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Abstrakt  

Tato diplomová práce se zabývá oblastí podhodnocování prvotní emise akcií (IPO – initial public 

offering) na ruském trhu za období 2003 – 2014 s využitím regresního modelu OLS. Hlavní 

důraz je kladen na vývoj primárních emisí na ruském trhu. Práce rozšiřuje předchozí literaturu 

tak, že kombinuje teorii asymetrických  informací s analýzou tržních cyklu. Pomocí nejnovějších 

údajů z ruského IPO trhu jsme dokázali, že jsou akcie průměrně podhodnocované. Při následné 

analýze fenoménu podhodnocování a faktorů jako věk společnosti, velikost společnosti, 

upisovatel, tržní cykly, nabídková cena emitované akcie, odvětví společnosti a P/E , P/CF 

indexy, jsme dospěli k výsledku, že se ruský trh prvotní emise akcií nachází na rozvíjející pozici. 

Dokázali jsme, že v moment vysoké aktivity IPO trhu tzv. v moment „horkého“ období trhu a 

také v moment předražených akcií ruské IPO společnosti své akcie podceňují. Podle analýzy na 

ruském IPO trhu je největší důraz kladen na společnosti energetického a průmyslového sektorů a 

pověst upisovatelů neovlivňuje hodnotu podcenění akcií. Ale i přes negativní výsledky 

regresního modelu, ruský akciový trh vykazuje rychlý rozvoj a vývoj v oblasti věkové 

charakteristiky společnosti, který se s každým rokem snižuje, a dále vykazuje zlepšení právní 

stránky provádění prvotní emise. Našli jsme důkaz o asymetrické informaci a podporujeme 

poměrně novou teorii vysvětlující pozitivní vztah mezi nastavením nabídkové ceny a 

podhodnocováním. Nakonec jsme zjistili, že podcenění akcií je sezónní jev. 
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Abstrakt 

This diploma thesis deals with the undervaluation of initial public offerings on the Russian 

market during the period of 2003–2014 using the ordinary least squares method. The main 

emphasis of the thesis lies in the development of primary emissions on the Russian market. 

Moreover, the previous literature is diversified by combining theory of asymmetric information 

with the analysis of market cycles. We have proved that shares are undervalued on average with 

the help of the latest figures from the Russian IPO market. By the subsequent analysis of the 

undervaluation phenomena and factors like age of the institution, size of the institution 

underwriters, market cycles, supply price of the issued shares, sector of the institution and P/E, 

P/CF indexes, we have arrived at the conclusion that the Russian IPO market is still developing. 

We have also demonstrated that in the case of high activity on the IPO market, the so called ¨hot 

period¨ on the market, and in the case of overpriced shares, the Russian IPO companies 

undervalue their shares. According to the analysis of the Russian IPO market, the main stress has 

been put on the companies that belong to the industrial and energy sectors and the analysis has 

also shown that the reputation of the underwriters does not influence the undervaluation of the 

shares. Despite negative results of the regression analysis, the Russian market shows rapid 

progress and development in the field of age characteristics of the institution which declines with 

every upcoming year and it has also improved from the legal point of view, especially in the 

legal IPO proceedings. In addition, we have found the proof of asymmetric information. We 

support a rather new theory explaining positive relationship between the setting of the supply 

price and the undervaluation of IPO. Finally, we have found that the IPO undervaluation is a 

seasonal trend 

Keywords: Initial Public Offering, underwriter, asymmetric information, market cycles, the 

Russian market 
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1. Úvod  

V souvislosti s vysoce rozvinutou světovou ekonomikou, získává akciový trh stále důležitější 

pozici v systému finančních trhů. V současné době je většina finančních aktiv vyspělých zemí 

složena z cenných papírů. Akciový trh tedy představuje důležitý nástroj pro atrakci peněžních 

prostředků do reálného sektoru ekonomiky země. 

Charakteristickým rysem ruského akciového trhu je nízké hodnocení akcií, a to nejen ve 

srovnání s vyspělými zeměmi, ale také s mnohými rozvojovými akciovými trhy. To znamená, že 

kapitalizace ruského trhu je stokrát menší než kapitalizace USA, a v průměru dvacetkrát až 

třicetkrát menší než kapitalizace akciových trhů v západní Evropě. Poměr "kapitalizace/HDP" v 

Ruské federaci je čtyřikrát menší než ve Spojených státech, třikrát až pětkrát nižší než v západní 

Evropě a čtyřikrát nižší než je světový průměr. 

Podhodnocení na ruském akciovém trhu odráží významné podhodnocení ceny kapitálových 

společností. Důsledkem je dumpingový nákup národních podniků zahraničními společnostmi a 

snížení investičních toků cizích a ruských investorů ve srovnání s existující poptávkou. Na jedné 

straně, podceňování ruského akciového trhu zpomaluje rozvoj infrastruktury a zabraňuje přílivu 

kapitálu, avšak na druhé straně, je atraktivní pro dlouhodobé investice zahraničních a ruských 

investorů. 

Investoři se však při analýze hodnoty akcií ruských společnosti potýkají s problémem 

nedostatečných informací jak z teoretického, tak i z metodologického hlediska. Z tohoto důvodu 

jsou mnozí investoři nuceni používat cizí zkušenosti hodnocení akcií s vyloučením specifik 

ruského akciového trhu. Důležitým aspektem této práce je tedy vytvořit hodnocení ruského 

akciového trhu na základě zahraničních studií za účelem vybudování modelu pro informační 

využití ze strany investorů, emitentů anebo finančních manažerů.  

Nejznámější práce představují podceňovaní jako důsledek informační asymetrie a nejistoty. 

Akcionáři považují snížení ceny při rozmístění akcií na veřejném trhu za přijetí rizika, které 

vzniká z důvodu asymetrie informací a nejistoty provádění IPO (Initial public offering). Tato 

logika je vyjádřena v pracích Rock (1986) a Benveniste & Spindt (1989). Ritter (1991) se jako 

jeden z prvních věnoval problému podceňování akcií v první den rozmístění IPO a problému 

snížení dlouhodobého výnosu při nákupu akcií v okamžiku uzavírání prvního obchodního dne. 

Carter a Manester (1990) si kladli otázku, jestli jsou tři nejčastější anomálie IPO neúčinnosti na 

trhu způsobeny nadměrným optimismem investorů anebo omezením institucionálních investorů 
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(neschopnost provádět krátký prodej, který by srovnal cenu do spravedlivé úrovně). Autoři 

pokračovali zkoumáním anomálií IPO, které jsou zmíněné v práci Rittera (1991). Podle Clarkson 

(1994) se objemy obchodů výrazně zvyšují při vydání pozitivních investičních zpráv analytiků. 

Autor také došel k závěru, že při optimistické předpovědi analytiků o nově zahájených IPO 

společností, vchází na trh ještě více nových firem. Podle Loughran & Ritter (1995) IPO 

společnosti vykazují nízké výnosy z důvodu optimistického očekávání ze strany investorů a 

vysokých hodnot poměru P/E z historického hlediska. 

Ruští ekonomové se také pokusili vzít v úvahu povahu a metody oceňování akcií. Tyto studie 

zahrnují období konce 90.let a začatku roku 2000. Nicméně, práce je vybudována na základě 

zahraničních studií. Cílem diplomové práce je určit povahu a příčiny podhodnocených akcií a 

nabídnout adekvátní model určující závislost podceňování akcií a faktorů ovlivňujících tento jev 

na ruském akciovém trhu, aby zahraniční a národní investoři, budoucí emitenti, anebo finanční 

manažeři lépe rozuměli tomuto trhu. 

Cílem této práce je tedy: 

 Identifikovat metodologické přístupy k hodnocení a podstaty podceňovaní akcií; 

 Analyzovat ruský akciový  IPO trh; 

 Stanovit hypotézy na základě prozkoumané teorie; 

 Na základě ekonometrického modelu prostudovat skutečnost (aktualitu) hypotéz na 

ruském akciovém trhu. 

Nástrojem výzkumu je finanční a statistická analýza. Předmětem výzkumu jsou podhodnocené 

akcie ruských společností časově rozmístěné v období 2003–2014. Metodické základy výzkumu 

představují vědecké metody poznání: dialektická syntéza a analýza; obecné ekonomické metody: 

vzorkování, seskupení, srovnání; statistické metody: výpočet průměrné hodnoty a odchylky 

výkonnosti časových řad a distribuce, korelační a regresní analýzy. 

Bylo prozkoumáno sedm hypotéz, které byly zpracovány na základě dvou hlavních modelů 

fenoménu podceňování: modelu asymetrických informací a teorie chování.  

Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. V kapitole 2 „Přehled řešené problematiky“ je 

vysvětlen pojem IPO, cíle, výhody a nevýhody. Tato kapitola se dále zabývá popisem pojmu 

podceňování IPO z různých hledisek, na základě západních a mezinárodních časopisu a studií. 

První kapitola byla použita jako teoretický základ pro sestavení hypotéz a regresního modelu. 
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 Kapitola 3 „ IPO v Ruské Federaci“ popisuje některé důležité aspekty IPO v Ruské federaci na 

základě zkušeností z minulých let; analyzuje údaje o počtu IPO a množství získaných finančních 

prostředků, seznamuje se specifiky IPO v Rusku, analyzuje skutečný stav provádění IPO 

rozmístěných na ruském trhu, , současnost a také předpoklady analytiků pro blízkou 

budoucnost. 

Kapitola 4 „ Metodologie“ uvádí použity pro regresní analýzu modelu 

Kapitola 5 „ Hypotézy“ popisuje sedm hypotéz, založených na modelu asymetrické teorie a 

teorie chovaní, které byly prostudovaný v kapitole 1. Hypotézy zdůrazňují závislost fenoménu 

podceňovaní na takových faktorech jako: reputace upisovatelé, věk společnosti, velikost 

společnosti, nabídková cena akcií, cykly trhu, sektory odvětví a hodnocení společnosti.  

Kapitola 6 „Data“ uvádí výzkum zpracovaných dat použitých v práci. Popisuje proměnné 

regresního modelu  

Kapitola 7 „Popisná statistika“ rozebírá statistiku proměnných na ruském trhu a porovnává ji 

s jinými světovými trhy. Výsledky této kapitoly ovlivňuje interpretace každé hypotézy uvedené 

v kapitole „Hypotézy.  

 Kapitola 8  „Výsledky“ představuje regresní model, který je kontrolován na existence 

heteroskedisticity a multikolienarity 

Kapitola 9 „ Diskuse“ uvádí interpretace proměnných na základě výsledků regresního modelů 

V práci bylo použito 169 zkoumaných společností v kapitole „ Data“ a „Popisná statistika“ a 36 

společností pro ekonometrický model nejmenších čtverců v kapitole „Výsledky“ 
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2. Přehled řešené problematiky  

 

2.1 IPO 

 

Zkratka IPO (Initial Public Offering) se překládá z anglického jazyka jako „Počáteční veřejná 

nabídka“. Tento termín se používá přímo pro cenné papíry, jako jsou akcie, a naznačuje jejich 

přijetí k obchodování na burze. Společnost, která provádí IPO poprvé, nabízí neomezenému 

počtu investorů své akcie, aby mohly být obchodovány na burze cenných papírů.  

Existují i jiné výklady termínu IPO. V zahraniční literatuře se uvádí definice IPO jako způsob, 

jak přilákat investory do prodeje cenných papírů na otevřeném akciovém trhu v očekávání růstu 

likvidity.  

Podle řady odborníků z členských států v oblasti veřejných umístění, termín IPO je interpretován 

jako proces uvedení běžných nebo prioritních akcií na otevřený akciový trh s cílem zvýšit další 

majetkovou účast ve společnosti. Účastníci v tomto procesu jsou emitenti, investoři, 

zprostředkovatelé a burza. 

Společnosti, které navyšují svůj kapitál, vydávají a prodávají nové akcie. To dělají z toho 

důvodu, aby zlepšily vlastní finanční situaci svého podnikání. Akcie mají dvě veliké výhody 

před bankovními úvěry a jinými formami půjček: přijaté prostředky není nutné vrátit, navíc 

neexistuje povinnost žádné povinné platby, a to z důvodu, že dividendy jsou vypláceny na 

základě rozhodnutí představenstva. Použití IPO jako způsobu získání kapitálu se provádí za 

účelem: 

- získání finančních prostředků pro rozvoj podnikání; 

- snížení úrovně dluhu (dluhové zátěže) společnosti. 

Rozhodnutí vydávat akcie na veřejném finančním trhu je pro mnoho firem strategickým krokem 

a užívají jej nejen pro získávání finančních prostředků. Proces IPO se může stát katalyzátorem 

pro zlepšení strategie rozvoje společnosti. Často to také představuje poslední krok ve finančním 

rozvoji firmy. 
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2.2 Cíle IPO 

 

Jak již bylo zmíněno, základní účastnici v procesu IPO jsou – emitent, společnost, investor a 

investiční banka, každý z účastníků sleduje své vlastní cíle, které se vzájemně doplňují, avšak 

nejsou totožné. 

Úloha investiční banky, která řídí nebo sponzoruje obchod, spočívá v tom, aby zajistila 

dodržování rovnováhy zájmů všech tří stran. Jedním z problémů řízení investiční bankou je 

potřeba urovnat konflikty, které neustále vznikají mezi zákazníky vydávajícími akcie a 

zákazníky- investory. 

Společnost, v okamžiku rozmístění nových cenných papírů, rozhoduje podle cílů, které jsou 

rozděleny na finanční a nefinanční. Snaží se dosáhnout vysokého hodnocení, které bude 

podpořeno sekundárním trhem a zabývá se obchodem proto, aby zvýšila hodnotu pro své 

akcionáře. Avšak cílem firmy je zamezit tomu, aby její první akcionáři přišli o své peníze. 

Přesto, že vysoká pořizovací cena je velmi žádoucí, nedůležitější je, aby tato cena rostla dále na 

sekundárním trhu. Další cíle spočívají v rozšíření firemního profilu, který v budoucnosti pomůže 

získat finanční prostředky a vyhnout se akvizicím. 

Společnost nesmí působit jako prodejce akcií pokud:  

- akcie prodávají zakladatelé společnosti; 

- je přítomen rizikový kapitál; 

- mateřské společnosti prodávají dceřinné podniky; 

- probíhá privatizace. 

Pokud prodávající a společnost nejsou jedním účastníkem transakce, je nejdůležitějším cílem 

prodávajícího maximalizovat hodnotu svého podílu. To může znamenat přijetí "nízké" ceny IPO 

nebo zpoždění prodeje všech nebo částí akcií v okamžiku, kdy společnost poprvé vstupuje na trh. 

Pro investory zůstává nejdůležitějším cílem při provádění IPO operací růst kurzu akcií, který by 

měl být, podle přání investorů, velmi vysoký. Tento růst je produkt sčítání dvou faktorů: tradiční 

cenové prémie a dlouhé expozice silného, rostoucího akciového trhu této společnosti. 
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V řadě případů provádění IPO představuje také oblíbený cíl překonání deficitu vlastního 

kapitálu. Tento cíl může vzniknout u společností, které brání dalšímu přivedení finančních 

zdrojů prostřednictvím vydání dluhopisů a bankovních půjček. Společnosti jsou nucené jít na 

akciový trh z důvodu zvýšení vlastního kapitálu a snížení zadluženosti. V moderním Rusku je 

taková situace většinou charakteristická u bank a stavebních společností. 

Ke vstupu na akciový trh s projektem IPO na konkrétní společnost a její vlastníky, tlačí soubor 

podmínek, který je specifický právě pro tento konkrétní případ. Spolu s potřebou společnosti v 

novém kapitálu může být také přítomen záměr majoritního vlastníka částečně nebo zcela ukončit 

podnikání. Podobných kombinací důvodů společnosti, pro provádění IPO, je velmi mnoho.  

Takový cíl, jako je zapojení kapitálu, vyžaduje větší pozornost. Kapitál může být použit  za 

účelem financování investic do fixního kapitálu a ke splácení dluhů. V některých složitých 

ekonomických situacích (například v krizi likvidity a zvýšených nákladů na dluhové 

financování) může být použit kapitál, získaný na akciovém trhu, také pro doplnění pracovního 

kapitálu.  

 

IPO 

Emitent  

- Maximalizace výnosu 

- Maximalizace hodnoty 

aktiv  
- Být úspěšným 

účastníkem aktiv  

Společnost  

- Maximalizace výnosu 
- Vybudování široké a 

stabilní základny 

vlastnictví 
- Rozšíření profilu činnosti 

- Zajištění dobré likvidity na 
sekundárním trhu 

Investor 

- Maximalizace výnosu akcií a jejich ceny v 

krátkodobém a dlouhodobém horizontu; 
- Rozšíření a diverzifikace svého portfolia; 
- Shromaždování se na pozice, které nejsou 

snadno nakoupitelné na sekundárním trhu. 
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Cíle provádění IPO finančními institucemi jsou poněkud odlišné od cílů společností jiných 

sektorů ekonomiky. Tyto organizace v menších objemech potřebují modernizaci základního 

kapitálu, který slouží jako finanční prostředek, a který vyžaduje především finanční zdroje pro 

rozšiřování rozsahu činností. 

 

2.3 Výhody a nevýhody IPO 

 

Každoročně velké množství společností po celém světě provádějí IPO. Přínosy od získání statutu 

veřejné obchodní společnosti jsou četné. Transformace do společnosti s akciemi, které jsou 

obchodovány na volném trhu, usnadňuje zapojení financování jak v přítomnosti, tak 

v budoucnosti. Veřejná nabídka akcií otevírá pro společnost obrovské možnosti, ale cena, kterou 

firma musí zaplatit, může být velmi vysoká. 

Pro určení toho jestli převažují přínosy nad nedostatky, je třeba posoudit zvlášť cíle z hlediska 

akcionářů a z hlediska samotné společnosti. 

Výhody  

- Pro firmy je hlavní výhodou použití IPO jako nástroje pro získání kapitálu a získání 

významných finančních zdrojů, nelimitovaných podle času jejich použití. Tento 

způsob je velmi výhodný pro společnosti, které hledají prostředky pro rozvoj svého 

podnikání. 

- Získané prostředky v průběhu IPO není nutné vrátit investorům, avšak za použití 

těchto prostředků nebudou vypláceny úroky. 

- Veřejná nabídka akcií může představovat alternativu bankovnímu úvěru. 

- V důsledku IPO společnost získává tržní hodnotu (kapitalizace). 

- Diverzifikace zdrojů financování. 

- Vznik u společnosti – emitenta historie na veřejném finančním trhu, pomáhá  

investorům lépe pochopit emitenta, specifika jeho činnosti a rizika. 

- Zveřejňování informací společnosti na trhu s cennými papíry tvoří pro podniky 

národní channel marketing společnosti a jejich značek. 

- V procesu přípravy k IPO probíhá restrukturalizace systému managementu 

společnosti. To vede k větší efektivitě systému řízení společnosti, která následně dává 

možnost zlepšit finanční výsledky činnosti společnosti – emitenta. 

- Motivace managementu a zaměstnanců. 
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- Uznání značky. 

 

Nevýhody 

- Jednou z hlavních nevýhod IPO je problém rozdělení kapitálu. 

- Skutečnost, že společnost při provádění IPO by měla zveřejnit všechny informace, 

které se týkají financování, administrativního řízení, korporativního řízení a jiné. To 

všechno vyžaduje dodatečné náklady, které jsou vypláceny kvalifikovaným 

právníkům, auditorům a dalším poradcům. Kromě tohoto, specifika ruského 

podnikaní jsou taková, že firmy nechtějí, aby jejich informace o společnosti, která 

dříve byla zveřejňována pouze úzkému okruhu majitelů firem, se stala k dispozici 

celé veřejnosti.  

- Pro ruské společnosti proces veřejné nabídky akcií, v porovnání s ostatními způsoby 

podání kapitálu, je nejsložitější, což vede k vysokým rizikům neúspěšného rozmístění 

akcií. 

- Ve srovnání s jinými způsoby získávání finančních prostředků, IPO nese vyšší 

regulační poplatky (státní registrace série, daňová zatížení). 

- Náklady emitenta při provádění IPO jsou velmi vysoké. Investiční banky berou 

provize ve výši od 2 do 7 % z celkové částky, získané již při provadění IPO. Kromě 

toho jsou placené služby auditorů, právníků, PR společností, firemní inzerce a 

podobně. Kromě pořizovacích nákladů na samotný proces přípravy IPO, společnost 

nese náklady na udržování cen a provádění auditu v souladu s požadavky burzy.  

- Vzhledem k nutnosti pravidelného zveřejňování výsledků činnosti společnosti, se 

další zatížení provádí na top management společnosti. 

- Provádění IPO vyžaduje značné časové náklady. V průměru se tyto časové náklady 

pohybují kolem dvou let, a to od termínu přijetí rozhodnutí společnosti o provádění 

primární veřejné nabídky akcií do zahájení obchodování. 

Použití IPO jako způsob získávání finančních prostředků se stal populárním z důvodu 

rychlého rozvoje tohoto trhu na západě. Ačkoliv provádění primární veřejné nabídky 

akcií vyžaduje obrovské náklady a zveřejňování informací, výhody získané po úspěšném 

rozmístění převyšují náklady.  
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2.4 Proces podceňování akcií  

 

V poslední době s rychlým růstem ekonomiky rozvojových zemí stále více firem používá 

mechanismus financování prostřednictvím prodeje akcií na veřejném trhu, což dělá výzkum 

v této oblasti aktuálním jak z praktického tak i z akademického hlediska. Problematika 

podceňování IPO na rozvinutém trhu je zkoumána již delší dobu, proto na toto téma existuje celá 

řada studií. 

 

Růst cen akcií společnosti v první den obchodování je definován jako efekt vysokého 

počátečního výnosu anebo také podceňování ceny IPO (IPO Underpricing) (Ritter a Welch, 

2002) (rozdíl mezi cenou uzavření prvního dne obchodovaní a cenou nabídky akcií).  

Tento jev se vyskytuje ve všech zemích a na všech trzích, ale stupeň podceňování akcií, který se 

určuje od prvního dne obchodování, se liší v důsledku specifické tvorby cen na různých trzích 

při každém konkrétním rozmístění akcií. 

Například v USA průměrný počáteční výnos z IPO provozních společností za období 1980–2001 

byl kolem 18%, zatímco v letech 1999–2000 dosáhl až 65%. Přibližně při 70% IPO uzavírací 

cena prvního obchodního dne přesahovala cenu nabídky. 16% IPO měly počáteční výnos 

rovnající se nule. Veřejná nabídka akcií neprovozních společností, zejména uzavřených 

investičních fondů se obvykle nevyznačuje rostoucí cenou. Například průměrný počáteční výnos 

z IPO v Nizozemsku činil přibližně 7% v letech 1982–1991, ve Finsku kolem 10% (1984–1992). 

Existuje celá řada teoretických vysvětlení jevu podceňování cen akcií při provádění IPO. Různé 

teorie se zaměřují na různé aspekty vztahů mezi investory, emitenty a investičními bankami, 

které vyvádějí společnosti na veřejný trh. Obvykle se tyto teorie navzájem vylučují. 

V praxi jsou představeny tři nejvíce aktuální teorie podceňování akcií: model asymetrické 

informace, teorie kontroly a vlastnictví a teorie chovaní. 

2.4.1 Model Asymetrické Informace  

 

Nejvíce vyvinutým modelem v teorii podnikových financí, vysvětlující důvody podceňování 

IPO, je model asymetrických informací. Podle tohoto modelu má jedna ze stran za určitých 

podmínek více informací než ostatní, což v důsledku vytváří nežádoucí výběrový problém. 
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V této podkapitole jsou pozorovány nejznámější hypotézy asymetrického modelu, které vytvářejí 

základ pro analýzu fenoménu podceňování v celku. 

 Hypotéza " prok let í v ítěze"  (the winner's curse hypothesis).  

Za jednu z nejznámějších teorií informační asymetrie je považována hypotéza „prokletí vítěze“, 

která byla navrhována Rockem (1989). Podle této hypotézy se investoři rozdělují do dvou typů: 

na informované a neinformované. Informovaní investoři znají skutečnou hodnotu IPO, a proto 

provádí investování pouze v případě podceňování akcií, s cílem dosažení zisku. Neinformovaní 

investoři, naopak mají malou představu o skutečné ceně IPO a investují bez rozdílu jak do 

ziskových, tak i do ztrátových akcií. Ve výsledku méně informovaní investoři dostávají všechny 

ztrátové akcie (Ljugqviste, 2007). V dlouhodobém horizontu, neinformovaní investoři vytvářejí 

nežádoucí výběrové chovaní, které zdržuje rozvoj na trhu IPO. Nicméně Rock (1986) 

předpokládal, že trh IPO potřebuje dva typy investorů. Proto by informovaní investoři měli 

vytvářet prostor pro investování neinformovaných. Podceňování akcií se využívá jako způsob 

kompenzování ztráty neinformovaných investorů a udržení aktivity na trhu IPO. 

Koh a Walter (1989) analyzovali hypotézu uvedenou v práci Rock (1986) na trhu v Singapuru. 

Investoři byli rozděleni do dvou typů: drobní akcionáři, kterým bylo přiděleno pouze 1000 akcií 

a velcí investoři, na které se vztahovalo více jak 250 000 akcií. Autoři zjistili, že neinformovaní  

investoři (drobní akcionáři) jsou méně citliví k podceňování akcií, a proto v průměru nedostávají 

dostatečný zisk, narozdíl od informovaných investorů. Proto IPO by mělo být podceňováno, 

s cílem nechat neinformované investory na trhu veřejného financování.  

Jednou z hlavních myšlenek této hypotézy „prokletí vítěze“ je, že v podmínkách existence 

efektivního trhu cenných papírů neinformovaní investoři dostávají nulové zisky, zatímco 

informovaní investoři dostávají zisk z emise akcií, který může vést pouze k pokrytí nákladů 

informovanosti (Ljungqvist, 2007). Koh a Walter (1989) došli k závěru, že počáteční výnos 

neinformovaných investorů se blíží k bezrizikovému (risk-free) investování. Nicméně, Aminuel 

a ost. (2003) zjistili, že neinformovaní investoři, kteří se podíleli na všech akciích na trhu IPO 

mohou získat pouze negativní zisk, analýza byla provedena na trhu Izraelu v roce 1990.  

Michaely a Shaw (1994) ve svojí analýze potvrdili hypotézu Rocka (1986), podporováním 

nepříznivého výběru chování. Autoři argumentovali, že pokud investoři budou více homogenní, 

například jestliže na trhu IPO budou pouze neinformovaní investoři, podceňování existovat 

nebude. Z tohoto důvodu, emitenti mají motivaci ke snížení informační asymetrie mezi všemi 

investory (Ljungqviste, 2007). Habib a Ljungqviste (1999) tvrdili, že emitenti budou moci 
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přijmout opatření ke snížení informační asymetrie, ale nejprve budou muset provádět 

obchodování s nepodhodnocenými akciemi, které maximalizují bohatství společnosti. Jedním z 

dobrých způsobů jak snížit informační asymetrii mezi všemi investory je pronajmout seriózního 

upisovatele. Carter a Manaster (1990) argumentovali tím, že renomovaní upisovatelé jsou 

spojeni s nižším rizikem. Vzhledem k tomu může být upisovatel snadno vnímán všemi investory, 

což vede ke snížení stupně informační asymetrie. Různí výzkumníci přišli na významné 

negativní vztahy mezi reputací upisovatelů a podceňováním uvedeným na trh IPO akcií (Carter a 

Manaster, 1990; Michaely a Shaw, 1994).  

 Hypotéza zpětné vazby s trhem (the market  feedback  hypothesis)  

V předchozí podkapitole byla popsána informační asymetrie mezi investory. Hypotéza zpětné 

vazby s trhem zkoumá jiný druh informační asymetrie, ve kterém investoři mají více informací 

než emitenti. Emitenti neví o přijatelné tržní ceně akcií a poptávce investorů (Ritter a Welch, 

2002).  

Benveniste a Spindt (1989), Spatt a Srivastava (1991) argumentovali, že systém bookbuildingu 

může snížit tento druh informační asymetrie. V rámci metody bookbuildingu se provádí 

předběžná cenová nabídka akcií a hodnocení společností. Později emitent provádí podporu IPO v 

tzv. „road show“, která se zaměřuje na potencialní investory. Během road show, emitent může 

odhadnout poptávku na základě zájmu uvedených potencialních investorů. Pokud investoři jsou 

velmi nadšení IPO, což naznačuje vysokou poptávku, emitent nastavuje vysokou nabídkovou 

cenu. V důsledku toho investoři, kteří očekávají vysoký počáteční výnos, nejsou ochotni odhalit 

skutečný pocit o provádění IPO. Proto, za účelem vyvolání zájmu u investorů, emitent potřebuje 

podhodnotit své akcie (Ritter a Welch, 2002). Tudíž, podceňování je druh platby za informace, 

kterou platí emitent. 

Hanley (1993) testovala následek cenové revize po shromáždění informací a zjistila, že emitent 

ne vždy plně přizpůsobuje odhalenou informaci nabídkové ceně akcií a z tohoto důvodu 

„nechává velké množství peněz na stole“. Její studie ukazují, že v případě pozitivně revidované 

nabídkové ceny akcií z předchozího hodnocení, IPO bude mít v podstatě větší podceňování. 

Empirické výsledky podporují teorii Beneviste a Sindt (1989).  

Existují další studie zaměřené na hypotézu zpětné vazby s trhem, podle které revize ceny 

v procesu bookbuildingu nemá vliv na stupeň podceňování akcií při IPO (Lowry a Schwert, 

2004).  
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 Zabezpečovací hypotéza (the signalling hypothesis)  

Třetí hypotéza modelu asymetrických informací – zabezpečovací hypotéza. Podle ní emitenti 

mají více informací než investoři. Předpokládá se, že investoři mají malou představu o skutečné 

hodnotě IPO. Racionální investoři se obávají „problému citrónu“ (Akrlof, 1994), který říká, že 

pouze společnost s horší než průměrnou kvalitou je ochotna jít na veřejnost (Ritter a Welch, 

2002). Pro zobrazení hodnoty a vysoké kvality společnosti, emitenti používají podceňování jako 

způsob signalizace své převahy nad investory, kteří jsou méně informovaní než emitenti (Welch, 

1989). Welch (1989) argumentoval, že pouze emitenti s vysokou kvalitou mohou dovolit 

podhodnocení akcií, jelikož mají nižší marginální náklady na rozdíl od emitentů s nižší kvalitou. 

Kromě toho náklady na podhodnocení IPO vysoce kvalitních emitentů jsou kompenzovány při 

vydání SEO (sezónní emise akcií). V okamžiku rozmístění SEO jsou investoři ochotni zaplatit 

vysokou cenu. 

V souladu s Welch (1989), Chen a ost. (2004) předpokládali, že emitenti používají IPO jako 

způsob jak umožnit investorům dozvědět se o skutečné hodnotě akcií. Jinými slovy, podceňování 

IPO slouží pro investory jako signál možného podcenění budoucího SEO. Často společnosti 

plánují tuto strategii: nejprve provádí IPO s nízkou cenou poptávky, a pak provádí SEO, ale již 

za tržní cenu, a tím se snaží přilákat více finančních prostředků.    

Zabezpečovací modely jsou založeny na velkém množství empirických pozorování, ze kterých 

vyplývá, že podhodnocení ceny při IPO pozitivně souvisí s pravděpodobností, velikostí, rychlostí 

a účinností oznámení následného rozmístění emise. Jeden z nejznámějších empirických testů 

zabezpečovacího modelu byl proveden Jegadeesh, Weinstein a Welch (1993). Jedním ze závěrů 

této teorie se ukázalo následující: čím déle firma zpožďuje další rozmístění akcií, tím je větší 

pravděpodobnost, že se ukáže skutečná hodnota těchto akcií. 

2.4.2 Behaviorální přístup 

 

Cao (2010) argumentoval tím, že teorie chování je významnější než model asymetrické 

informace. Zatímco informační asymetrie naznačuje, že investoři činí svá rozhodnutí na základě 

racionálních argumentů, teorie chování tvrdí, že investoři jsou (částečně) řízeni náladou 

(sentimentem) bez ohledu na racionální informace. Podle Ljungqvis (2007) iracionální investoři 

mohou být příliš optimističtí ohledně určité IPO řízené pouze nabídkovou cenou. Gao (2010) 

dokázal, že podceňování je nadhodnocené pokud jde o sentiment investorů (naladěných 

investorů), což znamená, že v první den obchodování cena neodráží skutečnou cenu. Cornelli a 
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ost. (2006) při zkoumání šedého trhu Evropy, došli k závěru, že příliš optimističtí investoři 

ovlivňují cenu akcií na 40,5 %.  

V této podkapitole jsou představeny hlavní hypotézy behaviorálního přístupu: informační 

kaskády a sentimenty investorů. 

 Informační kaskády (Informational  cascades) 

Welch (1992) argumentoval, že akcie IPO jsou prodávány postupně. Pozdější investoři mají 

tendenci napodobovat kupní rozhodnutí dřívějších investorů. To znamená, že při rozhodování o 

koupi akcií nové emise se potencionální investoři řídí nejen vlastními odhady ohledně vyhlídek 

společností, ale také sledují poptávku na jejich akcie ze strany jiných investorů. Pokud investor 

vidí, že nikdo nechce kupovat akcie, pak také s větší pravděpodobností zdrží nákup, i když má 

příznivé informace a jeho vlastní očekávání a hodnocení jsou pozitivní. Ale v opačném případě 

je možná stejná reakce: když prvních pár investorů začne aktivně nakupovat akcie nové emise, 

všichni ostatní vtrhnou na trh a budou kupovat akcie bez ohledu na jejich vlastní hodnocení, 

když vidí zájem ze strany ostatních investorů. Tímto způsobem upisovatelé podceňují IPO, aby 

stimulovali masivní poptávku a aktivní nákup (Ljungqviste, 2007). 

Ritter (1998) nazývá kaskádový efekt efektem rozjetého vlaku a zkoumá vztah mezi hypotézou 

zpětné vazby a kaskádovou hypotézou. Podle hypotézy zpětné vazby cena nabídky stoupá 

vzhůru, pokud emitenti očekávají nárůst poptávky. Ze strany investorů vysoká nabídková cena 

znamená indikátor horších rozmístění, což nakonec vytváří pozitivní informační kaskádu. 

Zatímco ceny upravené dolů znamenají snížení aktivity na trhu IPO.  

 Sentiment  investorů  (Investor sentiment )  

Hypotéza sentimentu investorů naznačuje, že někteří investoři jsou příliš optimističtí ohledně 

skutečné hodnoty IPO, a proto nedostatečně dávají pozor na údaje ziskovosti a hodnocení 

společnosti (Puknanandam a Swaminathan, 2004), což vede k vysokému podhodnocení akcií 

v první den obchodování. Z tohoto důvodu v první den nabídková cena ne vždy odráží skutečnou 

hodnotu IPO. Loughran a Ritter zjistili, že po 5 letech od momentu rozmístění akcií, trh IPO v 

USA vykazuje horší výsledky než ne-IPO společnosti (1995). Různé výzkumy potvrzují tento 

výsledek (Chan a ost., 2004). Gao (2010) uvádí, že rozdíl mezi zavírací cenou v první den 

obchodování a nabídkovou cenou obsahuje dva prvky: podceňování a nadhodnocení akcií. Podle 

výsledku je patrné, že nadhodnocení akcií v dlouhodobém horizontu snižuje výkonnost 

společnosti.  
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Ljungqvist a ost. (2004) argumentovali, že vliv na sentiment investorů má tzv. „horký“ cyklus 

trhu. Ibbotson a Jaffe (1975) původně zkoumali existenci a důsledek trhu podobného tvaru. Přišli 

na výsledek, že existuje vysoká autokorelace měsíčního průměrného počátečního výnosu. 

Dalším měřítkem pro sentiment investorů je medializace. Tetlock (2007) argumentoval, že 

mediální pokrytí je spojeno s chováním jednotlivých investorů. Například vysoké hodnoty 

pesimismu médií vyvolávají tlak na ceny na trhu IPO. Bradly a ost. (2003) uvádí, že IPO 

společnosti, které mají pozitivně analytické pokrytí vykazují 5 denní abnormální výnos 4,1 %,  

na rozdíl od společností bez pokrytí (0,1%). To je proto, že velké pokrytí médií přináší pozornost 

více investorů, kteří zvyšují poptávku po akciích ( Aggarwal a ost., 2002).  

Lin (2011) zkoumal vztah mezi podceňováním IPO u sentimentu investorů a online diskuse. 

Autor studoval zprávy a diskuse od října 2009 do května 2010 na online fóru čínského trhu. 

Zjistil, že počet zpráv, pokud jde o konkrétní IPO, hraje významnou roli. 

Kromě teorie chování a modelu asymetrické informace, fenomén podceňování vysvětluje teorie 

kontroly a vlastnictví a model procesního vysvětlení. 

Podle teorie kontroly a vlastnictví upisovatelé mohou speciálně podceňovat akcie společnosti, 

aby způsobili nadměrnou poptávku. V takovém případě se akcie rozdělují rovnoměrně mezi 

investory. To znamená, že nikdo z investorů nemůže mít větší balíček. Takový způsob snižuje 

pravděpodobnost nepřátelských převzetí a zvyšuje likviditu trhu.  S ohledem na tuto skutečnost, 

majitelé společností – emitenta budou mít zájem o podhodnocení akcií, pokud chtějí udržet moc 

ve společnosti. Tím majitelé společností dostávají tržní odhad svých nemovitostí a přenechávají 

kontrolu nad nimi. 

Procesní teorie je založena na předpokladu, že mnoho společností je předmětem právní 

odpovědnosti a sporných sporů akcionářů na trhu pro provádění rozmístění IPO. Ibbotcon (1975) 

a Ritter (1998) považovali za rozhodující činitele pro podceňování, že akcionáři, kteří nejsou 

spokojeni s výkonem provádění IPO společností, budou tuto společnost žalovat. 

Výsledky hlavních opatření na snížení hodnoty podceňování nových emisí akcií mohou být 

následující: 

- rovnoměrné rozdělení informací mezi účastníky trhu s cennými papíry;  

- konání otevřené soutěže na poskytování služeb upisování nebo použití fondu investiční 

banky, která při spojení svých intelektuálních zdrojů, znalostí trhu a oboru a společností – 

emitenta, může přispět k vytvoření efektivnější sazby emise; 
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- poskytování záruky podpory ceny pro začátek obchodování s akciemi upisovatele v 

memorandu veřejné nabídky, což umožní snížení volatility kurzu cenného papíru, a tím 

sníží spekulativní zájem; 

- dostupnost možnosti u upisovatele odkoupit celé rozmístění v případě výrazného 

překročení nabídkové ceny nad původní, čímž investoři budou opatrněji používat 

konkurenční informace a rozsah podhodnoceného vydání bude snížen. 

Model asymetrické informace a teorie chovaní posloužili jako základ pro další výzkum 

fenoménu podceňování. Bylo prostudováno velké množství hypotéz týkajících se ovlivňování 

různých struktur finančního trhu na jev podceňování akcií při provádění počáteční emise, a 

vybrané konkrétní odvětví. 

 Kvalita společnosti 

- vyšší poměr P/E - > nižší nejistota -> nižší podhodnocení 

Podle Chen a ost. (2004) společnosti s velkým růstem příležitostí mají vyšší poměr P/E, který 

způsobuje tím pádem menší nejistotu ohledně skutečné hodnoty firmy pro investory. Proto se 

očekává, že IPO s vyšším poměrem P/E mají nižší úroveň podceňování.  

P/E poměr porovnává ceny akcií společnosti s jejím historickým ziskem na jednu akcii (EPS). 

Ve skutečnosti je to souhrn toho, jak je akcie drahá nebo levná v porovnání se ziskem. Čím vyšší 

index, tím více investor zaplatí za jednu akcii. Kromě toho lze tento poměr vypočítat vydělením 

tržní kapitalizace společnosti jejím ročním čistým ziskem. V praxi je použita druhá metoda 

výpočtu.  

Poměr P/E určité společnosti je potřeba porovnat s P/E obdobných podniků ze stejného odvětví a 

celého trhu. Je nutné si uvědomit, že pro různé sektory průmyslu a trhu může být znázorněna jiná 

(různá) úroveň poměru P/E. Tradičně je dost vysoká pro technologické společnosti a nízká u 

komoditních společností. U společností z rozvíjejících se zemí je P/E také obvykle nižší než u 

firem vysoce rozvinutých průmyslových zemí. Údaje akademického výzkumu akciových trhů a 

praktické zkušenosti ukazují, že nákup akcií s nízkým P/E lze vlastně považovat za recept na 

úspěch. 

Níže je tabulka 1, která vysvětluje různé úrovně indexu P/E  
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Tabulka 1. Úrovně indexu P/E 

N/A Pro společnosti bez zisku poměr P/E neni určen. Společnosti se ztrátami nemají 

poměr P/E určen, i když z matematického hlediska tento poměr může být negativní. 

V praxi se v případě výpočtu negativního indexu vyžaduje delší doba. 

0 – 10 Akcie jsou buď podhodnocené anebo se zisk společnosti snížil. Na druhou stranu 

současný zisk může být výrazně vyšší nad rámec svého historického trendu, z 

důvodu prodeje aktiv. 

10 – 17 Ve většině případů poměr P/E v tomto rozmezí signalizuje správné hodnocení 

17 – 25 Akcie jsou nadhodnocené. 

25 + Společnosti, které mají velmi vysoké P/E, mohou vykazovat významný růst v 

budoucnosti. Akcie mohou být také předmětem spekulativní bubliny. 

Zdroj: www.investgo24.com, http://www.klerk.ru/boss/articles/68614 

Poměr P/E ruských akcií je jeden z nejlevnějších na světě. I přes růst zisku ruských společností, 

se investoři vyhýbají ruskému trhu z důvodu existence rizika a neprůhlednosti finančních 

ukazatelů národních společností. Proto je důležité při posouzení konkrétní firmy brát v úvahu 

pouze společnosti stejného odvětví na ruském trhu, nikoliv obdobné zahraniční společnosti. 

- vyšší  poměr P/CF-> nižší nejistota -> menší podhodnocení 

Neméně užitečné je znát poměr  kapitalizace k volnému peněžnímu toku (P/CF). Mnozí analytici 

se při hodnocení atraktivity akcií zaobírají, místo vlastním ziskem společnosti, ziskem 

generovaným volným cash flow (peníze, které zůstávají u společnosti po zaplacení nákladů). 

Poměrně vysoký P/СF znamená, že společnost zdravě podniká a u ní zůstává mnoho peněz, které 

může dát na výplatu dividend, na rozvoj společnosti a na odkup akcií, čímž se zvyšují příjmy 

akcionářů. Podle Gao (2010) náklady na podnikání nejsou nic jiného než současná hodnota 

budoucích volných peněžních toků. Avšak vysoký ukazatel P/CF může znamenat, že společnost 

hromadí peníze, neinvestuje dostatek finančních prostředků do rozvoje podnikání, což může vést 

k nedostatku investic, které společnost potřebuje. Na druhou stranu nízký poměr P/CF  

poukazuje na nedostatek finančních toků. To může být vysvětleno zhoršením současné provozní 

činnosti nebo příliš rozsáhlým investičním programem.   

 Věk společnosti 

http://www.tuck.dartmouth.edu/faculty/faculty-directory/anant-k-sundaram
http://www.tuck.dartmouth.edu/faculty/faculty-directory/anant-k-sundaram
http://www.tuck.dartmouth.edu/faculty/faculty-directory/anant-k-sundaram
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Při provádění IPO, informace a proces oceňování tvoří největší náklady. Hodně záleží na tom, 

 jestli společnost může poskytnout dostatečné množství informací k jejímu hodnocení. Čím více 

údajů investiční banka zajistí, tím lepší prospect (informaci) dodá investorům, zatímco menší 

počet údajů může hodnocení udělat těžším. Mladé společnosti jsou spojeny s větším rizikem 

(Ritter, 1984). To znamená, že věk společnosti má vliv na celkové hodnocení společnosti a 

ovlivňuje podceňování akcií při emisi. Pokud je firma poměrně mladá, má krátkou finanční 

historii, informace, kterou upisovatel může nabídnout bude nejistá a neúplná, což vede i k 

většímu podceňování.  Daugherty and Jithendranathen (2012) zjistili, že čím starší společnost, 

tím menší je podceňování. Rock (1986) ukázal ve své práci, že riziko roste, když podceňování 

akcií je menší.   

 Upisovatel 

Před zahájením IPO by společnost měla vybrat vhodného kandidáta na pozici upisovatele, který 

by prováděl garantované umístění cenných papírů na mezinárodním finančním trhu. To vše 

vyžaduje přísný přístup k výběru upisovatele, který v důsledku zajistí dosažení požadovaných 

cílů při realizaci IPO společnosti.  

Důležitým kritériem v rozhodování je reputace upisovatele. Společnost, která by se především 

měla zaměřit na vytvoření silné základny pro prodej a distribuci akcií, proto vybírá upisovatele, 

který musí vyvolávat respekt mezi partnery a odborníky působící v této oblasti. Druhým neméně 

důležitým ukazatelem při výběru upisovatele, kterému by společnost měla věnovat pozornost, je 

hodnota jeho služeb. Je třeba mít na vědomí, že celkové náklady na platební služby a komise 

upisovatele tvoří největší část z objemu emise, která se může pohybovat od 6% do 10%. 

Nicméně za stejných podmínek, je potřeba dát přednost tomu kandidátovi, který je schopen 

nabídnout nejvýhodnější finanční podmínky z hlediska společnosti-emitenta. Kromě toho, pokud 

společnost nemá volné finanční prostředky na úhradu služeb, pak by měl vhodný upisovatel za 

tyto náklady vzít finanční riziko na sebe, což by umožnilo společnosti lépe reagovat na 

neočekávané výdaje. 

Mnoho studií se zaměřuje na závislost reputace upisovatelů a podceňování akcií. Carter a 

Manaster (1990),zjistili, že vysoká reputace upisovatelů vede k nižšímu podceňování, pokud 

nízká reputace naopak podceňování zvyšuje. Autoři zdůrazňují, že IPO s více informovanými 

investory vyžadují vyšší výnosy. Marketingová reputace upisovatelů odhaluje očekávanou 

úroveň informovanosti o činnosti. Lowry a ost. (2000) sledovali závislost upisovatele a 

společnosti na indickém trhu od roku 2002–2005. Za toto období se podceňování projevovalo o 
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46,5 procent více. Rozsah podceňování byl přímo řízen prestiží investiční banky. Jinými slovy, 

otázka ceny odráží více racionality, pokud ocenění IPO řídí vysoce hodnocení upisovatelé.  

Ritter a Beatty (1985) dále rozvíjeli teorie asymetrické informace tím, že zkoumali dva faktory – 

nejistotu investorů a pověst upisovatele. Podle jejich analýzy nejsou všechny veřejné nabídky 

úspěšné – jedny mají rychlý nárůst cen v první den obchodování, zatímco jiné zažívají pokles 

cen, což v důsledku vytváří nejistotu mezi investory, kteří se potýkají s volbou, zda vstoupit na 

veřejný trh. Autoři používají empirický model pro IPO v období 1960–1982. Podporují 

hypotézu, že větší nejistota ex ante hodnoty je spojena s vyšším podhodnocením akcií. Kromě 

toho, zkoumají tvrzení, že podceňování akcií může přinést upisovatelům dobrou pověst.  

 Velikost společnosti 

Velikost společnosti je důležitý faktor pro hodnocení firmy. Malé společnosti mohou přilákat 

menší pozornost ze strany investorů a tím pádem v okamžiku zahájení IPO dostanou menší 

množství finančních prostředků, než by se očekávalo. Příčinou může být asymetrická informace. 

Navíc, malé společnosti mají obvykle kratší historii a větší nejistotu ohledně svých budoucích 

vyhlídek (Gao, 2010). Menší společnosti tedy potřebují větší podceňování, které je potřebné k 

odškodnění investorů.  

Pod velikostí společnosti v práci je myšlena velikost aktiv, které společnost vlastní. Leland a 

Pyle v roce 1977 dokázali, že existuje negativní vztah mezi velikostí společnosti a 

podceňováním akcií Ljungqvist (2003) uvádí, že podíl akcií, který investoři budou mít po 

zahájení IPO v první chvíli závisí na velikosti společnosti, podhodnocení akcií hraje méně 

důležitou roli. Puan Yatim (2011) dokázal, že velikost společnosti a množství rizikových 

negativních a signifikantních faktorů souvisí s podhodnocením akcií. 

 Cykly trhu 

Kromě tržních funkcí podhodnocených akcií, jsou v praxi široce diskutovány tržní cykly. Pod 

tímto pojmem se myslí teplé a studené kolísání trhu (angl. Hot and Cold market), které se 

používá  jako definice trhu s velkým objemem a rezonancí.  

Teplé nebo horké trhy (Hot market) jsou charakterizovány jako býčí trhy (bull markets), které 

projevují (ukazují) netypicky vysoký objem nabídky, menší množství podhodnocených akcií a 

převýšení poptávky (tím je myšleno, že poptávka po akciích převyšuje nabídku po akciích). 

Studené trhy (Cold makets) jsou na druhou stanu spojené s medvědím trhem (bear market), kde 
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objem a počet podhodnocených vydávaných akcií je mnohokrát vyšší než u horkého trhu 

(Helwege a Liang, rok 2004). 

Podle Gregoriou (2008) existují dva důvody pro cyklické vlastnosti trhu IPO. Na jedné straně 

jsou období, ve kterých větší společnosti zavazují značné projekty pro realizaci a z tohoto 

důvodu vyžadují větší množství finančních prostředků. Na druhou stranu pokud se zvyšuje 

absolutní hodnota majetku investorů, investoři začínají být více než optimističtí ve svých 

investicích (Laughran a Ritter, 1995). Coldreich a Ljungqvist (2003) objevili sentiment investorů 

jako příčinu výkyvu IPO. Autoři prezentují ve svojí práci, že teplé trhy vystupují v roli tzv. 

„okna příležitosti“ (angl. Window of opportunity) pro menší a rizikovější společnosti vzhledem 

k optimisticky naladěným investorům. 

Loughran a Ritter (2001) prokazovali, že podhodnocení je forma nepřímé kompenzace 

upisovatelů k získání výhodnější alokace na „horkém“ trhu. Izan a Monroe (1995) při analýze 

australského trhu IPO potvrzují, že míra podceňování je vysoká během „horkých“ období a nízká 

během „chladných“. 

 Odvětví 

Průmysl společnosti má vliv na úroveň podceňování. Některá odvětví jsou cyklická, další 

odvětví závisí na úrovni výzkumu a vývoji nebo jiných vlastnostech. Více informací daných 

teorií jsou uvedeny v kapitole „Popisná statistika“ 

 Nabídková cena  

Pevnou cenu nabídky určuje upisovatel nebo auditor společnosti bez vyžádání poradenství 

investorů. Nabídková cena se obvykle vyhlašuje jeden týden před datem provádění IPO 

v nabídkovém dokumentu, tj. prospekt, který investoři mohou prostudovat.  

Hlavní výhodou pevných nabídkových cen je nízká cena a relativně snadné provedení emise 

(nabídky). Investoři vědí předem, jakou cenu zaplatí za určitý podíl akcií. Nicméně reálná 

(optimální) hodnota akcií nemůže být známa dopředu, což představuje hlavní nevýhodu 

nabídkové ceny.  

Podle Welch (1992) může pevná nabídková cena způsobit informační kaskády tím, že investoři 

kteří pozorují kurzy akcií předchozích IPO, mohou revidovat své přesvědčení o hodnotě 

problému. Proto by emitenti měli podhodnotit své akcie a tím vytvořit pozitivní informační 

kaskádu cen. 
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Některé studie ukazují, že nižší nabídkové ceny jsou spojené s větší nejistotou bankovního 

výkonu IPO. Z tohoto důvodu má nabídková cena negativní vliv na úroveň podhodnocení akcií 

IPO. 
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3.  IPO v Rusku * 

V praxi rozmístění IPO Ruské federace není tak rozsáhlé jako například v Evropě, USA a na 

předních rozvíjejících se trzích zejména v Brazílii, Indii a Číně. Jako důkaz posloužil historicky 

dobře známý fakt: přechod od plánovaného hospodářství k tržnímu v Rusku, který trval 

dostatečně dlouhou dobu a na pozadí hluboké ekonomické krize v zemi doprovázenou 

přerozdělováním sfér vlivu, IPO nemohlo sloužit jako nástroj pro přilákání investic. 

Dnes však vzhledem k aktivitě ruských společností na trhu primárních emisí můžeme rozlišit 

čtyři etapy vývoje moderního období.  

První fáze Formování trhu 1996–2002 

Rozmístění prvních společností na 

mezinárodním trhu primárních emisí, 

provedení prvního domácího rozmístění 

Druhá fáze Rozvoj trhu 2003–2007  

Významný nárůst v počtu umístění. Zlepšení 

regulační a směnné infrastruktury. 

Souběžně s růstem trhu byly provedeny 

institucionální změny. V důsledku 

protekcionistické politiky se posílilo postavení 

domácích burz s cennými papíry, které byly 

považovány za alternativní umístění akcií. 

Třetí fáze Krize 2008–2009  

Zrušení převážné většiny naplánovaného 

vysílaní. 

Čtvrtá fáze  Oživení trhu 2010–2013 

Obnovení ruských rozmístění na veřejném 

finančním trhu. Rozmístění provádí zejména 

společnosti technologické infrastruktury. 

 

 

* http://www.docme.ru/, http://www.beintrend.ru, http://www.investmentrussia.ru, 

http://www.docme.ru  

http://www.docme.ru/
http://www.beintrend.ru/
http://www.investmentrussia.ru/
http://www.docme.ru/
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Historie ruských IPO začíná od společnosti „Vimpelcom“ : 15. listopadu roku 1996 na 

NYSE začalo odvolaní depozitních certifikátů na akcie společností. Rozmístění proběhlo 

na horní hranici v rozmezí 19,5 – 20,5 dolarů, což umožnilo získat 110,8 milionů dolarů. 

Kapitalizace v okamžiku rozmístění činila 630 milionů. IPO bylo uznáno jedním 

z nejvíce výnosných, protože v první den rozmístění dosáhlo 44% výnosů. 

V roce 1999 společnost „Golden Telecom“ provedla IPO. GT byla jediná ruská společnost, která 

provedla veřejné rozmístění po ekonomické krizi v roce 1998. Výnos IPO činil 144 milionů 

dolarů. Nicméně po nějaké době společnost přestala být veřejná z důvodu akvizice společnosti 

„Vimpelcom“. 

V roce 2002 rozmístění provedla společnost „RBC“, které se podařilo získat 14 milionů dolarů. 

Tab.2 Statistika trhu IPO v Rusku (2004–2011) 

Rok 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Objem 

umístění 

$ mil 

 

11369 

 

6690 

 

1333 

 

2604 

 

23896 

 

17743 

 

4551 

 

620 

Čislo 

IPO 

 

21 

 

25 

 

12 

 

16 

 

26 

 

23 

 

13 

 

5 

Zdroj: http://www.profile.ru/arkhiv/item/46867-items_11472 

 

Do roku 2004 IPO byly prováděny poměrně zřídka, ale opravdová revitalizace trhu IPO ruských 

společností začala od roku 2005, když na burzu vstoupilo 13 společností. V roce 2006 se ruský 

trh IPO zvýšil na 23 společností, kterým se podařilo získat 17 miliard dolarů. 

Rok 2007 se stal dalším rekordním rokem IPO v Rusku, což mu umožnilo stát se jedním 

z leaderů mezi evropskými zeměmi v objemu veřejných rozmístění. V roce 2007 Ruské 

společnosti dosáhly $29,4 miliard zisku, což činilo 86% celkového kapitálu přes všechny IPO 

provedené společnostmi v zemích SNS (СНГ)(společnost „Yandex“ provedla IPO na NASDAQ 

v celkovém objemu $1304,4 mil). Kromě toho objem IPO ruských společností přesahoval objem 

prostředků získaných zeměmi Evropy. Ve Velké Británii se podařilo provést veřejné rozmístění 

akcií pouze na $22 miliard, v Německu na $11 miliard.  
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Tabulka 3. Objem veřejných rozmístění v roce 2007 

Ruská federace Velká Britanie Německo Francie Italie 

29,4 22 11 5,8 4,9 

Zdroj: http://kapital-rus.ru/articles/article/245118 

V roce 2008 ruské indexy ustoupily od maxima na 70%. Nejvíce likvidní společnosti na konci 

roku 2008 ztratily 70–75% své hodnoty, což do jisté míry mělo negativní následek na celém 

veřejném trhu. Ale i přes problémy na finančním trhu byly naplánovány určitá rozmístění. 

Například společnost „X5 Retail Group“ provedla IPO na celkovou částku 1 miliardy dolarů. 

Celkem v roce 2008 bylo provedeno 16 IPO s kapitalizací 2,604 miliard dolarů.  

Rok 2009 lze považovat za stabilizační. Byly provedeny IPO ve finanční struktuře, energetickém 

a potravinářském průmyslu. Největším IPO tohoto roku představovala banka „VTB” s částkou 

rozmístění 5,8 miliard dolarů. 

V roce 2010 vykonala rozmístění akcií společnost „Rusal“, která zveřejnila 11% akcií, v celkové 

výši 2236,5 milionů dolarů. Ve stejném roce společnost „Protek“ umístila akcie ve výši 399,9 

milionů dolarů.  

Další léta se vyznačují velkým nárůstem IPO rozmístění na největších světových burzách. 

Důležitou poznámkou je, že za celou krátkou finanční historii ve srovnání s jinými zeměmi, 

ruský trh dosáhl značných výsledků. Ruské IPO společnosti již u zahraničních investorů 

nevyvolávají pocit rizikového investování, ale jsou spojené s úspěšnými firmami a s velkým 

objemem kapitalizace, mezi tyto firmy patří například: VTB, Yandex, Gazprom, Rosneft, 

Sberbank.    

Na základě dvou grafů (graf 1 – objem světového IPO a graf 2 – objem IPO v Ruské Federace) 

je vidět, že rozvoj ruského IPO od roku 2004 probíhal stejným směrem jako světový finanční trh. 

Vyjímkou je rok 2008.  
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Graf 1. Objem světového IPO 

 

Zdraj: http://www.nasdaq.com/ 

Graf 2. Objem IPO v Ruské Federacé 

 

Zdroj: Tabulka 2 „ Statistika trhu IPO v Rusku  

Dalším zajímavým aspektem v rozvoji primárních emisí akcií na ruském trhu jsou tzv „Národní 

IPO“. 
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Národní IPO jsou považovány za prostředek zapojení dostatečně širokého množství veřejnosti do 

vlastnictví akcií domácí (ruské) společnosti. V letech 2006–2007 byly provedeny první národní 

IPO. Popularita těchto IPO byla způsobena několika faktory. Za prvé, zájem ruských investorů 

byl především z důvodu nespokojenosti obyvatelstva s převažujícími akumulačními příležitostmi 

na trhu pro domácnost. Za druhé, pokles dolaru v roce 2006 v důsledku vysokých cen ropy. To 

znamenalo znehodnocení dolarových rezerv v domácnosti a nutilo to lidi k hledání alternativních 

forem akumulace úspor. Proto kapitalizace akciového trhu vytvářela atraktivní vzhled. Za třetí, 

ve prospěch národního umístění také působily pozitivní zkušenosti na západních akciových 

trzích. V USA jsou takové investice považovány za výhodnější a nákladově účinnější oproti 

bankovním vkladům. Americká zkušenost je pozoruhodná tím, že veřejnost považuje investice 

do akcií jako alternativu k vkladům s relativně nízkým rizikem. 

V Ruské federaci byla prvním národním IPO v roce 2006 společnost „Rosneft“. Úspěšné 

rozmístění této společnosti u ruského obyvatelstva (rozmístění se účastnilo 115 000 národních 

investorů) ukázalo, že infrastruktura na ruském akciovém trhu je dobře vyvinuta a připravena 

k obsluze velkého počtu drobných investorů, kteří by mohli koupit cenné papíry přímo anebo 

prostřednictvím makléřů. 

Dalšími národními IPO byly společnosti VTB (17. května 2007) a Sberbank (27. března 2007).  

Při shromáždění hlavních trendů vývoje trhu IPO v Rusku je potřeba zmínit následující: 

- Zvýšení počtu a objemu rozmístění; 

- Změna odvětvové specializace; 

- Zvýšení počtu rozmístění na sekundárním a terciárním sektoru ekonomiky; 

- Zvýšení objemu IPO; 

- Zvýšení gramotnosti emitentů; 

- Růst podílů národních trhů a zvýšení obratu uvnitř Ruska. 

Ruský trh prošel kratkým ale prudkým vývojem, od malých rozmístění akcií na zahraničních 

burzách v naprosté absenci jakékoliv adekvátní regulace, do jednoho z největších trhů IPO na 

světě. Za tu dobu se získaly značné zkušenosti jak u společností, které prošly transformačním 

procesem z privátní firmy do veřejné, tak i u investičních bank, které se naučily pracovat 

s ruskými firmami a rozumí motivům, které dodržují. Národní právní předpisy se zlepšily ve 

dvou směrech – zjednodušení dalších emisí pro emitenty a podpora rozvoje vnitřního primárního 

trhu vytvořením příznivých podmínek. Nicméně pro to, aby se Moskva stala finančním centrem 
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Evropy, bude nutné vynaložit ještě mnoho úsilí jak regulátory finančních trhů, tak samotnými 

účastníky. 
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4. Metodologie  

 

4.1  Cíl a metodologie 

 Cílem diplomové práce empiricky analyzovat teoretické vysvětlení jevu podceňovaní v prvním 

obchodním dni, na základě hypotéz. Hypotézy byly sestavené na bázi modelu asymetrické 

informace a teorii chovaní, které ovlivňují různé sektory společnosti. V této práci bylo zkoumáno 

sedm hypotéz, které souvisejí se společností v celku, s trhem IPO a investory. Na základě 

hypotéz byly sestaveny vysvětlující proměnné a empirický model.  

PODCENOVANI  = b0 + b1ROK + b2 MĚSIC + b3 Ln_VĚK + b4 TYP_FIN + b5 

TYP_METAL + b6 TYP_ENERG  + b7 TYP_SERV + b8TYP_ZEM + b9 REP + b10 

AKTIVA + b11 TEP + b12 P/E + b13 Ln_NC + b14P/CF +eit 

E(eit) = 0, Cov(Xit , eit) = 0, i = 1,....,k, t = 1,....,T 

Regresní proměnné modelu jsou popsané v kapitole „Data “. Hlavní myšlenkou empirického 

modelu odhalit závislost vysvětlujících proměnných a jevu podceňovaní. Zkoumá se otázka - 

jestli trh IPO Ruské Federace odpovídá trendům vývoje trhu Evropy a USA anebo zaujímá 

zvláštní postavení.  

Aby bylo možné testovat uvedené hypotézy v praxi, byla použita vícenásobná regresní analýza, 

která popisuje vztah mezi proměnnými v regresi.  

Existují tři nejčastější způsoby odhadu parametrů lineárního regresního modelu : Metoda 

nejmenších čtverců (OLS), metoda maximální věrohodnosti (MLS) a zobecněná metoda 

momentů (GMM) (T. Cipra). 

V praxi je použita metoda nejmenších čtverců (dále označena jako OLS) s kontrolou t-statistiky, 

aby se zabránilo vzniku heteroskedasticity. Kontrola se provádí při použití White(1980) testu. 

„Výhodou této metody je to, že poskytuje odhady s optimálními vlastnostmi pro malé výběrové 

pozorování a výpočetní postup při určení numerických hodnot odhadových parametrů je 

jednoduchý. Navíc metoda nejmenších čtverců je východiskem celé řady dalších, 

sofistikovanějších ekonometrických odhadovaných parametrů“ (p. 30 Ekonometrická analýza, R. 

Hušek). 
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4.2  Měření podhodnocení akcií 

S odkazem na výše uvedenou definici, rozsah IPO-podcenění by mohlo být měřeno jako rozdíl 

mezi obchodní uzavírací cenou a cenou při emitování akcií:  

Vzorek 1  

IR
*
 i = Pi,t - Ei 

 

Kde :  

IRi – počáteční výnos (IR) na akcii (i) 

P i,t – obchodní cena ( uzavírací cena ) ( P) na akcii (i) v první den obchodování (t) 

Ei – nabídková cena (E) akcii (i)  

Přesnějí řečeno, ve skutečnosti je třeba vzit uzavírací cenu prvního obchodního dne na burze 

k tomu, aby bylo možné analyzovat cenové dopady při počáteční veřejné nabídce. Avšak 

empirické výzkumy často prokazují nepřesnost ohledně výpočtu poměru podcenění. Například, 

Saunders a Lim (1990) nebo Lee, Taylor a Walter (1996) používali uzavírací cenu v první den 

obchodování, ale například Carter a Manaster (1990) odkazují na uzavírací cenu dva týdny po 

provedení nabídky. 

Aby bylo možné počáteční výnos akcie porovnat s jinou akcií, IR se počítá vzhledem k emisní 

ceně akcií (násobením 100, se dostává procentuální návrat)  

Vzorek 2 

IR i =(Pi,t – Ei) * 100 / Ei 

Toto opatření uvažuje pouze cenový rozdíl, při tom nedáva žadné informace o skutečné hodnotě 

akcií - o tom, že akcie je „příliš levná“ anebo „příliš drahá“. Z toho důvodu neexistuje žadný 

standard srovnávání. Pro investora je důležité vědět tento poměr pro alternativní investování 

(např. investor může porovnat ceny akcií stejného odvětví). To je důvod proč je počateční návrat 

na akcie (IR)  obvykle upraven návratem alternativní investice ke měření míry podcenění.  
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Vzorek 3 

UPi = IRi - M 

Vzorek 4 

UPi = ( (Pi,t – Ei)/ Ei – (Mt – Mt,0) / Mt,0 ) * 100 

Kde: 

Mt – cena použitého tržního portfolia v první obchodní den (t) 

Pi,t  – první obchodní cena (uzavírací cena) akcií ( i) 

M t ,0 – cena tržního portfolia na den „0“. Pod „0“ se obvykle rozumí den před zahájením 

obchodování IPO. 

Podle vzorku je zřejmé, že výběr portfolia na trhu je velmi důležitý pro empirické stanovení 

rozsahu IPO podcenění. Pokud by tržní portfolio mělo být alternativní investicí nesoucí 

stejná rizika, široký akciový index může být použit pro kótovaní rozsahu market adjustment 

podcenění. Podle Dohrmana (1989) mezi market – adjustment podcenění a risk – adjustment 

podcenění existuje pouze marginální rozdíl. 

Další alternativní určení rozsahu IPO-podcenění se nezaměřují ani na diskrétní rozdíl mezi 

cenou prvního dne obchodovaní, ani uzavirací cenou tohoto dne, ale na neustálé price 

adjustment  mezi primárním a sekundárním trhem. Wasserfallen a Wittleder (1994), a 

Ljungqvist (1997) používali ve svých analýzách následující logaritmus: 

Vzorek 5 

UPi = Ln (Pi,t / Ei) – Ln (Mt / Mt,0) 

I když by oba poslední vzorce mohly být použity k určení rozsahu podcenění ceny akcií, je 

potřeba vzít v potaz, že by empiricky tyto dva vzorky měly vykazovat různé dopady na úpravu 

ceny. 

V této práci se úroveň podcenění počítá podle vzorku číslo 2 

 

* - http://www.ipo-underpricing.com/ 
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5. Hypotézy  

 

H1: Negativní vztah mezi historii společnosti a úrovní podcenění1 

H2: Negativní vztah mezi reputací upisovatelů a úrovní podcenění2 

H3: Čím menší společnost, tím větší je podcenění3 

H4: Čím menší nabídková cena akcií, tím větší podhodnocení těchto akcií4 

H5: Úroveň podceňovaní závisí na sektoru odvětví ve kterém se nachází společnost5 

H6: Podceňování akcií se snižuje pokud společnost provádí IPO v rozpáleném tržním 

cyklu6  

H7 – Nejistota společnosti má negativní vztah s podceněním akcií. (Pod nejistotou 

společnosti se v praxi používá poměr P/CF a P/E)7 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Ritter (1984), Daugherty a Jithendranathen (2012), Gregoriou (2008) 
2 -  Carter a Manaster (1990), Dar a Singl (1998), Ritter a Beatty (1985) 
3  - Gao (2010), Leland a Pyle (1977), Puan Yatim (2011) 
4-  Fernando a Spindt (2002), Welch (1992) 
5 – Lowry a Schwert (2002) 
6 – Ritter (1984), Gregoriou (2008) 
7 – Chen a ost (2004), Gao (2010) 
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6. Data  

 

6.1 Data 

Moderní akciová burza je veřejná transparentní instituce, která poskytuje služby pro organizace 

obchodů s ohledem na požadavky účastníků trhu a jejích zákazníky.  

Výběr burzy je jeden z klíčových úkolů před společností při provádění umístění akcií. Burzy se 

liší podle požadavku emitentů, technickými parametry a normativními standardy. Proto je tak 

důležité vybrat si správnou burzu, která bude odpovídat cíli společnosti při veřejném umístění 

svých akcií, a která podpoří růst atraktivity společnosti pro investory. 

 Před společností vždy stojí výběr, buď si vybrat domácí burzu anebo umístit své akcie na 

zahraniční. Tato volba je způsobena do značné míry požadavky, které každá firma chce splnit při 

vstupu na trh IPO.  Úspěch veřejné nabídky akcií a dosažení účinností IPO závisí na samostatné 

fondové burze. Společnost – emitent musí organizovat optimální rozmístění akcií, které může 

byt dosaženo díky minimalizaci nákladu a maximalizaci návratnosti při prodeji akcií společností 

velkému spektru investorů. Proto je velmi důležité zvážit všechny faktory při provádění výběru 

vhodné burzy pro IPO. 

Faktory, které určují výběr burzy: 

- Velikost rozmístění – čím více předpokládaný objem zařazení, tím vyšší je 

pravděpodobnost, že toto umístění bude provedeno na trzích vyspělých zemí (NYSE, 

LSE, Deutsche Börse), z důvodu, že méně vyspělé akciové trhy nemůžou poskytnout 

společnosti potřebný objem anebo struktura investorů nevyhovuje kritériím a potřebám 

společnosti. 

- Cílová struktura investorů  

- Normativní a legislativní požadavky 

- Náklady 

- Likvidita na trhu. 

- Prestiž burzy - důležitým kritériem pro společnost - emitenta hraje, jestli burza má 

světové uznání investorů.  
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Před rozhodováním o tom, jaká burza bude provádět umístění akcií, společnost by měla posoudit 

pozitivní a negativní požadavky a porovnat s cíli a úkoly firmy.  

Do nedávné doby ruské společnosti dávaly přednost zahraničním burzám pro provádění IPO 

z důvodu nedostatečné likvidity na ruském trhu. Obavou emitentů bylo velké podhodnocení 

cenných papíru, nedokonalost právních norem a slabé domácí institucionální investoři. Ale 

v souvislosti s rozvojem ruských právních předpisů, ruské akciové trhy doufají že přilákají 

domácí společnosti na provádění IPO. V praxi jsou používány informace  dvou burz Ruska, 

MMMB a ROS.  

Moskevská Mezinárodní Měnová Burza (MMMB) zaujímá hlavní místo v infrastruktuře ruských 

kapitálových trhů, kombinují v rámci jednotné technologické platformy obchodní a zúčtovací 

systém. V roce 2009 podíl MMMB v oběhu na ruském akciovém trhu činil 96%. V roce 2010 

celkový objem obchodů s cennými papíry vzrostl o 57%. Růst indexu MMMB činil 23% a 

ukázal se jako jeden z nejvyšších na světě.  

Burza „Ruský Obchodní Systém“ (ROS) byla založena v roce 1995 s cílem sjednocení 

různorodých regionálních trhů do jednoho organizovaného trhu cenných papírů v Rusku. ROS – 

uznané centrum stanovení cen pro cenné papíry širokého spektra emitentů.  

V roce 2011 se ROS a MMMB dohodly o sloučení. Sdružení umožnilo zvýšit atraktivitu ruských 

burz a zbavit se duplicitních funkcí. 

Kromě hlavních burz MMMB a ROS, existují další, které jsou uvedeny v Tab. 5 

Tab.4 Seznam aktivních burz na ruském trhu 

 

Moscow Exchange in Russia  www.micex.ru, stocks.investfunds.ru 

 

RTS Stock Exchange www.rts.ru, stocks.investfunds.ru 

 

Moscow Stock Exchange (MSE) www.arena-trade.ru, www.mse.ru 

 

Stock Exchange "St. Petersburg" www.spbex.ru 

Central Russian Universal Exchange  www.sice.ru 

http://stocktalk.ru/go.php?http://www.micex.ru
http://www.rts.ru/
http://stocktalk.ru/go.php?http://www.arena-trade.ru/
http://stocktalk.ru/go.php?http://www.mse.ru
http://stocktalk.ru/go.php?http://www.spbex.ru
http://stocktalk.ru/go.php?http://www.sice.ru
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informace uvedená v práci byla nalezena na stocks.investfunds.ru. V režimu online je k dispozici 

kótování všech akcií obchodovaných na hlavním trhu Moskevské burzy. Stránka poskytuje úplné 

informace o IPO a SPO provedených na ruském trhu, finančních situacích společnosti a další 

potřebná data pro regresní analýzu. V práci bylo zkoumáno 169 společností, které provedly IPO 

v období 11 let (2003 – 2014) 

 
6.2 Regresní proměnné 

Proměnná PODCEŇOVANÍ slouží jako jediná závislá proměnná v regresi. Poprvé byla 

zkoumána Ibbotsonem v roce 1975, dále použita  v práci Rittera (1991). Vztahuje se k ceně akcií 

v moment zahájení IPO (tzv. nabídková cena (NC)) a k ceně uzavřené na konci prvního 

obchodního dne (tzv. uzavírací cena (UC)). Podceňování je matematicky potenciální rozdíl mezi 

uzavírací a nabídkovou cenou, vyjádřeny v procentech. Pokud cena IPO je nižší než uzavírací 

cena prvního dne obchodovaní, emitent zjistí, že podnik byl prodán za nižší cenu, než byla jeho 

skutečna hodnota. (UC - NC) / NC = (UC/NC – 1)*100% 

Proměnné MĚSIC a ROK jsou vysvětlující proměnné, které určují měsíc a rok rozmístění akcií 

na veřejném finančním trhu.  Ln_VĚK je logaritmická proměnná která se používá jako rozdíl 

mezi vznikem společnosti v moment zapsání do obchodního rejstříku a zahájením IPO.  

Vysvětlující proměnná TYP je dummy proměnná, která je rozdělena na 6 typu odvětví: 

TYP_ENERG, TYP_FIN, TYP_SERV, TYP_METAL, TYP_ZEM, TYP_OSTATNÍ. Do 

kategorie TYP_ENERG patří taková odvětví, jako jsou energie, ropa a plyn. Dummy proměnná 

nabývá hodnoty 1, pokud společnost patří do jednoho z těchto odvětví. Proměnná TYP_FIN 

vyjadřuje odvětví spojené s finančními službami, jako jsou banky, hedgové fondy, consultingové 

společnosti a jiné. Stejně jako předchozí, dummy proměnná nabývá hodnotu 1, pokud společnost 

patří do jedné z těch finančních služeb. Do TYP_SERV patří odvětví: Obchodování a 

komunikace. ( TYP_ METAL – strojírenství, chemický a petrochemický průmysl, barevna a 

černá metalurgie, TYP_ZEM – zemědělství) Dummy proměnná TYP_OSTATNÍ nabývá 

hodnoty 1 pokud společnost nepatří ani do jedné z výše uvedených kategorií, to znamená, že tato 

proměnná působí jako regulátor, aby se zabránilo vzniku multikolinearity. 

Další proměnná vysvětlující podceňovaní akcií je reputace upisovatele REP. Carter a Manaster 

(1980), které zkoumaly reputace investiční banky, uváděli ve svojí práci ratingový systém. Tento 

systém představoval nabývání hodnot od 0 do 9, nejvyšší hodnota patří nejvíce uznanému 

upisovateli. V svojí práci používám skoro stejný systém. Byly prozkoumány všechny 
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společnosti, které prováděly IPO. Z nejvíce používaných upisovatelů byl sestaven seznam 5 

nejlepších podle ruského trhu upisovatelů. Proměnná REP je dummy proměnná, která nabývá 

hodnoty 1, pokud společnost využila služby upisovatelů ze seznamu “top5”, 0 pokud je 

nevyužila.  

Tabulka 5 Top 5 upisovatelů na ruském trhu 

VTB 

Troika Dialog 

Renaissance Capital 

Uralsib 

KIT Finance 

Tabulka 5 zpracována na základě údajů prospektu společnosti, získané na MMMB (Moskevská burza, 

www.micex.ru) a ROS ( Ruský Obchodní Systém, www.rts.ru) 

Proměnná AKTIVA vyjadřuje aktiva společnosti, které jsou používané v práci jako proxi 

proměnná pro velikost společnosti. TEP dummy proměnna určují teplé kolísání na trhu, v letech, 

2006, 2008 a 2011. Cena Nabídky vyjádřená v logaritmické proměnné L_NC.  P/E  proměnná 

určuje poměr P/E, důležitý pro hodnocení společnosti. V práci je použita jako proxi proměnná 

pro nejistotu firmy. Vypočítá se vydělením tržní kapitalizace společnosti jejím ročním čistým 

ziskem. Proměnná P/CF je podobná jako předchozí proměnná P/E, a patří do kategorie nejistoty 

společnosti v rámci jedné hypotézy. Vypočítá se vydělením poměru kapitalizace na volný 

peněžní tok společnosti. 

 

 

 

 

 

 

http://stocktalk.ru/go.php?http://www.micex.ru
http://www.rts.ru/
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Tabulka 6. Regresní Proměnné 

Proměnná  Zkratka Vysvětlení 

Podceňování PODCEŇOVANÍ Procentuální rozdíl mezi 

uzavírací a nabídkovou cenou 

v první den obchodování 

Rok vydání ROK Rok, ve kterém společnost 

provedla rozmístění akcií 

2003 – 2014 

Měsíc vydání MĚSÍC Měsíc ve kterém bylo IPO 

provedeno, nabývá hodnotu od 

1 do 12 měsícu 

Věk společnosti L_VĚK Věk společnostijako 

logaritmus rozdílu mezi 

zahájením společnosti a 

momentem provedení IPO 

Banky, finanční služby, 

hedgové fondy, consultingové 

společnosti 

TYP_FIN Dummy proměnná: 1 pokud 

společnost patří do kategorie 

Finančních služeb, 0 pokud 

nepatří 

Chemický a petrochemický 

průmysl, těžební průmysl, 

barevná a černá metalurgie  

TYP_METAL Dummy proměnná: 1 pokud 

společnost patří do kategorie 

Metalurgie, 0 pokud nepatří 

Energie, ropa a plyn TYP_ENERG Dummy proměnná: 1 pokud 

společnost patří do kategorie 

Energie, 0 pokud nepatří 

Obchodování, komunikace TYP_SERV Dummy proměnná: 1 pokud 

společnost patří do kategie 

Servis, 0 pokud nepatří 

Zemědělství, potravinářský 

průmysl, strojírenství 

TYP_ZEM Dummy proměna: 1 pokud 

společnost patří do kategorie 

Zemědělství, 0 pokud ne  

Ostatní  TYP_OSTATNI Dumma proměnná: 1 pokud 

společnost nepatří do kategorií 
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Finanční služby, Metalurgie, 

Zemědělství, Energie, Servis, 

0 pokud ano  

Reputace upisovatele  REP Dummy proměnná pro 

reputaci upisovatelů nabývá 

hodnoty 1 pokud patří do 

kategorií „top 5“, 0 pokud ne  

Velikost společnosti AKTIVA Velikost společnosti vyjádřena 

v aktivech  

Kolísání trhu TEP Dummy proměnná: 1 pokud 

společnost provedla IPO 

v letech 2003, 2006, 2008, 

2012 

Poměr P/E P/E P/E poměr porovná ceny akcií 

společnosti s jejím 

historickým ziskem na jednu 

akcii (EPS 

Poměr P/CF P/CF poměr  kapitalizace 

společnosti k volnému 

peněžnímu toku  

Nabídková Cena  L_NC Logaritmus nabídkové ceny 

akcií, kterou společnost uvádí 

na veřejný finanční trh 
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7. Popisná statistika*  

 

Tabulka 7  popisuje data statistiky nadhodnocených, podhodnocených a správně hodnocených 

akcií. Bylo vyzkoumáno 169 společností, které provedly počáteční veřejnou nabídku (IPO) akcií 

za období 11 let (od roku 2003 do roku 2014). Údaje byly zjištěny na dvou předních ruských 

burzách  - MMMB a ROS, 37 % společností z celkového počtu byly vystavené vlivu 

podceňování akcií. Střední hodnota podhodnocení podle tab. 6 se rovná 14,11 procent, 

standardní odchylka – 34 %. Maximální procentuální podíl podceňování se rovná 254 %  a patří 

do energetického odvětví v tu dobu, kdy minimální byl podíl 0,0331%  v zemědělství a 

potravinářském průmyslu.*1 

50 společností z celkového počtu IPO firem, patří do kategorií společnosti z nadhodnocenými 

akciemi, což tvoří přibližně 29,5% všech společností. V průměru je předražených 10% akcií, 

s maximální hodnotou -0,005 procent a minimální 73,8 procenta. Variabilita této kategorie se 

přibližně rovná 15%. 

 Poslední kategorie jsou akcie, které byly správně hodnocené investičními bankami anebo 

upisovateli. 57 společností ze 169 tvoří přibližně 34 %, tedy o 4,5 procenta převyšují skupinu 

předražených akcií.  

Investoři, kteří investují na nacionálních burzách Ruska, podle statistiky uvedené výše se 

nacházejí na pozici stabilního očekávání, že ve 34 procentech případů cena akcií zůstane stejná 

anebo ve 37% případů cena vzroste.  

 

 

 

*1 - na základě tabulky 3, přilohy 

* - http://kapital-rus.ru, http://www.interfax.ru/, http://www.profile.ru, http://inosmi.ru, 

http://finance.rambler.ru , http://www.preqveca.ru, http://www.e-c-m.ru, 

http://www.bloomberg.com  

http://kapital-rus.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.profile.ru/
http://inosmi.ru/
http://finance.rambler.ru/
http://www.preqveca.ru/
http://www.e-c-m.ru/
http://www.bloomberg.com/
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Tab.7  Popisná statistika předražených, podhodnocených a správně hodnocených akcií 

 Počet 

společností 

Střední 

hodnota  

Maximum Minimum  Standardní 

odchylka 

Předražené 

akcie 

50 -10,151 -0,005 -73,766 15,126 

Podceňované 

akcie 

63 14,114 254,5455 0,03319 34,103 

Spravně 

hodnocené 

akcií 

57 0 

 

0 0 0 

Tabulka byla zpracována na základě dat získaných na MMMB(Moskevská burza) a ROS (Ruský Obchodní Systém). 

169 společností bylo rozděleno do tři kategorií: podhodnocené, předražené a správně hodnocené.  Na základě 

vzorku (UC – NC) * 100 / NC byly spočítány poměry podceňování. Při použití ekonometrického programu Gretl, 

byla vypočítána tabulka 6.  

Tabulka 8 představuje počet společností rozdělených na různé sektory odvětví, proto aby se dalo 

zkoumat jak se mění počet společností a odvětví v průběhu času. Jak už dříve bylo uvedeno, 

v analýze bylo využito 169 společnosti v období od roku 2003 do roku 2014 na „národních 

burzách“ Ruska. 

Ruský akciový trh je význačný tím, že IPO provádí podniky různých odvětví národního 

hospodářství. Do roku 2006 na kapitálovém trhu aktivně umístili své akcií soukromé společnosti. 

Až v roce 2006 o tom začaly uvažovat státní podniky. S tab. 7  je vidět že ve srovnaní s roky 

2003 až 2005, kdy maximální počet IPO se rovnal 14, rok 2006 se v značně míře liší. Populární 

politikou IPO společností bylo od začátku roku 2006 prováděno  tzv. „národní“ IPO na 

„národních burzách“. Prvním „národním“ IPO byla společnost Rosneft. V roce 2006 66% 

hodnotového objemu trhu činilo odvětví energie, 59% z toho patřilo Rosneftu. 

 Je vidět, že největší objem provedených IPO patři energetickému sektoru, 59 společnosti z 169 

tvoří přibližně 35 procent. Do energetického sektoru patří společnosti odvětví „ropa a plyn“ a 

„energie“. Odvětví  „energie“ je nejvíc přínosné odvětví v HDP Ruska k  dnešnímu dni.  Jak je 

vidět z diagramu č.1, 75 %  z celého sektoru patří Energetickému odvětví.  
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Diagram 1 Sektor “Energie“ 

 

Diagram zpracován na základě tabulky 4(přílohy), která rozděluje každou společnost na konkrétní odvětví 

 V roce 2006 byly provedeny změny právních předpisů a příslušné normativní činy trhu. Tak  byl 

v Rusku zaveden nový proces regulace IPO, díky němuž se náklady na IPO staly nižší a normy 

se přiblížily k celosvětovým. Objevily se nové možnosti. Sekundární obchodování s akciemi 

nyní mohlo začít prakticky ihned po provedení primární emise akcií, co snížilo celkový čas 

provedení IPO. 

  V roce 2007 se aktivně rozšiřoval bankovní sektor. Byly provedeny dvě velké IPO – Sberbank 

(8,8 mld. dolarů) a VTB ( 8 mld. dolarů). (Mezi tím Sberbank měl podhodnocení akcií). Rok 

2008 se stal pro ruské společnosti významný počtem rozmístění akcií a objemem prostředků 

získaných v průběhu primarní emise akcií. Hlavní trendy, které se objevily v průběhu roku 2008, 

jsou následující: 

-  Velký počet transakcí IPO 

- Zvýšení podílu na domácím trhu IPO 

- Zvýšení podílu emitentů v celkovém prodeji akcií v rámci IPO 

Ropa a Plyn 
25% 

Energie  
75% 

Sektor "Energie" 
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Podle energetického odvětví na druhém místě po rozmístění veřejných akcií v roce 2008 

patřilo segmentu „Zemědělství“, který představuje součet zemědělského odvětví, 

potravinářského průmyslu a strojírenství. 5 společnosti z 34.  

Ruský trh IPO v roce 2011 (21) výrazně vzrostl oproti roku 2009(8) a 2010(12). Lze 

s jistotou říci, že tento segment trhu se začal regenerovat po světové finanční krizi. Z tabulky 

7 je patrné, že vrchol obchodování z akcií přišel na rok 2008. Takové vysoké ukazatelé mají 

řadu důvodů.  

- Došlo ke změně cílů podnikového rozvoje (hlavním cílem je rozvoj společnosti) 

- Změnila se úroveň ekonomiky v země (pokles inflace, zvýšení atraktivity vnitřního trhu) 

- Dosažení na vnitřním trhu nového úrovně rozvoje (zvýšení kapacity na trhu, snížení 

úrokových sazeb)  

- Zvýšení tempa růstu světové ekonomiky (růst světové ekonomiky přispěl k výraznému 

růstu poptávky na akcie v rámci světového kapitálového trhu) 

Podle tiskové agentury „Finanční právník“ má Ruská Federace přibližně 200 veřejných 

společností s tržní kapitalizací 500 milionů dolaru za skoro každou společnost. Podle 

odborníků, objem emisí cenných papírů (primárních a sekundárních) v posledních třech 

letech vzrostl přibližně o 50% ročně. Více než 40% z veřejných nabídek ruských společností 

se konalo na ruských burzách. Výkonnost trhu veřejných nabídek, podle odborníků, je 

obecně pozitivní a má poměrně široký prostor pro růst, ale z dlouhodobého hlediska se 

předpokládá růst akciových umístění ve většině zahraničních trhů. 

Podle analytiku „Gazprombank“, se rok 2013 stal jedním z nejúspěšnějších na ruském 

akciovém trhu (po roce 2007): objem IPO překročil 10 600 000 000 dolarů. V roce 2014, 

podle analytiků, by tato částka mohla zvýšit 1,5 až 2 krát. Většina umístění budou probíhat 

na sektorech: spotřebitelství, obchodování, bankovnictví a média/informační technologie.  
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Tabulka 8. Počet společností rozdělené na odvětví 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Finance 0 2 3 1 2 2 0 1 4 3 3 0 

Servis 3 1 1 2 2 1 0 1 2 1 2 0 

Metalurgie 1 0 1 6 3 3 5 2 4 1 2 0 

Zemědělství 2 1 1 3 3 5 0 1 3 5 0 0 

Energie 6 1 8 8 3 20 1 4 5 2 0 1 

Ostatni 0 0 0 1 3 3 2 3 3 3 3 0 

Celkem  12 5 14 21 16 34 8 12 21 15 10 1 

Tabulka zpracovaná na základě dat získaných na Moskevské burze (www.micex.ru) a Ruském 

Obchodním Systému (www.rts.ru) 

Diagram 2 Počet společností rozdělené na odvětví 

        

Diagram zpracován na základě tabulky 7, zobrazuje procentuální podíl odvětví na IPO trhu. energie – 35 %, 

zemědělství – 14%, Metalurgie – 17%, Servis – 9%, Finance – 12%, Ostatní – 12%  

Při porovnání dvou grafů- odvětví na trhu RF v období 2013 – 2014 a odvětví na trhu USA 

v období 2009 – 2013, je vidět rozdíl v odvětvové struktuře. Trh Ruské federace je, jak již bylo 

Počet společností rozdělených na odvětví v 
období 2003 - 2014 

Finance

Servis

Metalurgue

Zemědělství

Energie

Ostatní

http://stocktalk.ru/go.php?http://www.micex.ru
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zmíněno dříve, zaměřen na rozvoj energetického sektoru a metalurgie, zatímco trh IPO USA ve 

většině na zdravotnictví, finanční sektor a technologie. Technologický sektor patří k dnešnímu 

dni k nejpopulárnějším sektorům na světovém trhu IPO. Podle analytiků se rozvinuté země 

zaměřují rozmístění IPO ve většině na technologie, internet a IT, zatímco rozvíjející se trhy na 

konzervativní průmysly.  

 

Graf 3 Odvětví na trhu Ruské federace v období 2003 - 2014 

 

Graf 3 zpracována na základě tabulky 4 (Přilohy) ostatní odvětví – 14,75%, potravinářský průmysl – 4,91%, 

strojírenství – 8,196%,  chemický a petrochemický průmysl – 4,91%, těžební průmysl – 8,196%, obchodování – 

3,278%, banky – 6,55%, komunikace – 4,91%, energie – 22,95%, ropa a plyn – 6,55%,  barevná metalurgie – 

4,91%, zemědělství – 3,278%, černá metalurgie – 4,91%, finanční instituce – 1,639% 
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Graf 4 Počet odvětví na trhu IPO Spojených státu za období 2009 - 2013 

 

Údaje Grafu 4 jsou zpracované na základě ( www.--), zdravotní pojištění – 54, technologický sektor – 45, servis – 

14, obchodování – 3, komunikace - 4, energie – 22, finanční sektor – 45, doprava - 7 

Tabulka 9 popisuje procentuální podceňovaní akcií v různých odvětvích. Největší podceňovaní 

v rozměru 32% patří energetickému odvětví. Důvodem muže být to, že toto odvětví provádí 

největší počet IPO. Představenstvo společností využívá metodu podceňování akcií jako způsob 

přilákat větší počet investorů a tím pádem větší financovaní. Dalším důvodem muže být to, že 

energetické odvětví ve většině případů se nachází na regulacích od státu. Cíle státních 

společností jsou úplně jiné, než cíle soukromého sektoru. Například zachování pracovních míst 

nebo aktiv v rukou národních vlastníků. Takové úkoly mohou byt více prioritní, než ekonomický 

efekt, proto stát není vždy nastaven na maximalizaci příjmů. Jedním z hlavních výzkumů v teto 

sféře je práce Stevena Jonesa, ve které autor analyzuje více než 600 privatizačních IPO 

společností ze 60 států -  výzkum prokázal ze emise akcií má podstatně větší objem, než u  IPO 

společností soukromého sektoru, v podstatě proto že vydělané finanční prostředky jdou do 

rozpočtu státu. Střední úroveň podceňování pro takové společnosti 34% ve srovnání s 16%  pro 

soukromé podniky. Další výzkumy jako například Ibbotson (1975) a Ritter (1991) na americkém 
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trhu a nebo Loughran (2004) na jiných trzích ukazují, že podceňování IPO společností státního 

sektoru  přesahuje podceňování sektoru soukromého. 

Odvětví Metalurgie a Zemědělství se nachází na druhém místě po podceňování akcií a dosahuje 

přibližně 8 procent. Nejmenší podceňování patří finančnímu sektoru v průměru 1 procento.  

Tabulka 9 Podceňování v různých sektorech odvětví 

Odvětví Střední hodnota podcenění % 

Finanční sektor 0.93205 

Zemědělství 8.2766 

Metalurgie 8.5777 

Servis 6.45 

Energie 31.424 

Ostatní 7.04 

Tabulka 10 zpracována na základě dat získaných na MMMB a ROS. Podhodnocení bylo počítáno podle uvedeného 

vzorku číslo 2, v Kapitole 3 – „Metodologie“, střední hodnota podcenění spočítána v Excelu 2010.  

Graf 5 Střední hodnota podhodnocení akcií 

 

Podle tabulky 10 střední hodnota podhodnocení v průběhu 11 let nabývá jak rostoucích tak i 

klesajících pozic, ale celkový trend je klesající (recesní), jak je vidět z grafu číslo 5. 
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Po rychlém růstu podceňování u akcií v rocích 2004 – 2006 dále následuje silný pokles 

s výjimkou kdy se trh nachází v „horkém“ tržním cyklu. 

 

Tabulka 10 a 11 představuje věkovou charakteristiku společností od roku 2003 do roku 2014. 

Byla vypočítána střední hodnota rozdílu mezi rokem, kdy společnost zahájila pracovní činnost a 

rokem veřejného rozmístění akcií.  

Roky 2007 a 2008 pro Ruský akciový trh byly význačnými tím, že velké společnosti se snažily 

rozmístit své akcie na“nacionálních burzách“. Například podmínkou rozmístění akcií 

„Sberbank“ v roce 2007 bylo to, že akcie měly byt rozmístěny pouze na „nacionální“ burze. Tyto 

roky byly zaznamenány jako roky s největším prováděním IPO na ruském trhu, střední hodnota 

společnosti se pohybovala od 18 do 23 let ale například na americkém a evropském trhu podle 

tabulky 10 v těchto letech střední hodnota společnosti vstupující na trh IPO dosahovala 13 až 

14,5 let. To může znamenat to, že ruské společnosti potřebují více času, na to aby dosáhly 

světové úrovně. Příčinnou mohou být různé důvody. Nedostatek zkušeností představenstva a 

zaměstnanců, nesprávný právní systém a jiné. V dalších letech se ale střední hodnota věku 

společnosti nezměnila do menších hodnot, pohybovala se od 20 do 40 let, pouze v roce 2014 

společnost, která prováděla IPO měla věk počítaný 14 let, co už říká něco o vývoji a o tom, že 

v budoucnu rozvoj společností bude probíhat kratší dobu než v minulosti. 

 

 

Tabulka 10. Věková charakteristika společnosti  

Rok Střední  věkový horizont společnosti 

2003 25,2 

2004 40 

2005 51 

2006 29 

2007 23,33 

2008 18,3 

2009 25,5 

2010 43,5 
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2011 17,25 

2012 38 

2014 14 

Zdroj: MMMB, ROS. Věkový horizont spočítán podle vzorku : VH  = den  zahájení činnosti společnosti – den 

provádění IPO 

Graf 6 . Střední věkový horizont společnosti 

 

 

Průměrný věk společnosti na Ruském trhu, jak je vidět z grafu 1, se měnil v průběhu celého 

rozvoje akciového trhu. Při porovnaní obou grafů – „průměrný věk“ a „průměrné podceňování“ 

se dá vypozorovat, že na začátku rozvoje trhu tendence „starší společnost – menší podceňování“ 

nebyla dodržována. V roce 2005 věk a podceňování dosáhly své maximální hodnoty, ale další 

léta prokázaly tendence srovnání Ruského akciového trhu se světovými finančními trhy. 
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Tabulka 11 Věková charakteristika trhu IPO USA a Evropy  

 

Rok Střední kombinovaná 

hodnota 

Střední věkový 

horizont USA 

Střední věkový 

horizont Evropy 

2000 11,3 9,4 13,5 

2001 21 14,4 27,3 

2002 24,2 22,4 33,5 

2003 22,2 15,5 26,7 

2004 15,9 46,2 50,8 

2005 20 46,2 31,8 

2006 20,1 16,2 29,7 

2007 14,5 9,3 34,8 

2008 13,6 11,8 22,5 

Zdroj: * 

Tabulka 12 popisuje deskriptivní statistiku podhodnocených akcií od roku 2003 do roku 2013 na 

ruském akciovém trhu. Celkem bylo rozmístěno 58 společností, které byly vystaveny jevu 

podceňování za celé výzkumné období. Jak je vidět z tabulky, v rocích 2008 a 2012 nejvíc 

společnosti rozmísťovali své akcie během tohoto jevu. Důvodem v prvním případu (2008) byla 

světová finanční krize a snaha emitentů přilákat co nejvíc investorů. V řadě případů prováděni 

IPO vystupuje s cílem překonání deficitu vlastního kapitálu a v tomto případě podceňování 

slouží jako regulátor trhu. Tuto teorii se dá potvrdit tím, že maximální hodnota podceňování 

v roce 2008 se rovná 0,714 procent a standardní odchylka dosahuje 0,22 procent jako největší 

v celém výzkumném období. 

V roce 2012 se velký počet podhodnocených akcií dá vysvětlit tím, že světový objem IPO 

rozmístění podle Bloombergu dosahoval 112 miliard dolarů, což ukazuje nejnižší úroveň od roku 

2008. IPO v západní Evropě klesl o dvě třetiny, v Asii o 43%. Podle Interfaxu objem primárních 

emisi akcií na světovém trhu klesl v roce 2012 na nejnižší úroveň od finanční krize, co 

signalizuje zpomalení globálního oživení, dalším důvodem bylo zklamání investorů od 

provádění IPO sociální sítě Facebook Inc. Podle tohoto rozmístění se hodně společností rozhodlo 
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odložit vstup na veřejný trh. Střední hodnota podceňování v roce 2012 dosahovala 0,049 procent 

(maximální – 0,166, minimální  - 0,001, standardní odchylka  - 0,062). 

* Ritter J., 2003, „Differences between European and american IPO Markets“, European 

Financial Management 

 

Léta 2004, 2009 a 2013 ukazují stejný počet společnosti s fenoménem podhodnocení.  Největší 

maximální hodnotu v těchto letech společnosti dosahovaly v roce 2009, která se rovná 0,305 

procent. Příčinnou slouží stabilizace trhu po finanční světové krizi, při tom v roce 2009 

minimální hodnota dosahovala své nejvyšší pozice přes celé období  - 0,037 procent.  
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 Tabulka 12. Popisná statistika podhodnocených akcií od roku 2003 do roku 2013 na ruském trhu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  MMMB, ROS. Statistika byla proveděna při pomocí Gretl 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet 

společnosti 

7 3 5 7 3 9 3 5 4 9 3 

Střední 

hodnota 

0,00

8 

0,063 0,77 0,17 0,064 0,135 0,157 0,102 0,063 0,049 0,048 

Max. 

Hodnota 

0,02

6 

0,17 2,54 0,28 0,142 0,714 0,305 0,4 0,114 0,166 0,08 

Min. 

Hodnota 

0,00

8 

0,003 0,061 0,003 0,007 0,000

7 

0,037 0,008 0,010 0,001 0,026 

Standartní 

odchylka 

0,00

8 

0,093 1,01 0,104 0,07 0,22 0,136 0,167 0,056 0,062 0,028 
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Tabulka 13 popisuje popisnou statistiku aktiv společností. Pod aktivy společností v práci je  

myšlena velikost společnosti. Jsou to účetní hodnoty aktiv, které byly nalezeny ve 

prospektech každé výzkumné firmy v moment přípravy na IPO rozmístění. . Aktiva vyjádřené 

ve měně ameriských dolarů. Maximální hodnota aktiv  nabývá v roce 2007 dolarů  se rovna 

447 mld. dolarů a patři společnosti Sberbank. Minimální hodnotu nabývá společnost 

těžebního průmyslu “Polus zoloto” v roce 2006, 139 494 dolarů. 

Tabulka 13. Popisná statistika aktiv společností 

Rok Maximalní hodnota Minimalní hodnota Střední hodnota 

2003 18697566667 114847000 5635460067 

2004 19933166667 1874968000 10904067334 

2005 1884800000 13189466,67 841172733,3 

2006 12502000000 139 494 2726494688 

2007 447796770000 

 

42567233,33 

 

155686000000 

 

2008 2501842200 312436666,7 1315350956 

2009 14926559000 
 

9515133,333 
 

7468037067 
 

2010 111874700 72443966,67 92159333,3 

2011 31169861500 7900466,667 7861036308 

2012 408229266,7 

 

8857766,667 

 

170224860 

 

Zdroj: prospekty společnosti získaných na burzách MMMB a ROS, hodnoty spočítány v Excel 2010. 

Graf 7 ukazuje počet provedených IPO od roku 2004 do roku 2011. Do roku 2004 Rusko 

neprovádělo rozmístění IPO ve velkém počtu, jak již bylo zmíněno výše, proto rok 2004 byl 

vybrán za počáteční. Jak je vidět z diagramu, boom provedených IPO v Rusku přišel na rok 

2008. Podle generálního ředitele PRB Company P.B. Necarsulemova v roce 2007 ruské 

společnosti prokázaly, že se staly skutečnými globálními hráči na akciových trzích – „ Ruské 

společnosti také prokázaly, že jsou dostatečně vyvinuté, aby odolaly otřesům na globálních 

trzích, a jsou proto relativně bezpečným útočištěm pro mezinárodní investory, kteří hledají 

nové příležitosti pro investice. Ještě před pár lety jen málokdo mohl předpovídat, že by taková 

situace mohla být možná“. Dalším významným rokem pro ruský  IPO trh zaznamenán rok 

2011, moment kdy trh začat regenerovat po světové finanční krize. V tu chvíli bylo provedeno 

21 rozmístění, stejné jako v roce 2006. 
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Graf 7. Počet provedených IPO v Rusku za obdobi 2004 – 2014  

 

Zdroj: Graf 5 vypracován na základě Tabulky 9 – „Počet společností rozdělené na odvětví“.  

 

Tabulka 14 prezentuje souhrn deskriptivní statistiky nezávislých proměnných, které se účastní 

v empirickém modelu. Proměnné ROK a MESIC nabývají hodnot v intervalu mezi 2003 – 

2014 rokem a 1- 12 měsícem. Střední hodnota proměnné VĚK podle Tab.11 se rovná 29,5 let, 

minimální věk pro IPO společnost na Ruském akciovém trhu začíná od 1 roku a  končí 142 

lety. Průměrná nabídková cena akcií se odhaduje přibližně na 45,7 dolarů, maximální hodnota 

856 dolarů, minimální 0,000733 dolarů. Poslední proměnná AKTIVA. Podle deskriptivní 

statistiky střední hodnota této proměnné se rovná 17.403 miliard dolarů. Zbývající proměnné 

jsou binární proměnné, které nabývají dvou hodnot 0 anebo 1. 
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Tab. 14 Deskriptivní statistika OLS proměnných 

 Počet 

pozorování 

Střední 

hodnota 

Standardní 

odchylka 

Minimální 

hodnota 

Maximální 

hodnota 

NC 36 45,7 161,24 0,000733 856 

Ln_NC 36 0,74094 2,823 -7,2179 6,7523 

ROK 36 2007,6 3,2439 2003 2014 

MESIC 36 7,0278 3,8134 1 12 

VEK 36 29,528 28,646 1 142 

Ln_VEK 36 2,9276 1,0562 0 4,9558 

REP 36 0,4444 0,503 0 1 

AKTIVA 36 1,7403e+ 7,5086e+01 4649,8 4,5273e+011 

TEP 36 0,30556 0,46718 0 1 

TYP_FIN 36 0,0555 0,23231 0 1 

TYP_MET 36 0,416 0,5 0 1 

TYP_ENER 36 0,222 0,42164 0 1 

TYP_SER 36 0,0833 0,28031 0 1 

TYP_ZEM 36 0,0833 0,28031 0 1 

          Zdroj: MMMB, ROS, Popisná statistika provedená v  programu Gretl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

8. Výsledky  

 

8.1 Kontrola proměnných  

Při regresní analýze můžeme se narazit na problemy jako je heteroskedasticita, 

multikolinearita a autokorelace.Proto důležite znat podminky které to způsobují a možnosti 

jak se zbavit tohoto problému.  

Vzhledem k tomu, že v modelu se použivá časové řady je nutné prozkoumat možnost projevu 

heteroskedasticity. Kromě toho, některé závislé proměnné mají poměrně vysokou korelaci 

podle tabulky 15, více než 0,6 mezi proměnnými TEP(cykly trhu: proměnná zamena 

Rozpalený trh) a TYP_FIN( proměnná do ktré patří sektor odvětví Finance). Taková vysoká 

korelace prozrazuje souvislost mezí kolísáním trhu a sektorem odvětví finance, proto aby se 

dalo zbavit možného výskytu multikolinearity byla proměnná TYP_FIN odstraněna 

v následující regresní rovnici. Nicméně model byl zkoumán jak s touto proměnnou tak i bez 

ní pro lepší znázornění výsledku. 

Heteroskedasticita. 

Obecně platí, že regresní rezidua jsou považovány za homoskedastické pokud mají konstantní 

rozptyl v ramci pozorování. Porušení homoskedasticity se nazyvá heteroskedasticita. Colder 

argumentoval, že heteroskedasticita vede ke zkresleným odhadům standardních chyb pro 

regresní koeficienty, kromě toho směr vychýlení není předem znám. Proto je důležité 

zkontrolovat současnost heteroskedasticity. White test a Breush – Pagan test jsou dobrými 

nástroji pro zjištění, zda se model chová homoskedasticky. Níže jsou uvedeny výsledky dvou 

testů. 

White test.  
Nulová hypotéza – heteroskedasticita  neexistuje  
Testová statistika - LM = 26.7654 

p-hodnota = P (ch2 (21) >  26.7654) = 0.178755 
 
Breusch – Pagan test. 

Nulová hypotéza – heteroskedasticita neexistuje  
Testová statistika -  LM = 33.1783 
p-hodnota = P ((ch2) (14) > 33.1783) = 0.00271522 

 

Výsledky testu ukazují, že model není předmětem heteroskedasticity. Proto odhady 

standardních chyb v modelu nejsou zkresleny. 
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Tabulka 15. Matica Korelace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Zdroj: data zjiskané na zakladě údaju MMMB, ROS, Matice korelace počitaná v Gretl

 T_Z T_S T_E T_M T_F Rok P/CF P/E L_V L_N TEP Rep L 

T_Z 1             

T_S -0,09 1            

T_E 0,16 -0,16 1           

T_M -0,25 -0,25 -0,45 1          

T_F -0,07 -0,07 -0,12 -0,20 1         

Rok 0,28 -0,18 -0,14 -0,13 0,10 1        

P/Cf 0,16 0,03 0,01 -0,16 0,005 -0,04 1       

P/E 0,24 -0,07 -0,18 0,19 -0,08 0,01 0,37 1      

L_V -0,01 -0,14 -0,03 0,17 -0,02 -0,10 -0,03 -0,05 1     

L_N 0,02 0,11 -0,31 0,14 0,141 0,21 0,08 0,17 0,24 1    

Tep -0,09 -0,07 -0,13 -0,02 0,67 -0,08 0,04 0,22 -0,04 0,08 1   

Rep -0,06 -0,26 0,32 0,03 0,021 -0,19 0,11 -0,11 -0,09 -0,05 0,143 1  

L_Akt 0,09 -0,17 0,23 -0,04 -0,16 -0,17 0,02 0,03 0,3 -0,32 -0,13 0,01 1 
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Multikolinearita  

Multikolinearita nastává v případě, když některé z vysvětlujících proměnných jsou navzájem 

vysoce korelované. Jestliže je multikolinearita v modelu přítomná, regresní koeficienty se 

stávají nepřesné. Multikolinearita muže byt kontrolována pomoci Rozptylu faktoru inflace 

(angl. Variance Inflation Faktors – VIF). VIF ukazuje, jak moc jde odchylka jednoho β 

nahoru v důsledku korelace mezi vysvětlujícími proměnnými. Minimální hodnota VIF je 1. 

Když VIF je větší než 10, existuje vysoký potenciál přítomnosti multikolinearity, v takovém 

případě je nejlepším řešením vymazat proměnnou a model znovu prozkoumat. Dole jsou 

představeny výsledky testu na multikolinearitu 13 proměnných. 

          REP    1,491 

      TYP_FIN    2,843 

    TYP_METAL    3,503 

    TYP_ENERG    2,729 

      TYP_SER    2,106 

      TYP_ZEM    1,934 

        l_NC_    1,442 

        l_VEK    1,364 

    P_E_ratio    1,574 

   P_CF_ratio    1,753 

          ROK    1,632 

        MESIC    1,612 

          TEP    1,832 

Jak je uvedeno výše, žádná z proměnných nemá VIF hodnotu, která je vyšší než 10.  Téměř 

všechny proměnné mají VIF hodnotu nižší než 3 (s výjimkou proměnné TYP_METAL, která 

nabývá hodnoty 3,503), což je docela malá hodnota, ve srovnání s tím, že minimum je 1. 

Proto lze dojít k závěru, že se v tomto modelu multikolinearita nevyskytuje. 
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8.2 Výsledky  

 

PODCENOVANI  = b0 + b1ROK + b2 MĚSIC + b3 Ln_VĚK + b4 TYP_FIN + 

b5 TYP_METAL + b6 TYP_ENERG  + b7 TYP_SERV + b8TYP_ZEM + b9 

REP + b10 AKTIVA + b11 TEP + b12 P/E + b13 Ln_NC + b14P/CF +eit 

E(eit) = 0, Cov(Xit , eit) = 0, i = 1,....,k, t = 1,....,T 

K testování hypotéz byla použita metoda nejmenších čtverců s kontrolou t – statistiky (White 

test = t-test)  pro heteroskedasticitu v souladu s předpokladem uvedeným v dodatku číslo 1. 

Ve svojí práci jsem použila  analýzu, která po několika empirických pokusech pro funkční 

formy, produkovala maximální možný R2(gooness – of – fit) a významnost proměnných.  

Výsledky OLS proměnných jsou uvedeny v tabulce 13 spolu s hodnotou t-statistiky, 

statistickou chybou a p – hodnotou.  

Výsledky modelu ukazují, že 2 proměnné z 13 mají významný vliv na úroveň podhodnocení 

akcií. Po testování multikolinearity bylo zjištěno, že mezi proměnnými neexistuje žádná 

vysoká korelace. Nicméně, jak již bylo zmíněno podle tabulky 15, ve které je znázorněna 

matice korelace, existuje docela vysoká závislost mezi dvěma proměnnými. Z toho důvodu 

byla proměnná TYP_ FINANCE vyloučena z regresní rovnice, a celý model byl znovu 

zkoumán. V dodatku číslo 2 je zobrazena tabulka regresního modelu OLS s proměnnou 

TYP_FIN. 
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Tab. 16 Regresní Model OLS: Podceňování IPO  

 
 

  koeficient St.chyba t-statistika P-hodnota  

Const 28,0334 18,7634 1,4940 0,14937  

ROK -0,0136 0,00927 -1,4709 0,15549  

MESIC -0,0083 0,00665 -1,2495 0,22460  

REP 0,0122 0,05008 0,2451 0,80867  

TEP 0,0164 0,05491 0,3005 0,76664  

TYP_METAL -0,0668 0,06407 -1,0430 0,30829  

TYP_ENERG -0,0177 0,07286 -0,2430 0,81023  

TYP_SERV -0,1073 0,10631 -1,0100 0,32349  

TYP_ZEM -0,0659 0,09433 -0,6992 0,49173  

P_E_ratio -0,9146 0,76331 -0,7082 0,48624  

P_CF_ratio -0,1824 0,23816 -0,9751 0,34011  

l_AKTIVA_1 -0,0262 0,00882 -2,9767 0,00696 *** 

l_VEK -0,0377 0,02385 1,5820 0,12793 * 

l_NC_ -0,0113 0,00929 -1,2175 0,23630  
Zdroj: Gretl 
 

 

*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1, Počet pozorování = 36, R2 = 52,36 % 
 

Podle nového modelu 2 proměnných  - AKTIVA a VĚK (Historie společnosti) mají 

významný vliv na úroveň podceňování. Další výhodou je, že všechny ostatní proměnné mají 

značně nižší kolinearitu. Z tohoto důvodu je v práci analyzován model číslo 2.  

Hodně studií se zaměřuje na zkoumání jevu podceňování u IPO společnosti. Každé z těch 

studií přichází k různým, protikladným výsledkům. V práci bylo analyzováno sedm nejvíce 

populárních hypotéz v problému podcenění, metodou nemenších čtverců. Hypotézy poskytly 

vysvětlení jevu na 52,36 % (R2). V kapitole 8  „diskuze“ budou dále rozebrány výsledky 

modelů a interpretace (výklad) proměnných. 
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9. Diskuze  

Asymetrická teorie poskytuje širokou škálu informací o úrovni podceňování akcií. Podle 

Beatty a Rittera (1984) dává nejistota tykající se provádění IPO vyšší úroveň podceňování. 

Proto je větší riziko spojeno s větším počátečním výnosem pro investory.  

Hypotéza 1 očekává negativní vztah mezi věkem společnosti a úrovní podceňování (tj. Čím 

starší společnost, tím nižší pravděpodobnost podceňovaní). Věk společnosti se používá jako 

ukazatel nejistoty ohledně IPO. Proměnná VĚK vykazuje úroveň významnosti, které se rovná 

10 %, což znamená, že investoři mohou použit ukazatele vyspělosti společnosti ke snížení 

asymetričnosti informace. Čím starší společnost, tím nižší náklady spojené se získáním 

informace a sestavením prospektu emitentů, ale více informací poskytují investorům menší 

rizika spojená s investováním do takové firmy.(Carter a Manaster (1990)) Proto je důležité 

pro investory, kteří chtějí mít bezpečné investování, aby vybírali společnosti s delší historií 

vývoje.  

Podle regresní analýzy by se s každým přibývajícím rokem podceňování na ruském trhu mělo 

snižovat přibližně o 3,7 %.  

Další proměnná regresního modelu je REP (reputace upisovatelů). Podle hypotézy 2 prestiž 

upisovatele, které poskytují širokou škálu služeb, jednají jako prostřednicí mezi emitentem a 

investory, uvádí akcie na trh, zabývají se jejich distribucí, plánují IPO, stanovují ceny a objem 

nabídky, negativně ovlivňují podceňování akcií. Jinými slovy čím slavnější je upisovatel, tím 

menší podceňování se bude vyskytovat v akciích uvedených na veřejný trh. Toto je další 

způsob pro emitenta, jak snížit úroveň podceňování.  

Efekt pověsti upisovatelů ukazují nejednoznačné výsledky z předchozích výzkumů. Například 

Loughran a Ritter (2002) při analýze amerických IPO v průběhu roku 1990, zjistili, že 

prestižnější upisovatele jsou spojené s vyšším podhodnocením akcií. Předpokládali, že takový 

výsledek se dá vysvětlit možným střetem zájmů mezi rizikovějším upisovatelem a 

podnikatelem. Naopak Ritter a Beatty (1985), Carter a Manaster (1990) ukazovali negativní 

vztah mezi reputací a úrovní podceňovaní. Podle Mickaely a Show (1994) vysoce 

renomované investiční banky jsou spojené s vyšší kvalitou společnosti a relativně nižším 

podceňováním. Nicméně pověst upisovatelů je cenným aktivem pro investiční banky, které 

mohou tu reputaci snadno ztratit. Z toho důvodu správné oceňování problémů je výhodou 

úspěšných upisovatelů a pro to, aby investiční banky mohly přilákat co nejvíce investorů, 
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kteří zajistí úspěch nabídky. To znamená, že podceňování se využívá jako způsob, jak nabízet 

větší počáteční výnosy, čímž zvyšuje poptávku po IPO. 

Podle regresního modelu (tabulka 13) existuje mezi podceňováním a pověstí upisovatelů 

pozitivní vztah, který znamená, že pokud emitovaní akcií provádí prestižní upisovatelé, 

podceňování se zvyšuje na 1,22 % více na rozdíl od upisovatelů s méně výraznou pověstí.  

Dané výsledky dá se vysvětlit tím, že ruský akciový trh je poměrně mladý, neznámý, a tím 

pádem rizikovější pro investory. Nejdůležitějším cílem pro investiční banky, je poskytování 

co nejvíce investorů pro společnost. Dalším důvodem muže posloužit, to, že Ruský IPO trh 

nemá dost kvalitní upisovatele, kteří by se na daném trhu orientovali. 

Proto hypotéza 2, která navrhuje negativní vztah mezí pověstí upisovatelů a úrovní 

podhodnocení akcií nebyla prokázána. 

 Časové proměnné ROK a MĚSIC prokazují negativní korelace s úrovní podceňovaní. To 

znamená, že s každým dalším přibývajícím rokem se úroveň podceňování snižuje.  

Interpretace proměnné MĚSIC je podobná. Regresní model ukazuje zajímavý výsledek, který 

nebyl široce rozebírán v příslušné literatuře a ukazuje negativní vztah mezí úrovní 

podceňování akcií a měsícem, ve kterém bylo provedeno IPO. To znamená, že společnosti, 

které rozmístí své akcie na veřejném trhu na konci roku, byly méně přísně podceňované než 

takové firmy, které prováděly IPO na začátku roku. Gregoriou (2008) zjistil, že počáteční 

výnosy v prvních měsících roku jsou vysoké, ale s každým přibývajícím měsícem klesají. 

Hypotéza 3 uvádí negativní vztah mezi velikostí aktiv a úrovní podceňování. Jako aktiva 

společnosti se počítá účetní hodnota aktiv. Celková aktiva jsou použita jako indikátor 

velikosti firmy a firmy s větší velikostí mají tendenci k menšímu podceňování z toho důvodu, 

že jsou vnímány jako méně riskantní. Značná část literatury dále zkoumá vliv velikosti 

společnosti na podhodnocení akcií IPO. Empirické důkazy naznačují, že menší IPO je 

rizikovější, k takovému závěru přišli Ritter v roce 1987, Jog (1987), Clarson a Merkley 

(1994). Carter a Manaster (1990), kteří dokumentovali, že maximalizace hodnoty získané 

informace nastává v případě, pokud informovaní investoři budou brat v úvahu, nejen míru 

nejistoty společnosti, ale také velikost této společnosti.  

V souladu s predikcí hypotézy 3, malé společnosti ve skutečnosti trpí větším podceněním. 

Podle regresní analýzy existuje mezi dvěma proměnnými negativní vztah, který odpovídá 

uvedené hypotéze. Proměnná AKTIVA byla transformována do přirozeného logaritmu s 
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cílem zbavit se šikmosti dat a nabývá hodnoty -2,6%, což znamená, že s růstem aktiv 

společnosti na jedno procento, by se podhodnocení akcií mělo snížit o 2,6 procenta. 

Nicméně, podle tabulky „matice korelace“ mezi proměnnými VĚK a AKTIVA existuje 

korelace, která se rovná 0,3. Z toho důvodu lze přijít na výsledek, že velké společnosti nevždy 

mohou přilákat pozornost analytiků, jak se očekává, hodně také záleží na faktoru věku firmy. 

Dalším vysvětlením fenoménu podceňování akcií je - nabídková cena těchto akcií. Hypotéza 

4 uvádí negativní vztah mezi podceňováním akcií při provádění IPO a nabídkovou cenou. 

Předchozí výzkumy navrhují různé teorie týkající se negativního vztahu mezi dvěma 

proměnnými. Ibbotson, Sindler a Ritter ( 1994), Ibbotson ( 1975) zkoumali opačný vztah mezi 

nabídkovou cenou a úrovní podceňování a přišly k výsledku, že nízké ceny IPO a další 

podceňování souvisí s vyšším rizikem a proto úroveň podhodnocení akcií je vyšší. Daily a 

ostatní v roce 2003 tvrdili, že čím výše upisovatel stanovuje nabídkovou cenu, tím menší se 

vyskytuje nejistota spojená s prováděním IPO.  Podle Benveniste a Spindt (1989) vyšší cena 

bude přitahovat více institucionálních investorů jako způsob kompenzace za jejich podporu v 

moment uvádění společnosti na veřejný trh. 

Regresní analýza prokazuje negativní korelace proměnné L_NC s úrovní podceňování, čímž 

potvrzují hypotézu 4. To znamená, že pokud nabídková cena akcií vzroste, podceňování se 

sníží o 1,13 procenta.  

Hypotéza 5 uvádí předpoklad, že úroveň podceňování závisí na sektoru odvětví. Podle 

tabulky 13, regresní analýza vykazuje následující výsledky: pokud společnost patři do sektorů 

odvětví metalurgie (chemický a petrochemický průmysl, těžební průmysl, barevná a černá 

metalurgie), v regresní analýze představená proměnná jako METAL se podhodnocení akcií 

snižuje na 6,68% na rozdíl od ostatních odvětví. Pokud společnosti rozmístí své akcie od 

sektorů odvětví energie (energie, ropa a plyn), proměnná ENERG, tak se podcenění snižují 

na 1,77% oproti ostatním odvětví. Pokud firma patří sektoru odvětví servis (obchodování, 

komunikace), proměnná SERV, podceňování se snižuje na 10,73%. Poslední z dané hypotézy 

proměnná ZEM, která naznačuje sektor odvětví zemědělství, prokazuje snížení podcenění na 

6,5 %. Na závěr této hypotézy se dá říci, že největší podcenění patři sektorů odvětví Energie ( 

proměnna ENERG). Proto , že podle předpokladu analytiku budoucí rozvoj Ruského IPO trhu 

patří sektoru Obchodovaní (které, v této analýze patří do odvětví Servis), proto se 

podceňování snižuje přibližně o 11 % při rozvoji tohoto sektoru a to se dá vysvětlit tím, že 

emitenti jsou přesvědčení o úspěchu a budoucím rozvoji tohoto odvětví. 



73 
 

Proměnná TEP je důležitým faktorem pro abnormální počáteční výnosy. Vykazuje pozitivní 

korelace, to znamená, že v momentě kdy se trh nachází v „horkém“ cyklu, podceňování se 

zvyšuje na 1,64 %.  

Výsledek neodpovídá hypotéze 6, týkající se rozdílu horkých a studených období v moment 

podhodnocení akcií a uvádějící negativní vztah mezí úrovní podhodnocení akcií a „horkém“ 

cyklu na IPO trhu.  K podobnému výsledku dospěl v roce 1984 Ritter, který podporoval 

myšlenku, že v období konjunktury u mladých a rizikovějších společností vznikne tzv. „okno 

příležitosti“ , které kompenzuje nejistý výkon větším podceňováním.  Další vědci, Derrien a 

Wolmack (2000), naznačovali, že současné klima na trhu hraje důležitou roli ve stanovení 

úrovně podhodnocení akcií při provádění IPO. To znamená, že na euforických nebo 

„horkých“ trzích, investoři mohou být příliš optimističtí ohledně prospektu dané společnosti a  

do určité míry to způsobuje to, že rovnovážná cena bude mnohem výše než když se trh 

nachází v recesi. Například, když trh dosahuje svého „horkého“ cyklu, úroveň podceňování se 

může zdvojnásobit, zatímco v případě na „studené“ vlně naopak.  Navíc klima na trhu je 

nejen množství variability podceňování IPO, ale také počet úspěšných rozmístění.  

Poslední hypotéza rozebírá vliv nejistoty a přeceňování akcií. Pod nejistotou společnosti je 

myšlen poměr P/E a P/CF. V regresní analýze mezi proměnnou P/E a proměnnou 

podceňování existuje negativní korelace, která odpovídá hypotéze. To znamená, že 

společnosti, které mají velmi vysoký poměr P/E , v budoucnu mohou prokázat významný růst. 

Podle regresní analýzy s nárůstem úrovně indexu P/E na jeden stupeň, podcenění akcií se 

snižuje na 9,146 %. K stejnému výsledku přišel Gao v roce 2010. Stejné vysvětlení se tyká 

proměnné P/CF, které říká, že při nárůstu indexů P/CF, podhodnocené akcií snižuje se na 1,82 

procenta. 
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10. Závěr  

 

Fenomén podceňování byl zkoumán od roku 1975. Tímto jevem se zabývalo obrovské 

množství výzkumníků. V každé ze studií, výzkumu nebo analýze se zaměřovalo hlavně na 

identifikace příčin podceňování akcií. Seznámili jsme se třemi nejdůležitějšími modely: 

model asymetrické informace, teorie chování a model kontroly a vlastnictví. V této práci tyto 

tři modely posloužili jako základ pro stanovené hypotézy.  

Asymetrická teorie poskytuje veliké měřítko informací o úrovni podceňování akcií. Nejistota 

tykající se provádění IPO pak vytváří vyšší úroveň podceňování. Proto je větší riziko spojeno 

s větším počátečním výnosem pro investory. Informační asymetrie naznačuje, že investoři se 

rozhodují podle racionálních.  

Na rozdíl od toho, teorie chování tvrdí, že investoři jsou také řízeni náladou bez ohledu na 

racionální informace. Podceňování je pak nadhodnocené pokud jde o sentiment investorů. 

V první den obchodování pak cena neodráží skutečnou cenu.  

Cílem této diplomové práce bylo :  

  Identifikovat metodologické přístupy k hodnocení a podstaty podceňovaní akcií; 

 Analyzovat ruský akciový  IPO trh; 

 Stanovit hypotézy na základě prozkoumané teorie; 

 Na základě ekonometrického modelu prostudovat skutečnost (aktualitu) hypotéz na 

ruském akciovém trhu. 

Za účelem lepšího porozumění ruského IPO trhu zahraničními a národními investory, 

budoucími emitenty anebo finančními manažery. 

Celkově bylo prostudováno sedm hypotéz, které se týkaly různých témat od sektorů 

společnosti až po sektory finančního trhu.  

Provádění IPO na ruském finančním trhu bylo započato v roce 1996, ale za významný rozvoj 

veřejných rozmístění byl považován až rok 2004. Podle analytiků se má za to, že ruský trh 

IPO neprojevuje příliš velké podceňování v první den obchodování na rozdíl od jiných 

rozvíjejících se zemí jako je například Čína anebo Indie.  
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Průzkumu byly vystavené ruské společnosti, které provedly prvotní rozmístění akcií v období 

od roku 2003 do roku 2014, na nacionální burze. Na začátku výzkumu bylo vystaveno 

průzkumu 169 ruských společností. Regresní analýza zkoumala pouze 36, protože v důsledku 

nedostatečných informací bylo nutné společnosti vyloučit.  

Podle regresního modelu byla zkoumána závislost fenoménu podceňování a takových různých 

faktorů jako je věk společnosti, reputace upisovatelů, cykly trhu, velikost společnosti, 

nabídková cena, struktura odvětví a nejistota společnosti vyjádřená v poměrech P/E a P/CF.  

Regresní model vykazuje rozpory mezí hypotézou 2 a jevem podhodnocení a hypotézou 6 a 

fenoménem podcenění 

První z nesrovnalosti byl předpoklad, že reputace upisovatele negativně ovlivňuje 

podceňování. Další, že společnosti, které se nachází v „horkém“ tržním cyklu vykazují menší 

podcenění. 

Tuto nejasnost hypotéz se dá vysvětlit tím, že ruský akciový trh se nachází na rozvíjející se 

pozici, což znamená, že společnosti, které provádí rozmístění akcií, jsou nutně spojeny 

s velkým rizikem, a proto se upisovatelé se snaží prodat co nejvíce akcií jednotlivým 

investorům.  

Pověst upisovatelů v tomto případě hraje důležitou roli zájmu o společnost na veřejném trhu. 

Z toho vyplývá, že čím více je všeobecná společnost znepokojena počtem prodaných akcií, 

tím více uznaného investora společnost vybere pro provádění rozmístění akcií. Ale nejlepším 

řešením pro investoři je to vybírat, té společnosti, které zaměstnávají zahraniční slavné 

upisovatelé. Důvodem slouží to, že národní (ruské) upisovatelé nevždy kompetentní v otázce 

emitovaní akcií. 

Podle regresní analýzy na ruském IPO trhu mezí „horkým“ cyklem trhu podhodnocení akcií 

existuje pozitivní korelace. Zatímco rozvinuté země přehodnotí své akcií v moment když trh 

začíná být nejvíc aktivní, ruský akciový trh naopak, akcií podhodnotí, co slouží dobrým 

znamením pro investovaní.  

 Dalším důležitým prvkem rozvoje IPO trhu je struktura odvětví. Podle analýzy provedené 

v této práci provádí ruská federace rozmístění akcií většinou v energetickém sektoru, což 

potvrzuje myšlenku, že se trh nachází na rozvíjející se pozici.  

Hypotézy, které odpovídaly regresnímu modelu, byly nejčastěji spojeny s časovým poměrem. 

Věk společnosti hraje důležitou roli v rozmístění akcií. Při provádění IPO záleží ve značném 
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měřítku na tom,  jestli společnost může poskytnout dostatečné množství informací k jejímu 

hodnocení. Mladé společnosti jsou spojeny s větším rizikem, proto je věk společnosti důležitá 

věc a má vliv na celkové hodnocení společnosti a ovlivňuje podceňování akcií při emisi. 

Pokud je firma poměrně mladá, informace bude nejistá a neúplná, což vede i k většímu 

podceňování. Investoři jsou tedy více spokojení s těmi společnostmi, které mají delší historii 

rozvoje. Firmy ruského trhu IPO vykazují průměrné 30 – 35 let, což připomíná konzervativní 

trh IPO v Evropě, ale výrazně se liší od amerického akciového trhu, kde poměrně mladé 

společnosti provádí úspěšné rozmístění.  

Byla potvrzena také hypotéza nabídkové ceny. Na trhu IPO v Ruské federaci existuje praktika 

rozmístění národních společností s velkou nabídkovou cenou, a to i přes skutečnost, že 

procentuální poměr se snižuje, v dlouhodobém hledisku pak společnost vykazuje větší ztráty. 

Proto by bylo pro společnosti výhodnější uvádět své akcie za menší cenu. Ze strany investorů 

vysoká nabídková cena neznamená nic jiného indikátor horších rozmístění, což nakonec 

vytváří pozitivní informační kaskádu. Zatímco ceny upravené dolů znamenají snížení aktivity 

na trhu IPO. Nabídková cena je těsně spojena s velikostí společnosti anebo s aktivy. 

Společnost, která má veliká aktiva samozřejmě bude vykazovat větší nabídkovou cenu a nižší 

podceňování. 

Podle prováděné analýzy IPO se trh Ruské Federace nachází na rozvíjející se pozici, ale 

budoucí předpoklady analytiků potvrzují fakt, že trh IPO se dostává na jinou úroveň rozvoje, 

která odpovídá všem požadavkům světové úrovně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

11. Seznam použitých zdrojů 

1.. Aggarwal, R., Kriegman, L. & Womack, K., 2002. Strategic IPO underpricing, 

informationmomentum and lockup expiration selling. Journal of Financial Economics, 66, 

pp.105-37. 

2. Benveniste, L. & Spindt, P., 1989. How investment bankers determine the offer price and 

allocation of new issues. Journal of Financial Economics, 24, pp.343-61.  

3. Beatty, R. and J. Ritter, 1986, “Investment Banking, Reputation, and the Underpricing of 

Initial Public Offerings,” Journal of Financial Economics 15, 213-232. 

4. Beatty, R.P. and I. Welch, 1996, “Issuer Expenses and Legal Liability in Initial Public 

Offerings,” Journal of Law and Economics 39, 545-602. 

5. Bradley, D. & Jordan, B., 2002. Partial adjustment to public information and IPO 

underpricing. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 37(4), pp.595-616. 

6. Bradley, D., Jordan, B. & Ritter, J., 2003. The quiet period goes out with a bang.Journalof 

Finance, 63(1), pp.1-36. 

7. Carter, R. and S. Manaster, 1990, “Initial Public Offerings and Underwriter Reputation,” 

Journal of Finance 45, 1045-1068. 

8. Cornelli, F. and D. Goldreich, 2003, “Bookbuilding: How Informative Is the Order Book?” 

Journal of Finance 58, 1415-1443. 

9. T. Cipra, 2008 “Finanční ekonometrie” ISBN 978-80-86929-43-9, p. 30 

10.Chen, G., Firth, M. & Kim, J., 2004. IPO underpricing on China's new stock 

markets.Journal of Multinational Financial Management, 14, pp.283-302. 

11. Clarkson, P., Merkley, J., « Ex ante uncertainty and the underpricing of initial public 

offering Further Canadian evidence », Canadian Journal of Administrative Sciences 11, p. 54-

67, 1994. 

12. Cornelli F., Goldreich, L., Ljungqvist, «Investor Sentiment and Pre-IPO Markets» Journal 

of Finance 61 p. 1187 – 1216 



78 
 

13. Derrien, F., Womack, K., « Auctions vs book-building and the control of underpricing in 

hot markets », Dartmouth working paper, 2000. 

14. Gao, Y., 2010. What comprises IPO initial returns: Evidence from the Chinese market. 

Pacific-Basin Finance Journal, 18, pp.77-89. 

15. Habib, M., Ljungqvist, A., « Underpricing and entrepreneurial losses in IPOs : Theory 

andevidence », SSRN working paper, 1999. 

16.Hanley, K., 1993. The underpricing of initial public offerings and the partial adjustment 
phenomenon. Journal of Financial Economics, 34, pp.231-50. 

17. Helwege, Liang, « Initial Public Offering in Hot and Cold Markets», Journal of Financial 

and Quantitative Analysis Vol. 39 Issue 3, 2004 

18. Hanley, K., 1993. The underpricing of initial public offerings and the partial adjustment 

phenomenon. Journal of Financial Economics, 34, pp.231-50. 

19. Jog, V., Riding, A., « Underpricing in Canadian IPOs », Financial Analysts Journal, p. 

45-55, 1987 

20. Ibbotson, R.G., and J.F. Jaffe. ""Hot Issue" markets." Journal of Finance (30), 1975: 1027 

1042. 

21. Ibbotson, R., Sindelar, J., Ritter, J. « The market's problems with the pricing of initial 

public offerings », Journal of Applied Corporate Finance 7, 66-74, 1994. 

22. Koh, F. & Walter, T., 1989. A direct test of rock’s model of the pricing of unseasoned 
issues. Journal of Financial Economics, 23, pp.251-72.  

23. Ljungqviste, A., 2007. IPO underpricing. In Espen Eckbo, B. Handbook of Corporate 

Finance. Amsterdam: North Holland. pp.376-409. 

24. Ljungqvist, A., Nanda, V. & Singh, R., 2004. Hot markets, investor sentiment, and IPO 

pricing. Journal of Business. 

25. Logue, D., 1973. On the pricing of unseasoned equity issues: 1965–1969. Journal of 
Financial and Quantitative Analysis, 8, pp.91-103. 

26. Loughran, T. & Ritter, J., 2002. Why don't issuers get upset about leaving money on the 

table in IPOs. Review of Financial Studies, 15(2), pp.413-44 



79 
 

27. Loughran, T. & Ritter, J., 1995. The new issues puzzle. Journal of Finance. Journal of 

Finance, 50, pp.23-51. 

28. Loughran, T. and J. Ritter, 2004, “Why Has IPO Underpricing Increased Overtime?” 

FinancialManagement 

29. Ljungqvist, A. Conflicts of Interest and Efficient contracting in IPOs. Unpublished 

Working Paper, New York University, 2003 

30. Lowry, M., Schwert, G., « IPO market cycles: an explanatory investigation », SSRN 

working paper, 2000. 

31. Lowry, Schwet, « Is the IPO pricing process efficient?» , Journal of Financial Economics, 

Vol. 71 issue1, p 3 , 2004 

32. Lin, Z., 2011. 网络讨论，投资者情绪与IPO 抑价. Journal of Shanxi Finance 

andEconomics University, 33(2), pp.23-29. 

33 Michaely, R., Shaw, W., « The pricing of initial public offerings: Tests of adverse 

selection and signalling theories », The Review of Financial Studies 7, p. 279-319, 1994 

34. Michaely, R. & Womack, K., 1999. Conflict of interest and the credibility of underwriter 
analyst recommendations. The Review of Financial Studies, 12(4), pp.653-86. 

35.  Purnanandam, A. & Swaminathan, B., 2004. Are IPOs really underpriced? Review 

ofFinancial Studies, 17, pp.811-48. 

36. Spatt, C. & Srivastava, S., 1991. Preplay communication, participation restrictions, 

andefficiency in initial public offerings. Review of Financial Studies, 4, pp.709-26 

37.  Tetlock, P., 2007. Giving content to investor sentiment: The role of media in the stock 

market. The Journal of Finance, 62(3), pp.1139-68. 

38. Welch, I., 1989. Second offerings, imitation costs, and the underpricing of initial public 

offerings. The Journal of Finance, 44(2), pp.421-49. 

39. Welch, I., 1992. Sequential Sales, Learning, and cascades. The Journal of Finance, 47(2), 

pp.695-732. 



80 
 

40.. White, H., 1980, “A Heteroscedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and 

Direct Test for Heteroscedasticity,” Econometrica 48, 817-838. 

41. Welch, I., 1989. Second offerings, imitation costs, and the underpricing of initial public 

offerings. The Journal of Finance, 44(2), pp.421-49. 

42. Welch, I., 1992. Sequential Sales, Learning, and cascades. The Journal of Finance,47(2), 
pp.695-732 

43. Ritter, J. & Welch, I., 2002. A review of IPO activity, pricing and allocations. The Journal 
of Finance, 57(4), pp.1795-828. 

44.. Ritter, J.R. "The Long-Run Performance of Initial Public Offerings." Journal of Finance 
(27), 1991: 3-27 

45. Rajan, R., Servaes, H., « Analyst following of initial public offerings », Journal of 
Finance 52, p. 507-529, 1997. 

46. Ritter, J., 1998. Initial Public Offering. Contemporary Finance Digest, 2(1), pp.5-30. 

47.. Rock, K., 1986. Why new issues are underpriced. Journal of Financial Economics, 15, 
p.187–212.  

48. Ritter, J.R., 1984, “The ‘Hot Issue’ Market of 1980,” Journal of Business 57, 215-240. 

49. Ritter, J. & Welch, I., 2002. A review of IPO activity, pricing and allocations. The Journal 
of Finance, 57(4), pp.1795-828. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

1.  Příloha  

1. E(et) = 0 

2. var(et) = ɚ2 <∞ 

3. cov(es, et) = 0 pro s ≠t 

4. cov (xti, et) = 0 

5. h(X) = k  

 

 

2. Příloha  

Regresní Model OLS, (TYP_FIN) 
 

  Koeficient St.chyba t-statistika P-hodnota  

const 28,1302 20,1654 1,3950 0,17761  

ROK -0,0136967 0,00996885 -1,3740 0,18395  

MESIC -0,0082795 0,00706905 -1,1712 0,25462  

REP 0,0123032 0,0512975 0,2398 0,81278  

TEP 0,0162569 0,0582693 0,2790 0,78298  

TYP_METAL -0,0660574 0,0816549 -0,8090 0,42760  

TYP_ENERG -0,017122 0,0833725 -0,2054 0,83926  

TYP_SER -0,10713 0,109912 -0,9747 0,34081  

TYP_ZEM -0,065134 0,109934 -0,5925 0,55986  

P_E_ratio -6,95954e-06 1,03919e-05 -0,6697 0,51034  

P_CF_ratio 2,17138e-06 2,39605e-06 0,9062 0,37509  

l_AKTIVA_1 -0,0263376 0,0103903 -2,5348 0,01927 ** 

l_VEK 0,037646 0,0251544 1,4966 0,14938  

l_NC_ -0,0113038 0,00955393 -1,1832 0,24997  

TYP_FIN 0,00214462 0,136193 0,0157 0,98758  
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3. Příloha 

 Průměrna 

hodnota 

Střední 

hodnota 

Min Max 

podcenovani celkove 0,083228 0,057815 0,00033179   0,41667 

ostatní odvetví 0,10072 0,070606 0,027778 0,23387 

potravinařský 

průmysl 

0,054600     0,057660 0,00087796 0,10526 

Stojerenství 0,095504 0,10190 0,011544 0,16667 

Chemický a 
petrochemický 
průmysl 

0,10081 0,041667 0,041667 0,21910 

Těžební průmysl   0,096182     0,10124   0,0015361   0,18072 

Energie 0,14950 0,11168 0,0025475 0,41667 

 

 


