu u EUT.

Položili jsme si přirozenou otázku, jestli EUT má nějaké nedostatky. Kritika
se v literatuře vyskytuje v několika rovinách. Prvním z nich je neschopnost EUT
vysvětlit Ellsbergův a Allaisův paradox (pro jejich popis viz [18, př. 2.32] a [18, př.
2.75]). Množství empirických pokusů na jejich bázi (např. [23]), ve kterých se sub-
jekty chovají tak, že jejich rozhodnutí nelze popsat pomocí EUT dalo vzniknout
„prospektivní teorii“ . Tu představíme na konci této podkapitoly. P. A. Samuleson
v článku [43] popisuje zajímavý praktický problém, kdy svému kolegovi (nema-
tematikovi) nabízí hru ε, jež je charakterizována P[ε = 200] = P[ε = −100] = 1

2
.

Ačkoli kolega odmítá, navrhuje hru, která by sestávala ze stonásobného opakování
ε (za nezávislosti mezi jednotlivými hrami). Pokud označíme jeho počáteční hla-
dinu bohatství W a předpokládáme, že by ε zamítl na libovolném bodě intervalu
[W − 10000,W + 20000], pak se kolega nemůže chovat podle EUT. Nahlédne-
me totiž, že pokud pro 0 < k < 99 kolega odmítá k-násobné hraní ε, pak musí
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odmítat též (k + 1)-násobné hraní ε (je ve specifikovaném intervalu). Samuelson
argumentuje, že kolega měl raději navrhnout stonásobné opakování hry ε′, kde
P[ε = 2] = P[ε = −1] = 1

2
. V tom případě můžeme považovat zakřivení užitkové

funkce za dostatečně malé a hra je tedy z pohledu EUT přijatelná. Nechejme však
na čtenáři zamyšlení, jak by se rozhodl v případě hry navržené Samuelsonovým
kolegou.

Dále zašel v úvaze M. Rabin ve článku [35]. Zamítá-li na dostatečně velkém
intervalu počátečního bohatství investor malou sázku, která je pro něj výhodná,
pak pro větší sázky má velmi vysokou averzi k riziku. Vezměme si např. hod
spravedlivou mincí, výplatu 11 v případě výhry a ztrátu 10 při prohře. Nepřijme-
li investor tuto sázku na žádné hladině bohatství a speciálně na hladině W , pak
z konkávnosti u máme

u′(W + 11) ≤ u(W + 11)− u(W )

11
<

10

11

u(W )− u(W − 10)

10
≤ 10

11
u′(W − 10).

To můžeme interpretovat tak, že investor si (W + 11)-té jednotky peněz váží
méně než 10

11
(W − 10)-té jednotky peněz. Opakujeme-li tento postup vícekrát,

pak zjistíme, že užitek z jednotky peněz klesá na jednu desetinu přibližně po
intervalu 500. V [35] je dokázána obecná věta, z níž vyplývá např. že odmítnutí
P[W+125] = P[W−100] = 1

2
implikuje odmítnutí P[W+x] = P[W−600] = 1

2
pro

libovolně velké x. Implikace předpokládá zamítnutí první sázky na každé hladině
počátečního bohatství (to se může snadno stát pro CARA a IARA funkce), ale
tento předpoklad je možno oslabit.

Příklad. (Kumulativní prospektivní teorie.) Prospektivní teorii (PT) popsali
v roce 1979 A. Tversky a D. Kahneman. Tato teorie je v souladu s mnoha em-
pirickými pokusy, které zkoumají rozhodnutí subjektů za nejistoty, a které jsou
v rozporu s EUT [23]. Dáno je to systematicky odlišným přístupem – EUT pře-
depisuje racionální chování investora, PT je vybudována na pozorovaném chování
[38, kap. 3.5].

Uvažujme loterii ε jako diskrétní náhodnou veličinu, nabývající hodnot εi
s pravděpodobnostmi pi, i = 1, ..., n. Popišme základní prvky PT (podle [23])
a srovnejme je s EUT:

• EUT bere v úvahu užitek z loterie ve smyslu Eu(W + ε), tedy užitku cel-
kového bohatství, který zahrnuje počáteční bohatství a loterii. PT se na
loterii dívá jako na zisky a ztráty.

• Užitková funkce u je nahrazena funkcí hodnoty v, u které se pro kladné hod-
noty (zisky) předpokládá konkávní tvar, ale pro záporné hodnoty (ztráty) je
tvar konvexní. To je v souladu např. s experimentem [23, prob. 13]. Dále se
předpokládá v(0) = 0 a v′(x) < −v′(−x), tedy v klesá rychleji pro záporné
hodnoty než roste pro kladné hodnoty. Tento tvar zachycuje fenomén aver-
ze ke ztrátě. Tu vysvětlujeme jako negativnější postoj investora k případné
ztrátě ve srovnání s vyhlídkou možného zisku.

Samozřejmě, není možné úplně odhlédnout od počátečního bohatství. To
může být zahrnuto množstvím různých v pro jeden subjekt (lze uvažovat v
jako funkci dvou argumentů).
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Obrázek 2.1: Ukazáková funkce hodnoty V a transformace pravděpodobnosti π

• Klíčovým odlišujícím prvekm PT je transformace pravděpodobností π(p),
0 ≤ p ≤ 1, která zohledňuje, jak lidé vnímají pravděpodobnost (jakou
váhu dané pravděpodobnosti přikládají). Předpokládá se, že π(p) je rostou-
cí, π(0) = 0, π(1) = 1, pro malé pravděpodobnosti p je π(p) < p a nakonec
π(p) +π(1−p) < 1 (tedy součet vah za nejistoty je menší než váha jistoty).

Zatímco očekávaný užitek spočítáme jako
∑n

i=1 u(W + εi)pi, PT dává návod zvo-
lit na základě počátečního bohatství správnou funkci v a spočítat

∑n
i=1 v(pi)π(pi).

Tato teorie má dva hlavní nedostatky, nezachovává stochastickou dominanci prv-
ního řádu (tj. preferenci hry X před Y , je-li FX(x) ≤ FY (x) pro všechna x a
aspoň pro jedno x je tato nerovnost ostrá) a nelze ji snadno rozšířit na spojité
náhodné veličiny. Žádný z těchto problémů nepřetrvává u obecnější kumulativní
prospektivní teorie (CPT) [24]. Ta pro náhodnou veličinu X s distribuční funkcí
FX(x) počítá hodnotu V (X) loterie X jako [38, vztah 3.5.1]

V (X) =

∫ 0

−∞
v(x)d(π−(FX(x))) +

∫ ∞
0

v(x)d(−π+(1− FX(x))),

kde π+ (resp. π−) jsou transformace distribuční funkce zisků (resp. ztrát). Uva-
žujme pro jednoduchost π := π+ = π−. Možný tvar funkcí V (x) a π(p) vidíme
na obrázku 2.1, který jsme vytvořili podle funkčního tvaru navrženého v [24].

Příklad. (Stochastická teorie očekávaného užitku.) Některé aspekty rozhodování
za nejistoty nepomůže zachytit ani CPT. [9] cituje několik studií, jejichž výsledky
ukazují, že se subjekt opakovaně čelící danému rozhodovacímu problému neroz-
hoduje vždy stejně. Dále navrhuje postup jak tuto myšlenku zabudovat do EUT.

Uvažujme loterii L nabývající hodnot x1 ≤ ... ≤ xn, náhodnou veličinu ZL
s distribuční funkcí FZL , F̃ZL(x) = P[ZL > x] = 1−FZL(x) a investora s užitkovou
funkcí u. Stochastickou užitkovou funkci definujeme jako

uS(L) = u(L) + ZL.

A předpokládáme, že platí
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(i) FZL(x) = 0 ∀x < u(x1)− u(L), FZL(x) = 1 ∀x ≥ u(xn)− u(L),

(ii) F̃ZL(−x)− F̃ZL(0) = FZL(x)− FZL(0),
∀x ∈ [0,min {u(L)− u(x1), u(xn)− u(L)}] ,

kde u(x1) značí užitek z deterministické hry, která nabývá hodnoty x1 s prav-
děpodobností 1 (obdobně pro u(xn)). uS je tedy ovlivněna jistou chybou při roz-
hodování ZL, která je obecně jiná pro každou loterii. Bod (i) pro tuto chybu
zaručuje logický předpoklad, že u(x1) ≤ uS(L) ≤ u(xn), tedy stochastický užitek
nemůže být menší než užitek nejhoršího možného výsledku loterie resp. větší než
užitek nejlepšího možného výsledku. Bod (ii) znamená předpoklad symetrie chy-
by ZL (za splnění (i)). Jako jedno z možných rozdělení ZL si můžeme představit
např. vhodně useknuté normální rozdělení s nulovou střední hodnotou.
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3. Míry rizika
V této kapitole představíme odlišný způsob, jak modelovat investorovu averzi
k riziku. V EUT je pozornost zaměřena na pojmy jako je užitek či hladina po-
čátečního bohatství, samotná averze je pak obsažena v ARA (či RRA) funkci.
Zde, jak brzy uvidíme, bude klíčový pojem riziko, tím máme na mysli náhodnou
veličinu reprezentující nejistotu, např. kotovanou cenu akcie na burze. Toto zaži-
té pojmenování způsobuje kolizi v terminologii, proto budeme používat od této
chvíle označení „vztah k nejistotě“ , aby nemohlo dojít k nedorozumění.

Riziku budeme chtít pomocí nějaké funkce (míry rizika) přiřadit „velikost“ ,
míra rizika je analogií ARA funkce v tom smyslu, že právě její konkrétní volbou
popíšeme vztah k nejistotě daného subjektu. Měr je značné množství, nechce-
me však, aby tato kapitola byla pouhým přehledem. Zmíníme jen stručně některé
velice jednoduché a klasické míry, ale především se zaměříme na nově vzniklou tří-
du koherentních měr rizika a na související teorii. Speciálně probereme spektrální
míry. Ty jsou možným nástrojem pro reprezentaci subjektivního vztahu k ne-
jistotě. Velkou váhu přikládáme srovnání s oblíbenou hodnotou v riziku (VaR –
value-at-risk).

Jednou z vlastností měr rizika je, že veškerá informace o náhodné veličině musí
být obsažena v jediném čísle (hodnotě míry rizika pro danou náhodnou veličinu).
To s sebou nese jistou příjemnost a srozumitelnost z pohledu uživatele. Zároveň si
však musíme uvědomit limity rozhodování v těchto intencích, obzvláště užijeme-li
míru jako je VaR, kdy příkládáme váhu jen jistému kvantilu rozdělení náhodné
veličiny.

Ještě než přejdeme k samotnému výkladu, připomeňme, že se jedná o velmi
aktuální problematiku, klíčový článek definující koherentní míry [4] byl publiko-
ván v roce 1999. O několik let později (2002) následoval vznik spektrálních měr
(definovaných v [1]). Tato tematika je již obsažena v jisté míře i v monografiích,
jako je např. [18, kap. 4], [38, kap. 5 – 7] nebo [49, část I. a II.].

Dále se začala řešit např. otázka propojení této teorie s EUT (dosud otevřený
problém) a množství jiných témat. Zde nám jako zdroje slouží odborné články
([14], [47] a další).

3.1 Koherentní míry rizika
Myšlenka koherence, jež byla poprvé popsána v [4], specifikuje vlastnosti, jež
by každá „rozumná“ riziková míra měla mít. Ukážeme zde základní prvky této
teorie, nebude-li uvedeno jinak, věty a definice jsou podle [4]. Systematicky odlišné
zpracování lze nalézt v knize [33, kap. 2].

Definice 9. Buď Ω = {ω1, . . . , ωn} konečná množina elementárních jevů. Pak
reálnou náhodnou veličinu X (X : Ω→ R) reprezentující diskontovanou budoucí
hodnotu aktiva (či portfolia) označujeme jako riziko.

Definice 10. Buď X prostor reálných náhodných veličin na Ω. Míru rizika ρ
definujeme jako zobrazení ρ : X → R.

Poznámka 18. Vysvětleme si nyní uvedené definice. X(ω) značí hodnotu portfo-
lia, nastane-li jev ω ∈ Ω. Předpokládáme sice, že je Ω konečná, tento předpoklad
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však není nutný (viz zobecňující článek [13]). Proto též v textu někdy budeme
pracovat i se spojitými náhodnými veličinami.

Funkce ρ náhodné veličině X přiřazuje číslo, jehož smyslem je kvantifika-
ce množiství rizika spojeného s X. Představovat si můžeme opravdu libovolnou
funkci, jež nám přijde na mysl. Je však málo pravděpodobné, že takto dostaneme
rizikovou míru se smysluplnými vlastnostmi. Několik důležitých a často v praxi
užívaných rizikových měr uvedeme později v textu.

Definice 11. Řekneme, že míra rizika ρ je koherentní, jestliže platí

(TI) (translační invariance) ρ(X + α) = ρ(X)− α pro každé X ∈ X a libovolné
α ∈ R,

(S) (subaditivita) ρ(X1 +X2) ≤ ρ(X1) + ρ(X2) pro každé X1, X2 ∈ X ,

(PH) (pozitivní homogenita) ρ(λX) = λρ(X) pro každé X ∈ X a λ ∈ R+,

(M) (monotonie) pro X ≤ Y platí ρ(Y ) ≤ ρ(X) pro všechna X, Y ∈ X .

Poznámka 19. Translační invariance je někdy též nazývána peněžní invariance,
neboť hodnotu α interpretujeme jako množství peněz.

Klíčovou vlastností je subaditivita. Ta zaručuje, že operací spojení dvou (či
indukcí více) portfolií (rizik) nevzniká další riziko.

Pozitivní homogenita znamená, že velikost pozice neovlivňuje riziko (jinak než
přímou úměrou).

Monotonie pak zaručuje intuitivní podmínku, že pokud je hodnota jednoho
rizika skoro jistě vyšší než hodnota druhého, musí být riziková míra prvního nižší.

Vlastnosti S a PH můžeme nahradit slabším požadavkem, pokud např. právě
pozitivní homogenita neodpovídá dané situaci (velká pozice s sebou nese další
riziko likvidity). Pro takový případ můžeme využít teorii konvexních rizikových
měr, rozvinutou v [17].

Poznamenejme však, že jiný přístup je očekávaný v základním článku [4],
v nemž se předpokládá zahrnutí likvidity do hodnoty pozice.

Definice 12. Řekneme, že míra rizika ρ je konvexní, jestliže splňuje M, TI a
navíc

(C) (konvexita) ρ((1−λ)X1+λX2) = (1−λ)ρ(X1)+λρ(X2) pro každé λ ∈ [0, 1]
a X1, X2 ∈ X .

Definice 13. Řekneme, že riziková míra ρ je law invariant, pokud pro všechny
náhodné veličiny X a Y takové, že FX = FY , platí ρ(X) = ρ(Y ).

Poznámka 20. Pro law invariant rizikové míry tedy nezáleží na konkrétní ná-
hodné veličině, ale pouze na jejím rozdělení (resp. distribuční funkci).

Definice 14. Podmnožinu A ∈ X takových rizik na Ω, které jsou přijatelné
z pohledu regulátora nazýváme přijatelná množina (acceptance set).

Poznámka 21. Intuice této definice je taková, že dohled či regulátor dělí množinu
X na podmnožiny přijatelných rizik A a nepřijatelných rizik X\A. Je-li riziko
nepřijatelné, je nutné pozici doplnit o jisté množství finančních prostředků.

Označme dále X+ = {X ∈ X : X(ω) ≥ 0 ∀ω ∈ Ω} a X−− = {X ∈ X :
X(ω) < 0 ∀ω ∈ Ω}. Předpokládáme, že platí následující axiomy
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(A1) X+ ∈ A,

(A2) X−− ∩ A = ∅,

(A3) A je konvexní množina,

(A4) A je pozitivně homogenní kužel (pokud X ∈ A, pak také λX ∈ A pro
λ ∈ R+.

Situaci si můžeme snadno představit pro n = 2. V takovém případě můžeme
X stotožnit s R2, X+ je pak první kvadrant a X−− třetí kvadrant. Souvislost
přijatelných množin a koherentních měr osvětlují nasledující dvě věty.

Definice 15. Rizikovou míru ρA označujeme jako příslušnou přijatelné množině
A, jestliže platí

ρA = inf{α ∈ R : α +X ∈ A}.

Definice 16. Přijatelnou množinu Aρ označujeme jako příslušnou rizikové míře
ρ, jestliže platí

Aρ = {X ∈ X : ρ(X) ≤ 0}.

Věta 9. Splňuje-li H axiomy (A1) – (A4), pak je jí příslušná riziková míra ρH
koherentní.

Důkaz. Podle [4] a [18]. Z (A1) plyne, že je H neprázdná. Proto můžeme zvolit
Y ∈ H, tedy ρH ≤ 0. Pak existuje (konečné) p ∈ R takové, že p + X > Y (Y
nabývá konečně mnoha konečných hodnot). Máme z definice ρH

ρH(X)− p = ρH(X + p) ≤ ρH(Y ) ≤ 0,

úpravou ρH(X) < p. Z toho a (A1) plyne, že 0 ≤ ρH(0) < ∞, tedy pro vhodné
p′ ∈ R také X + p′ < 0, neboli ρH > p′, protože ρH(X) − p′ = ρH(X + p′) ≥
ρH(0) ≥ 0.

Translativní invariance snadno plyne z faktu inf{m : m+X ∈ A} = inf{m :
m+X + α ∈ H} − α.

Dále pro X1 + p1 ∈ H a X2 + p2 ∈ H použijeme (A3) s konstantou 1
2
, tedy

1
2
(X1 + p1 +X2 + p2) ∈ H a subaditivita plyne z (A4).
Monotonie plyne zřejmě z definice ρH obdobně jako translační invariance.

Poznámka 22. Platí, že AρH je uzávěrem H [4].

Věta 10. Pokud je riziková míra ρ koherentní, pak je příslušející přijatelná mno-
žina Aρ uzavřená a splňuje axiomy (A1) – (A4).

Důkaz. Rozvedeno podle [4]. Z definice Aρ = {X ∈ X : ρ(X) ≤ 0} zřejmě
plyne (A4), neboť ρ je pozitivně homogenní. Subaditivita a pozitivní homogenita
ρ implikuje konvexitu, která podle věty o úrovňových množinách (viz [27, věta
2.2]) implikuje konvexitu pro Aρ, tedy platí (A3). Dále téže ρ(0) = 0 (z pozitivní
homogennity ρ) což spolu s monotonií znamená, že X+ ∈ Aρ (A1).

Nakonec ukažme X−− ∩Aρ = ∅, neboli axiom (A2). Z monotonie ρ vidíme, že
nemůže nastat ρ(X) < 0 pokud X ∈ X−−. Ani situace ρ(X) = 0 pro X ∈ X−−
nemůže nastat, neboť pak by existovalo p > 0 takové, že X + p ∈ X−− a zároveň
podle translační invariance ρ(X + p) = ρ(X)− p = 0− p = −p a nastává stejný
spor.

19



Poznámka 23. Platí ρ = ρAρ [4].

Věta 11. Buďte ρ1 a ρ2 koherentní míry. Pak též ρ = (1− λ)ρ1 + λρ2, λ ∈ [0, 1]
je koherentní míra rizika.

Důkaz. Splnění všech podmínek (TI, S, PH a M) lze snadno ověřit důkazem
přímo.

Věta 12. [4] Riziková míra ρ je koherentní právě tehdy, když existuje rodina
pravděpodobnostních rozdělení P na Ω taková, že

ρ(X) = sup{EP[−X] : P ∈ P}.

Důkaz. Viz [4, prop. 4.1].

Příklad. Toto vyjádření si můžeme představit jako možné scénáře. Uvažujme
např. Ω = {ω1, ..., ω5},

P[ω1] =
1

10
, P[ω2] = P[ω3] = P[ω4] =

2

10
, P[ω5] =

3

10
,

A = {ω1, ω2, ω3}, B = {ω4, ω5}, a pro i = 1, ..., 5 mějme X(ωi) = i. Definujme

PA[ωi] =
1{ωi∈A}P[ωi]∑

ω∈A P[ω]
,

a analogicky pro množinu B. Pak máme
∑

ω∈A P[ω] =
∑

ω∈B P[ω] = 1
2
a pro

P = {PA,PB} tedy

EPAX = 2(1 · 0, 1 + 2 · 0, 2 + 3 · 0, 2) = 2, 2, EPAX = 2(4 · 0, 2 + 5 · 0, 3) = 4, 6,

pak
ρ(X) = sup{EP[−X] : P ∈ P} = sup{−2, 2;−4, 6} = −2, 2.

Kdybychom přidali C = {ω1}, pak by bylo ρ(X) = −1 a můžeme si tak všimnout
zřejmé obecné vlastnosti, že s rostoucím množstvím scénářů riziková míra neklesá.

Poznámka 24. V předchozím příkladě jsme definovali (podle věty 12) koherentní
míru rizika. Zaveďme nyní několik známých měr. Pro jistou nejednoznačnost ter-
minologie v literatuře využijme článku [2], který ji pečlivě diskutuje. Používáme
toto značení pro kvantily rozdělení

qα(X) = inf{x ∈ R : FX(x) ≥ α}, qα(X) = inf{x ∈ R : FX(x) > α}.

Definice 17. Rizikovou míru

VaRα(X) = −qα(X)

nazýváme hodnota v riziku (value-at-risk, VaR) na hladině α.

Definice 18. Rizikovou míru

TCEα(X) = −E[X|X ≤ qα(X)]

nazýváme tail conditional expectation (TCE).
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Poznámka 25. Lze obdobně zavést též TCEα(X). TCE je někdy označováno
jako TVaR (tail value at risk), AVaR (average value at risk), CVaR (conditional
value-at-risk).

Definice 19. Rizikovou míru

WCEα(X) = − inf{E[X|A] : A ∈ A, P(A) > α}

nazýváme worst conditional expectation (WCE).

Definice 20. Rizikovou míru

CVaRα(X) = −min
s∈R

{
E[X − s]−

α
− s
}

nazýváme podmíněná hodnota v riziku (conditional value-at-risk, CVaR) na hla-
dině α.

Poznámka 26. Pro rizikové míry WCE, TCE a CVaR zřejmě musí být E[X−] <
∞ aby tyto míry byly konečné. Pro další příklady rizikových měr viz [2], [33].

Věta 13. Buď α ∈ (0, 1). Pak platí následující

(i) VaRα(X) ≤ CVaRα(X) ≤WCEα(X) ≤ TCEα(X),

(ii) VaRα(X) = inf{ρ(X)| ρ je koherentní míra rizika a ρ ≥ VaRα(X)},

(iii) CVaRα(X) a WCEα(X) jsou koherentní míry rizika,

(iv) VaRα(X) není subaditivní (a tedy ani koherentní) míra rizika,

(v) TCEα(X) není monotónní (a tedy ani koherentní) míra rizika. Je-li však
Ω = (ω1, ..., ωn) a P[ω1] = ... = P[ωn] = 1

n
, pak je TCEα(X) koherentní míra

rizika a platí TCEα(X) = WCEα(X).

Důkaz.
(i) první nerovnost je ozřejmena v podkapitole spektrální míry rizika, [2, cor.

5.2] pro druhou a třetí,
(ii) viz [4, prop. 5.2],
(iii) viz [6, th. 1],
(iv) jeden z mnoha existujících protipříkladů nalezneme v [4],
(v) viz [4, prop. 5.3] nebo [6, prop. 1].

Příklad. Nyní si ukažme na příkladu, že v bodě (i) předchozí věty můžou být
všechny rovnosti ostré. Mějme Ω = {ω1, ω2, ω3}, P[ω1] = 1

5
, P[ω2] = 3

5
, P[ω3] = 1

5

a X(ω1) = −6, X(ω2) = −1, X(ω3) = 0. Zvolme α = 1
4
(tedy „štěpíme“ atom

ω2). Snadno spočítáme

VaRα(X) = −q0,25(X) = 1

a také

TCEα(X) = −E[X|X ≤ q0,25(X)] = −
−6 · 1

5
− 1 · 3

5
4
5

=
9

4
.
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Pro výpočet WCE má smysl rozvažovat pouze mezi A = {ω1, ω2} a B =
{ω1, ω3} a vzhledem k tomu, že

E[X|A] =
−6 · 1

5
+ 0 · 1

5
2
5

= −3 <
−6 · 1

5
− 1 · 3

5
4
5

= −9

4
= E[X|B]

je
WCEα(X) = 3.

Zároveň si všimněme, že kdyby Ω namísto ω2 obsahovala jevy ω1
2, ω

2
2, ω

3
2, je-

jichž pravděpodobnost by byla 1
5
, výpočet a výsledek by vypadaly odlišně (mohli

bychom použít bod (v) předchozí věty). Tedy zřejmě WCE není law invariant. To
brání jejímu praktickému uplatnění (nejsme schopni ji určit z dat).

Nakonec spočtěme CVaR. Dá se ukázat (viz [2, cor. 4.3]), že jej můžeme
počítat pomocí vzorce −α−1(E[X · 1{X≤qα(X)}] + qα(X)(α − P[X ≤ qα(X)])).
Proto je

CVaRα(X) = −4

(
−6 · 1

5
+ (−1)

(
1

4
− 4

5

))
= 5.

Poznámka 27. V případě spojitých rozdělení nastává rovnost mezi mírami TCE,
WCE a CVaR [2]. Pokud bychom zvolili v předchozím příkladě α = 1

10
(štepili

bychom ω3), pak by nastala dokonce rovnost VaRα(X) = CVaRα(X) = 6. Některé
další rizikové míry a (ne)rovnosti mezi nimi lze nalézt v [2], [6].

3.2 Spektrální míry rizika
V této kapitole se budeme zabývat třídou spektrálních rizikových měr poprvé
popsaných v [1]. Jak uvidíme, jedná se o podmnožinu koherentních měr. Z našeho
pohledu mají především velmi názornou a užitečnou interpretaci při modelování
subjektivního vztahu k nejistotě.

Kromě zmíněného článku jsou jejich vlastnosti dále zkoumány v [49, kap. 10
a 11] a zmíněny v [38, kap. 6.6], budeme též rozebírat vztah s EUT popisovaný
v článku [14].

Definice 21. [49] Řekneme, žeMφ je spektrální riziková míra generovaná rizikově
averzní funkcí φ, jestliže platí

Mφ(X) = −
∫ 1

0

qλ(X)φ(λ)dλ.

A funkce φ : [0, 1]→ R splňuje

(i) φ je zprava spojitá,

(ii) φ je neklesající,

(iii) φ je nezáporná,

(iv)
∫ 1

0
φ(x)dx = 1.
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Poznámka 28. Funkci φ budeme někdy nazývat též rizikovým spektrem. Vidíme,
že se jedná o jistou váhovou funkci, která je podle bodu (iv) normovaná. V ná-
sledujících větách ukážeme, že podmínky (i) – (iv) zaručují koherenci rizikové
míry Mφ. Proto též můžeme podle [1] rozlišovat přípustná a nepřípustná riziková
spektra v závislosti na tom, jestli splňují podmínky (i) – (iv).

Věta 14. [1] Riziková míraMφ(X) je koherentní právě tehdy, když φ je přípustné
rizikové spektrum.

Důkaz. Viz [1, th. 4.1].

Poznámka 29. Lépe interpretovatelný popis spektrálních rizikových měr nabízí
následující věta. Uveďme nejdříve pomocnou definici.

Definice 22. [11] Řekneme, že rizika X a Y jsou komonotónní, jestliže platí
X = f(Y ) pro jistou rostoucí funkci f .

Řekneme, že riziková míra ρ je komonotónně aditivní, jestliže ρ(X + Y ) =
ρ(X) + ρ(Y ) pro libovolné komonotónní rizika X a Y .

Věta 15. [11] Předpokládejme, že na (konečné) množině Ω = {ω1, ..., ωn} je
P[ω1] = P[ωn] = 1

n
. Pak je riziková míra spektrální právě tehdy, když je koherentní,

law invariant a komonotónně aditivní.

Důkaz. Viz [11, prop. 3.10].

Poznámka 30. Alternativně je možné podmínku, aby míra byla law invariant,
nahradit monotonií vzhledem k stochastické dominanci prvního řádu (ρ(X) ≥
ρ(Y ) pokud FX(t) ≥ FY (t), ∀t ∈ R) [49, kap. 10].

Definice 23. [1] Buď α ∈ (0, 1]. Rizikovou míru

ESα(X) = − 1

α

∫ α

0

qλ(X)dλ

nazýváme očekávaná ztráta (expected shortfall, ES) na hladině α.

Poznámka 31.

• Definici můžeme rozšířit pro α = 0 jako ESα(X) = −ess. inf{X} =
= inf{x|FX(x) > 0} [49, kap. 10].

• Zřejmě vidíme, že ES1(X) = −EX.

• ES bývá nazýván též průměrná hodnota v riziku (average value-at-risk,
AVaR).

• Bylo ukázáno [2], že ES je totožný s CVaR (v námi uvedených definicích),
jedná se tedy o koherentní míru rizika. Speciálně pak platí

ESα(X) = −α−1
(
E[X · 1{X≤qα(X)}] + qα(X)(α− P[X ≤ qα(X)])

)
. (3.1)

Že se jedná o spektrální míru zjistíme snadným pozorováním podle další
věty.
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Věta 16. ESα(X) je spektrální míra rizika se spektrem

φESα (λ) =
1

α
1{λ≤α}.

Důkaz. Zřejmě platí ESα(X) = − 1
α

∫ α
0
qλ(X)dλ = −

∫ 1

0
qλ(X) 1

α
1{λ≤α}dλ.

Poznámka 32. Z definice spektrální míry rizika také nahlédneme, že spektrum
VaRα(X) je posunutá Diracova delta funkce. Je to tedy nepřípustné spektrum,
čímž podle věty 14 dostáváme alternativní důkaz, že se nejedná o koherentní míru
rizika.
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Obrázek 3.1: Srovnání ES a VaR pro náhodnou veličinu s rozdělením N(0, 1)

Příklad. Mějme náhodnou veličinu Z s normovaným normálním rozdělením, Z ∼
N(0, 1). Označme hustotu normálního rozdělení ϕ(x) = 1√

2π
e−

x2

2 a distribuční fci
Φ(x) =

∫ x
−∞ ϕ(t)dt. Vzhledem k tomu, že N(0, 1) je spojité rozdělení, nastává

rovnost mezi ES a TCE. Počítejme tedy ESα(Z)

ESα(Z) = TCEα(Z) = −E[Z|Z ≤ qα(Z)] = −
∫ qα(Z)
−∞

1√
2π
xe−

x2

2

α
=

=
1

α

[
1√
2π
e−

x2

2

]qα(Z)
−∞

=
1

α
ϕ(qα(Z)).

Nyní nechť X ∼ µ + σZ pro nějaké σ > 0. Podle translační invariance a
pozitivní homogenity máme ESα(X) = −µ+ σ

α
ϕ(qα(Z)).

VaR spočítáme snadno jako VaRα(X) = −µ+ σqα(Z).
Porovnání VaR a ES pro náhodnou veličinu s normalizovaným normálním

rozdělením v závislosti na hladině α vidíme na obrázku 3.1.

Poznámka 33. Jiné možné vyjádření pro spojitou náhodnou veličinu X, E|X| <
∞, s hustotou f(x) a distribuční funkcí F (x) získáme integrací per partes

ESα(X) = TCEα(X) = −E[X|X ≤ qα(X)] = −
∫ qα(X)

−∞ xf(x)dx

α
=

=
− [xF (x)]qα(X)

−∞ +
∫ qα(X)

−∞ F (x)dx

α
= −qα(X) +

1

α

∫ qα(X)

−∞
F (x)dx.
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Poznámka 34. Jednou z možných voleb rizikového spektra může být třída ex-
ponenciálních rizikově averzních funkcí [49, kap. 10]

φγ(λ) =
e−

λ
γ

γ
(

1− e−
1
γ

) , γ ∈ (0,∞),

u kterých se zmenšujícím se parametrem γ roste váha přikládaná levému chvostu
rozdělení. Že se jedná o přípustné rizikové spektrum snadno zjistíme výpočtem.

Ukažme si, jak přiblížit φγ. Obdobně bychom postupovali pro libovolné jiné
rizikové spektrum φ. Zvolme n ∈ N, spočítáme hodnoty φiγ = φγ (i+ 1/2) , i =

1, ..., n. Označme s =
∑n

i=1 φ
i
γ a φ̃iγ = φiγ/s. Pak φ̃γ(λ) :=

∑n
i=1 φ̃

i
γ · 1{ i−1

n
≤λ< i

n}
je přípustné rizikové spektrum. Na obrázku 3.2 znázorňujeme pro konkrétní n,
jak toto přiblížení vypadá.

Dále můžeme počítat

φ̃γ(λ) = φ̃1
γ1{0≤λ< 1

n} + φ̃2
γ · 1{ 1

n
≤λ< 2

n} + . . .+ φ̃nγ · 1{ i−1
n
≤λ< i

n} = φ̃nγ · 1{0≤λ<1}+

+
(
φ̃n−1γ − φ̃nγ

)
· 1{0≤λ<n−1

n } + . . .+

(
φ̃1
γ −

n∑
j=2

φ̃jγ

)
· 1{0≤λ< 1

n} =

=
n∑
i=1

(
φ̃iγ −

n∑
j=i+1

φ̃jγ

)
1{0≤λ< i

n} =
n∑
i=1

wiφ
ES
i
n

(λ),

kde jsme označili wi = n
i

(
φ̃iγ −

∑n
j=i+1 φ̃

j
γ

)
, i = 1, . . . , n. Třída spektrálních

rizikových měr je tedy konvexní obal množiny {ESα, α ∈ [0, 1]}.
Obecně pro c ∈ [0, 1] můžeme psát

Mφ(X) = cES0(X)− (1− c)
∫ 1

0

φ(λ)qλ(X)dλ.

V případě c > 0 spektrální míry nazýváme singulární, z hlediska praktického
uplatnění jsou nevýznamné [49, kap.10].
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Obrázek 3.2: Přiblížení exponenciálního spektra s parametrem γ = 1
5
pro n = 5

a n = 25
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3.3 Srovnání hodnoty v riziku a očekávané ztráty
Nyní, když jsme se seznámili s teorií rizikových měr, můžeme zahájit diskuzi, v níž
srovnáme nekoherentní hodnotu v riziku a očekávanou ztrátu, tedy koherentní
(spec. spektrální) míru rizika.

V první části se zaměříme na matematické modelování. Nejdříve stručně uká-
žeme obecné postupy, které umožňují vypočítat VaR a ES v praxi. Poté popíšeme
důležitou součást procesu, a sice ověřování kvality tohoto výpočtu.

Ve druhé části pak uvedeme různé přednosti a nedostatky jednotlivých měr,
aby investor mohl učinit kvalifikovanou volbu rizikové míry podle subjektivních
potřeb.

Příklad. Existuje několik možných postupů, jak z dat (např. burzovních) určit
VaR a ES. Popíšeme 3 klasické přístupy [38] nejdříve pro VaR, poté pro ES.

Mějme portfolio n aktiv s (náhodnými) dennímy výnosy X = (X1, . . . , Xn)T

a vahami w = (w1, . . . , wn)T ,
∑n

i=1wi = 1. Značíme rp = wTX výnos portfolia,
horním indexem t = 1, . . . ,m označujeme pozorování.

(i) Metoda variance-kovariance předpokládá, že výnosy mají mnohorozměrné
normální rozdělení N(µ,Σ). Výnos portfolia má tedy taktéž normální rozdě-
lení, a to s parametry N(wTµ,wTΣw). Označíme-li µ̂, Σ̂ empirické odhady
střední hodnoty µ a rozptylové matice Σ, pak máme

VaRα(rp) = −wT µ̂ + qα

√
wT Σ̂w,

kde jsme označili qα kvantil normovaného normálního rozdělení.

(ii) Metoda historické simulace neklade žádný předpoklad na rozdělení výnosů.
Výpočet hodnoty v riziku je tedy pouhé určení empirického kvantilu

VaRα(rp) = −q̂α(rp).

Máme-li například 250 denních pozorování (data za jeden rok) a n = 1, pak
VaR0,01(rp) je třetí nejnižší hodnota vynásobená −1.

Tento postup má některé skryté nedostatky

• předpokládá, že minulý vývoj bude pokračovat stejně i v budoucnosti,

• považuje výnosy za navzájem nezávislé a stejně rozdělené (pomíjí mož-
né autokorelace či změny volatility),

• na vysokých hladinách spolehlivosti je nestabilní, neboť výsledek vý-
počtu závisí na velmi malém vzorku.

(iii) Metoda Monte Carlo opět předpokládá jako první krok volbu modelu. Mů-
že se jednat o předpoklad jistého mnohorozměrného rozdělení výnosů, nebo
také můžeme modelovat zvlášť marginální rozdělení a závislostní strukturu
zachytit pomocí kopuly. Následně provedeme odhad parametrů modelu na
základě dat. Pak z konkrétního rozdělení vygenerujeme scénáře a spočítáme
empirický kvantil jako v historické metodě. Výpočet touto metodou může
být velmi užitečný, jsou-li v portfoliu např. finanční deriváty, jejichž výnosy
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mají rozdělení neumožňující výpočet VaR pomocí vzorce v uzavřeném tva-
ru. Simulace Monte Carlo mohou být výpočetně náročné, neboť je potřeba
generovat velké množství scénářů, též samotná tvorba modelu je v obecném
případě netriviální.

V literatuře se můžeme setkat s množstvím úprav těchto metod. Například
metoda variance-kovariance nemusí nutně vycházet z normálního rozdělení, ale
můžeme použít libovolné jiné, lze-li provést analyticky výpočet hodnoty v riziku.
Takzvaná hybridní metoda zobecňuje historickou metodu a jednotlivým pozoro-
váním přidává při výpočtu váhu (např. podle stáří). Podívejme se nyní, jak se
změní výpočet, budeme-li počítat ES.

(i) Metoda variance-kovariance lze opět použít, existuje explicitní vzorec pro
výpočet (srov. s obrázkem 3.1 a odpovídajícím příkladem)

ESα(rp) = −wT µ̂ +

√
wT Σ̂w

α
ϕ(qα), (3.2)

kde jsme opět označili qα kvantil normovaného normálního rozdělení.

(ii) Metoda historické simulace trpí nedostatkem dat, použijeme-li 250 pozoro-
vání, pak např. pro jednoprocentní kvantil výsledek závisí pouze na nejmen-
ších třech hodnotách. Obecně počítáme jako (srov. s rovnicí ( 3.1))

ESα(rp) = −α−1
(∑bmαc

i=1 r
(i)
p

n
+ r(bmαc+1)

p

(
α− bmαc

m

))
, (3.3)

kde b.c značí dolní celou část čísla a vzestupně uspořádané výnosy jsou
značeny r(1)p ≤ . . . ≤ r

(m)
p .

(iii) Metoda Monte Carlo zachovává stejnou myšlenku, která byla použita při
výpočtu VaR, číselná hodnota je však určena podle vzorce ( 3.3).

Nyní, když máme určenou hodnotu VaR a ES pomocí některé z předchozích
metod, je potřeba ověřit, jestli náš výsledek odpovídá skutečnosti.

Zaměřme se nejdříve na VaR. Jeho interpretace je jasná, výnos portfolia by
měl být nižší než −VaRα(rp) průměrně v α procentech případů. Zvolíme da-
ta (řekněme denní), na kterých provedeme kontrolu. Pro pozorování postupně
vypočítáváme VaR na další den (vynásobený −1) a zjišťujeme, jestli byl výnos
menší než tato hodnota. Tuto skutečnost si značíme pomocí jedniček (událost na-
stala) a nul (událost nenastala). Za předpokladu nezávislosti výnosů očekáváme,
že počet jedniček Z má binomické rozdělení Bi(α,m) (součet m Bernoulliovských
náhodných veličin s pravděpodobností úspěchu α, m je počet pozorování). Pomo-
cí aproximace normálním rozdělením by tedy Z mělo s pravděpodobností 1 − β
padnout do intervalu spolehlivosti (snadné odvození centrální limitní větou nebo
[3, kap. 7.7])

(
αm− q1−β/2

√
αm(1− α), αm+ q1−β/2

√
αm(1− α)

)
, (3.4)
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kde q značí kvantil normalizovaného normálního rozdělení. Tento postup označu-
jeme jako tzv. zpětné testování (back-testing).

Pro ověření výpočtu ES pro malé α je situace kvůli nedostatku dat ještě kom-
plikovanější. Znemožňuje mimo jiné i jednoduchý přístup přes ověřování VaR na
hladinách menších než α (ES je nutně dobře modelován, jsou-li dobře namodelová-
ny VaR). Proto je nutné učinit nějaký předpoklad na rozdělení výnosů, zpravidla
se vybírá rozdělení s těžkými chvosty a využívá se tzv. teorie extrémních hodnot
(viz [29, kap. 4]).

Poznámka 35. Srovnejme nyní vlastnosti měr VaR a ES. Využijeme především
[44], ale i [12], a kritiku VaR v [48], poznámky na toto téma nalezneme též v [38,
kap. 5.4.1 a 6.4].

Hodnota v riziku má několik předností. Lze jí velmi snadno pochopit (je to
kvantil rozdělení), říká nám, o jakou částku můžeme v daném časovém horizontu
s danou pravděpodobností nejvýše přijít (odečteme-li od něj současnou hodno-
tu portfolia). Na základě VaR můžeme porovnávat různá rizika (samozřejmě na
stejné hladině α). Na rozdíl od směrodatné odchylky (tj. Markowitzův přístup)
se můžeme zaměřit na určitý kvantil a také pomocí definice VaR pro všechna α
určit rozdělení náhodné veličiny. Vzhledem k tomu, že VaR se vůbec nezabývá
hodnotami pod hladinou α, není ovlivněný problémy, které nastávají v praxi při
odhadech chvostu rozdělení na velmi nízkých hladinách. Proto např. při odhadu
metodou Monte Carlo můžeme srovnat, že odhad VaR má typicky menší rozptyl
než odhad CVaR (čím těžší chvost, tím větší rozdíl) [38, kap. 6.4].

Na druhou stranu má VaR mnohé nedostatky. Například poslední argument
předchozího odstavce je podobný úvaze „než vidět špatně do dálky, je lepší být
úplně slepý“ [49, kap. 10], ačkoli v zásadě není problém spočítat VaR na několika
hladinách α. To však ztíží interpretaci výsledků (přijdeme o možnost řídit se pou-
hým jedním číslem). A přesto může portfolio obsahovat instrumenty, které mají
velmi malou pravděpodobnost velmi velkých ztrát, které VaR nezohlední (např.
portfolia s opcemi [48]). Kvůli tomu je VaR v zásadě i možno záměrně obcházet
(tuto připomínku z [48] uvádíme spíše pro zajímavost, neboť takové chování jde
proti smyslu naší práce). Ve finančních aplikacích je chvost a to, jak je těžký, často
naprosto zásadní informace, kterou jednoduše kvantil nemůže zachytit. Řekněme
totéž ještě jinak: je-li překročen VaR, pak nevíme, jaká ztráta může nastat. Na
druhou stranu [12] ukazuje, že VaR je pro obvýklá rozdělení s těžkými chvosty
užívaná ve finančních aplikacích subaditivní pro dostatečně malé α. Dále připo-
meňme, že VaR není koherentní, protože obecně není subaditivní. To znamená,
že rozdělením portfolia a následným sečtením hodnot v riziku pro subportfolia
můžeme dostat menší hodnotu. Použijeme-li opačný postup, pak sloučením něko-
lika portfolií do jednoho může dojít ke zvýšení VaR, což odporuje očekávanému
diverzifikačnímu efektu. Řízení se hodnotami VaR tedy může vést k chybnému
rozhodnutí. Výpočet VaR z historických dat očekává, že se chování trhu v bu-
doucnosti nezmění. Takový výpočet pomíjí příchod možné krize apod., proto se
může doplnit o testování stresových scénářů, kdy určujeme hodnotu VaR ve smyš-
lených krizových případech. [5] však upozorňuje, že investor, který se řídí EUT
a zároveň aplikuje podmínku zahrnující hodnotu v riziku, v nejhorších situacích
utrpí velmi velké ztráty. Dále připomíná, že VaR se nyní nepoužívá pouze jako
jistá informace či statistika, ale i jako nástroj k řízení a kontrole rizik, ekonomické
dopady takového chování zatím nejsou příliš prozkoumány.
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Očekávaná hodnota sdílí některé výhody hodnoty v riziku. Je to míra rizika
a její hodnota je reálné číslo. Interpretace ESα(X) je taktéž jednoduchá, jedná
se (po odečtení současné hodnoty portfolia) o průměrnou ztrátu nastávající v α
nejhorších případech. Pomocí definice ES pro všechna α opět získáme jednoznač-
ně určené rozdělení náhodné veličiny. ES má několik matematicky příjemných
vlastností, je spojitý vzhledem k α (na rozdíl od VaR), optimalizace ES vede na
úlohu lineárního programování a ES je konvexní ve smyslu

ESα(λ1X1 + . . .+ λnXn) ≤ λ1ESα(X1) + . . .+ λnESα(Xn),

λi > 0, i = 1, . . . , n,
n∑
i=1

λi = 1.

Samozřejmě je ES koherentní míra rizika, speciálně tedy splňuje i podmínku suba-
ditivity.

Na druhou stranu odhad ES v praxi je problémový. Není-li dostatek histo-
rických dat, je nutno předpokládat nějaký model pro chvost rozdělení portfolia,
kvalita tohoto modelu pak výrazně ovlivní vlastnosti vypočítaného ES.

Diskusi, kdo může mít zájem používat hodnotu v riziku a kdo očekávanou
ztrátu nalezneme v [44, kap. 4.3]. V našem pojetí se musíme, bereme-li v úvahu
celou tuto poznámku, přiklonit na stranu míry ES.

3.4 Další třídy rizikových měr
V práci jsme se ve výkladu zaměřili zejména na koherentní a spektrální rizikové
míry a pro svou speciální důležitost jsme se detailně věnovali i hodnotě v riziku.
Existují však i jiné třídy rizikových měr, z nichž některé významné představíme
nyní. Budeme se soustředit na zajímavé souvislosti s teorií dosud představenou
v této i předchozí kapitole.

Odkažme na [37] a [45] pro informaci o dalších známých třídách rizikových
měr. Zejména [38, část 3] pro srovnání axiomů definujících jednotlivé třídy a [45,
část 8] pro diskuzi vlastností rizikových měr.

Poznámka 36. Distorzní míru rizika reálné náhodné veličiny X definujeme jako

ρg(X) = −
∫ 0

−∞
(1− g(SX(x)))dx+

∫ ∞
0

g(SX(x))dx,

kde SX(x) = 1− FX(x) je dekumulativní distribuční funkce a g je tzv. distorzní
funkce [45]. Předpokládáme, že g : [0, 1] → [0, 1] je spojitá, rostoucí, g(0) = 0 a
g(1) = 1. Mezi další vlastnosti vyžadované od „rozumné“ distorzní funkce patří
konkávnost a diferencovatelnost.

Je-li g(x) = x, pak je ρg(x) = EX. Pro hodnotu v riziku je g(t) = 1{t≥α}
(snadno ověříme dosazením do vzorce). Pro očekávanou ztrátu máme g(t) =
1{t≥α}+ t

α
1{t<α}, tedy spojitou konkávní funkci. Další užívané funkce g (transfor-

mace), např. Wangovu, mocninnou a další nalezneme v [33, ex. 2.63].
Z konstrukce je zřejmé, že distorzní míry rizika jsou obecně law invariant. Jsou

též komonotónně aditivní a je-li g konkávní, pak je ρg koherentní [45]. Očekáváme
proto souvislost se spektrálními měrami rizika. Ta existuje v podobě φ(x) = g′(x)
[38, kap. 6.8], jak si můžeme ověřit na příkladu ES.
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Vzpomeneme-li si na prospektivní teorii, nepřekvapí nás možné zobecnění na

ρg(X) = −
∫ 0

−∞
(1− g1(SX(x)))dx+

∫ ∞
0

g2(SX(x))dx,

kde můžeme volit např. g1(x) = xk1 a g2(x) = xk2 pro k1 ≤ k2, k1, k2 ∈ (0, 1),
aby byla přikládána větší váha ztrátám.

Poznámka 37. Další třídou rizik jsou disperzní (rozptylové) míry rizika, defi-
nované např. v [37]. Jejich podtřídu tvoří tzv. deviační (odchylkové) míry rizika,
které si zde představíme a ukážeme vztah ke koherentním měrám rizika popsaný
v [40].

Definice 24. [40] Buď X prostor náhodných veličin s konečným rozptylem. Pak
deviační mírou rizika rozumíme funkci ρD : X → [0,∞], pro kterou platí

(D1) ρD(X + c) = ρD(X) pro všechna X ∈ X , c ∈ R,

(D2) ρD(0) = 0, ρD(λX) = λρD(X) pro všechna X ∈ X , λ ∈ R+,

(D3) ρD(X + Y ) ≤ ρD(X) + ρD(Y ) pro všechna X, Y ∈ X ,

(D4) ρD(X) ≥ 0 pro všechna X ∈ X a navíc ρD(X) > 0, je-li X nedegenerovaná.

Příklad. Mezi deviační míry rizika patří např. směrodatná odchylka σ(X) =√
E[X − EX]2 a její nesymetrické varianty

σ(X) =
√
E[X − EX]2+ resp. σ(X) =

√
E[X − EX]2−,

zachycující jen kladné resp. záporné odchylky od průměru (značíme x+ resp. x−
kladnou resp. zápornou část čísla x). Jiným příkladem je první absolutní centrální
moment náhodné veličiny (mean absolute deviation) MAD(X) = E[|X − EX|].
Všimněme si, že výskyt výrazu X−EX není náhodný, ale je speciálním případem
(D1) pro c = −EX.

Věta 17. [40] Buď X prostor náhodných veličin s konečným rozptylem a ρ : X →
(−∞,∞] koherentní riziková míra. Označme podmínky

(i) ρ(X) > E[−X] pro všechna nedegenerovaná X,

(ii) ρD(X) ≤ EX − inf X pro všechna X, kde inf X značí infimum skoro jistě.

Pak platí následující

(a) je-li ρ koherentní riziková míra splňující podmínku (i), pak ρD(X) := ρ(X −
EX) je deviační míra splňující (ii),

(b) je-li ρD deviační míra splňující podmínku (ii), pak ρ(X) := E[−X] + ρD(X)
je koherentní míra splňující (i).

Důkaz. Nechť ρD(X) := ρ(X−EX), pak z (TI) plyne ρ(X−EX) = ρ(X)−E[−X]
a tedy ρ(X) = ρD(X) − E[−X]. Naopak máme-li ρ(Y ) := E[−Y ] + ρD(Y ), pak
dosazením Y = X−EX dostáváme ρ(X−EX) = E[−X+EX] +ρD(X−EX) =
−EX + EX + ρD(X − EX) = ρD(X) podle (D1).

Splnění axiomů a podmínek viz [40, th. 2].
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Poznámka 38. Jak již náznak důkazu napovídá, definujeme-li za podmínek
předchozí věty pomocí nějaké konkrétní koherentní míry ρ1 deviační míru ja-
ko ρD(X) := ρ1(X − EX), pak víme nejen to, že E[−X] + ρD(X) je koherentní
riziková míra, ale navíc je to právě ρ1. Analogicky bychom mohli argumentovat
pro jistou ρD1 .

Poznámka 39. S třídami rizika popisovanými v této kapitole souvisí tzv. míry
výkonnosti portfolia. Ty zpravidla vyjadřují poměr výnosu k nebezpečnosti (jež
určíme nějakým matematickým postupem), typicky vzhledem k jistému srovnáva-
címu portfoliu (např. burzovnímu indexu). Podle [36, kap. 10] můžeme rozlišovat
mezi mírami

• výnosu k riziku (reward-to-risk), obecně definovanými jako

RR(rp) =
ν(rp − rb)
ρ(rp − rb)

,

kde rp je výnos portfolia, rb je výnos srovnávacího portfolia, ν míra výnosu a
ρ míra rizika. Pokud uvažujeme např. ν = E a ρ = ESα dostáváme STARR
poměr (stable tail-adjusted return ratio)

STARRα(w) =
E[rp − rb]

ESα(rp − rb)
,

kde jsme označili w vektor vah aktiv v portfoliu. Za předpokladu, že je ES
kladný, vyšší hodnota tohoto ukazatele znamená lepší výkon. Je-li ES zápor-
ný, pak je naopak nejlepší nejnižší hodnota. Jiným příkladem je Rachevův
poměr (Rachev ratio), vycházející z ES na různých hladinách

RaRα1,α2(w) =
ESα1(rb − rp)
ESα2(rp − rb)

,

kde lze volit např. α1 = 0, 1 a α2 = 0, 05.

• výnosu k variabilitě (reward-to-variability), založených na disperzních mí-
rách rizika (analogicky jako RR), speciálním případem pro ρD = σ je známý
Sharpův poměr (Sharpe ratio)

SR(w) =
E(rp − rb)
σ(rp − rb)

,

o němž lze více nalézt v [16].

Výčet dalších měr výkonnosti najdeme v [37] a detailní rozbor v [36, kap. 10].

Poznámka 40. Rizikové míry popisované v této kapitole se soustředí na jeden
časový okamžik. Existují však zobecnění, dynamické (též víceperiodické) míry,
více informací o nich lze nalézt např. v [33, kap. 3].
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Obrázek 3.3: Srovnání hodnot rizikových měr pro náhodnou veličinu s rozdělením
N(0, 1)

Poznámka 41. Pojďme si nyní ukázat obecnější příklady spektrálních riziko-
vých měr a ukažme možnou souvislost s teorií očekávaného užitku. Jako přiroze-
nou volbu rizikového spektra pro exponenciální užitkovou funkci u(W ) = −e−cW
(CARA) navrhuje [14] funkci

φ(λ) = αe−c(1−λ),

kde parametr α snadno dopočítáme jako α = c/(1−e−c), aby platila normalizační
podmínka. Dostáváme tak

φ(λ) =
ce−c(1−λ)

(1− e−c)
.

Dále pro mocninnou užitkovou funkci ve tvaru u(W ) = (W 1−γ−1)/(1−γ), γ > 0
můžeme zvolit podle [14] jako rizikové spektrum φ(λ) = γ(1 − λ)γ−1, γ < 1.
Snadno ověříme, že v obou případech se jedná o přípustná riziková spektra.

Komentujme výsledek výpočtu Mφ(X) pro náhodnou veličinu X s normalizo-
vaným normálním rozdělením. Na obrázku 3.3 vidíme, že s rostoucím parametrem
γ je hodnota Mφ(X) klesající (výpočet pro hodnoty blízké nule je nepřesný), za-
tímco pro exponenciální rizikové spektrum jeMφ(X) rostoucí funkcí argumentu c.
Ve článku [14] však nalezneme obrázek pro mocninné spektrum, jež uvádíme pře-
rušovaně. Tuto nesrovnalost diskutujeme v dodatku 2, kde naznačujeme, jak tato
chyba vznikla. Též dokazujeme tvrzení, jež v celkem obecném případě vyvrací
možnost, aby se spektrální míry chovaly takto neintuitivně.
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4. Stochastické programování a
averze k riziku
V této technické kapitole se krátce zaměříme na problematiku optimalizačních
úloh, které stojí v pozadí teorií, jež jsme dosud v práci vyložili. Hlavním cílem
je čtenáře připravit na poslední část textu – užití látky pro řešení praktického
problému. Speciálně se budeme zabývat stochastickým programováním, jež není
součástí běžné výbavy každého studenta.

Nejdříve poznamenejme následující: výběr optimálního portfolia podle Mar-
kowitze, jak byl popsán v úvodní kapitole, je úloha kvadratického programování;
podle EUT můžeme optimální portfolio vybrat řešením následující úlohy

maximalizovat
n∑
i=1

u(1 +RT
i x)

za podmínek (4.1)
x1 + ...+ xJ = 1

xj ≥ 0, j = 1, ..., J,

kde n je počet pozorování (uvažujme dny), J je počet akcií, Ri jsou výnosy v i-tém
dni, x = (x1, ..., xJ). Úloha obsahuje lineární podmínky a vzhledem ke konkáv-
nosti užitkové funkce ji lze snadno převést na úlohu konvexního programování.

4.1 Stochastické programování
Přes výše uvedené informace o tom, jak řešit optimalizaci portfolia, si musíme
uvědomit, že ve skutečnosti předpokládáme, že výnosy akcií jsou náhodné. Oče-
káváme, že mají jisté rozdělení s velkou špičatostí (tzv. leptokurtické). Proto je
vhodné nad problémem uvažovat v rámci teorie stochastického programování.
Ukažme si základní pojmy z této oblasti podle [15].

Definice 25. Jako úlohu stochastického programování rozumíme

minimalizovat f(x,Y)

za podmínek (4.2)
g(x,Y) ≤ 0,

x ∈ X ,

kde x ∈ Rn, X ⊂ Rn, Y je m-rozměrný náhodný vektor s nosičem Ω a f :
X × Ω→ R a g : X × Ω→ Rr jsou dané funkce.

Poznámka 42. Jelikož účelová funkce f závisí na náhodném vektoru Y, jehož
realizaci v době rozhodnutí zpravidla neznáme, musíme f nějak transformovat.
Intuitivní způsob (tzv. E-kritérium) nahrazuje f funkcí E[f(x,Y)]. Situaci mů-
žeme řešit též jinak [15], např. minimalizovat P[f(x,Y) ≥ c] pro dané c (P-
kritérium)nebo minimalizovat l za podmínky P[f(x,Y) ≤ l] ≥ α, α ∈ (0, 1) dané
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(kvantilové kritérium). Tato kritéria můžeme též dále kombinovat. V každém pří-
padě dospějeme k účelové funkci, která vytváří preferenční relaci mezi libovolnými
x1, x2 ∈ X .

Poznámka 43. Dalším problémem jsou pravděpodobnostní omezení g(x,Y) ≤ 0.
Na jejich základě volíme množinu přípustných řešení. Intuitivní volba je

{x ∈ X : P[g(x,Y) ≤ 0] = 1} ,

ta však může být příliš přísná. Dále můžeme požadovat splnění jednotlivých pod-
mínek vždy s danou pravděpodobností

{x ∈ X : P[gi(x,Y) ≤ 0] ≥ αi, αi ∈ [0, 1], i = 1, ..., r} ,

tento přístup však zanedbává možnou závislost mezi podmínkami, tento nedosta-
tek odstraníme např. zvolením pro jisté α ∈ [0, 1]

{x ∈ X : P[g(x,Y) ≤ 0] ≥ α} .

Poznámka 44. Podle předchozí poznámky vidíme, že v úloze stochastického
programování může nastat případ, kdy pro danou realizaci Y1 náhodného vektoru
Y neplatí g(x,Y1) ≤ 0. Je možné toto nesplnění podmínky modelovat pomocí
ztrátové funkce z(x,Y) a namísto f(x,Y) minimalizovat

v(f(x,Y), z(x,Y)),

kde v je výsledková funkce, může se jednat třeba o součet funkcí f a z. Hovoří-
me pak o modelu s penalizací ztrát. V kombinaci s např. E-kritériem dospějeme
k úloze

minimalizovat E[f(x,Y) + z(x,Y)]

za podmínek
x ∈ X1 ⊂ X ,

kde X1 nemusí být obecně shodná s X , je nutné na ni zaručit existenci střední
hodnoty funkcí f a z, příp. existenci samotné funkce z [15].

Příklad. Pomocí stochastického programování můžeme řešit různé úlohy, např.
zobecnění dopravního problému, kdy poptávku a nabídku modelujeme pomocí
náhodných veličin; úlohu prodavače novin, jehož úkolem je rozhodnout se, kolik
novin nakoupit (a následně s přirážkou prodat) při neznámé náhodné poptávce,
viz [16]. Pro úlohy s tematikou rizikové averze [8] uvažuje speciální případ pena-
lizace ztrát, kde se ztrátová funkce z určuje řešením další optimalizační úlohy.

4.2 Minimalizace očekávané ztráty
V této části ukážeme, jak optimalizovat portfolio podle očekávané ztráty na jisté
hladině α.

34



Příklad. V řeči stochastického programování řeší [39] pro pevné α úlohu

minimalizovat − 1

α

∫
f(x,Y)≥VaRα(x,Y)

f(x,Y)p(Y)dY

za podmínek (4.3)
x1 + ...+ xJ = 1,

xj ≥ 0, j = 1, ..., J,

kde jsme použili stejné značení jako v úvodu kapitoly a navíc jsme označili f(x,Y)
ztrátu (náhodnou veličinu) spojenou s portfoliem s vahami x a výnosy Y, pro
jejichž rozdělení předpokládáme existenci hustoty p(Y). Nestandardně zde jsme
označili hodnotu v riziku, která je zde závislá na vahách x i na rozdělení výnosů
Y. My však budeme předpokládat vzhledem k dalšímu užití v textu problém
podle [19]

minimalizovat − 1

bnqc

bnqc∑
i=1

(xTR)(i)

za podmínek (4.4)
x1 + ...+ xJ = 1,

xj ≥ 0, j = 1, ..., J,

kde (xTR)(i) značí vzestupně seřazené výnosy portfolia (účelová funkce je mírně
odlišná od empirického odhadu ES v rovnici (3.3)). Tuto úlohu lze pomocí úprav
a věty o silné dualitě (viz [27]) převést na úlohu

minimalizovat t+
1

bnqc

bnqc∑
i=1

zi

za podmínek (4.5)
x1 + ...+ xJ = 1,

xj ≥ 0, j = 1, ..., J,

zi ≤ 0, i = 1, ..., n,

t+ zi + xTRi ≥ 0, i = 1, ..., n.

Jedná se o úlohu lineárního programování s 2N + J + 1 podmínkami, jejíž řešení
nepřináší obtíže. Proměnné t a zi jsou pomocné.

Poznámka 45. V následující kapitole nehledáme optimální portfolium vzhledem
k hodnotě v riziku, i to je ale možné. Např. [10] řeší tuto úlohu se zahrnutím
transakčních nákladů v rámci celočíselného programování pomocí Monte Carlo
simulací.
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5. Porovnání metod v praxi
V předchozích teoretických kapitolách jsme ukázali několik různých přístupů, jež
mají využití při modelování averze vůči riziku investora. Pouze na jednoduchých
příkladech jsme měli možnost posoudit, jakých výsledků jejich aplikací dosáhne-
me. Nyní, v závěrečné části práce, provedeme větší numerickou studii na reálných
burzovních datech. Na obrázku 5.1 je rámcově shrnut obsah zdrojového kódu,
který byl za tímto účelem vytvořen v programu Mathematica 8.

Ve třech podkapitolách se seznámíme nejdříve s použitými daty, dále s port-
folii, jež jsme vybrali různými metodami. Ty odpovídají ve dvojicích více a méně
rizikově averznímu investorovi (pokud tak lze učinit). Nakonec na těchto portfoli-
ích provádíme výpočty rizikových měr několika metodami, jejichž kvalitu následně
ověřujeme zpětným testováním (tzv. back-testing).

Uveďme ještě několik poznámek. V této části textu, na rozdíl od předchozích
kapitol, prakticky nevyužíváme další literaturu – výhradně se snažíme aplikovat
teorii, s níž jsme se již seznámili. Zdrojový kód programu lze nalézt na přiloženém
CD. Ačkoli je vcelku rozsáhlý, je strukturovaný a opatřen četnými komentáři.
Aplikovat jej lze i na jiná data s minimální nutností modifikace.
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Obrázek 5.1: Struktura vytvořeného programu
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5.1 Data
Množství finančních dat je dostupných v systému Mathematica 8 (či novější verzi
9). Pro naši analýzu jsme se však rozhodli použít data z Burzy cenných papírů
Praha, a. s. (dále BCPP) – konkrétně nejlikvidnější akcie obchodované v rámci
SPAD. Jejich výhodou je, že čtenář o nich má pravděpodobně jisté povědomí.

Použili jsme historická data (denní ceny akcií) za období 1. 3. 2012 – 14. 5.
2013 dostupná na http://www.euinvest.cz/__bcpp_data. Z nich jsme napočítali
výnosy ((Pt−Pt−1)/Pt−1, kde Pt je cena akcie v čase t), jež jsme očistili o dividendy
(k datu ex-dividend na BCPP), jež byly v tomto čase několika firmami vyplace-
ny. Informace o nich jsme získali na http://www.fio.cz/zpravodajstvi/dividendy.
Hodnoty indexu PX za velmi dlouhé období lze nalézt na internetových stránkách
BCPP http://www.pse.cz/dokument.aspx?k=Burzovni-Indexy, potřebovali jsme
je k některým výpočtům a srovnáním.

Po celou dobu uvedného časového úseku došlo i k odchodu jednoho emitenta
z burzy a k jednomu příchodu. Tyto jsme z dat odstranili a pracovali jsme pou-
ze s následujícími třinácti akciemi (v závorce je uveden identifikační kód BIC):
AAA Auto Group N. V. (AAA - pozn. akcie je vyřazena z burzy ke dni 4. 7.
2013), Central European Media Enterprises Ltd. (CETV), ČEZ, a.s. (CEZ), Er-
ste Group Bank AG (ERBAG), Fortuna Entertainment Group N. V. (FOREG),
Komerční banka, a.s. (KOMB), New World Resources Plc (NWRUK), Orco Pro-
perty Group S. A. (ORCO), Pegas Nonwowens SA (PEGAS), Philip Morris ČR
a.s. (TABAK), Telefónica O2 Czech Republic, a. s. (TELEC), Tatry mountain
resort, a. s. (TMR), Unipetrol, a. s. (UNIPE), Vienna Insurance Group (VIG).

Na obrázku 5.2 si pro představu ukažme vývoj cen akcií v námi studovaném
období. V tabulce 5.1 shrnujeme základní popisné statistiky procentuálních den-
ních výnosů, akcie jsou seřazeny sestupně podle průměrného výnosu. Vidíme, že
výsledky jsou vesměs nepříznivé. Dále vylepšíme porozumění chování výnosů po-
mocí obrázku 5.3, kde je zobrazena µ-σ rovina (průměrný výnos v závislosti na
směrodatné odchylce). Pouze 4 akcie jsou v tomto smyslu eficientní (tj. neexistuje
jiná akcie s menší směrodatnou odchylkou a větším průměrným výnosem), jedná
se o ERBAG, VIG, PEGAS a UNIPE. Korelační matici denních výnosů vidíme
na obrázku 5.2. Vyšší korelace jsou v rámci finančního sektoru (ERBAG, VIG,
KOMB), ostatní až na několik výjimek nepřekračují hodnotu 0,2.

Akcie Pr m r Sm r. odch. ikmost pi atost Sharpe Min 1. kv. Medi n 3. kv. Max

ERBAG 0.12 2.22 0.1 3.85 0.05 -6.33 -1.2 0.18 1.37 8.41

AAA 0.1 1.94 0.59 21.6 0.05 -12.6 -0.61 0. 0.74 14.74

VIG 0.1 1.43 -0.09 3.9 0.07 -4.54 -0.64 0.08 0.87 5.17

PEGAS 0.07 0.76 0.39 4.8 0.09 -2.59 -0.37 0. 0.45 2.77

FOREG 0.06 1.14 0.31 7.27 0.06 -5.02 -0.45 0. 0.56 4.93

KOMB 0.05 1.43 0.1 2.82 0.04 -3.79 -0.95 0. 0.99 3.91

TABAK 0.05 1.08 0.2 4.89 0.04 -4.02 -0.56 0. 0.6 3.76

UNIPE 0. 0.75 0.25 5.06 0. -3. -0.39 0. 0.35 3.57

TELEC -0.07 1.01 -0.84 5.21 -0.07 -4.12 -0.53 0.03 0.53 2.59

CEZ -0.09 1.1 -0.21 3.17 -0.08 -4.02 -0.78 -0.03 0.63 2.72

ORCO -0.13 3.42 1.25 8.79 -0.04 -14.14 -2.18 -0.49 1.54 18.09

CETV -0.23 3.48 -0.44 7.45 -0.07 -18.6 -2.09 -0.19 1.52 13.89

NWRUK -0.38 2.23 -0.49 5.88 -0.17 -11.3 -1.42 -0.3 0.7 6.5

Tabulka 5.1: Popisné statistiky akcií na BCPP
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Obrázek 5.3: µ-σ rovina akcií na BCPP

Ρ ERBAG VIG CETV TABAK CEZ KOMB UNIPE TELEC NWRUK ORCO PEGAS AAA FOREG

ERBAG 1. 0.43 0.28 0.08 0.17 0.39 0.09 0.13 0.39 0.16 0.18 -0.01 0.19

VIG 0.43 1. 0.23 -0.01 0.07 0.28 0.04 0.18 0.3 0.09 0.21 -0.01 0.15

CETV 0.28 0.23 1. 0.08 0.07 0.15 0.1 0.04 0.25 0.05 0.16 0.11 0.15

TABAK 0.08 -0.01 0.08 1. 0.04 0.06 0.15 0.18 0.1 0.09 0. 0.05 0.06

CEZ 0.17 0.07 0.07 0.04 1. 0.23 -0.13 0.25 0.2 0. 0.14 0.05 0.03

KOMB 0.39 0.28 0.15 0.06 0.23 1. 0.11 0.2 0.26 0.02 0.18 -0.03 0.27

UNIPE 0.09 0.04 0.1 0.15 -0.13 0.11 1. -0.05 0.07 0.02 0.13 0.02 0.2

TELEC 0.13 0.18 0.04 0.18 0.25 0.2 -0.05 1. 0.09 0.01 0.12 0.02 0.07

NWRUK 0.39 0.3 0.25 0.1 0.2 0.26 0.07 0.09 1. 0.08 0.16 -0.01 0.11

ORCO 0.16 0.09 0.05 0.09 0. 0.02 0.02 0.01 0.08 1. 0.14 0.15 0.07

PEGAS 0.18 0.21 0.16 0. 0.14 0.18 0.13 0.12 0.16 0.14 1. 0.11 0.06

AAA -0.01 -0.01 0.11 0.05 0.05 -0.03 0.02 0.02 -0.01 0.15 0.11 1. 0.12

FOREG 0.19 0.15 0.15 0.06 0.03 0.27 0.2 0.07 0.11 0.07 0.06 0.12 1.

Tabulka 5.2: Korelační matice výnosů akcií na BCPP
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5.2 Určení portfolií
Velký důraz v této kapitole klademe na výpočet rizikových měr a jejich další ana-
lýzu. Proto nejdříve musíme jistým způsobem určit portfolia, na nichž tyto míry
zkoumáme. Rozhodli jsme se pro několik způsobů, z nichž u všech respektujeme
zákaz krátkých prodejů na BCPP.

Prvním uvažujeme klasickou Markowitzovu teorii. Jeho optimalizační úlohu
lze formulovat více způsoby, jeden z nich byl již uveden v příkladu v kapitole 1
(minimalizace rizika pro daný požadovaný výnos). Opačně můžeme též maxima-
lizovat výnos pro riziko nepřekračující danou úroveň. Nakonec lze též uvažovat
vícekriteriální optimalizaci, kdy maximalizujeme rozdíl výnosu a rizika (s danými
vahami). Všechny tyto varianty jsou ve zdrojovém kódu naprogramovány. Pro dal-
ší výpočty používáme portfolia vzniklá minimalizací rizika, kde požadujeme výnos
určený následujícím způsobem: seřadíme průměrné výnosy všech akcií, z těchto
hodnot vybereme medián (méně rizikové portfolio, ozn. „MarkL“) a 5/6-kvantil
(více rizikové, „MarkH“). Hodnota kritéria tak není pevná, ale závislá na datech.

Druhým způsobem je aplikace teorie očekávaného užitku. Zde jsme použili
mocninnou užitkovou funkci ve tvaru u(x) = x(1−λ)/(1−λ). Volbou dvou různých
parametrů λ = −1/10 a λ = −2 jsme opět vybrali méně a více rizikové portfolia,
ozn. „eutL“ a „eutH“. Jaké budou výsledky této volby pro jiná data však nelze
usoudit. Maximalizací užitku jsme uvažovali ve smyslu úlohy (4.1).

Portfolium, které řeší lineární úlohu (4.5) – minimalizaci očekávané ztráty na
jisté hladině (zvolili jsme 0, 05) jsme nazvali „minES“.

Dále jsme se zamysleli, jak určit portfolium jednoduchým způsobem, aby bylo
málo či hodně rizikové. Tato označíme „naivL“ a „naivH“. V případě nízkého
rizika jsme pro každý den vybrali tři akcie, jejichž výnos byl v absolutní hodnotě
nejbližší nule. Pro každou akcii jsme pak určili váhu v portfoliu úměrně podle
toho, jak často byla vybrána v rámci všech dnů. Portfolium s vyšším rizikem jsme
určili obdobně, kritériem pro výběr byl jeden ze tří nejvyšších výnosů v daném
dni. Dále uvidíme, že tento postup vytvořil portfolia, jež splňují očekávání ve
smyslu velikosti rizika, ale zaostává ve výnosnosti.

Nakonec jsme do výpočtů zapojili rovnoměrně rozdělené portfolium („rovno“)
a skutečné portfolium jednoho ze studentů MFF („stude“). V tabulkách 5.3 a
5.4 vidíme zastoupení akcií v jednotlivých portfoliích a jejich průměrný výnos.

. ERBAG VIG CETV TABAK CEZ KOMB UNIPE TELEC NWRUK ORCO PEGAS AAA FOREG

MarkH 0.2 0.34 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.21 0.25 0.

MarkL 0. 0.07 0. 0.16 0.03 0.01 0.2 0.02 0. 0. 0.34 0.05 0.11

naivH 0.1 0.08 0.11 0.07 0.07 0.08 0.07 0.06 0.06 0.1 0.05 0.09 0.06

naivL 0.05 0.07 0.03 0.1 0.08 0.06 0.12 0.1 0.05 0.03 0.13 0.08 0.11

eutH 0.54 0.21 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.25 0.

eutL 0.26 0.4 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.05 0.29 0.

minES 0. 0.05 0. 0.15 0.05 0.01 0.31 0.08 0. 0. 0.2 0.02 0.12
rovno 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

stude 0. 0. 0.32 0. 0.46 0. 0. 0. 0. 0.22 0. 0. 0.

Tabulka 5.3: Zastoupení akcií v portfoliích

MarkH MarkL naivH naivL eutH eutL minES rovno stude

0.1 0.05 -0.03 0. 0.11 0.1 0.03 -0.03 -0.14

Tabulka 5.4: Srovnání průměrných denních výnosů portfolií (v procentech)
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5.3 Výpočty rizikových měr
Pro zkonstruovaná portfolia jsme dále vypočítali některé rizikové míry.

Jako první jsme zvolili VaR. Podle kapitoly 3.3 jsme její hodnotu určili ví-
ce způsoby. Metoda variance-kovariance spoléhá na předpoklad, že výnosy mají
mnohorozměrné normální rozdělení. Normalitu jsme testovali a v tabulce 5.5
můžeme vidět, že tento předpoklad není splněn. Přesto můžeme výsledky po-
rovnat s jinými postupy. Dále jsme hodnotu v riziku určili historickou metodou.
Nakonec jsme ji určovali pomocí simulací – tzv. bootstrapem (výběrem denních
výnosů z historických hodnot s opakováním) a Monte Carlo. Na obrázku 5.4
je dvourozměrná ilustrace distribučních funkcí rozdělení, z nichž jsou generová-
ny náhodné výběry o daných rozsazích. Zatímco vlevo (pro bootstrap) je použita
empirická distribuční funkce, vpravo (Monte Carlo) se jedná o tzv. jádrový odhad
distribuční funkce (tedy neparametrický). Pomocí bootstrapu je možné např. jeho
opakovaným výpočtem určit empirické rozdělení VaR. Porovnání výpočtu pomocí
uvedených metod na různých hladinách v tabulce 5.6 ukazuje, že číselné výsledky
jsou ve všech případech podobné.

ERBAG VIG CETV TABAK CEZ KOMB UNIPE TELEC NWRUK ORCO PEGAS AAA FOREG

0.02 0.01 0. 0. 0.24 0.64 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

Tabulka 5.5: Výsledné p-hodnoty testu normality denních výnosů (Jarque-Bera)

Obrázek 5.4: Jádrový odhad distribuční funkce výnosů a empirická distribuční
funkce výnosů

Dále jsme počítali ES, z metod jsme použili již pouze hlavní tři, tedy variance-
kovariance (viz vzorec ( 3.2)), historickou a Monte Carlo (v obou případech viz
( 3.3)), opět s využitím stejného jádrového odhadu distribuční funkce. Ze třetí
kapitoly víme, že na základě výpočtu ES na různých hladinách můžeme přibližně
určit hodnotu spektrální míry s libovolným rizikovým spektrem. Tento výpočet
jsme provedli pro míru s exponenciálním spektrem φ(λ) = ce−c(1−λ)

(1−e−c) . Další otázkou
je, na jakých hladinách určovat ES, aby byl výsledek co nejpřesnější již při menším
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q = 0.05 Var-Covar Historick Bootstrap Monte Carlo q = 0.01 Var-Covar Historick Bootstrap Monte Carlo

MarkH 1.5 1.58 1.67 1.62 MarkH 2.17 2.56 2.58 2.61

MarkL 0.73 0.66 0.73 0.69 MarkL 1.06 1.08 1.33 1.08

naivH 1.51 1.59 1.63 1.62 naivH 2.12 2.01 2.4 2.06

naivL 0.98 0.99 1.01 1.01 naivL 1.39 1.4 1.56 1.4

eutH 2.25 2.49 2.45 2.45 eutH 3.23 3.38 3.23 3.5

eutL 1.75 1.81 1.96 1.86 eutL 2.52 2.92 2.82 2.97

minES 0.72 0.64 0.69 0.66 minES 1.03 1.02 1.29 0.99
rovno 1.37 1.44 1.59 1.47 rovno 1.93 1.87 2.09 1.87

stude 2.6 2.49 2.4 2.6 stude 3.62 4.89 4.43 4.71

Tabulka 5.6: Hodnoty VaR portfolií na různých hladinách

počtu zvolených bodů. V tomto směru není příliš vhodné volit ekvidistantní dělení
intervalu [0, 1], proto jsme počítali ES na hladinách 1/2i, i = 1, ..., n pro předem
zvolené n. Tímto způsobem počítáme více v levé straně rizikového spektra, kde
jsou jeho hodnoty nejvyšší. Výsledky výpočtu ES a spektrální míry s parametry
c = 1/10 a n = 10 srovnáváme v tabulce 5.7.

ES,q = 0.05 Var-Covar Historick Monte Carlo SRM Var-Covar Historick Monte Carlo

MarkH 1.91 2.07 2.16 MarkH 2.55 2.5 2.59

MarkL 0.93 0.92 0.94 MarkL 1.24 1.33 1.35

naivH 1.88 1.9 1.92 naivH 2.47 2.41 2.47

naivL 1.23 1.27 1.27 naivL 1.62 1.62 1.65

eutH 2.85 2.96 3.06 eutH 3.79 3.61 3.6

eutL 2.23 2.34 2.46 eutL 2.97 2.82 2.92

minES 0.91 0.84 0.86 minES 1.21 1.24 1.27
rovno 1.71 1.75 1.75 rovno 2.25 2.2 2.24

stude 3.23 3.59 3.65 stude 4.21 4.69 4.87

Tabulka 5.7: Hodnoty očekávané ztráty (vlevo) a spektrální rizikové míry (vpravo)

Nakonec jsme nutně museli zaměřit pozornost na ověření kvality provedených
výpočtů. Podobné hodnoty výsledku samozřejmě nezaručují, že metody modelují
rizikové míry správně. K tomuto účelu jsme použili zpětné testování. Data jsme
rozdělili na dvě poloviny, pouze na základě první poloviny jsme spočítali VaR pro
portfolia na další den a srovnali jsme jej se skutečnou hodnotou portfolia v ná-
sledujícím dnu. Takto jsme postupovali pro všechny dny dále (s využitím čím dál
tím větší informace). Nakonec jsme ověřili, jestli četnost překročení VaR padnul
do odpovídajícího intervalu spolehlivosti ( 3.4), a to pro β = 0, 05. Ověřením na
více hladinách získáme přehled nejen o tom, jestli jsme vhodně namodelovali VaR,
ale též ES. Na základě tabulky 5.8 můžeme konstatovat, že ve většině případů
se tak stalo.

Se zpětným testováním též souvisí tzv. stresové testování (stress-testing). Jeho
smyslem je zjistit, jak se změní hodnota VaR portfolia, změní-li se nějakým způ-
sobem data. Každé portfolium jsme zatížili následujícím způsobem: k výnosům
akcie s nejvyšší vahou jsme přičetli náhodné číslo generované z normalizovaného
normálního rozdělení. Samozřejmě, tento scénář je velmi jednoduchý (ilustrační),
jeho cílem je upozornit na to, že portfolia složená z velké váhy z jednoho akti-
va mohou být tímto způsobem náchylná. V tabulce 5.9 však vidíme, že největší
změna nastává pro původně nejméně riziková portfolia MarkL, minES a pro eutL.

Ke srovnání portfolií slouží též míry výkonnosti, které byly popsány ve třetí
kapitole. Několik vybraných jsme naprogramovali, hodnoty uvádíme v tabulce
5.10, jako srovnávací „portfolium“ byl brán burzovní index PX.
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q = 0.1 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.001

MarkH True True True True True True False

MarkL True True True True True True False

naivH True True True True True False True

naivL True True True True True True True

eutH True True True True True True True

eutL True True True True True False False

minES True True True True True True True
rovno True True True True True True True

stude True True True True True False False

,

q = 0.1 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.001

MarkH True True True True True True False

MarkL True True False True True False False

naivH True True True True True False True

naivL True True True True True True True

eutH True True True True True True False

eutL True True True True True True False

minES True False False False True True False
rovno True True True True True True True

stude True True True True True True True

,

q = 0.1 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.001

MarkH True True True True True True False

MarkL True True False True True True False

naivH True True True True True False True

naivL True True True True True True True

eutH True True True True True True True

eutL True True True True True True False

minES True True True True True False False
rovno True True True True True True True

stude True True True True True True True

Tabulka 5.8: Zpětné testování VaR (variance-kovariance, historicky, Monte Carlo)

q = 0.05 Historick Stress-test Zv en v %

MarkH 1.58 1.68 6.1

MarkL 0.66 0.89 34.92

naivH 1.59 1.63 2.69

naivL 0.99 1.04 4.96

eutH 2.49 2.52 1.41

eutL 1.81 1.97 9.14

minES 0.64 0.85 33.76
rovno 1.44 1.46 1.18

stude 2.49 2.68 7.74

Tabulka 5.9: Změna hodnoty v riziku portfolií při stresovém scénáři

. STARR_0,05 RaR_0,1;0,01 Sharpe

MarkH 0.08 0.4 0.15

MarkL 0.03 0.63 0.07

naivH -0.01 0.57 -0.03

naivL 0.01 0.71 0.02

eutH 0.07 0.51 0.14

eutL 0.07 0.41 0.15

minES 0.02 0.64 0.04
rovno -0.02 0.63 -0.04

stude -0.04 0.54 -0.1

Tabulka 5.10: Vybrané míry výkonnosti portfolií
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Závěr
Cílem práce bylo sestavit přehled teorií, jež mohou být využity při modelová-
ní subjektivního vztahu investora k riziku, provést jejich teoretické a numerické
srovnání.

Text začíná několika významnými příklady, které souvisí s vnímáním rizika ve
finančním smyslu. Dále následují hlavní teoretické kapitoly, které detailně popisují
teorii očekávaného užitku a rizikové míry, speciálně třídu spektrálních rizikových
měr. Práce zmiňuje též některé další přístupy, například prospektivní teorii. Krát-
ce řeší též související optimalizační problémy a uvádí základní pojmy z oblasti
stochastického programování. V praktické části je zmíněná látka aplikována na
burzovní data.

Práce čerpá z mnoha zdrojů, to umožňuje čtenáři na malém prostoru něko-
lika desítek stran nalézt koncentrované informace např. z aktuálně se rozvíjející
teorie koherentních a spektrálních rizikových měr. Některé části řešení v systému
Mathematica 8 mohou být využity čtenářem pro rozšíření jeho sbírky programů,
též navržená struktura zdrojového kódu je obecná a tedy vysoce přenositelná na
jiné úlohy. Druhý dodatek k práci je přispěním k tématu spektrálních rizikových
měr.
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Dodatek 1 – o literatuře
V textu bylo užito značné množství literatury, na tomto místě přehledně shrneme
detaily o ní. Prvním cílem je popis a zdůvodnění volby zdrojů. Zároveň tato část
může být ku prospěchu čtenáři, zaujme-li ho některé z témat nebo bude-li hledat
materiály ke své práci.

S výjimkou několika zdrojů v podobě internetových stránek (z nichž jsme
zejména získali data pro aplikaci v závěrečné kapitole), jsme preferovali odborné
články a monografie. To ve značné míře zaručuje kvalitu informací. Částečnou
alternativou může být databáze závěrečných prací (repozitář závěrečných prací
Karlovy Univerzity). Texty v ní obsažené jsou zpravidla v českém jazyce, téma
je vysvětleno a většinou aplikováno – ideální v případě prostého zájmu o nějakou
problematiku.

Využité monografie byly zaměřené obecně na finanční matematiku: [18] a zná-
má [16]. Dále speciálně na problematiku rozhodování a rizik: [38], [36], [49] a ná-
ročněji zpracované [22], [33]. V případě tematiky finančních derivátů jsme použili
klasické knihy [20].

Odborné články jsme dohledali na základě odkazů ve výše uvedené literatuře
či v jiných článcích, případně zadáním klíčových slov do vyhledávačů. Obsah ve-
řejně nedostupných žurnálů jsme zpravidla získali užitím přístupu přes EBSCO
(http://bi.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=55). Ten se vyznačuje uživa-
telsky přívětivým rozhraním, rychlostí a v neposlední řadě přehledností informací
nutných k citaci.

Výběrem zmiňme některé články, které patří k nejznámějším a nejdůležitěj-
ším z užitých. Jejich nahlédnutí vřele doporučujeme. V první kapitole se jedná
o problematiku portfolia v [30]. Ve druhé části je základní text definující rizikovou
averzi [34] a zajímavé je i čtení historického pohledu na petrohradský paradox
v [7]. Prospektivní teorie, důležitý prvek behaviorálního pohledu na finanční roz-
hodování, je zaveden v [23] a [24]. Pro povědomí o koherentních měrách rizika
se nelze obejít bez znalosti [4]. Na téma spektrálních měr existuje sice původní
[1], ale mnohem detailnější a preciznější je [49, kap. 10]. Vzhledem k neustálému
vývoji teorie v této oblasti často chybí pokrytí látky a nově objevených vztahů
v monografiích.
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Dodatek 2 – komentář k [14]
Ve článku [14] jsme narazili na několik nesrovnalostí. Body 1 a 2 je rozebírají.
Také obsahují odkazy na další prameny, kde nalezneme tyto výsledky (bez důkazů
či diskuse). V nejdůležitějším bodě 3 dokazujeme nové tvrzení o spektrálních
měrách, které vylučuje problém jejich chování, jak byl popsán v [14].

Rovnice ze článku [14] číslujeme s „D“ na začátku.

1
Pro mocninné spektrální rizikové míry s parametrem γ < 1 neplatí vztah (D18),
tedy

Mφ → 0, γ → 0, (D18)

kde

Mφ =

∫ 1

0

γ(1− p)γ−1qpdp. (D17)

Je snadné dokázat, že např. spojité rovnoměrné rozdělení porušuje (D18).
V tomto případě je qp = p, p ∈ [0, 1]. Počítejme

Mφγ = γ

∫ 1

0

(1− p)γ−1pdp pp
= [(p− 1)γp]10 +

∫ 1

0

(1− p)γdp =

= 0− 1

γ + 1

[
(1− p)γ+1

]1
0

= − 1

γ + 1
(0− 1) =

1

γ + 1
.

Tento výsledek je uveden též v [50, odst. 3.2].
Obecnějším důvodem je, že spektrální riziková míra nemůže být necitlivá na

tvar rozdělení ztrát. Je to totiž koherentní míra rizika a musí platit axiom translač-
ní invariance. Tedy nedává smysl bez dalších předpokladů očekávat, že Mφ má
limitu.

2
Obrázek D4 je velmi nepřesný, kvůli užití numerické integrace pomocí lichoběž-
níkového pravidla s intervalem [0, 1] rozděleným pouze na 10 000 dílků.

V systému Mathematica 8 jsme vykreslili tento graf několikrát, se zadáním
různých integračních mezí: [0; 0, 99], [0; 0, 999], [0; 0, 9999], [0; 0, 999999] a [0, 1].
Výsledné křivky se významně liší, jak vidíme na obrázku 5.5 pro standardizované
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normální rozdělení, neboť chvost rozdělení je důležitý. V případě mezí [0; 0, 9999]
je graf totožný s obrázkem D4 (až na škálu vertikální osy). Obrázek této situace
s monotónní křivkou, jejíž hodnota se u nuly blíží nekonečnu, lze nalézt v [50,
Fig. 1 (B)].
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MΦHXL

Obrázek 5.5: Mocninná spektrální riziková míra pro N(0, 1)

3
Spektrální rizikové míry nemohou být klesající pro rostoucí rizikovou averzi,
zavedeme-li tento pojem následující definicí. Ta vhodně popisuje situaci řešenou
v [14].

Definice 26. Buď c ∈ (0, 1). Nechť φ1 a φ2 splňují následující podmínky

φ1(x) > φ2(x), x ∈ (0, c),

φ1(x) = φ2(x), x = c,

φ1(x) < φ2(x), x ∈ (c, 1),

pak řekneme, že φ1 je více rizikově averzní rizikové spektrum než φ2.

Na obrázku 5.6 ukazujeme příklad, rizikové spektrum s parametrem γ = 0, 1
je v souladu s intuicí nejvíce averzní. Poznamenejme, že v předchozí definici a
dále opět používáme značení, které se vyskytuje ve zbytku práce, tedy Mφ =

−
∫ 1

0
φ(p)qpdp.

Pomocí první věty o střední hodnotě pro integrál dokážeme naše tvrzení.

Věta 18. [41, Věta 10.22] Pokud je f : [a, b]→ R spojitá funkce a g je nezáporná
integrovatelná funkce na intervalu (a, b), pak existuje x ∈ [a, b] takové, že∫ b

a

f(t)g(t)dt = f(x)

∫ b

a

g(t)dt.

Věta 19. Nechť je φ1 více rizikově averzní spektrum než φ2 a kvantilová funkce
q náhodné veličiniy X je spojitá. Pak

Mφ1(X) > Mφ2(X).
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Obrázek 5.6: Mocninná riziková spektra

Důkaz. První odvodíme několik pomocných výsledků. Z definice rizikového spek-
tra je

∫ 1

0
φ1(x)dx =

∫ 1

0
φ2(x)dx = 1, tedy také

∫ c
0
φ1(x)dx +

∫ 1

c
φ1(x)dx =∫ c

0
φ2(x)dx+

∫ 1

c
φ2(x)dx a∫ c

0

(φ1(x)− φ2(x))dx =

∫ 1

c

(φ2(x)− φ1(x))dx. (5.1)

Obdobně vyplývá, že

Mφ1(X) > Mφ2(X) (5.2)

je ekvivalentní∫ c

0

qx(φ1(x)− φ2(x))dx <

∫ 1

c

qx(φ2(x)− φ1(x))dx. (5.3)

Užitím uvedené věty o střední hodnotě

∃x1 ∈ (0, c) :

∫ c

0

q(φ1(x)− φ2(x))dx = qx1

∫ c

0

(φ1(x)− φ2(x))dx (5.4)

a

∃x2 ∈ (c, 1) :

∫ 1

c

q(φ2(x)− φ1(x))dx = qx2

∫ 1

c

(φ2(x)− φ1(x))dx. (5.5)

Protože q je rostoucí

qx1 < qx2 . (5.6)

Tedy celkově máme∫ c

0

qx(φ1(x)− φ2(x))dx =

5.4
= qx1

∫ c

0

(φ1(x)− φ2(x))dx

5.6,5.1
< qx2

∫ 1

c

(φ2(x)− φ1(x))dx

5.5
=

∫ 1

c

qx(φ2(x)− φ1(x))dx.

Ekvivalence mezi 5.2 a 5.3 zakončuje důkaz.
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Poznámka 46. Již v kapitole 3 jsme zmínili, že spektrální rizikové míry jsou
monotónní vzhledem ke stochastické dominanci prvního řádu. Tedy se chovají
vhodně pro dvě různá rizika (resp. distribuční funkce). Právě dokázaná věta uka-
zuje jinou příjemnou vlastnost, situace je zde opačná – máme dvě riziková spektra
a jedno riziko (resp. kvantilovou funkci).

Poznámka 47. Body 1 a 2 spolu s neznalostí dokázané věty způsobily v člán-
ku [14] některé chybné argumentace (zejména v odpovídající časti 4 a závěru).
Citovaný text je nazván „Spectral Risk Measures: Properties and Limitations“ ,
vezmeme-li však v úvahu předchozí, žádná omezení této třídy rizikových měr
v něm prezentována nejsou. Všimněme si, že jiný článek [47] ve své první čás-
ti popisuje též teoretickou neodůvodněnost přiřazení rizikového spektra k dané
užitkové funkci v [14], komentáře nicméně přebírá.
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