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Abstract: The exchange rates of currencies of different countries show higher

volatility than it could be explained by the volatility of the fundamental varia-



bles. There are introduced different models which try to describe the behavior

of these exchange rates in this Diploma Thesis. Their comparison is made with

respect to the ability to capture the volatility of the empirically observed data.

The behavior of exchange rates may also be influenced by interventions of the

state institutions and therefore we introduced models which allow the effect of

such regulatory interventions. These models were applied on real data. The pro-

perties of the model predictions of exchange rates were compared and evaluated

with respect to their ability to explain the volatility of the empirical data. At the

summary of my work one of the models has been used to simulate the behavior

of the exchange rate during the application of different intervention strategies of

the Central Bank.
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Úvod

Směnné kurzy měn obchodovaných na finančních trzích mají stejnou povahu,

jako jiné finanční instrumenty. Na rozdíl od nich je ale na kurzy upřena speci-

fická pozornost státních institucí, neboť úzce souvisejí s monetární politikou vlád.

Ovlivňování směnných kurzů je tedy dalším z prostředků, kterými státní moc do-

sahuje svých politických cílů, ale také plní svůj závazek správy finančního trhu.

Tyto činnosti provádí vláda prostřednictvím centrální banky své země. Cílem

státních intervencí bývá dosahování určité hodnoty směnného kurzu pro jeho vliv

na ekonomickou politiku země nebo jen jeho stabilizace ve smyslu snížení vola-

tility z důvodu jejích negativních ekonomických důsledků. Tato práce se zabývá

právě vlivem intervencí na volatilitu směnných kurzů.

Protože denní hodnoty směnných kurzů mají povahu časových řad, budeme

jejich chování zkoumat právě v rámci teorie časových řad. V první části práce

zadefinujeme důležité pojmy spojené s modelováním směnných kurzů a uvedeme

jejich vlastnosti. V další části sestavíme matematické modely pro chování směn-

ných kurzů se zaměřením na modely s intervencemi centrálních bank. Uvedeme

též různé strategie, které mohou být využity ke snížení volatility směnných kurzů.

Další část práce se zaměří na zkoumání reálných dat za pomoci představených

modelů. Zkoumat budeme časové řady denních hodnot směnných kurzů světo-

vých měn a zároveň data o intervencích, které byly na tyto měny ve zkoumaném

období uplatněny. Pokusíme se také na základě reálných dat pomocí odvozených

modelů simulovat různé alternativní scénáře chování časových řad při aplikaci

intervencí centrálních bank s různými strategiemi. Na základě jejich vlivu na vo-

latilitu simulované časové řady vyvodíme závěry o jejich potenciální prospěšnosti

při využití v monetární politice.
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Hlavním přínosem práce je kritické zhodnocení různých modelů chování ča-

sových řad směnných kurzů. Ukázali jsme, že ekonomické modely založené na

fundamentální analýze relevantních informací mohou částečně vysvětlovat dlou-

hodobý vývoj kurzu, ale selhávají při vysvětlování jeho pozorované volatility.

Modely, které naopak spoléhají na technickou analýzu minulých pohybů kurzu,

mohou velmi přesně vysvětlit volatilitu pozorovaných dat, ale jejich prediktivní

potenciál je pro budoucí hodnoty téměř nulový. S využitím modelu, který byl

v článku [15] využit čistě pro simulace různých časových řad kurzů, jsme sestrojili

model, který kombinuje predikce založené na modelech technického i fundamen-

tálního typu. Takový model pak umožňuje alespoň přibližně zkoumat jak by se

pozorovaná data chovala po aplikaci různých intervencí. Výsledný model navíc

poskytuje široký prostor pro rozšíření a modifikace, které dovolí možnosti těchto

analýz dále rozvinout.
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Kapitola 1

Základní pojmy

V této kapitole zavedeme důležité pojmy související s modelováním časových

řad.

Směnné kurzy měn, tedy ceny cizích měn uvedené v jednotkách domácí měny,

budeme zkoumat jako stochastické procesy kladných náhodných veličin s diskrét-

ním časem. Konkrétní realizací tohoto stochastického procesu je pak časová řada

hodnot směnného kurzu v určitý čas každého obchodního dne.

1.1 Směnný kurz jako stochastický proces

Definice 1.1 a 1.3 - 1.6 byly převzaty z knihy [2].

Definice 1.1: Stochastický proces

Stochastický proces {Yt, t ∈ T} je množina náhodných veličin na

stejném pravděpodobnostním prostoru (Ω,A, P ) indexovaná pomocí

hodnot t z množiny T (T ⊂ R) interpretovaných jako čas.

Definice 1.2: Časová řada

Posloupnost {Xt, t ∈ T}, kde množina T ⊆ Z reprezentuje čas, na-

zýváme časovou řadou. Časová řada může být jak deterministickou
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posloupností konstant, tak stochastickým procesem dle předchozí de-

finice.

Časová řada realizace stochastického procesu nebude v práci značením nijak

odlišena od stochastické časové řady. Náhodný proces {Yt, t ∈ T} pro nás v pevný

čas k bude při pohledu do minulosti intuitivně reprezentovat již realizovanou

časovou řadu {Yt, t < k}, zatímco při pohledu do budoucnosti ještě stochastický

proces {Yt, t ≥ k}.

Definice 1.3: Striktní stacionarita

Striktní stacionarita časové řady {Yt, t ∈ Z} znamená, že prav-

děpodobnostní chování příslušného stochastického procesu je invari-

antní vůči posunům v čase, tj. pravděpodobnostní rozdělení vektoru

(Yt1 , .., Ytk) je stejné, jako rozdělení vektoru (Yt1+h, .., Ytk+h) pro

libovolné h ∈ Z.

Definice 1.4: (Slabá) stacionarita

Slabá stacionarita časové řady {Yt, t ∈ Z} je méně omezující než

striktní stacionarita, neboť stačí, aby příslušný proces byl invariantní

vůči posunům v čase pouze v rámci momentů do druhého řádu, tj.

pro každé s ∈ Z a t ∈ Z

IE(Yt) = µ = konstanta

a

Cov(Ys, Yt) = IE(Ys − µ)(Yt − µ) = Cov(Ys+h, Yt+h)

pro libovolné h ∈ Z.

Definice stacionarity je možné zobecnit i pro T ⊂ Z. Pro naše potřeby je však

uvedené znění postačující.
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Definice 1.5: Bílý šum

Bílý šum je posloupnost vzájemně nekorelovaných náhodných veličin

s nulovou střední hodnotou a konstantním kladným rozptylem. Pokud

hovoříme o gaussovském bílém šumu, myslíme tím bílý šum dle této

definice, jehož prvky mají normální rozdělení.

Definice 1.6: Autokovarianční funkce

Autokovarianční funkce stacionárního stochastického procesu {Yt, t ∈ Z}

pro zpoždění k (nazývaná též autokovariance pro zpoždění k) se de-

finuje jako

R(k) = Cov(Yt, Yt−k) = IE(Yt − µ)(Yt−k − µ), k = ..,−1, 0, 1, ..

Definice 1.7: Směnný kurz

Směnným kurzem rozumíme stochastický proces {St, t ∈ Z} kladných

náhodných veličin na pravděpodobnostním prostoru (Ω,A, P ).

1.2 Volatilita

Volatilitou v kontextu finančních dat rozumíme nějakou míru rozkolísanosti

hodnot finanční časové řady. Jednou z možností jak popsat volatilitu časové řady

je odhadnout autokovarianční funkci náhodného procesu jejích výnosů

4St = St − St−1 t ∈ Z,

který tuto řadu generuje.

Následující definice byla spolu s tvrzením převzata z knihy [14].
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Definice 1.8: Výběrová autokovarianční funkce

Výběrová autokovarianční funkce stacionární náhodné posloupnosti

{Yt, t ∈ Z} je pro časovou řadu délky n pozorování definována jako

R̂(k) =
1

n

n−k∑
t=1

(Yt − Ȳn)(Yt+k − Ȳn) k = 0, 1, ..n− 1.

Dále klademe R̂(k) = R̂(−k) pro k < 0. Ȳn označuje aritmetický

průměr hodnot {Yt, t = 1..n}.

Tvrzení 1.9: Vlastnosti autokovarianční funkce

• Výběrová autokovarianční funkce není nestranným odhadem au-

tokovarianční funkce.

• Je-li {Yt, t ∈ Z} lineárním procesem generovaným striktním bí-

lým šumem a platí-li zároveň určité podmínky pro jeho čtvrté

momenty, pak je asymptotické chování výběrových autokovari-

ancí R̂(k) stejné jako asymptotické chování náhodných veličin
1

n

n∑
t=1

YtYt+k a R̂(k) je asymptoticky nestranným odhadem R(k)

pro každé k.

Důkaz:

Viz kniha [1], tvrzení 7.3.4. �

Aplikujeme-li R̂(k) pro k = 0 na konkrétní realizaci nějaké stacionární náhodné

posloupnosti, je R̂(k) odhadem rozptylu této náhodné posloupnosti. Pokud od-

hadneme tuto hodnotu pro časovou řadu výnosů ∆St, je to pro nás jedna z mož-

ných měr volatility směnného kurzu.

Alternativní způsob měření volatility navrhuje autor práce [15]. Podle článku

[10] je z toho důvodu, že obecně nemusí existovat čtvrté momenty rozdělení
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výnosů směnných kurzů, vhodnější využít jejich absolutní hodnoty. Definujeme

proto míru volatility časové řady {St, t = 1, .., n} jako

V =
100

n− 1

n∑
t=2

| logSt − logSt−1| n = 2, ...

Oba předchozí způsoby předpokládají, že volatilita časové řady je v čase neměnná.

Ukazuje se však, že volatilitu finančních časových řad lépe popisují modely pro-

cesů se zobecněnou autoregresní podmíněnou heteroskedasticitou GARCH, které

tento předpoklad opouštějí. Těmto modelům se budeme podrobněji věnovat v da-

lší kapitole.

1.3 Intervence centrální banky

Intervence centrálních bank jsou kroky uskutečněné centrální bankou za účelem

změny hodnoty směnného kurzu. My se zde budeme zabývat pouze těmi interven-

cemi, které spočívají v nákupech a prodejích domácí měny na devizových trzích,

které centrální banka provedla s cílem ovlivnit kurz domácí měny. Pomíjíme tím

například slovní intervence nebo intervence prostřednictvím monetárních instru-

mentů jako jsou změny úrokových sazeb a podobně. O všech intervencích budeme

dále předpokládat, že jsou sterilizované. To jsou takové intervence, které neovlivní

množství peněz dané měny v oběhu. Dojde-li tedy provedením obchodu na devi-

zovém trhu ke změně nabídky domácí měny, přikročí centrální banka ke sterilizaci

intervence a protisměrnou operací nákupu domácích či zahraničních aktiv domácí

nabídku peněz vyrovná. Detailně je problematika intervencí centrálních bank po-

psána v práci [3].

Definice 1.10: Intervence centrální banky na směnný kurz konkrétní měny

Intervencemi centrální banky na směnný kurz konkrétní měny rozu-

míme časovou řadu {It, t ∈ Z}, kde kladné hodnoty It reprezentují

objem domácí měny nakoupené za konkrétní cizí měnu a záporné hod-

noty pak objem prodané domácí měny za onu cizí měnu v čase t.
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Kapitola 2

Modelování směnných kurzů

V předchozí kapitole jsme formalizovali některé pojmy, které se vztahují k té-

matu práce. Ty nyní využijeme při konstrukci několika matematických modelů,

které mohou být využity k simulaci časových řad směnných kurzů. Po odhad-

nutí parametrů těchto modelů z realizovaných časových řad je možné též vyslovit

závěry o jejich chování nebo provádět krátkodobé predikce.

2.1 Monetární model směnných kurzů

V této části odvodíme model, který vysvětluje změny na devizových trzích

pomocí změn poptávky po penězích dané měny. Model je kombinací výsledků

prací [5] a [7]. Základním vztahem je obecně známá rovnost ∀t ∈ Z

−λrt + φyt = mt − pt φ, λ ∈ R. (2.1)

Zde rt ∈ R označuje úrokovou míru, yt ∈ R logaritmus reálného národního příjmu,

mt ∈ R logaritmus nominálního množství peněz dané měny v oběhu a pt ∈ R lo-

garitmus cenové hladiny. Za jednotlivé veličiny budou později dosazeny konkrétní

ekonomické ukazatele. Autor v článku [5] dává do vztahu směnný kurz měny

tohoto státu se vztahem (2.1) rovností
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rt = r∗t + θ(s̄t − st), (2.2)

kde r∗t ∈ R je úroková míra cizí země, příslušné zkoumanému směnnému kurzu.

Hodnota st označuje logaritmus směnného kurzu v čase t a s̄t pak jeho dlouho-

dobou rovnovážnou hodnotu. Parametr θ ∈ R reprezentuje, jaký vliv má krátko-

dobá odchylka směnného kurzu od jeho rovnovážné hodnoty na rozdíl v národ-

ních úrokových mírách. Podle ekonomické teorie by měla být hodnota parametru

θ > 0, což by znamenalo, že domácí úroková míra vyšší než zahraniční vyjadřuje

očekávání budoucího růstu směnného kurzu. Podrobně jsou vztahy (2.1) a (2.2)

rozebrány v právě v práci [5].

Pokud hvězdičkou v pravém horním indexu označíme příslušné hodnoty ekono-

mických veličin příslušného cizího státu, můžeme vyslovit následující tvrzení.

Tvrzení 2.1:

Ekonomická teorie říká, že za předpokladů

s̄t = p̄t − p̄∗t (2.3)

a

mt = m̄t, m∗t = m̄∗t , yt = ȳt, y∗t = ȳ∗t (2.4)

platí ∀t ∈ Z

st =
−1

θ
(rt − r∗t ) + (mt −m∗t )− φ(yt − y∗t ). (2.5)

Důkaz:

Je přirozené, že rovnice (2.1) platí také pro příslušnou cizí zemi,

a proto vzájemným odečtením těchto rovnic získáme vztah meziná-

rodních diferenciálů
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−λ(rt − r∗t ) + φ(yt − y∗t ) = (mt −m∗t )− (pt − p∗t ).

Díky předpokladům (2.3) a (2.4) můžeme pro rovnovážný stav psát

s̄t = p̄t − p̄∗t = mt −m∗t − φ(yt − y∗t ), (2.6)

neboť v rovnovážném stavu se úrokové míry obou zemí rovnají. Dále

již z (2.2) snadno odvodíme, že

st − s̄t =
−1

θ
(rt − r∗t ),

kde za s̄t dosadíme z (2.6) a získáme dokazovanou rovnost. �

Předpoklady položené v předchozí větě svým způsobem omezují model na kon-

krétní situaci, kdy je rovnovážný směnný kurz dle (2.3) definován tak, že vylučuje

některé situace související se zahraničním obchodem obou zemí. Druhý předpo-

klad (2.4) pak říká, že rovnovážný stav je definován konkrétní úrovní objemu pe-

něz a národního příjmu. Pokud by tomu tak nebylo, musel by být model rozšířen

o komponenty, které by modelovaly také tyto hodnoty, což není předmětem této

práce. Podrobně jsou předpoklady diskutovány v práci [7].

Vztah (2.5) vede k formulaci lineárního modelu směnných kurzů

log(St) = γ − 1

θ
(rt − r∗t ) + (mt −m∗t )− φ(yt − y∗t ) + εt, (2.7)

kde εt označuje bílý šum s rozdělením N(0, σ2). Zde jsme model doplnili o abso-

lutní člen γ. Pro úplnost dodejme, že model nepředpokládá parametr θ nulový.

V části 3.2 je ukázáno, že tento model volatilitu směnných kurzů příliš dobře

nevysvětluje. Jedním z řešení je rozšíření modelu na známý Overshooting model,

který předpokládá, že reakce směnných kurzů na zvýšení objemu peněz v oběhu

je přehnaná a je časem kompenzována postupným zvýšením cen. Tento model je

popsán též v práci [5]. V této práci jej ale dále rozebírat nebudeme.
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2.2 Jednoduché nelineární modely směnných

kurzů

V knize [9] je navrhováno modelovat směnné kurzy za pomoci soustav nelineár-

ních rovnic a tato podkapitola je na výsledcích této knihy do založena. Důvodem

k tomuto přístupu jsou empiricky pozorované vzorce chování časových řad hod-

not směnných kurzů. Analýza těchto řad ukazuje, že je na nich možno pozorovat

některé znaky řad generovaných chaotickými modely tak, jak o nich hovoří na-

příklad kniha [13]. Mezi tyto znaky patří především vysoce nepravidelné chování,

které sice působí jako zcela náhodné, ale může být produkováno čistě determi-

nistickým procesem. Dalším znakem chování časové řady generované chaotickým

modelem je velká citlivost na počáteční podmínky. To znamená, že generujeme-li

stejným modelem dvě časové řady s pouze nepatrnou změnou počátečních podmí-

nek, dostaneme velice brzy hodnoty řad, které se významně liší. Proto i případná

predikce za pomoci chaotických modelů musí být jen velice krátkodobá. Dalšími

znaky chaotických procesů jsou různé pravidelnosti ve fázových prostorech, kte-

rými se dále nebudeme zabývat, ale jsou detailně popsány v knize [9].

Procesy, které vykazují chování podobné tomu, jež pozorujeme u časových řad

směnných kurzů, je možné generovat právě soustavami nelineárních diferenčních

rovnic.

2.2.1 „NEWSÿ model nových zpráv

Nejprve zaveďme značení střední hodnoty, podmíněné specifickou informací,

které budeme dále využívat v celé práci.

Značení 2.2:

IEt(St+1) := IE(St+1|Ωt),

kde Ωt označuje informace známé v čase t.
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Nyní představíme model, který se snaží modelovat časové řady směnných kurzů

jako ceny jakýchkoli jiných obchodovaných aktiv, tedy jako ceny, které jsou rov-

novážným stavem mezi nabídkou a poptávkou. Dalším předpokladem modelu je,

že agenti, kteří se snaží předpovídat budoucí chování směnného kurzu, do odhadu

budoucí ceny započítávají všechny relevantní informace, které jsou v danou chvíli

dostupné. Tento model byl poprvé prezentován v článku [12]. Nechť je

St = Xt[IEt(St+1)]b 0 < b < 1, (2.8)

kde St je směnný kurz v čase t. Xt zde reprezentuje strukturu modelu a všechny

vnější proměnné, které ovlivňují směnný kurz v čase t. Parametr b je zde fak-

tor, kterým agenti diskontují svá očekávání budoucí hodnoty směnného kurzu.

O hodnotě IEt(St+k) můžeme vyslovit následující větu.

Tvrzení 2.3:

Pro stacionární řady {St, t ∈ Z} a {Xt, t ∈ Z} platí

IEt(St+k) = bk
√
Ct

∞∏
j=0

[IEt(Xt+k+j)]
bj , (2.9)

kde Ct > 0 je libovolná konstanta, a pro posloupnost {Ct, t ∈ Z}

platí

Ct = Cb
t−1.

Důkaz:

Vyjdeme z rovnice (2.8). Nejprve aplikujeme na obě strany střední

hodnotu IEt( ) a získáme

IEt(St) = [IEt(St+1)]bIEt(Xt).
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Poté rovnici s využitím předpokladu nezápornosti posloupnosti {St, t ∈ Z}

logaritmujeme, čímž získáme nehomogenní lineární diferenční rovnici

prvního řádu s konstantními koeficienty

log IEt(St)− b log IEt(St+1) = log IEt(Xt). (2.10)

Jejím obecným řešením je součet obecného řešení příslušné homogenní

diferenční rovnice

log IEt(St)− b log IEt(St+1) = 0 (2.11)

a jednoho partikulárního řešení dané diferenční rovnice s pravou stra-

nou (2.10).

Obecným řešením rovnice (2.11) je posloupnost

log IEt(St+j) =: Kt+j =
1

bj
Kt j ∈ Z,

kde Kt ∈ R je libovolně zvolená konstanta.

Při hledání partikulárního řešení (2.10) můžeme posunout index této

rovnice z t na t+ 1 a získat tak

log IEt(St+1) = log IEt(Xt+1) + b log IEt(St+2).

Substitucí do (2.10) získáme vyjádření log IEt(St) za pomoci log IEt(St+2).

Pokud budeme stejným způsobem rozvíjet tuto dopřednou diferenční

rovnici až k nekonečnu, dostaneme s využitím stacionarity {St, t ∈ Z}

log IEt(St) =
∞∑
j=0

bj log IEt(Xt+j). (2.12)

Obecným řešením (2.10) je tedy

log IEt(St) =
∞∑
j=0

bj log IEt(Xt+j) +Kt. (2.13)
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Aplikací exponenciální funkce na obě strany (2.13), posunutím indexu

t na t+ k a přeznačením Ct := eKt získáme požadovaný výsledek do-

kazovaného tvrzení. Konvergence řady (2.12) je pro stacionární řady

{Xt, t ∈ Z} zajištěna omezením, které je kladeno na parametr b.

�

Očekávání trhu v čase t o hodnotě směnného kurzu v čase t + k tedy odpovídá

očekávané budoucí trajektorii vnějšího procesu {Xt+j, j = 0, ...}. Tato trajekto-

rie je diskontována faktorem b. Protože pro hodnoty Ct 6= 1 konverguje řešení pro

k → +∞ vždy k +∞, pokládáme Ct = 1 ∀t ∈ Z. Tento rozpis pak umožňuje roz-

klad změny směnného kurzu na část očekávanou a neočekávanou. Neočekávaná

část změny kurzu je právě změna, způsobená novou zprávou o vnějších proměn-

ných, která se objevila mezi časy t a t+ 1.

Celá třída ekonomických modelů se zabývá modelováním procesů, které generují

proces {Xt, t ∈ Z}. Příkladem může být právě model v části 2.1. Jak je uvedeno

v knize [9], modely založené na racionalitě trhu mají několik nedostatků. Prvním

z nich je existence spekulativních bublin, které reprezentuje proměnná Ct v rov-

nici (2.9). Její zafixování na hodnotě 1 nemá racionální opodstatnění. Druhým

problémem těchto modelů pak bylo, že empirická testování odhalila jistý nesou-

lad reálných dat s těmito modely. Například ve studii [8] se ukazuje, že většina

významných pohybů směnných kurzů se objevuje bez přítomnosti pozorovatel-

ných zpráv. Dále pak například [6] ukazuje, že testy kointegrace časových řad

směnných kurzů a řad různých fundamentálních proměnných končí zamítnutím,

což značí, že mezi nimi neexistuje žádný dlouhodobý vyvážený vztah.

Proto musíme předpoklad racionálních očekávání trhu opustit a podívat se na

model, který připouští, že agenti využívají při stanovování svých očekávání jen

část aktuálně dostupných informací.

2.2.2 Chaotický model směnných kurzů

Při konstrukci modelu vyjdeme opět z rovnice (2.8). Xt zde také reprezentuje

strukturu modelu a všechny vnější proměnné, které ovlivňují hodnotu směnného
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kurzu v čase t. IEt(St+1) vyjadřuje očekávání hodnoty směnného kurzu v čase

t + 1 učiněná trhem v čase t. Parametr b pak opět značí faktor, kterým agenti

diskontují budoucí očekávání.

Na rozdíl od předchozího modelu tentokrát přesněji specifikujeme informace,

které účastníci trhu využívají při předpovědích budoucích hodnot směnného kurzu.

Autor v knize [9] navrhuje zavedení předpokladu, že na směnném trhu v jednu

chvíli operují dvě skupiny spekulantů. Jednu z nich nazývá „chartistéÿ a označuje

tak skupinu technických obchodníků, kteří řídí svá očekávání analýzou minulých

pohybů časové řady směnných kurzů. Velmi podrobně se různým strategiím těchto

obchodníků věnuje kniha [11]. „Fundamentalistéÿ pak bývají označováni agenti,

kteří se snaží za pomoci všech dostupných informací odhadnout něco jako rov-

novážnou hodnotu směnného kurzu. V případě, že se aktuální hodnota kurzu

nerovná této jeho rovnovážné hodnotě, zaujímají pozice v očekávání budoucího

pohybu směrem k této rovnovážné ceně cizí měny. Interakcí těchto dvou skupin

obchodníků pak vzniká výsledná modelová hodnota směnného kurzu v čase t.

Protože hodnota St je dle (2.8) vysvětlována hodnotou IEt(St+1), v modelech,

které IEt(St+1) modelují, se samotná hodnota St neobjevuje.

Modelujme tedy očekávanou změnu hodnoty směnného kurzu rozkladem

IEt(St+1)

St−1

=

[
IEct(St+1)

St−1

]mt
[

IEft(St+1)

St−1

]1−mt

. (2.14)

IEt(St+1) je dle značení 2.2 střední hodnota St+1 podmíněná informacemi celého

trhu v čase t. IEct(St+1) := IE(St+1|Ωct) označíme obdobně jako v 2.2 očekávání

téže hodnoty v témže čase, které činí „chartistéÿ na základě informací, jež jsou

dostupné v čase t a IEft(St+1) := IE(St+1|Ωft) pak očekávání „fundamentalistůÿ

na základě informací, které k předpovědím využívají právě oni. Informace, které

podmiňují tyto střední hodnoty jsou tedy jen částečné informace, zahrnující také

názory a předsudky daných skupin agentů. Hodnota mt označuje váhu, která je

v rozkladu očekávání celého trhu (2.14) přisouzena „chartistůmÿ pro čas t.

Nyní můžeme začít modelovat chování obou skupin obchodníků odděleně.
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Modely obchodování založené na technické analýze

Předpokládejme, že očekávání hodnoty St+1 technických obchodníků v čase t

je založeno na N minulých pozorováních a má tvar

IEct(St+1)

St−1

= f(St−1, .., St−N). (2.15)

Funkce f( ) může být velmi složitá a navíc pro každého obchodníka jiná. Jak ale

uvádí [9], model má smysl i v případě, že použijeme jednoduchá pravidla technic-

kého obchodování, pokud můžeme ukázat, že i takový jednoduchý model může

generovat relativně složité chování řady směnných kurzů. Taková pravidla při-

bližují chování celé skupiny „chartistůÿ jako chování hypotetického průměrného

„chartistyÿ.

Technická analýza poskytuje široké spektrum metod, které mohou být základem

různých vzorců chování agentů modelu. Zde popíšeme některé z nich. Nejjedno-

dušším modelem je model klouzavých průměrů, jenž klade

IEct(St+1)

St−1

=

(
St−1

St−2

)γ
γ ∈ R.

Jedná se tedy o jednoduchou extrapolaci poslední pozorované změny na budoucí

očekávanou změnu směnného kurzu. Běžně se však berou v úvahu i starší změny

směnného kurzu a to se zpravidla klesající vahou. Následující model předpovídá

na základě dvou posledních pozorovaných změn.

IEct(St+1)

St−1

=

(
St−1

St−2

)γ1 (St−2

St−3

)γ2
γ1, γ2 ∈ R.

Složitější model založený na klouzavých průměrech porovnává krátkodobý klouzavý

průměr s dlouhodobým. Jedná se o hojně užívané pravidlo technické analýzy. Au-

toři v knize [9] navrhují položit

IEct(St+1)

St−1

=

[
SMA(St−1)

LMA(St−1)

]2γ

γ ∈ R,
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kde jsou funkce SMA(St−1) a LMA(St−1) voleny například

SMA(St−1) =
St−1

St−2

a

LMA(St−1) =

(
St−1

St−2

)0,5(
St−2

St−3

)0,5

.

Pokud tedy krátkodobý klouzavý průměr překonává ten dlouhodobý, „chartistéÿ

dle tohoto modelu očekávají růst směnného kurzu.

Jiným modelem je momentový model. Tento model očekává vzestup směnného

kurzu, začne-li změna kurzu za posledních n období růst. Model má tedy tvar

IEct(St+1)

St−1

=

(
St−1St−n−1

St−2St−n

)2γ

γ ∈ R

a je tedy speciálním případem modelu klouzavých průměrů. Model má svou racio-

nální interpretaci, která vychází z očekávání chování velkých skupin obchodníků,

které se v čase opakuje. Podrobnější informace a mnoho dalších modelů tech-

nického obchodování je možné najít v knize [11]. Pro aproximaci chování všech

„chartistůÿ jedním modelem však musíme zůstat u těch nejjednodušších.

Modely obchodování založené na fundamentální analýze

Fundamentalisté se v našem modelu snaží na základě informací dostupných

v čase t najít fundamentální hodnotu S∗t . Je to hodnota, jež reflektuje všechny

relevantní informace, které mají vliv na hodnotu směnného kurzu.

Definice 2.4: Fundamentální hodnota směnného kurzu

Fundamentální hodnota směnného kurzu v čase t je taková hodnota

S∗t , pro kterou platí

St−1 = S∗t ⇒ IEft(St+1) = S∗t .
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Definice říká, že jestliže v čase t − 1 bylo dosaženo hodnoty, která odpovídá

fundamentální hodnotě kurzu v čase t, „fundamentalistaÿ pro čas t+1 neočekává

žádnou změnu oproti této hodnotě.

Dále platí následující tvrzení.

Tvrzení 2.5:

V případě, že

St = St−1 = S∗t

a zároveň

IEct(St+1) = S∗t , (2.16)

platí také

S∗t = X
1/(1−b)
t .

Důkaz:

Z definice S∗t vyplývá, že IEft(St+1) = S∗t . Z předpokladu (2.16) a z (2.14)

pak také, že

IEt(St+1) = S∗t

a proto dosazením do rovnice modelu (2.8) získáme

S∗t = Xt(S
∗
t )
b,

z čehož vyplývá dokazovaný vztah. �

Tvrzení popisuje vztah mezi hodnotou Xt, která v sobě zahrnuje všechny vnější

vlivy, jež ovlivňují hodnotu směnného kurzu St, a fundamentální hodnotou S∗t ve

chvíli, kdy je trh v rovnováze.
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Protože hodnota fundamentální proměnné S∗t se od St bude ve většině případů

lišit, musíme určit jaké očekávání bude mít „fundamentalistaÿ v takovém případě.

Očekávání IEft(St+1) v čase t tedy modelujeme vztahem

IEft(St+1)

St−1

=

(
S∗t−1

St−1

)α
. (2.17)

Zde hodnota α reprezentuje rychlost návratu směnného kurzu od poslední pozoro-

vané hodnoty k její fundamentální hodnotě S∗t . K modelování této fundamentální

proměnné může být využit například model z části 2.1.

Váhy obchodníků

Předpokládejme, že se váhy pro obě skupiny obchodníků v čase mění. Čím

blíž bude reálná hodnota směnného kurzu St−1 fundamentální hodnotě S∗t−1, tím

menší bude váha „fundamentalistůÿ, protože očekávání každého z nich bude sy-

metricky rozděleno okolo této fundamentální hodnoty, a proto se jejich očekávání

ohledně odchylky reálného kurzu od jimi předpokládané fundamentální hodnoty

vzájemně vyruší. Proto zvolíme, stejně jako autor článku [15], váhovou funkci

mt =
1[

1 + β1 + β2

√∣∣∣∣IEft(St+1)− St−1

St−1

∣∣∣∣
] β1, β2 ∈ R, (2.18)

kde mt je váha přidělená technickým obchodníkům v čase t.

2.2.3 Výsledný model

Odvoďme nyní výsledný model. Z modelu (2.8) vypustíme hodnotu Xt. Její

odstranění reprezentuje přechod od skutečné hodnoty St k hodnotě IE(St), která

v sobě nese tu část Xt, kterou daný model postihl a zanedbává to, co se stane

reziduem St − IE(St).
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Tvrzení 2.6: Jednoduchý chaotický model

Výsledný model směnných kurzů popsaný v podkapitole 2.2.2 má tvar

IE(St) =

[
St−1f(St−1, .., St−N)mt

(
S∗t−1

St−1

)α(1−mt)
]b
,

kde mt odpovídá (2.18).

Důkaz:

Nejprve z (2.17) a z (2.15) dosadíme za IEft(St+1) a IEct(St+1) do (2.14).

Získáme tak

IEt(St+1)

St−1

= f(St−1, .., St−N)mt

(
S∗t−1

St−1

)α(1−mt)

. (2.19)

Dále pak dosadíme z (2.19) za IEt(St+1) do (2.8) a získáme po přechodu

ke střední hodnotě požadovaný vztah.

�

2.2.4 Model s konkrétními vzorci chování agentů

Nyní přejdeme k modelování směnných kurzů jako výsledků modelu nabídky

a poptávky agentů trhu, tedy „chartistůÿ a „fundamentalistůÿ. Jedná se o mo-

del, který navazuje na chaotický model z podkapitoly 2.2.2. Proto o něm budeme

v dalších částech hovořit jako o chaotickém modelu. Tento model se odklání od pů-

vodní představy diskontování očekávání trhu faktorem b z modelu (2.8). Je tomu

tak proto, že upouští od ambice predikce budoucích pohybů směnných kurzů.

Přesto však ukažme souvislost očekávání těchto obchodníků z rovnice (2.14) s je-

jich poptávkou po konkrétní měně.

Aplikací logaritmické funkce na obě strany vztahu (2.14) získáme

log
IEt(St+1)

St−1

= mt log
IEct(St+1)

St−1

+ (1−mt) log
IEft(St+1)

St−1

.
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Jednoduchou úpravou pak vyjádříme vztah

mt log
IEct(St+1)

IEt(St+1)
+ (1−mt) log

IEft(St+1)

IEt(St+1)
= 0. (2.20)

V tomto modelu budeme hodnotu IEt(St+1) považovat za výsledek IE(St). Proto

provedeme přeznačení rovnice (2.20). Známá lineární aproximace logaritmické

funkce v okolí bodu [1, 0]

log(1 + x) ≈ x pro x ≈ 0

nám umožňuje vztah (2.20) lineárně aproximovat a psát

mt
IEct(St+1)− IE(St)

IE(St)
+ (1−mt)

IEft(St+1)− IE(St)

IE(St)
≈ 0 (2.21)

pro [IEct(St+1)− IE(St)]/IE(St) ≈ 0 a [IEft(St+1)− IE(St)]/(IE(St) ≈ 0. Tento apro-

ximativní vztah budeme nadále využívat jako rovnost, neboť změny směnného

kurzu budeme očekávat blízké nule. Přeznačením (2.21)

IEct(St+1)− IE(St)

IE(St)
=: dCt

a

IEft(St+1)− IE(St)

IE(St)
=: dFt

získáme rovnost

mtd
C
t + (1−mt)d

F
t = 0, (2.22)

kde dCt označuje velikost poptávky „chartistůÿ a dFt „fundamentalistůÿ v čase

t. V souladu s ekonomickou teorií jsou modelované poptávkové funkce agentů

funkcemi modelem očekávaného aktuálního směnného kurzu a očekávání kurzu

budoucího.

V práci [15] je navrhováno za funkci f( ) z (2.15) zvolit jednoduchou extrapo-

laci výnosů z posledních tří dnů. Jedná se tedy o model klouzavých průměrů.

28



Abychom mohli přejít od modelované veličiny IE(St) ke skutečné náhodné ve-

ličině St, je nutné vyslovit předpoklad o reziduích modelu. Autor článku [15]

navrhuje tuto stochastickou složku vložit do poptávkové funkce „chartistůÿ Po-

ptávka „chartistůÿ je zde tedy volena

dCt = aC,1[0, 6(logSt−1 − logSt−2) + 0, 4(logSt−2 − logSt−3)] + aC,2δt (2.23)

aC,1, aC,2 > 0.

Náhodný proces δt, t ∈ Z, který tvoří gaussovský bílý šum s nulovou střední hod-

notou a konstantním jednotkovým rozptylem je právě reprezentací stochastické

složky modelu.

Poptávka „fundamentalistůÿ je zde dána vztahem

dFt = aF
IEIIft(St+1)− St

St
aF > 0, (2.24)

kde volíme

IEIIft(St+1) = γS∗t−1 + (1− γ)St−1 (2.25)

a 2.24 potom odpovídá

dFt = aF
γS∗t−1 + (1− γ)St−1 − St

St
.

Časová řada {S∗t , t ∈ Z} bude modelována fundamentálním modelem (2.7). Pak

můžeme odvodit výsledný model, který formulujeme jako tvrzení.

Tvrzení 2.7: Chaotický model s konkrétními vzorci chování agentů

Výsledný model směnných kurzů popsaný v 2.2.4 má tvar
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St =
γS∗t−1 + (1− γ)St−1

1− aC,1(0, 6 logSt−1 − 0, 2 logSt−2 − 0, 4 logSt−3) + aC,2δt

aF

[
β1 + β2

√∣∣∣∣γS∗t−1 + (1− γ)St−1 − St−1

St−1

∣∣∣∣
]

(2.26)

aC,1, aC,2, aF , γ > 0 β1, β2 ∈ R.

Důkaz:

Vyjdeme z podmínky (2.22). Dle (2.24) můžeme dosadit

mtd
C
t +

aF [IEIIft(St+1)− St]
St

=
mta

F [IEIIft(St+1)− St]
St

.

Po vynásobení obou stran rovnice St můžeme tento člen vytknout.

St(mtd
C
t − aF +mta

F ) = mta
F IEIIft(St+1)− aF IEIIft(St+1)

V dalším kroku osamostatníme St na levé straně rovnice a zlomek na

pravé straně zkrátíme členem aF (mt − 1), čímž získáme

St =
IEIIft(St+1)

1− mtd
C
t

aF (1−mt)

.

Následně zkrátíme zlomek ve jmenovateli složeného zlomku na pravé

straně členem mt a dosadíme z rovnice (2.25) za IEIIft , z (2.23) za dCt

a z (2.18) za mt a získáme dokazovaný vztah (2.26). �
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2.2.5 Chaotický model rozšířený o intervence centrální

banky

Nyní model rozšíříme o komponentu, která bude reprezentovat roli centrální

banky. Autor v článku [15] navrhuje implementaci dvou rozdílných strategií, které

může centrální banka sledovat, následujícím způsobem.

Strategie Leaning against the wind

První strategie, kterou popíšeme, se nazývá Leaning against the wind (dále

jen LAW ). Tato strategie vede intervenující instituci k obchodování, které bude

mít účinek opačný aktuálnímu pohybu směnného kurzu. Klesá-li tedy kurz do-

mácí měny, centrální banka provede její nákup. Prodej měny provede v opačném

případě. Poptávku centrální banky tedy modelujeme jako

dCBt = αCB,L(logSt−2 − logSt−1), αCB,L > 0.

Strategie TARGET

Druhou strategii nazýváme TARGET a její uplatňování bude spočívat v obcho-

dování centrální banky ve snaze změnit hodnotu směnného kurzu směrem k cílové

hodnotě, kterou v našem případě bude fundamentální hodnota směnného kurzu

S∗t . Poptávka centrální banky po měně bude v tomto případě

dCBt = αCB,T
S∗t−1 − St−1

St−1

, αCB,T > 0.

Podmínku (2.22) v tomto případě upravíme do tvaru

mtd
C
t + (1−mt)d

F
t + dCBt = 0.

Výsledný model s intervencemi centrální banky formulujeme jako tvrzení.
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Tvrzení 2.8: Chaotický model s intervencemi centrální banky

Model směnných kurzů popsaný v 2.2.5 má tvar

St =
IEIIft(St+1)

1− mtd
C
t + dCBt

αF (1−mt)

(2.27)

Důkaz:

Provede se analogicky jako důkaz (2.26).

�

2.3 Modely s autoregresní podmíněnou heteros-

kedasticitou

Definice 2.9: ARCH model

Model ARCH(m) (autoregresní podmíněná heteroskedasticita) řádu

m má tvar

Yt = µt + et, et = σtεt, σ
2
t = α0 + α1e

2
t−1 + ..+ αme

2
t−m,

kde εt jsou vzájemně nezávislé stejně rozdělené náhodné veličiny s nu-

lovou střední hodnotou a jednotkovým rozptylem. Podmíněná střední

hodnota µt je modelována pomocí vhodné rovnice střední hodnoty.

Definice 2.10: GARCH model

Model GARCH(m,s) (zobecněný ARCH) má tvar

Yt = µt + et, et = σtεt, σ
2
t = α0 +

m∑
i=1

αie
2
t−i +

s∑
j=1

βjσ
2
t−j,
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kde εt jsou vzájemně nezávislé stejně rozdělené náhodné veličiny s nu-

lovou střední hodnotou a jednotkovým rozptylem a parametry modelu

splňují

α0 > 0, αi ≥ 0 ∀i = 1, ..m, βj ≥ 0 ∀j = 1, ..s,

max(m,s)∑
i=1

(αi + βi) < 1.

2.3.1 GARCH model směnných kurzů

Chování časových řad směnných kurzů naznačuje porušení předpokladu kon-

stantních rozptylů stochastických procesů, které je generují. Proto v této části

sestavíme model chování směnných kurzů, který dovede postihnout zmíněnou

heteroskedasticitu. Autorka článku [4] navrhuje sestavení modelu GARCH(1,1).

Tentokrát využijeme jako vysvětlující proměnné též hodnoty skutečně realizo-

vaných intervencí centrálních bank. Model z článku [4] uvedeme v následujícím

zjednodušeném tvaru.

∆ logSt = γ0 + γ1It + γ2I
∗
t + et, (2.28)

et|Ωt−1 ∼ t(0, σ2
t , κ), (2.29)

σ2
t = α0 + α1e

2
t−1 + β1σ

2
t−1 + ψ1|It|+ ψ2|I∗t |. (2.30)

V rovnici (2.28) je ∆ logSt = logSt− logSt−1 logaritmickou změnou směnného

kurzu cizí měny v jednotkách domácí měny, It a I∗t je hodnota intervence domácí

a cizí centrální banky v čase t. Rozdělení et podmíněné informacemi dostupnými

v čase t − 1 (značíme et|Ωt−1) má studentovo t-rozdělení s nulovou střední hod-

notou, rozptylem σ2
t o κ stupních volnosti.
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Model chování střední hodnoty logaritmických hodnot můžeme rozšířit mode-

lem z části 2.1, konkrétně modelem (2.7). Tvar nejkomplexnějšího modelu této

práce opět uvedeme jako tvrzení.

Tvrzení 2.11:

Společný model, kombinující modely (2.28) a (2.7) má tvar

∆ logSt = γ0 −
1

θ
[(rt − rt−1)− (r∗t − r∗t−1)]+

+ [(mt −mt−1)− (m∗t −m∗t−1)]− φ[(yt − yt−1)−

− (y∗t − y∗t−1)] + γ1It + γ2I
∗
t + et,

(2.31)

et|Ωt−1 ∼ t(0, σ2
t , κ), (2.32)

σ2
t = α0 + α1e

2
t−1 + β1σ

2
t−1 + ψ1|It|+ ψ2|I∗t |. (2.33)

Důkaz:

Vztah (2.31) vznikne sečtením modelu (2.28) a modelu, který vznikne

vyjádřením vztahu pro IE(∆ logSt) z rovnice (2.7). �

Tento model tedy klade specifické předpoklady na chování reziduální složky

směnného kurzu při zachování monetárního modelu pro jeho střední hodnotu

s rozšířením o vlivy realizovaných intervencí. Srovnání všech modelů odvozených

v této části práce bude provedeno v následující kapitole.
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Kapitola 3

Porovnání vlastností modelů

směnných kurzů aplikovaných na

reálná data

V této kapitole využijeme teoretické modely z předchozí části na konkrétní

empirická data. Nejprve se zmíníme o datech, jež byla zkoumána. Nastíníme také,

jaké úpravy dat jejich analýzám předcházely.

3.1 Analyzovaná data

Pro analýzu byla zvolena data o směnném kurzu japonského jenu (dále jen

JPY ) a amerického dolaru (dále jen USD). Analyzovat budeme data z pohledu

Japonska, jehož měna bude v textu prezentována jako „domácíÿ měna. Spojené

státy americké (dále jen USA) budou reprezentovat „cizíÿ zemi. Tato dvojice zemí

byla vybrána proto, že je pro ně k dispozici relativně dlouhá časová řada směn-

ných kurzů a dalších ekonomických ukazatelů, které při modelování využijeme.

Obě země mají také dostatečnou velikost, aby bylo možné využít ekonomických

vztahů z části 2.1. Hlavním důvodem však bylo, že na tento kurz byla v minulosti

aplikována celá řada intervencí centrálních bank, tudíž je můžeme využít k po-

tenciálnímu vysvětlení volatility směnného kurzu jejich měn. V analýzách tedy
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využíváme tyto časové řady:

• Směnný kurz JPY/USD (v jednotkách JPY ), k dispozici pro každý pra-

covní den.

• Měnový agregát M1 pro Japonsko (v jednotkách JPY ), k dispozici vždy

1. den v měsíci.

• Měnový agregát M1 pro USA (v jednotkách USD), k dispozici vždy 1. den

v měsíci.

• Roční úroková míra státních cenných papírů a pokladničních poukázek pro

Japonsko (% ročně), k dispozici vždy 1. den v měsíci.

• Vážený průměr krátkodobých úrokových sazeb na mezibankovním trhu v USA

(% ročně), k dispozici vždy 1. den v měsíci.

• Index celkové průmyslové výroby pro Japonsko (% hodnoty z roku 2010),

k dispozici vždy 1. den v čtvrtletí.

• Index celkové průmyslové výroby pro USA (% hodnoty z roku 2007), k dis-

pozici vždy 1. den v měsíci.

• Objemy intervencí japonské centrální banky Bank of Japan (jednotky na-

koupené domácí měny za cizí měnu), k dispozici každý den.

• Objemy intervencí americké centrální banky The Federal Reserve System

(jednotky nakoupené domácí měny za cizí měnu), k dispozici každý den.

Měnový index M1 volíme proto, že se jedná o peníze v hotovosti a na ban-

kovních účtech, tedy o peníze, které svou vysokou likviditou nejlépe odpovídají

monetárnímu modelu.

Hodnoty časových řad byly interpolovány tak, aby všechny řady obsahovaly

data na každodenní bázi. Chybějící hodnoty kurzu a úrokových měr byly na-

hrazeny poslední dostupnou hodnotou. Objemy měnových agregátů a průmys-

lové indexy byly lineárně interpolovány. Je tomu tak proto, že můžeme legitimně

předpokládat, že tyto veličiny se mezi časy pozorování vyvíjejí stabilní rychlostí.
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Průmyslové indexy byly přepočteny ke stejnému datu. Časová řada intervencí

japonské centrální banky byla za účelem analýzy přepočítána na USD.

Následně bylo určeno období, pro které máme kompletní celou datovou sadu.

Tímto obdobím jsou dny mezi 1. 4. 1971 a 1. 10. 2014. Celkem se tedy jedná

o N = 11 500 pozorování.

Pro t = 1..N tedy můžeme symbolům z předchozích částí práce přiřadit časové

řady této datové sady podle tabulky 3.1.

St Směnný kurz JPY/USD
mt Logaritmus měnového agregátu M1 pro Japonsko
m∗t Logaritmus měnového agregátu M1 pro USA
rt Roční úroková míra státních cenných papírů a pokladničních poukázek

pro Japonsko
r∗t Vážený průměr krátkodobých úrokových sazeb na mezibankovním trhu

v USA
yt Logaritmus indexu celkové průmyslové výroby pro Japonsko
y∗t Logaritmus indexu celkové průmyslové výroby pro USA
It Objemy intervencí japonské centrální banky Bank of Japan
I∗t Objemy intervencí americké centrální banky The Federal Reserve System

Tabulka 3.1: Přiřazení časových řad analyzované datové sady proměnným modelů
této práce.

Zdrojem dat byla instituce Federal Reserve Bank of St. Louis, konkrétně její

webový portál [16]. Grafické znázornění časových řad je v příloze A.

3.2 Odhad parametrů monetárního modelu

Prvním modelem, který jsme na základě pozorovaných dat odhadovali je mone-

tární model popsaný vztahem (2.7). Protože se jedná o lineární model, mohli jsme

využít metody OLS implementované v softwaru R ve funkci lm(...). Nejprve

jsme odhadli alternativní model

logSt = γ − 1

θ
(rt − r∗t ) + ρ(mt −m∗t )− φ(yt − y∗t ) + εt, (3.1)

kde εt označuje gaussovský bílý šum. Zde jsme přidali parametr ρ, který byl v pů-

vodním modelu fixován na hodnotě ρ = 1. Výsledky odhadu jsou v tabulce 3.2.
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Vysvětlovaná proměnná:

logSt

(rt − r∗t ) −0,013∗∗∗

(0,001)

(mt −m∗t ) −0,614∗∗∗

(0,015)

(yt − y∗t ) −0,047
(0,036)

Konstanta 8,176∗∗∗

(0,079)

Počet pozorování 11 500
R2 0,261
Adjustovaný R2 0,261
Reziduální směr. odchylka 0,363 (df = 11496)
F Statistika 1 356,214∗∗∗ (df = 3; 11496)

Poznámka: ∗p<0,1; ∗∗p<0,05; ∗∗∗p<0,01

Tabulka 3.2: Odhad regresních koeficientů jednotlivých vysvětlujících proměn-
ných alternativního monetárního modelu (3.1).

Odhad parametru −1/θ = −0, 013 tedy odpovídá odhadu θ = 76, 9. Další

parametr monetárního modelu je pak odhadnut jako φ = 0, 047. Vidíme však,

že hypotéza nulovosti tohoto parametru nebyla na hladině pravděpodobnosti 5%

zamítnuta, a proto by měla být tato proměnná z modelu odstraněna. To jsme

provedli a odhadli nový model bez této proměnné. Všechny vysvětlující proměnné

v něm již byly signifikantní a R2 = 0, 261 zůstal nezměněn. Pak jsme se ale vrátili

k odhadování původně odvozeného modelu (2.7), tedy s fixací parametru ρ = 1

a odhadli náš vítězný model. Výsledný odhad je v tabulce 3.3.

Je vidět, že nejen, že všechny vysvětlující proměnné jsou signifikantní, ale také,

že hodnota R2 = 0, 394 je významně vyšší než u předchozích dvou modelů. To

se dá interpretovat tak, že největší část rozptylu závislé proměnné vysvětluje

právě tento model. V grafu 3.1 je zobrazena původní časová řada {St, t = 1..N}

a čárkovaně pak časová řada {ŜMt , t = 1..N} modelovaná vítězným monetárním

modelem. Zde je třeba si uvědomit, že predikcí modelu je {̂log(St), t = 1..N},
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Vysvětlovaná proměnná:

log(St)− (mt −m∗t )
(rt − r∗t ) 0,008∗∗∗

(0,002)

(yt − y∗t ) 2,864∗∗∗

(0,034)

Konstanta −0,523∗∗∗

(0,008)

Počet pozorování 11 500
R2 0,394
Adjustovaný R2 0,394
Reziduální směr. odchylka 0,520 (df = 11497)
F Statistika 3 744,970∗∗∗ (df = 2; 11497)

Poznámka: ∗p<0,1; ∗∗p<0,05; ∗∗∗p<0,01

Tabulka 3.3: Odhad regresních koeficientů jednotlivých vysvětlujících proměn-
ných vítězného monetárního modelu (2.7).

a proto zavádíme značení ŜMt := exp[ ̂log(St)], ∀t = 1..N .

Z grafu je patrné, že model ne zcela přesně sleduje vývoj reálné časové řady.

Na druhou stranu je vidět, že některé pohyby reálné řady směnného kurzu model

vysvětluje pohyby vysvětlujících proměnných, byť ne ve zcela přesném měřítku.

Nyní se podíváme na volatilitu reálné časové řady a srovnáme ji s volatilitou

řady odhadnuté. R̂St(0) = 1, 053 a VSt = 0, 419. To jsou podstatně vyšší hodnoty,

než hodnoty volatility u časové řady predikcí R̂ŜM
t

(0) = 0, 098 a VŜM
t

= 0, 128.

Provedli jsme také Breusch-Paganův test homoskedasticity reziduí vítězného mo-

delu, který jejich homoskedasticitu s p-hodnotou < 0, 01 zamítl. Vidíme tedy, že

pro vysvětlení volatility reálné časové řady bude nutné využít komplikovanějšího

modelu. K tomu se vrátíme v části 3.4.

Odhadneme-li ale model pouze na datech pozorovaných v časech 1..k a provedeme-

li predikci pro t > k, získáme poměrně uspokojivý výsledek, což vidíme z obrázku

3.2. Zde jsme model odhadli na první polovině dat a predikci celé časové řady

srovnali s reálnou pozorovanou řadou {St, t = 1..N}.
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Obrázek 3.1: Časová řada směnného kurzu St s vyznačeným odhadem vítězného
monetárního modelu ŜMt .

Ukázalo se, že zatímco na první polovině dat došlo k velkému zlepšení, na druhé

polovině se model od reality významně odchýlil. Ukazuje se tedy, že předpoklad

konstantních regresních koeficientů pro všech 11 500 pozorování nejspíš nebude

splněn. Tento nedostatek je možné řešit zmenšením rozsahu dat pro odhad modelu

nebo složitějšími modely, které připouštějí změnu regresních koeficientů v čase,

jako je například Kalmanův filtr. My jsme postupovali tak, že jsme iterovali po

datasetu a 10 500 krát jsme odhadli lineární model na zkráceném datasetu délky

1 000 pozorování. Postupně jsme tedy odhadovali na datasetech s indexy 1. .1 000,

2. .1 001, . . ., 10 501. .11 500. V grafu 3.3 vidíme, že koeficient determinace těchto

odhadů značně kolísá a také, že hodnoty regresních koeficientů se v čase značně

mění. Jejich variabilita také odpovídá jejich odhadnutým směrodatným odchyl-

kám v tabulce 3.3.

Po každém odhadu jsme také provedli predikci první hodnoty, následující po

konci datasetu. O této hodnotě můžeme předpokládat, že bude velmi blízko re-

álné hodnotě směnného kurzu. Srovnání řady těchto predikcí o 1 krok dopředu

s reálným směnným kurzem je na obrázku 3.4. V horní části je celá časová řada
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Obrázek 3.2: Časová řada směnného kurzu St s vyznačeným odhadem vítězného
monetárního modelu ŜMt , odhadnutého pouze na první polovině reálných dat,
tedy na datech do 29. 9. 1992.

predikcí délky 10 500 pozorování. V dolní části je pak výřez 1 000 hodnot z období

28. 2. 1990 - 10. 12. 1993.

Vidíme, že takto konstruované iterativní predikce poměrně dobře předvídají

střední hodnotu směnného kurzu, ale selhávají v predikci volatility. Volatilita

řady takto konstruovaných predikcí (po aplikaci exponenciální funkce), kterou

můžeme ∀t = 1 001..N označit ŜPt , R̂ŜP
t

(0) = 1, 562, je vyšší, než u reálné řady.

Míra volatility V, která více zohledňuje malé fluktuace však vyšla VŜP
t

= 0, 152,

tedy jen o málo vyšší, než u {ŜMt , t = 1..N}. To nás vede k závěru, že právě

drobné fluktuace kurzu musíme modelovat alternativním modelem. To provedeme

v další části aplikací chaotického modelu.
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Obrázek 3.3: Vývoj hodnot odhadnutých regresních koeficientů a koeficientu de-
terminace pro vítězný monetární model (2.7) na datasetech délky 1 000 pozoro-
vání.

3.3 Chaotický model „chartistůÿ a „fundamen-

talistůÿ

V této části vyjdeme z modelu popsaného rovnicí (2.26). Zde zbývá při mode-

lování St v čase t stanovit hodnotu fundamentální proměnné S∗t−1. Mělo by se

jednat o hodnotu, kterou by bývala podle očekávání „fundamentalistůÿ na zá-

kladě informací, dostupných v čase t, měla mít úroveň směnného kurzu v čase

t− 1, aby v té době plně odrážela všechny fundamentální informace.

Abychom mohli hodnoty směnného kurzu modelovat, musíme pro každý den

určit „včerejšíÿ fundamentální hodnotu směnného kurzu. Za tímto účelem ale

nesmíme využít žádné informace, které budou známé v budoucnosti. Mezi infor-

mace, které bude fundamentální model využívat budou v našem modelu patřit

časové řady popsané v části 3.1. V čase t využijeme k určení S∗t−1 pouze data

z časových řad s indexem l ≤ t. Všechny časové řady, které k modelování vyu-

žíváme můžeme považovat za pevně dané. Jedinou výjimkou je právě samotná

časová řada směnných kurzů. Pro potřeby odhadu parametrů tohoto modelu je
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Obrázek 3.4: Predikce o 1 krok dopředu pro vítězný monetární model (2.7) od-
hadnutý vždy na datasetu délky 1 000 pozorování. (nahoře celá řada predikce,
dole jen výřez 1 000 hodnot)

vhodné využívat data reálné časové řady {Sl, l = 1..t− 1}. Stejně tak pro zhod-

nocení chování konkrétního modelu ve vztahu k reálným datům. Pro simulační

využití modelu v další kapitole ale není využití reálných dat o směnném kurzu

v minulosti za účelem modelování aktuální hodnoty směnného kurzu legitimní.

Při zjišťování hodnoty S∗t−1 v čase t odhadneme vítězný monetární model (2.7)

na datech s indexy t − k − 1..t − 1. Do těchto dat patří i časová řada reálného

směnného kurzu. Za hodnotu S∗t−1 budeme tedy považovat modelovaný odhad

hodnoty exp[ ̂log(St−1)] predikovaný takto odhadnutým modelem. Požadavek na

využití informací známých v čase t je tedy splněn a tato hodnota může sloužit

k determinaci IEIIft(St+1) v modelu (2.26).

Pokud bychom chtěli odhadovat parametry modelu (2.26), odstranili bychom

z něj náhodnou složku položením parametru aC,2 = 0. To odpovídá odhadu mo-

delu střední hodnoty IE(St). Dále bychom řešili optimalizační úlohu

min
Θ

M∑
t=1

(Ŝt − St)2,
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kde Θ = (γ, β1, β2, αC,1, αF )T a M = N − 1000. To jsme pro různá pevná

k provedli pomocí iterativní metody nlm(...) softwaru R. Řešení však vždy

rychle konvergovalo k hodnotám parametrů, které z modelu eliminují celý model

„chartistůÿ a také model, určující S∗t−1. Těmi jsou hodnoty γ blízké 0 a zároveň

velké hodnoty parametrů β1 a β2. Takový model odpovídá triviálnímu AR(1)

modelu, který mívá sice schopnost dobře kopírovat data, ale při predikcích mimo

vzorek dat naprosto selhává.

Při zafixování γ na konkrétní hodnotě pak při minimalizaci prakticky nedochá-

zelo ke snižování hodnoty sumy čtverců a řešení nebylo příliš stabilní. Hodnota

minimalizované funkce je tedy patrně parametrem γ prakticky určena. Proto

musíme parametry považovat za pevně zvolenou součást modelu a jejich hodnoty

převezmeme z článku [15]. Volíme tedy γ = 0, 2, β1 = 0, 1, β2 = 30, αC,1 =

0, 4, αF = 1. Tímto modelem, který kombinuje strukturu monetárního modelu

(2.7) s chaotickým modelem interakcí „chartistůÿ a „fundamentalistůÿ (2.26) mo-

delujeme časovou řadu odhadů {Ŝt, t = k + 1, ..N}.

V horní části grafu 3.5 vidíme čárkovanou čarou hodnoty odhadů {Ŝt, t = k +

1, ..N} a tečkovanou čarou hodnoty fundamentální proměnné {S∗t , t = k+1, ..N}

modelované tak, jak bylo popsáno výše v této části, tedy za pomoci lineárního

monetárního modelu (2.7) odhadovaného na k = 1 000 minulých pozorováních

reálné časové řady {St, t = 1..N} metodou nejmenších čtverců. Ve spodní části

grafu 3.5 pak vidíme hodnoty váhy „chartistůÿ {mt, t = k + 1..N}.

Obrázek 3.6 znázorňuje stejná data, jako 3.5, pouze jde o výřez dat délky 1 000

pozorování od 23. 2. 1990 do 7. 12. 1993. Z něj vidíme, že modelovaná řada

{Ŝt, t = k+ 1, ..N} kopíruje reálnou časovou řadu lépe, než {S∗t , t = k+ 1, ..N},

která je vlastně výsledkem specifické aplikace monetárního modelu (2.7).

Změříme-li volatilitu {Ŝt, t = k+1, ..N} tohoto modelu (2.26), získáme R̂Ŝt
(0) =

0, 801 a VŜt
= 0, 403. To ve srovnání s volatilitou časové řady skutečného kurzu

{St, t = k+ 1, ..N} na stejně dlouhé časové řadě, R̂St(0) = 0, 937 a VSt = 0, 442,

vychází velmi obdobně a můžeme tedy říci, že tento model dovede uspokojivě

vysvětlit volatilitu směnného kurzu.

Vzhledem k tomu, že náhodná složka tohoto modelu je vložena do poptávkové
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Obrázek 3.5: (nahoře) Odhad Ŝt pro chaotický model (2.26) s parametry γ =
0, 2, β1 = 0, 1, β2 = 30, αC,1 = 0, 4, αC,2 = 0, αF = 1 a s S∗t modelovanou
vítězným monetárním modelem (2.7) odhadnutým vždy na datasetu délky 1 000
pozorování. (dole) Váhy „chartistůÿ mt.

funkce „chartistůÿ je nutné její realizaci v každém kroku dopočítat. Víme, že

v tomto modelu

IE(St) =
γS∗t−1 + (1− γ)St−1

1− aC,1(0, 6 logSt−1 − 0, 2 logSt−2 − 0, 4 logSt−3)

aF

[
β1 + β2

√∣∣∣∣γS∗t−1 + (1− γ)St−1 − St−1

St−1

∣∣∣∣
] . (3.2)

Proto můžeme při znalosti IE(St) − St reziduum αC,2δt z (3.2) a (2.26) v čase t

vyjádřit.

Podíváme-li se na časovou řadu reziduí {αC,2δt, t = k+ 1, ..N} a její autokova-

rianční strukturu na obrázku 3.7, vidíme, že předpoklad jejich vzájemné nezávis-

losti a konstantního rozptylu nebyl u tohoto modelu splněn. Proto přistoupíme

k modelu, který bude reziduální složku modelovat s ohledem na její pozorovanou

strukturu.
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Obrázek 3.6: (nahoře) Odhad Ŝt pro chaotický model (2.26) s parametry γ =
0, 2, β1 = 0, 1, β2 = 30, αC,1 = 0, 4, αC,2 = 0, αF = 1 a s S∗t modelovanou
vítězným monetárním modelem (2.7) odhadnutým vždy na datasetu délky 1 000
pozorování. (dole) Váhy „chartistůÿ mt. (1 000 pozorování)

3.4 Odhady parametrů GARCH modelů směn-

ných kurzů

Nyní se vrátíme k části 3.2, kde jsme odhadli model (2.7) a v tabulce 3.3 uvedli

odhadnuté regresní koeficienty. Zmínili jsme také, že časová řada odhadů, které

tento model předpověděl, měla nižší volatilitu, než skutečná časová řada směn-

ných kurzů. Otestovali jsme, že odhadnutý lineární model v tabulce 3.3 nesplňuje

předpoklad homoskedasticity reziduí. V části 2.3.1 minulé kapitoly bylo navrho-

váno modelovat reziduální složku modelem GARCH. Protože nás zajímají také

vlivy intervencí centrálních bank, použili jsme data o uskutečněných intervencích

jako vysvětlující proměnné v modelu (2.28). Intervence japonské centrální banky

byly kvůli měřítku přepočteny na USD aktuálním kurzem dne intervence.

Metodou ugarchfit(...) v programu R jsme odhadli koeficienty pro tento

model (2.28). Způsob řešení jsme nechali nastaven na "solnp", což označuje

obecnou nelineární optimalizaci. Ukázalo se, že proměnné intervencí centrálních

46



1980 1990 2000 2010

−
0.

05
0.

05
0.

15

0 10 20 30 40

0.
00

06
5

0.
00

07
5

k

V
ýb

er
ov

á 
au

to
ko

va
ria

nc
e

0 10 20 30 40

0.
0

0.
4

0.
8

k

V
ýb

er
ov

á 
pa

rc
iá

ln
í a

ut
ok

or
el

ac
e

Obrázek 3.7: (nahoře) Reziduální složka αC,2δt modelu (2.26) s časovou řadou
fundamentální hodnoty směnného kurzu S∗t modelovanou monetárním modelem
(2.7). (uprostřed) Výběrová autokovariance R̂(k) pro řadu těchto reziduí. (dole)
Výběrová parciální autokorelační funkce (definice viz [14]) těchto reziduí.

bank nejsou signifikantními vysvětlujícími proměnnými ani pro střední hodnotu

logaritmické změny směnného kurzu, ani pro její rozptyl. Proto jsme rovnou přešli

k modelování rozšířeného modelu (2.31), který kombinuje předchozí jednoduchý

GARCH model (2.28) s vítězným monetárním modelem (2.7).

Po odhadnutí modelu stejným způsobem, jako v předchozím případě, jsme z mo-

delu postupně odstranili nesignifikantní vysvětlující proměnnou [(rt−rt−1)−(r∗t −

r∗t−1)] a také absolutní člen α0 modelu pro rozptyl reziduí. Výsledný odhadovaný

model vypadá následovně:

∆ logSt = γ0 + [(mt −mt−1)− (m∗t −m∗t−1)]−

− φ[(yt − yt−1)− (y∗t − y∗t−1)] + et,
(3.3)

et|Ωt−1 ∼ t(0, σ2
t , κ), (3.4)
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σ2
t = α1e

2
t−1 + β1σ

2
t−1. (3.5)

Odhadnuté koeficienty jsou γ0 = −0, 00013 (0, 000121), φ = 0, 411 (0, 27), α1 =

0, 075 (0, 046), β1 = 0, 924 (0, 049) a κ = 4, 587 (0, 367). V závorce jsou robustní

odhady směrodatné odchylky příslušných koeficientů.

Protože tento model odhaduje rozdíl logaritmů směnného kurzu, jsou pro po-

rovnání v obrázku 3.8 právě odhadnuté změny logaritmů směnného kurzu spolu

se změnami odhadnutých logaritmů {log(ŜMt ), t = 1..N} modelu (2.7) s koefici-

enty z tabulky 3.3 a dole s časovou řadou skutečných změn logaritmů empirické

časové řady směnného kurzu.
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Obrázek 3.8: (nahoře) ̂∆ log(St) odhadované modelem (3.3). (uprostřed) ∆ ̂log(St)
odhadované modelem (2.7). (dole) ∆ log(St) skutečné řady směnného kurzu.

Spočítáme-li sumu čtverců odchylek těchto dvou odhadnutých řad změn loga-

ritmů od těch empiricky pozorovaných, zjistíme, že model (3.3) se sumou čtverců

0, 471 kopíruje skutečná data lépe, než (2.7), jehož suma čtverců je 0, 504. Při

odhadu tohoto modelu také vznikla rezidua, která porušovala předpoklad homos-

kedasticity, což model (3.3) řeší a je v tomto smyslu lepší. Protože tento model

nemodeluje přímo hodnoty směnného kurzu (nebo jeho logaritmů), není legitimní
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počítání rozptylu denní změny směnného kurzu, který byl odhadnut tímto mode-

lem. Ten by totiž závisel na první hodnotě, ke které bychom začali tuto časovou

řadu predikovaných změn logaritmů kumulativně přičítat. Spočítáme tedy pouze

míru volatility V, která na této konstantě nezávisí, protože sama využívá právě

denní změnu logaritmu hodnot časové řady.

Pro časovou řadu směnného kurzu, která vznikne aplikací exponenciální funkce

na každý prvek posloupnosti kumulativně sčítané časové řady odhadů logarit-

mické změny { ̂∆ log(St), t = 2, ..N} modelu (3.3) (řadu označíme ∀t = 2, ..N ŜGt )

vyšla míra volatility VŜG
t

= 0, 0753. To je ještě nižší hodnota, než VŜM
t

= 0, 098.

Z toho dedukujeme, že ani GARCH model (3.3) uspokojivě nevysvětluje volatilitu

empiricky pozorovaného směnného kurzu. Monetární model (2.7) ale překonává

alespoň tím, že řeší jeho porušený předpoklad homoskedasticity reziduí. Při odha-

dování GARCH modelů jsme také ukázali, že uskutečněné intervence centrálních

bank na volatilitu směnného kurzu neměly významný vliv, neboť byly označeny

za nesignifikantní proměnné pro střední hodnotu i rozptyl.

3.5 Závěrečné porovnání modelů

Závěrem můžeme říci, že volatilitu empiricky pozorovaného směnného kurzu

nejlépe vysvětluje chaotický model „chartistůÿ a „fundamentalistůÿ, kde je fun-

damentální proměnná S∗t v čase t modelována lineárním monetárním modelem.

Tento model však není vhodný na predikce dlouhodobého vývoje směnného kurzu.

Navíc také, stejně jako samotný lineární monetární model, trpí porušením před-

pokladu homoskedasticity reziduí. Tento problém jsme se pokusili řešit pomocí

modelu GARCH. Ten však, tak jako jednoduchý lineární model, nedokázal vy-

světlit pozorovanou úroveň volatility směnného kurzu.

Z výše uvedených důvodů budeme za model, který celkově nejlépe vysvětluje

pozorovanou volatilitu, považovat chaotický model s reakcemi „chartistůÿ a „fun-

damentalistůÿ s fundamentální proměnnou S∗t modelovanou lineárním monetár-

ním modelem tak, jak je popsáno v části 3.3.
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Kapitola 4

Simulace reakcí směnného kurzu

na intervence centrální banky

V této části práce využijeme chaotický model (2.26) s fundamentální proměnnou

S∗t modelovanou ∀t = k..N pomocí monetárního modelu (2.7), odhadovaného na

časové řadě posledních k pozorování. Postup je tedy shodný s postupem, který

byl aplikován v části 3.3. Při aplikaci tohoto modelu pro simulaci časové řady

směnných kurzů však dojde k významné změně. Zatímco časové řady vysvětlu-

jících proměnných (úrokových měr, průmyslových indexů a měnových agregátů)

zůstanou opět shodné s těmi, použitými v části 3.3, časová řada skutečné realizace

směnného kurzu {St, t = 1, ..N} bude postupně od indexu k+1 dále nahrazována

simulovanou hodnotou směnného kurzu.

Pevnou konstantu k opět volíme k =1 000. První simulovaná hodnota (označíme

ji ŜSk+1)) bude tedy simulována na základě očekávání „chartistůÿ a „fundamenta-

listůÿ, kteří pro svá očekávání využijí hodnoty časové řady skutečného směnného

kurzu {St, t = 1, ..k}. Druhá simulovaná hodnota ŜSt+2 však bude simulována

již na základě hodnot časové řady {St, t = 2, ..k, } ∪ {ŜSk+1}. Simulovaná hod-

nota ŜS2k+1 (a každá další) se tedy již bude odhadovat pouze na základě minulých

simulovaných hodnot časové řady směnného kurzu.

Výše uvedená změna nám umožní simulací zjistit, jaká by byla skutečná volati-

lita směnného kurzu generovaného daným modelem za předpokladu, že by časové
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řady externích proměnných zůstaly stejné. Dalším předpokladem by bylo, že rezi-

duální složka αC,2δt modelu bude gaussovský bílý šum se směrodatnou odchylkou

αC,2. Můžeme ale za daných podmínek zkoumat také to, jaký vliv by na směnný

kurz generovaný tímto modelem měly různé intervenční strategie centrální banky.

Na obrázku 4.1 vidíme časovou řadu směnného kurzu, simulovaného tak, jak

bylo popsáno v úvodu této kapitoly s parametry γ = 0, 2, β1 = 0, 1, β2 =

30, αC,1 = 0, 4, αF = 1 a s reziduální složkou αC,2δt, kterou tvoří gaussovský bílý

šum se směrodatnou odchylkou αC,2 = 0, 003, jak navrhuje autor v článku [15].

Tato rezidua byla generována v programu R pomocí funkce rnorm(..) s nasta-

vením generátoru pseudonáhodných čísel set.seed(2015).
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Obrázek 4.1: (nahoře) Simulace ŜSt pro chaotický model (2.26) s parametry
γ = 0, 2, β1 = 0, 1, β2 = 30, αC,1 = 0, 4, αC,2 = 0, 003, αF = 1 a s S∗t mo-
delovanou vítězným monetárním modelem (2.7) odhadnutým vždy na datasetu
délky k = 1 000 pozorování. Simulováno tak, jak je popsáno v kapitole 4. (dole)
Váhy „chartistůÿ mt.

Z obrázku 4.1 je vidět, že monetární model (2.7) není vhodný na dlouhodobé

simulace vývoje směnného kurzu. Směnný kurz simulovaný výše specifikovaným

algoritmem se příliš neodchyluje od simulované fundamentální proměnné. Přesto

však generuje jisté fluktuace. Nás především zajímá, jaká je volatilita této simu-

51



lované časové řady. Změřili jsme, že R̂ŜS
t

= 4, 492 a VŜS
t

= 0, 334. První hodnota

ukazuje, že rozptyl simulovaných výnosů je vyšší, než u reálné časové řady směn-

ného kurzu (R̂St = 0, 937). Míra volatility V však ukazuje naopak trochu nižší

volatilitu simulované časové řady ve srovnání s reálnou řadou (VSt = 0, 442).

Tato míra dává větší váhu malým změnám časové řady. Tyto malé změny model

simuluje ve srovnání s reálnou časovou řadou uspokojivě.

4.1 Chaotický model „chartistůÿ a „fundamen-

talistůÿ s intervencemi centrální banky

V této části krátce zmíníme, jakým způsobem by mohlo být využito modelu

z úvodu této kapitoly k simulaci chování časové řady směnných kurzů při aplikaci

různých intervenčních strategií. Chaotický model, který je základem pro simulaci,

rozšíříme o komponentu poptávky centrální banky a získáme nový model (2.27).

Fundamentální proměnnou S∗t budeme opět modelovat za pomoci monetárního

modelu (2.7), který bude odhadován na posledních k = 1 000 hodnotách časové

řady, která vznikne prodloužením prvních 1 000 pozorování skutečné časové řady

směnného kurzu o simulované hodnoty tak, jak je uvedeno výše.

Všechny výsledky těchto simulací předpokládají platnost tohoto modelu a to

včetně zvolených parametrů, které nebylo možno odhadnout, jak bylo zmíněno

v části 3.3. Autor článku [15] navrhuje jako součást zkoumání různých inter-

venčních strategií také jejich zkoumání na modelu s různě zvolenými parame-

try. My se zde omezíme na parametry, které jsme použili v předchozích částech

γ = 0, 2, β1 = 0, 1, β2 = 30, αC,1 = 0, 4, αC,2 = 0, 003, αF = 1. Tyto parametry

byly převzaty z článku [15].

Simulovali jsme postupně obě strategie intervencí z části 2.2.5. Pro strategii

LAW byl ve shodě s článkem [15] zvolen parametr αCB,L = 0, 25 a pro strate-

gii TARGET αCB,T = 0, 3. Na části simulované řady délky 100 pozorování je

v obrázku 4.2 vidět porovnání časové řady bez intervencí s řadami, které byly

ovlivněny první i druhou strategií. Strategie LAW spočívala v tom, že banka

uskutečňovala kroky, které směnným kurzem hýbaly ve směru opačném, než byl
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směr jeho pohybu mezi posledními dvěma pozorovanými dny. Strategie TARGET

vedla centrální banku k obchodování, které mělo za následek pohyb směnného

kurzu směrem k jeho fundamentální hodnotě S∗t .
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Obrázek 4.2: Simulace ŜSt pro chaotický model (2.27) s parametry γ = 0, 2, β1 =
0, 1, β2 = 30, αC,1 = 0, 4, αC,2 = 0, 003, αF = 1 a s S∗t modelovanou vítězným
monetárním modelem (2.7) odhadnutým vždy na datasetu délky k = 1 000 po-
zorování. Simulováno tak, jak je popsáno v kapitole 4. Dále pak simulace téže
řady s intervencemi LAW a TARGET s parametry αCB,L = 0, 25 a αCB,T = 0, 3.
(výřez délky 100 pozorování od 4. 8. 1982 do 22. 12. 1982)

Poslední simulace byla provedena stejným způsobem jako výše zmíněná simu-

lace chování směnného kurzu s aplikací strategie TARGET. Jediným rozdílem

bylo, že cílová hodnota, které se centrální banka snažila svým obchodováním do-

sáhnout, nebyla S∗t , jako v předchozím případě, ale konstantní hodnota, kterou

jsme nastavili na 250. Takto změněná poptávka centrální banky pak měla tvar

dCBt = αCB,T
250− St−1

St−1

, αCB,T > 0.

Graf výsledné simulace je na obrázku 4.3. Je z něj patrné, že centrální bance

se v modelu podařilo efektivně držet hodnotu kurzu blízko cílové hodnoty 250.

Také volatilita řady byla významně snížena.
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Obrázek 4.3: (nahoře) Simulace ŜSt s intervencí strategie TARGET s cílovou
hodnotou kurzu 250 a αCB,T = 0, 3 pro chaotický model (2.27) s parametry
γ = 0, 2, β1 = 0, 1, β2 = 30, αC,1 = 0, 4, αC,2 = 0, 003, αF = 1 a s S∗t
modelovanou vítězným monetárním modelem (2.7) odhadnutým vždy na datasetu
délky k = 1 000 pozorování. Simulováno tak, jak je popsáno v kapitole 4. (dole)
Váhy „chartistůÿ mt.

4.2 Závěrečné zhodnocení výsledků simulací

Cílem provedených simulací bylo zjistit, jaký vliv by měly intervenční strate-

gie centrální banky na volatilitu reálně pozorovaného směnného kurzu. Je třeba

zmínit, že možnosti tohoto zkoumání jsou značně omezené, protože, jak je vidět

z obrázku 4.1, už samotná simulace časové řady bez intervencí se od reálné časové

řady odchyluje. Přesto míra volatility V ukazuje na relativně dobrou schopnost

modelu simulovat časovou řadu s podobnou volatilitou, jakou měla skutečná řada

směnného kurzu. Proto pokud aplikace intervencí na tento model zvýší, nebo sníží

volatilitu, můžeme dedukovat, že by měla podobný vliv i na skutečný směnný

kurz. Výsledky jsou v tabulce 4.1.

Vidíme, že strategie TARGET, která měla jako cílovou hodnotu kurzu funda-

mentální hodnotu S∗t , značně zvýšila volatilitu simulované řady, což můžeme in-

terpretovat tak, že posilování pohybu směnného kurzu k fundamentální hodnotě
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V R̂(0)
bez intervence 0,334 4,492

LAW 0,343 3,887
TARGET = S∗t 0,534 10,327
TARGET =250 0,145 0,343

Tabulka 4.1: Míry volatility simulovaných časových řad bez intervence a po apli-
kaci intervenčních strategií LAW a TARGET.

není vhodnou strategií pro snížení jeho volatility. Je tomu tak pravděpodobně

proto, že samotný model má velkou tendenci se této fundamentální hodnoty

držet, a proto další posílení této tendence může vést k „přestřelováníÿ tohoto

fundamentálního cíle.

Pokud však cílovým kurzem centrální banky bude konstanta, je tato strategie

pro snížení volatility kurzu úspěšná. Otázkou však zůstává, zda by měla reálná

centrální banka dostatečné prostředky na uskutečňování takové strategie.

Strategie LAW dokázala snížit rozptyl denních změn kurzu. Volatilita měřená

mírou V zůstala prakticky shodná s volatilitou řady bez intervence. Tato strate-

gie oslabuje vliv „chartistůÿ na směnný kurz. Autor článku [15] se zabývá detail-

nějšími analýzami reakcí směnných kurzů na tyto strategie a dochází k závěru,

že právě v těch situacích, kdy mají velkou část volatility na svědomí „chartistéÿ,

má strategie LAW nejlepší výsledky při snižování volatility. Tyto situace jsou

reprezentovány specifickými volbami parametrů chaotického modelu (2.27).
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3.5 (nahoře) Odhad Ŝt pro chaotický model (2.26) s parametry γ =

0, 2, β1 = 0, 1, β2 = 30, αC,1 = 0, 4, αC,2 = 0, αF = 1 a s S∗t

modelovanou vítězným monetárním modelem (2.7) odhadnutým

vždy na datasetu délky 1 000 pozorování. (dole) Váhy „chartistůÿ

mt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
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Obrázek A.1: Časová řada směnného kurzu JPY/USD.
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Obrázek A.3: Časová řada rozdílu úrokových sazeb rt − r∗t obou zemí.

63



1970 1980 1990 2000 2010

4.
6

4.
8

5.
0

5.
2

5.
4

5.
6

5.
8

m
 −

 m
*

Obrázek A.4: Časová řada rozdílu logaritmů měnových agregátů mt −m∗t obou
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Obrázek A.5: Časová řada rozdílu logaritmů indexů průmyslové produkce yt− y∗t
obou zemí.
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Obrázek A.6: Časové řady intervencí centrálních bank. Obě v USD.
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