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Abstrakt: Odhad přesné hodnoty rizika investičního portfolia má zásadní 

význam v kontextu řízení tržních rizik. V rámci řízení portfolií je velmi důležité 

správné pochopení struktury závislostí mezi aktivy obsaženými v portfoliu. 

Modelování závislostí mezi akciovými výnosy je komplexním úkolem, 

a to především, když výsledná rozdělení portfoliových výnosů nejsou 

gaussovská neboli normální. V těchto případech se jako jeden z možných 

nástrojů pro popis závislostí jeví kopule. Cílem tohoto článku je nejprve 

zkoumat vliv různých kopul na přesnost VaR odhadů a následně nalézt model 

vhodný při aplikaci na akciové portfolio. Celkově docházíme k závěru, že, 

že přístupy založené na AR-GJR-GARCH modelu s aplikací symetrické 

Studentovy a Normální kopule a dále s aplikací asymetrické Claytonovy 

a symetrické Frankovy kopule překonávají tradiční historickou simulaci 

a varianční-kovarianční metodu pro odhad VaR. 

 

Klíčová slova: Portfolio, Value at Risk (VaR), kopule, GARCH, zpětné 

testování. 

 

Abstract: Estimation of the accurate value of the investment portfolio risk is 

essential in the context of market risk management. In portfolio management, 

it is very important to understand the structure of dependencies between 

assets in the portfolio. Modeling dependencies between stock returns is 

a complex task, especially when the resulting portfolio allocation is not 

Gaussian or normal. The copula appears as one of the possible tools for 

describing dependencies in these cases. The aim of this article is to first 

examine the impact of the different dots on the accuracy of VaR estimates and 

subsequently to find a model suitable for application to the stock portfolio. 

Overall, we conclude that AR-GJR-GARCH based approaches with the 

application of the symmetrical Student and Normal copulas and the 



AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně 

23 

application of the asymmetric Clayton and symmetric Frank copulas 

overcome the traditional historical simulation and the variance-covariance 

method. 
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1 ÚVOD 

Hlavním zájmem risk manažerů je efektivní řízení rizik, přičemž nemalý 

zájem je věnován tržním rizikům. Tržní riziko představuje riziko ztráty 

v portfoliu v důsledku změn cen akcí, úrokových sazeb, kreditních spreadů, 

devizových kurzů, cen komodit a dalších ukazatelů, jejichž hodnoty jsou 

nastaveny tržními mechanismy. Pro účel efektivního řízení tržního rizika 

existuje mnoho nástrojů, přičemž v posledních letech se do popředí zájmu 

dostávají kvantitativní metody. Jako standardní nástroj pro měření rizika byl 

mnoha institucemi zvolen Value at Risk (VaR), viz Qian a Gerlach (2013). 

VaR představuje nejhorší možnou ztrátu, která nastane během určitého 

časového intervalu a na dané úrovni spolehlivosti. VaR tedy dává risk 

manažerům informaci, o jaké maximální finanční prostředky by mohla 

instituce v určitém budoucím okamžiku přijít. 

V rámci řízení portfolií je velmi důležité správné pochopení struktury 

závislostí mezi aktivy obsaženými v portfoliu. Tato důležitost vyplývá přímo 

ze základního smyslu portfolio managementu, jímž je realizace maximálního 

zisku nebo minimalizace ztráty. Celková hodnota portfolia je totiž ovlivněna 

vzájemnou provázaností jednotlivých trhů spojených s obsaženými aktivy, 

konkrétně pokud se zaměříme na různé akciové trhy, tak pod různými 

ekonomickými podmínkami se sledované akcie mohou chovat vzájemně 

podobně, například hodnota akcií jedné společnosti může růst resp. klesat, 

pokud hodnota akcií jiné společnosti roste nebo klesá, anebo naopak. Jinými 

slovy lze říci, že se daná aktiva pohybují v určitém tandemu.  

Za účelem popisu uvedených závislostí se jako nejjednodušší nástroj jeví 

korelační analýza, jež slouží pro identifikaci lineárních závislostí. Ovšem, 

jak uvádějí Czado et al. (2012), nedávná globální finanční krize odhalila, 

že závislosti mezi finančními aktivy jsou zřídkakdy jednoduše lineární. V této 

souvislosti vzniká problém s lineární korelací, jež neumožňuje zachytit 

nelinearitu v závislostech. Tato nelinearita mimo jiné vzniká v situacích, kdy 



ACTA STING 

24 

extrémní události jsou velmi závislé na odvětvích podnikání, což se projevuje 

v chybném odhadu celkového požadovaného ekonomického kapitálu, 

viz například Embrechts a Wang (2015). 

Modelování závislostí mezi akciovými výnosy je komplexním úkolem, 

a to především, když výsledná rozdělení portfoliových výnosů nejsou 

gaussovská neboli normální. V těchto případech se jako jeden z možných 

nástrojů pro popis závislostí jeví kopule, jež představují funkce, které spojují 

jednorozměrná marginální rozdělení do podoby vícerozměrného rozdělení, jež 

dokáže zachytit různé typy závislostí, viz Sklar (1959). Je známou 

skutečností, že finanční data mají tendenci vykazovat silnější závislosti mezi 

chvosty rozděleními jednotlivých výnosů, což implikuje, že extrémní události 

nastávají častěji, než předpokládá normální rozdělení, viz Bali et al. (2009). 

Když jsou ceny akcií korelovány na úrovni chvostů rozdělení, existuje vyšší 

pravděpodobnost, že jejich budoucí ceny budou výrazně ovlivněny 

extrémními ztrátami nebo zisky a tedy v rámci risk managementu portfolia 

je nutné tyto chvostové závislosti uvažovat. Kopule jsou užitečným nástrojem 

pro modelování vícerozměrných rozdělení s různými rysy chvostových 

závislostí, protože jsou schopny zachytit široký rozsah různých struktur jak 

symetrických nebo asymetrických závislostí, viz například Joe et al. (2010). 

Kromě problému spojeným se strukturou závislostí, další otázka vzniká 

ohledně modelování jednotlivých finančních časových řad, které mají 

tendenci vykazovat nestacionaritu a v čase proměnlivou volatilitu, 

jež je označována jako heteroskedasticita. Pokud je volatilita nekonstantní 

v čase, predikce získané prostřednictvím kopul mohou podhodnocovat 

nebo naopak nadhodnocovat skutečné výsledky. Nepřesnost těchto predikcí 

může ve výsledku vést k chybným odhadům budoucích zisků a ztrát. 

Za účelem filtrování efektu podmíněné volatility byly v osmdesátých letech 

minulého století navrženy GARCH modely, viz Bollerslev (1986). Když jsou 

finanční výnosy tzv. sériově korelovány, znamená to, že nízké a vysoké 

volatility mají tendenci nastávat v určitých shlucích a tedy v průběhu časové 

řady se vyskytují periody s nízkým nebo vysokým rozptylem. Tato skutečnost 

byla poprvé popsána Engelem (1982) v rámci tzv. ARCH modelů. GARCH 

model je právě zobecněním ARCH původního ARCH modelu, kde chyba 

rozptylu je specifikována prostřednictvím autoregresního (ARMA) modelu. 

GARCH modely byly použity ve finančních časových řadách za účelem 

predikce podmíněného rozptylu, viz Angelidis et al. (2004) nebo Lu et al. 

(2014). Nejčastěji používanou specifikací je GARCH (1,1) model. Příkladem 

jsou Hansen a Lunde (2005), kteří srovnávali 330 různých modelů typu 
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GARCH a zjišťují, že neexistuje žádný důkaz o tom, že GARCH(1,1) 

poskytuje horší výstupy než ostatní specifikace GARCH( ) pro různé 

hodnoty  a . 

Cílem tohoto článku je nejprve zkoumat vliv různých kopul na přesnost VaR 

odhadů a následně nalézt model vhodný při aplikaci na akciové portfolio. 

Volatilita jednotlivých akciových trhů je modelována prostřednictvím 

asymetrické specifikace GARCH modelu, konkrétně aplikací GJR-GARCH 

modelu. Celkově je použit dvoustupňový model Copula-GJR-GARCH, který 

zkoumá strukturu závislosti denních výnosů na akciových trzích. Za prvé, 

řada denních dat v podobě logaritmických výnosů je filtrována pomocí 

modelu GJR-GARCH s cílem získání tzv. standardizovaných reziduí 

a vytvoření marginálních rozdělení. Za druhé, dvě eliptické a tři 

archimedovské kopule jsou aplikovány za účelem realizace vícerozměrného 

rozdělení zahrnujícího všechny použité řady. Následně je získané rozdělení 

použita pro odhad VaR, přičemž nakonec jsou diskutovány některé zajímavé 

výsledky spojené s odhadem VaR. 

2 MODELY 

V této kapitole je představena metodologie použitá v tomto článku. Dle 

Joriona (2001) je Value at Risk (VaR) definován jako nejhorší očekávaná 

ztráta v rámci daného časového horizontu a dané úrovně konfidence 

(spolehlivosti), a to za předpokladu normálních tržních podmínek. Například, 

portfolio manažer může říci, že jedno-denní VaR daného portfolia je na 99% 

úrovni konfidence 1 mil. EUR. Jinými slovy to znamená, že v rámci 100 dnů 

bude denní ztráta přesahovat 1 mil. EUR pouze v 1 % sledovaného časového 

horizontu – tj. v jeden den. Ve skutečnosti určuje VaR nejhorší možnou 

ztrátu, která nastane v případě, že nedojde k žádným neočekávaným 

negativním událostem. Toto je samozřejmě problém, který je ještě umocněn 

současným vysoce volatilním vývojem finančních trhů a tedy možnou 

přítomností určitých negativních událostí. 

Matematicky vyjádřeno, VaR představuje podmíněný kvantil rozdělení 

výnosů a ztrát daných aktiv. K jeho hlavním výhodám lze řadit jednoduchost, 

široká aplikovatelnost a univerzálnost. Pro jeho bližší specifikaci nyní 

uvažujme stejně rozdělené nezávislé náhodné veličiny  

reprezentující finanční výnosy. V další části této kapitoly je pro řadu výše 

uvedených výnosů představena koncepce modelů typu GARCH, jejímž cílem 

je z jednotlivých výnosových řad získání řad standardizovaných reziduí, jež 
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nepodléhají typickým problémům výnosových řad, jako proměnlivost střední 

hodnoty a volatility v čase.  

2.1 GARCH model 

První výzkumy ohledně měnící se volatility výnosů v průběhu času pochází 

již z konce šedesátých let minulého století. Například  Fama et al. (1969) 

se ve své studii zabývali chováním investorů v reakci na konkrétní události. 

Ve svém výzkumu poskytli jasné důkazy, které naznačují, že chování 

investorů je výrazně ovlivněno minulými událostmi. Tedy lze očekávat, 

že volatilita se bude v čase měnit. 

Uvažujme řadu výnosů  a předpokládejme, že v čase měnící se jak střední 

hodnotu, tak volatilitu, tj. 

,   (1) 

kde  je nepodmíněná střední hodnota časové řady,  pro , 

představuje autoregresní koeficient vycházející z AR(m) procesu, modelující 

v čase měnící se střední hodnotu výnosové řady. Ovšem daleko důležitější 

než podmíněná střední hodnota je podmíněná volatilita, vyplývající 

z nekonstantního rozptylu časové řady, neboli heteroscedasticity, 

viz například Tsay (2005). Základním přístupem pro zachycení podmíněné 

volatility je tzv. zobecněný model podmíněné vilatility (GARCH) navržený 

Bollerslevem (1986). Proměnná  ve výše uvedené rovnici (1) se nazývá 

inovace procesu časové řady. Engle (1982) ji definoval jako autoregresivní 

podmíněný heteroscedastický proces takový, že  

,    (2) 

kde  je podmíněná směrodatná odchylka (volatilita) výnosů, pro níž platí 

, kde  představuje informace o časové řadě známé 

až do času  a dále , tj.  jsou stejně rozdělení nezávislé 

náhodné veličiny s nulovou střední hodnotou a jednotkovým rozptylem. 

Základem pro GARCH modely byl model podmíněné heteroskedasticity 

(ARCH) navržený Englem (1982). Dle tohoto modelu pro podmíněnou 

volatilitu v procesu (1) platí 

,   (3) 
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kde  a  pro . Volatilita je tedy v rámci ARCH(q) 

modelu prezentována jako lineární kombinace  reziduálních čtverců. 

Problémem ARCH modelu je jeho neschopnost identifikovat autokorelační 

strukturu podmíněné volatility, vz Brooks (2008). Řešením je právě GARCH 

model. Obecně lze model GARCH(p,q) definovat jako 

, (4) 

kde ,  pro , resp. .Tedy podmíněná 

volatilita je v rámci GRACH modelu definována jednak prostřednictvím 

lineární kombinace reziduálních čtverců (stejně jako ARCH) a dále 

historických hodnot samotné podmíněné volatility. 

Model GARCH zcela neodráží povahu volatility výnosových časových řad. 

I když dobře charakterizují shlukování volatility, tak problém vyvstává 

z jejich neschopnosti modelovat asymetrické efekty v modelu, konkrétně 

pákový efekt. O pákovém efektu hovoříme v případě, kdy je „chtěný vývoj“ 

časové řady negativně korelován změnami volatility, a to ve smyslu, 

že volatilita se snižuje například při růstu výnosů, resp. poklesu nákladů – 

tj. při „dobrém“ vývoje řady, a naopak ke zvyšování volatility dochází 

při poklesu výnosů, resp. růstu nákladů – tj. při „špatném“ vývoji řady. Jinými 

slovy jde o to, že předchozí modely závisí na čtvercích reziduí, a tedy efekt 

způsobený pozitivním šokem je stejný jako v případě negativního šoku. 

Za účelem zachycení pákového efektu bylo navrženo několik inovací 

stávajících GARCH modelů, přičemž k nejpoužívanějším patří GJR-GARCH 

model navržený Glostenem et al. (1993), viz například Pacelli (2012), Thorlie 

et al (2014) nebo Ayodeji (2015). Pro podmíněný rozptyl odhadnutý GJR-

GARCH(p,q) modelem platí 

,        (5) 

kde , , , , pro , resp.  a 

dále pro stacionaritu modelu je nutné splnění podmínky . 

Koeficient  je právě indikátorem přítomnosti pákového efektu. 

Struktura závislosti je důležitým zdrojem informací s cílem zajištění zisků 

a zabránění ztrátám při správě akciových portfolií. Proto ji je třeba při vývoji 

modelu brát v úvahu. V následující části je představena metodika 

pro modelování struktury závislosti finančních časových řad filtrovaných 
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modelem AR-GARCH. Je známo, že finanční výnosové řady mají poměrně 

vysokou korelaci v oblasti chvostů rozdělení, tj. v rámci extrémních událostí. 

Kopule představují účinný nástroj pro modelování těchto závislostí. 

2.2 Kopule 

Statistické vlastnosti a aplikace kopul byly široce studovány v mnoha pracích, 

jako například Demarta a McNeil (2005) nebo Trivedi a Zimmer (2005). 

Kopule je funkce, která kombinuje jednorozměrná marginální rozdělení 

za účelem konstrukce společného vícerozměrného rozdělení se specifickou 

strukturou závislostí. Tento koncept byl představen Sklarem (1959) 

a je založen na tvrzení, že libovolná -rozměrná sdružená distribuční funkce 

 spojitých náhodných veličin  může být rozložena 

do  jednorozměrných distribučních funkcí  a kopule , 

která popisuje strukturu závislostí mezi jednotlivými náhodnými veličinami. 

Nechť  je -rozměrný vektor se sdruženou distribuční 

funkcí  a marginálními distribučními funkcemi 

. Pak existuje sdružená distribuční funkce  definovaná 

na intervalu , s marginálními distribučními funkcemi  

definovanými na , taková, že platí 

. (6) 

Dále, v případě spojitosti marginálních distribučních funkcí  

pro  existuje jediná . Funkce  je nazývána kopulí a  

představuje tzv. -variační distribuční funkci s marginálními distribučními 

funkcemi . Definujme  jako , pak platí, že , 

tj.  je náhodná veličina s rovnoměrným rozdělením. Nyní kopuli  vyjádřit 

úpravou (5) do tvaru 

,    (7) 

kde  označuje inverzní distribuční funkci . 

Ze standardních kopulí lze jmenovat Normální a Studentovou kopuli, 

jež spadají do třídy tzv. eliptických kopul a jsou charakterizovány 

symetrickou závislostí. Normální (Gaussova) kopule reprezentuje lineární 

závislost v podobě korelační matice. Studentova kopule oproti Gaussovi 

kopule dokáže zachytit významnější závislosti na chvostech rozdělení. 

Důležitým parametrem Studentovi kopule je počet stupňů volnosti, s jehož 

růstem se Studentova kopule přibližuje Gaussovi kopule. Významnou 
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nevýhodou Studentovi kopule je, že nerozlišuje levý a pravý chvost rozdělení, 

jinými slovy pracuje s předpokladem současného výskytu extrémně nízkých 

a extrémně vysokých hodnot. Tuto nevýhodu eliminuje aplikace 

Archimédovských kopul. Do této třídy kopul patří zejména Claytonova 

kopule, jež představuje asymetrickou kopuli, vykazující závislost v levých 

chvostech marginálních rozdělení. A rovněž Gumbelova kopule, jež naopak 

vykazuje závislosti v pravých chvostech rozdělení. Poslední kopulí, 

která je uvažována v tomto článku, je Frankova kopule, jež se zaměřuje 

na závislosti mimo chvosty. 

3 DATA 

V tomto článku pracujeme s datovou sadou obsahující logaritmické výnosy 

čtyř akciových indexů, a to českého PX, německého DAX 30, francouzského 

CAC 40 a amerického S & P 500. Datový vzorek pokrývá období od 2. ledna 

2003 do 31. srpna 2016, tj. obsahuje celkem 3425 hodnot.  Za účelem 

představení analyzovaných dat jsou nejprve prezentovány popisné statistiky 

reprezentující uvedený soubor. Vzhledem k většímu časovému rozsahu je 

pro větší přehlednost soubor rozdělen do tří částí, reprezentující různá období 

hospodářského cyklu v rámci sledovaného datového vzorku. První soubor dat 

obsahuje časové období od 2. ledna 2003 do 28. prosince 2007 a je označen 

jako předkrizový vzorek. Pro každý index je v souboru obsaženo 

1253 pozorování. Druhý soubor údajů se týká krizového období a zahrnuje 

časový úsek od 2. ledna 2008 do 29. června 2012, obsahující obsahuje 

1130 pozorování. Poslední soubor údajů se týká období po krizi 

od 2. července 2012 do 31. srpna 2016 a zahrnuje celkem 1042 pozorování. 

Celkově tedy máme k dispozici 3425 hodnot. Obrázek 1 níže ilustruje 

relativní cenové pohyby každého indexu. Počáteční úroveň každého indexu 

byla jednotkově normalizována, aby se usnadnilo srovnání jejich relativních 

výkonů. 
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Obrázek 1: Relativní cenové pohyby použitých indexů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 6 v příloze zobrazuje hlavní popisné statistiky denních výnosů 

pro naše indexy. Průměr a medián výnosů je malý a kladný před a po krizi 

a negativní během krize. Hodnoty šikmosti jsou vzájemně podobné 

a nenulové ve všech obdobích. Z tohoto důvodu lze rozdělení představující 

jednotlivé výnosy považovat za asymetrická. Dále si lze všimnout, 

že v naprosté většině případů převládá záporná šikmost, na základě čehož lze 

usuzovat, že pravděpodobnost výskytu extrémní ztráty je vyšší než v případě 

pravděpodobnosti výskytu extrémního zisku. Špičatost je nejvyšší během 

krize, a tedy právě krizové období je nejbohatší na přítomnost extrémních 

událostí, ať již negativních či pozitivních. 

Předtím, než přistoupíme k modelování marginálních rozdělení a jejich 

vzájemných závislostí, ověříme nejprve některé typické požadované vlastnosti 

kladené na logaritmické výnosy, a to normálnost a identické a nezávislé 

rozdělení. Abychom zjistili, zda jsou výnosy indexů normálně distribuovány, 

používáme Jarque-Bera test s nulovou hypotézou předpokládající normalitu 

testovaného rozdělení. Výsledkem je zamítnutí nulové hypotézy na 1% 

hladině významnosti, a to ve všech řadách a všech třech obdobích. 

Provedením Portmanteau Q testu kontrolujeme přítomnost autokorelace 

způsobující porušení nezávislosti střední hodnoty jednotlivých časových řad. 

Hodnota 1 v tabulce 6 představuje na 1% hladině významnosti zamítnutí 

nulové hypotézy, předpokládající nulovou autokorelaci. Z tabulky je patrné, 

že v naprosté většině případů jsou řady výnosů zatíženy v čase měnící 

se střední hodnotou. Výjimkou jsou některé řady výnosů z předkrizového 

a pokrizového období. Konečně, Engleův ARCH test zamítá nulovou 
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hypotézu (hodnoty 1 v tabulce 6) tvrdící, že v řadě výnosů neexistují žádné 

ARCH efekty ve prospěch alternativního modelu ARCH s jednou zpožděnou 

inovací, tj. ARCH(1). 

Výše uvedená analýza se vztahovala na zvlášť na tři různá období. Pokud 

se nyní zaměříme na poslední tři realizované testy, pak je zřejmé, že v rámci 

celého vzorku docházíme ve všech čtyřech řadách k zamítnutí nulových 

hypotéz. Tedy řady výnosů sledovaných indexů vykazují nenormalitu, 

podmíněnou střední hodnotu a podmíněnou volatilitu. Vzhledem k této 

skutečnosti je nutné v rámci další analýzy aplikovat AR model pro odstranění 

sériové korelace a následně GJR-GARCH model pro řešení problémů 

s podmíněnou volatilitou. Celkově se zdá, že AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 

s inovacemi Studentova t rozdělení s  stupni volnosti je nejvhodnějším 

modelem. Rozdíl v hodnotách GJR-GARCH( ) je poměrně malý, proto 

jsme zvolili model s méně parametry. Všimněte si, že GARCH(1,1) 

je nejpoužívanější heteroscedastický model ve finančních časových řadách, 

viz například Brooks (2008). Tabulka 1 uvádí odhady parametrů AR(1)-GJR-

GARCH(1,1) získaných metodou maximální věrohodnosti pro celý datový 

vzorek (pokrývající období od 2003 do srpna 2016).  

Tabulka 1: Parametry AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 

Parametr PX SP500 CAC40 DAX 

 

0,0003 0,0002 0,0005 0,0008 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

 

-0,095 -0,100 -0,064 -0,074 

(0,025) (0,027) (0,029) (0,031) 

 

0,000 0,000 -0,314 0,000 

(0,000) (0,000) (0,088) (0,000) 

 

0,139 -0,090 0,120 0,046 

(0,029) (0,010) (0,023) (0,010) 

 

0,156 0,080 -0,183 1,025 

(0,060) (0,027) (0,032) (0,013) 

 

0,841 0,893 0,975 0,896 

(0,030) (0,020) (0,009) (0,021) 

 

10,483 10,196 14,895 9,576 

(2,509) (3,019) (6,080) (2,982) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z vyjádření (7) plyne, že kopule má standardní rovnoměrné marginální 

rozdělení. Abychom získali toto rozdělení, standardizujeme rezidua získaná 

z AR(1)-GJR-GARCH(1,1) modelu a následně je transformujeme do hodnot 

rovnoměrně rozdělené náhodné veličiny na intervalu . K tomuto účelu je 

použita pravděpodobnostní integrální transformace, viz například Brooks 

(2008). K modelování struktury závislostí s takto rozděleným souborem 

hodnot jsou použity jednak Gaussova a Studentova kopule, jako zástupci 

eliptických kopul a za zástupce archimedovské třídy kopul pracujeme 

s Gumbelovou, Claytonovou a Frankovou kopulí. 

Ještě před aplikací uvedených kopul je nutné získat ucelenější představu 

o struktuře závislostí mezi sledovanými indexy. Za tímto účelem aplikujeme 

kvantilovou závislost, viz například Pattonem (2012). Získané výsledky jsou 

prezentovány ve formě grafů kvantilových závislostí na obrázku 2 v příloze. 

Opět pro větší přehlednost pracujeme s třemi soubory dat, pokrývajícími 

předkrizové, krizové a pokrizové období, tak jak jsou představeny na začátku 

této části. Výhodou kvantilové závislosti od pro tyto účely častěji používané 

prahové korelace, viz Ang a Chen (2002), je skutečnost, že zohledňuje rovněž 

nelinearitu závislostí. Grafy kvantilových závislostí jsou konstruovány 

pro  a zvlášť pro každou dvojici použitých indexů. 

Zde poznamenejme, že vzhledem k počtu čtyř indexů získáváme , tj. šest 

různých dvojic. Z uvedených grafů je patrné, že závislosti v levých chvostech 

jsou silnější než v pravých chvostech jednotlivých rozdělení společných 

pro obě sledované řady – tato skutečnost je zřetelná především v krizovém 

a částečně pokrizovém období. Zjištěné skutečnosti představují z hlediska risk 

managementu velmi důležité informace. Jednak vidíme, že portfolia složená 

z různých kombinací akciových indexů jsou v mimo krizových obdobích 

relativně vysoce diverzifikovaná, ovšem v obdobích spojených s poklesem 

výkonu indexů jejich vzájemná závislost dosahuje vysokých hodnot. 

4 VÝSLEDKY 

Nyní konstruujeme čtyřrozměrné rozdělení spojující rozdělení jednotlivých 

indexů. K tomuto účelu používáme výše představené kopule. Pro zjištění, zda 

jsou pro použitá data vhodné kopule založené na AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 

modelu, provádíme testy dobré shody, jež měří, jak dobře model odpovídá 

datům, viz například Genest et al. (2009). Za tímto účelem realizované 

postupy jsou založeny na porovnání empirické kopule  a odpovídající 
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teoretické kopule , kde empirická kopule je definována dle Deheuvels 

(1979). Konkrétně dle Genest et al. (2009) aplikujeme Cramer-von Mises 

(CvM) testovací statistiku , pro níž platí 

.   (8) 

Statistika (8) měří čtverec odchylky empirické kopule od teoretické kopule 

odpovídajícího tvaru. Tedy malá hodnota  znamená, že model s danou 

teoretickou kopulí  je dobře specifikován.  

Tabulka 2: Výsledky testu dobré shody dle Genest et al. (2009) 

Kopule Gauss Student Clayton Gumbel Frank 

Stupně 

volnosti 

- 47,361 - - - 

P-hodnota 0,255 0,264 0,112 0,001 0,05 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 2 prezentuje p-hodnoty testovací statistiky  v (8) při použití různých 

teoretických kopul. Z tabulky je patrné, že Studentova t-kopula s 47 stupni 

volnosti je s p-hodnotou 0,264 nejlepší variantou pro popis analyzovaných dat 

reprezentovaných rezidui AR(1)–GJR-GARCH (1,1) modelu. Podobného 

výsledku je dosaženo použitím Gaussovy kopule. Zde dodejme, že obě kopule 

jsou symetrické, tedy zdá se, že společné rozdělení výnosů výše 

představených výnosů vykazuje silné známky symetrie. Použití asymetrické 

Gumbelovy kopule je zamítnuto. Tedy nelze předpokládat, že by pravé 

chvosty rozděleních vykazovaly vyšší závislosti než levé chvosty. Naopak 

Claytonova kopule, jež je rovněž měří asymetrické závislosti, ovšem tentokrát 

v levých chvostech, je prostřednictvím CvM testovací statistiky určena jako 

vhodná kopule pro dostatečně dobrý popis použitých dat. Vhodnost použití 

symetrické Frankovy kopule je na 5% hladině významnosti rovněž potvrzena. 

Tedy lze říci, že získané výsledky v rámci čtyřrozměrného rozdělení 

zahrnujícího všechny použité indexy do jisté míry kopírují výsledky získané 

na základě kvantilové závislosti. 

Nyní lze přistoupit k realizaci hledaných VaR odhadů. V rámci těchto 

realizací používáme všechny kopule, a to tedy i Gumbelovu kopuli, jejíž 

výkonnost byla v rámci výše představeného modelu použitím testu dobré 

shody zpochybněna. Důvodem tohoto postupu je skutečnost, že požadujeme 

zjistit, jak se tyto kopule chovají v rámci VaR odhadů. Odhad VaR lze provést 

pomocí několika různých metod, viz například Alexander (2008). V tomto 
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článku je použita simulace Monte Carlo. Tedy pomocí všech použitých kopul 

provádíme simulaci Monte Carlo, která generuje 200 000 simulovaných 

pozorování pro společné čtyřrozměrné normální rozdělení. V simulačním 

algoritmu jako vstupy používáme odhadované parametry modelu AR(1)-GJR-

GARCH(1,1) založeného na kopulích.  

Celý proces vytváření čtyřrozměrného rozdělení pro odhad VaR lze shrnout 

do následujících pěti kroků: 

Krok 1:  Získání standardizovaných reziduí na základě AR(1)-GJR-GARCH 

(1,1) modelu. 

Krok 2. Transformace standardizovaných reziduí na hodnoty rovnoměrně 

rozdělené náhodné veličiny na intervalu [0,1]. Celkově uvažujeme 

čtyři náhodné veličiny . 

Krok 3. Na základě Monte Carlo simulace generujeme 200 000 hodnot 

náhodných veličin . 

Krok 4. Získáváme  za účelem zpětné transformace 

rovnoměrně rozdělených dat do původních jednotek. 

Krok 5. Pro každou z kopul získáváme čtyřrozměrné rozdělení pro realizaci 

jedno-denních odhadů VaR pro 90%, 95% a 99% spolehlivosti.  

Modely VaR jsou užitečné pouze tehdy, pokud přesně předpovídají budoucí 

rizika. Aby bylo možné vyhodnotit kvalitu odhadů, modely by měly být vždy 

testovány vhodnými metodami. Zpětné testování neboli backtesting 

představuje postupy, při nichž jsou skutečné zisky a ztráty systematicky 

porovnávány s odpovídajícími odhady VaR. Jako nejjednodušší formu 

zpětného testování používáme Kupiecův test (UC), který zkoumá, zda 

je frekvence nepřesností (poruch) VaR odhadů v určitém časovém intervalu 

v souladu s vybranou úrovní spolehlivosti. Nevýhodou Kupiecova testu je 

jeho neschopnost určit, zda jsou poruchy náhodné. Tento problém lze vyřešit 

použitím Christoffersenova testu podmíněného pokrytí (IND), viz Alexander 

(2008). Tento test zkoumá, zda pravděpodobnost porušení odhadů VaR závisí 

na tom, zda došlo k porušení VaR v předchozí den. Jinými slovy ověřuje, zda 

jednotlivá selhání (poruchy) jsou navzájem v čase nezávislá. Oba předchozí 

testy lze spojit do jednoho statistického testu, jež ověřuje jak počet selhání, 

tak jejich nezávislost v čase. Jedná se kombinovaný podmíněný test (CC), 

viz Jorion (2007) pro podrobnosti. Označme testovací statistiku Kupiecova 
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testu jako  a dále testovací statistiku testu podmíněného pokrytí jako . 

Pak pro testovací statistiku CC testu platí . 

Pro účely zpětného testování definujeme tréninkový vzorek sestávající z 250 

pozorování. Vzorek se používá k odhadu parametrů modelu Value at Risk. 

Tento trénovací vzorek se postupně posunuje přes celé období, přičemž jeho 

délka zůstává konstantní. Výsledkem tohoto postupu jsou série odhadů VaR 

pokrývající vzorek od 251. do 3425. hodnoty. Tímto způsobem získáme 

celkem 3175 jedno-denních VaR odhadů. Výsledky zpětného testování, 

prezentované dále, jsou založeny na odlišných AR(1)-GJR-GARCH(1,1)-

kopulích při aplikacích Monte Carlo simulací, viz postup představený výše. 

Pro získání většího přehledu o výkonnosti představených modelů založených 

na kopulích, jsou dále aplikovány další dvě metody pro odhad VaR. Jedná 

se o tradiční přístupy blíže diskutované například Alexanderem (2008), 

konkrétně variančně-kovarianční metoda, předpokládající normalitu rozdělení 

výnosů a metodu založenou na historické simulaci, jež je založená na aplikaci 

empirického rozdělení. 

Výsledky zpětného testování při aplikaci výše představených testů jsou 

prezentovány v tabulkách 3 až 5. Konkrétně tabulka 3 představuje p-hodnoty 

UC testu, tabulka 4 pak p-hodnoty IND testu a konečně p-hodnoty CC testu 

jsou uvedeny v tabulce 5. Testy jsou realizovány na 1% hladině významnosti 

a v případě, že p-hodnota nabyde hodnoty rovné nebo menší než 0,01, 

zamítáme nulovou hypotézu o vhodnosti dané metodiky pro odhad VaR. 

Označení A, resp. Z v tabulkách 3 až 5 značí přijmutí (staticky přesněji 

„nezamítnutí“), res. zamítnutí nulové hypotézy. Dle UC testu poskytuje 

nejhorší výkon model založený na Gumbelově kopuli, kdy je přesnost této 

metodiky pro odhad VaR na všech uvedených úrovních spolehlivosti 

zamítnuta. Stejného výsledku je dosaženo aplikací komplexního CC testu. 

Tedy zde jsem ve shodě se závěrem testu dobré shody, jež její použití v rámci 

aplikace AR(1)-GJR-GARCH(1,1) modelu pro sledované čtyřrozměrné 

rozdělení zcela zamítl. Použití Gumbolovy kopule tak prochází pouze 

přes Christoffersenův test podmíněného pokrytí. Ovšem nutno dodat, že tento 

test potvrzuje bez rozdílu kvalitu všech modelů založených na kopulích. 

Z ostatních archimedovských kopul poskytují Claytonova a Frankova kopule 

totožné výsledky. Tedy, i když se mezi standardizovanými rezidui výnosů 

jednotlivých indexů prokazatelně vyskytují asymetrie, z hlediska aplikace 

archimedovských kopul nelze tyto asymetrie v rámci odhadů VaR považovat 

za důležité. Celkově, dle použitých testů, nejlepší výkon při odhadu VaR 
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poskytuje model s aplikací Studentovy kopule, což potvrzuje předpoklad 

o nevýznamnosti asymetrických závislostí mezi sledovanými indexy 

při odhadu VaR. 

Ze zbývajících přístupů, vhodnost varianční-kovarinační metody, 

předpokládající normální rozdělení, je potvrzena pouze UC testem. Ostatní 

testy přesnost této metody zamítají. Ovšem, jak již bylo uvedeno výše, 

výsledky UC testu lze považovat pouze za orientační a nikoliv za směrodatné. 

Tedy použití varianční-kovarinční metody se pro sledovaný typ dat ukazuje 

jako nedostatečné. Historická simulace dosahuje oproti VC metodě lepších 

výsledků, ovšem problém představuje rozptyl jejich odhadů. V tomto ohledu 

uveďme, že právě modely založené na kopulích poskytuji nejstabilnější 

odhady. 

Tabulka 3: Výsledky Kupiecova testu 

  P-hodnota 

Metoda 0,9 Výsledek 0,95 Výsledek 0,99 Výsledek 

Variance-

kovariance 0,196 A 0,148 A 0,000 Z 

Gumbel kopule 0,000 Z 0,000 Z 0,004 Z 

Frank kopule 0,000 Z 0,000 Z 0,161 A 

Clayton kopule 0,000 Z 0,000 Z 0,257 A 

Student kopule 0,004 Z 0,699 A 0,905 A 

Normal kopule 0,002 Z 0,699 A 0,905 A 

Historická simulace 0,000 Z 0,000 Z 0,722 A 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 4: Výsledky Christoffersenova testu podmíněného pokrytí 

  P-hodnota 

Metoda 0,9 Výsledek 0,95 Výsledek 0,99 Výsledek 

Variance-

kovariance 0,000 Z 0,000 Z 0,000 Z 

Gumbel kopule 0,104 A 0,635 A 0,813 A 

Frank kopule 0,023 A 0,393 A 0,684 A 

Clayton kopule 0,153 A 0,393 A 0,659 A 

Student kopule 0,568 A 0,986 A 0,541 A 

Normal kopule 0,561 A 0,985 A 0,541 A 

Historická simulace 0,000 Z 0,000 Z 0,518 A 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 5: Výsledky Christoffersenova kombinovaného podmíněného testu 

  P-hodnota 

Metoda 0,9 Výsledek 0,95 Výsledek 0,99 Výsledek 

Variance-

kovariance 0,000 Z 0,000 Z 0,000 Z 

Gumbel kopule 0,000 Z 0,000 Z 0,004 Z 

Frank kopule 0,000 Z 0,000 Z 0,145 A 

Clayton kopule 0,000 Z 0,000 Z 0,224 A 

Student kopule 0,247 A 0,699 A 0,533 A 

Normal kopule 0,543 A 0,249 A 0,278 A 

Historická simulace 0,000 Z 0,000 Z 0,461 A 

Zdroj: vlastní zpracování 

5 ZÁVĚR 

Znalost struktury závislostí mezi jednotlivými aktivy obsaženými v portfoliu 

je v rámci procesu měření a řízení tržních rizik nezbytná. Především je tato 

znalost důležitá při odhadu value at risk (VaR), představující maximální 

možnou ztrátu, jež může v rámci daného časového horizontu a dané 

spolehlivosti portfolio utrpět. V minulých letech byly tradiční přístupy 

pro odhad VaR jako historická simulace a varianční-kovarianční metoda 

doplněny flexibilnějšími přístupy založenými na kopulích. Cílem tohoto 

článku bylo nalézt vhodnou metody pro odhad VaR akciového portfolia 

respektující jak typické rysy finančních časových řad jako nenormalitu 

výnosů, podmíněnost střední hodnoty a volatility, stejně jako skutečnou 

struktur závislostí. 

Za účelem naplnění uvedeného cíle byla nejprve realizována předběžná 

analýza výnosových řad čtyř akciových indexů. Hlavním požadavkem této 

analýzy bylo ověřit některé typické předpokládané vlastnosti logaritmických 

výnosů. Bylo zjištěno, že jednotlivá rozdělení výnosů mají nenulové, 

konkrétně záporné šikmosti a vyšší špičatosti. Celkově tento výsledek 

indikuje vyšší pravděpodobnost výskytu extrémních událostí, než odpovídá 

normálnímu rozdělení. Dále vzhledem k negativním hodnotám šikmostí 

se jeví, že extrémní ztráty se vyskytují častěji než extrémní zisky. Dalšími 

potvrzenými rysy bylo porušení předpokladu iid, tj. nezávislosti parametrů 

jednotlivých rozdělení, což bylo způsobeno přítomností v čase měnící 

se střední hodnoty a volatility výnosů.  K vyřešení tohoto problému byl použit 

model AR(1)-GJR-GARCH(1,1) s inovacemi odpovídajícími Studentovu 

t rozdělení, přičemž výstupem aplikace tohoto modelu na každou z řad 
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výnosů byly řady standardizovaných reziduí, splňujícími výše uvedený 

požadavek na iid. Druhým krokem byla aplikace pěti různých kopul s cílem 

získat společné čtyřrozměrné rozdělení použitých výnosů. Posledním krokem 

bylo prostřednictvím Monte Carlo simulace realizovat jednodenní VaR 

odhady na 90%, 95% a 99% úrovni spolehlivosti. 

Použitím Kupiecova testu, Christoffersenova testu podmíněného pokrytí testu 

nezávislosti Christoffersenova kombinovaného podmíněného testu bylo 

zjištěno, že AR(1)-GJR-GARCH(1,1)-Studentova a Normální kopule 

poskytuje nejlepší výsledky na všech úrovních spolehlivosti. Dobré výsledky 

poskytují rovněž AR(1)-GJR-GARCH(1,1) modely s aplikací Claytonovy 

a Frankovy kopule, jejichž úspěšnost potvrzují všechny testy pro 99% úroveň 

spolehlivosti VaR. Výkonnost Gumbelovy je pro všechny spolehlivosti VaR 

všemi použitými testy zamítnuta.  

Vhodnost varianční-kovarinační metody, předpokládající normální rozdělení, 

je potvrzena pouze UC testem. Ostatní testy přesnost této metody zamítají. 

Tedy použití varianční-kovarinční metody se pro sledovaný typ dat ukazuje 

jako nedostatečné. Historická simulace dosahuje oproti VC metodě lepších 

výsledků, ovšem problém představuje rozptyl jejich odhadů. V tomto ohledu 

uveďme, že právě modely založené na kopulích poskytuji nejstabilnější 

odhady. 

Celkově tedy docházíme k závěru, že, že přístupy založené na AR-GJR-

GARCH s aplikací symetrické Studentovy a Normální kopule a dále s aplikací 

asymetrické Claytonovy a symetrické Frankovy kopule překonávají tradiční 

historickou simulaci a varianční-kovarianční metodu. Ze zjištěných výsledků 

je dále patrné, že i když se v závislostech mezi jednotlivými výnosy vyskytují 

asymetrie, nelze říci, že by kopule zohledňující asymetrii podávaly lepší 

výkony. Ovšem kromě asymetrie v závislostech je v poslední době studována 

rovněž dynamika závislostí. Další výzkum lze proto orientovat na v současné 

době aktuální problém nekonstantnosti struktury závislostí v čase, jenž stojí 

za vznikem a rozvojem dynamických kopul, viz Blasques et al (2014), 

Blasques a Lucas (2016) nebo Koopman et al (2016). Právě aplikace tohoto 

typu kopul v rámci diverzifikace portfolia představuje nové možnosti 

efektivního risk managementu. 



AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně 

39 

POUŽITÉ ZDROJE 

[1] ALEXANDER, C. Market Risk Analysis: Value at Risk Models. 

Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2008. ISBN: 978- 0470997888 

[2] ANG, A. a CHEN, J. Asymmetric correlations of equity portfolios. 

Journal of Financial Economics. 2002, 63(3): 443-494. ISSN: 0304-

405X. 

[3] ANGELIDIS, T., BENOS, A. a DEGIANNAKIS, S. The Use of 

GARCH Models in VaR Estimation. Statistical Methodology. 2004, 

1(2), 105-128. ISSN: 1572-3127. 

[4] AYODEJI, S. Modeling Asymmetric Effect in African Currency 

Market: The Case of Kenya. Journal of Economics and Sustainable 

Development. 2015, 6(11): 65-76. ISSN: 2241-0384 

[5] BALI, T.G. a GOKCAN, S. Alternative approaches to estimating VaR 

for hedge fund portfolios. In SCHACHTER, B. Intelligent Hedge Fund 

Investing:  Successfully Avoiding Pitfalls Through Better Risk 

Evaluation. London: Risk Books, s. 253–277, 2004. ISBN: 978-

1904339229. 

[6] BLASQUES, F., JI, J. a LUCAS, A. Semiparametric Score Driven 

Volatility Models. Computational Statistics and Data Analysis. 2016, 

100(C): 58 – 69. ISSN: 0167-9473. 

[7] BLASQUES F, KOOPMAN S. J. a LUCAS, A. Stationarity and 

Ergodicity of Univariate Generalized Autoregressive Score Processes. 

Electronic Journal of Statistics. 2014, 8(1): 1088–1112. ISSN: 1935-

7524. 

[8] BOLLERSLEV, T. Generalized autoregressive conditional 

heteroscedasticity. Journal of Econometrics. 1986, 31(3): 307-327. 

ISSN: 0304-4076. 

[9] BROOKS, C. Introductory econometrics for finance. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2008. ISBN: 978-0521694681. 

[10] CZADO, C. SCHEPSMEIE, U. a MIN, A. Maximum likelihood 

estimation of mixed c-vines with application to exchange rates. 

Statistical Modelling. 2012, 12(3): 229–255. ISSN: 1471-082X. 



ACTA STING 

40 

[11] DEHEUVELS, P. La fonction de d´ependance empirique et ses 

propri´et´es. Un test non param´etrique d’ind´ependance. Academie 

Royale de Belgique. Bulletin de la Classe des Sciences. 1979, 65(6): 

274– 292. ISSN 0001-4141. 

[12] DEMARTA, S. a MCNEIL, A.J.  The t copula and related copulas. 

International Statistical Review. 2005, 73(1): 111–129. ISSN: 1751-

5823. 

[13] EMBRECHTS P. a WANG R. Seven Proofs for the Subadditivity of 

Expected Shortfall. Dependence Modeling. 2015, 3(1): 126-140. 

ISSN 2300-2298. 

[14] ENGLE, R. Autoregressive conditional heteroscedasticity with 

estimates of the variance of the U.K. inflation. Econometrica. 1982, 

50(4): 987-1007. ISSN: 0012-9682.  

[15] FAMA, E., FISHER, L., JENSEN, M. a ROLL, R. The adjustment of 

stock prices to new information. International Economic Review. 1969, 

10(1): 1-21. ISSN: 1468-2354. 

[16] GENEST, C., R´EMILLARD, B. a BEAUDOIN, D. (2009). Goodness-

of-fit tests for copulas: A review and a power study. Insurance: 

Mathematics and Economics. 44(2): 199-213. ISSN: 0167-6687. 

[17] GLOSTEN, L.R., JAGANNATHAN, R. a RUNKLE, D.E.. On the 

relation between the expected value And the volatility of the nominal 

excess return on stock. Journal of Finance. 1993, 48(5): 1779-1801. 

ISSN: 1540-6261. 

[18] HANSEN P.R. a LUNDE A. A forecast comparison of volatility 

models: Does anything beat a GARCH(1,1)? Journal of Applied 

Econometrics. 2005, 20(7): 873–889. ISSN: 1099-1255. 

[19] JOE, H. Asymptotic efficiency of the two-stage estimation method for 

copulabased models. Journal of Multivariate Analysis. 2005, 94(2): 

401–419. ISSN: 0047-259X. 

[20] JORION, P. Value at Risk: The New Benchmark for Managing 

Financial Risk. London: McGraw-Hill. 2007. ISBN: 978-0071464956. 

[21] KOOPMAN, S. J., LUCAS, A. a SCHARTH, M. Predicting Time-

Varying Parameters with Parameter-Driven and Observation-Driven 

Models. Review of Economics and Statistics. 2016, 98(1): 97-110. ISSN 

0034-6535. 



AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně 

41 

[22] LU, X. F., LAI, K. K. a LIANG, L. Portfolio value-at-risk estimation in 

energy futures markets with time-varying copula-GARCH model. 

Annals of Operations Research. 2014, 219(1): 333–357. ISSN: 0254-

5330. 

[23] PACELLI, V. Forecasting Exchange Rates: A Comparative Analysis. 

International Journal of Business and Social Science. 2012, 3(10): 145-

156. ISSN: 2219-6021. 

[24] PATTON, A.J. Copula methods for forecasting multivariate time series. 

In Forthcoming in the Handbook of Economic Forecasting. 2012, 1: 1-

76. [Online]. https://pdfs.semanticscholar.org/38cf/b828dcfc3eb4bff 

3f50504ecb9e5ee5f7b53.pdf. [cit. 20.11.2016].  

[25] QIAN, C. a GERLACH. R.H. The two-sided Weibull distribution and 

forecasting of financial risk. International Journal of Forecasting. 2013, 

29(4): 527-540. ISSN: 0169-2070. 

[26] SKLAR, A. Random variables, joint distribution functions, and copulas. 

Kybernetika. 1973, 9(6): 449-460. ISSN: 1805-949X. 

[27] THORLIE, M.A., SONG, L., WANG, X. a AMIN, M. Modeling 

Exchange Rate Volatility Using Asymmetric GARCH Models 

(Evidence from Sierra Leone). International Journal of Science and 

Research. 2014, 3(11): 1206-1214. ISSN: 2319-7064. 

[28] TRIVEDI, P. a ZIMMER, D. Copula Modeling: An Introduction for 

Practitioners. Foundations and Trends in Economics, 1(1): 1-111. 

[Online]. 

http://www.nowpublishers.com/article/DownloadEBook/ECO-005/. 

[cit. 29.11.2016]. ISBN: 978-1-60198-020-5. 

[29] TSAY, R.S. Analysis of Financial Time Series. New York: Wiley, 2005. 

ISBN: 978-0470414354. 

AUTOR 

Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA, Katedra financí, Fakulta ekonomických studií, 

Vysoká škola finanční a správní, Estonská 500, 101 00 Praha 10 – Vršovice, 

e-mail: jerabek@mail.vsfs.cz 



ACTA STING 

42 

AUTHOR 

Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA, Department of Finance, Faculty of Economic 

Studies, University of Finance and Administration, Estonská 500, 101 00 

Praha 10, Czech Republic, email: jerabek@mail.vsfs.cz 



AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně 

43 

PŘÍLOHY 

Tabulka 6: Název tabulky 

 PX DAX 30 CAC40 SP 500 

Před krizí (I. období) 

Průměr 0,001 0,001 0,001 0,000 

Medián 0,002 0,001 0,001 0,001 

Min -0,061 -0,074 -0,058 -0,036 

Max 0,071 0,058 0,070 0,035 

Sm. odch. 0,011 0,011 0,011 0,008 

Šikmost -0,615 -0,372 -0,055 -0,173 

Špičatost 4,558 4,241 3,935 1,687 

Jarque-Bera 1 1 1 1 

Q test 0 1 1 0 

ARCH test 1 1 1 1 

Během krize (II. období) 

Průměr -0,001 0,000 -0,001 0,000 

Medián -0,001 0,000 0,000 0,001 

Min -0,162 -0,073 -0,095 -0,095 

Max 0,124 0,108 0,106 0,110 

Sm. odch. 0,021 0,018 0,019 0,018 

Šikmost -0,392 0,203 0,224 -0,216 

Špičatost 9,758 4,748 4,625 5,746 

Jarque-Bera 1 1 1 1 

Q test 1 1 1 1 

ARCH test 1 1 1 1 

Po krizi (III. období) 

Průměr 0,000 0,000 0,000 0,001 

Medián 0,000 0,001 0,001 0,000 

Min -0,047 -0,071 -0,084 -0,040 

Max 0,045 0,049 0,046 0,038 

Sm. odch. 0,010 0,012 0,013 0,008 

Šikmost -0,291 -0,352 -0,359 -0,310 

Špičatost 1,655 1,766 2,680 1,867 

Jarque-Bera 1 1 1 1 

Q test 0 1 1 1 

ARCH test 1 1 1 1 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 2: Název obrázku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 


