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Abstrakt 

Táto práca sa zaoberá optimalizačnými modelmi finančných rizík. V prvej časti, ktorá je 

venovaná teoretickým východiskám, sú predstavené základné pojmy optimalizácie, modernej teórie 

portfólia, fundamentálnej a technickej analýzy a vybrané štatistcké pojmy. Predstavené sú základné 

princípy fungovania modernej teórie portfólia. V kapitole použité metódy a ich zdvôvodnenie bola použitá 

metóda pre analýzu a výber aktív Growth at A Reasonable Price (rast za rozumnú cenu) a metódy 

optimalizácie portfólia podľa Harryho Markowitza s vybranými prístupmi. Praktická časť je orientovaná 

na analýzu, výber aktív a zostavenie modelu optimalizácie portfólia podľa vybraných podmienok 

s dôrazom na minimalizáciu investičného rizika. Použité modely skúmajú zvolené dáta a sú riešené 

pomocou MS Excel doplnok Riešiteľ. 

Abstract 

This diploma thesis deals with optimization models of financial risks. The first part, which is 

devoted to the theoretical background, introduces the basic concepts of optimization, modern portfolio 

theory, fundamental and technical analysis and statistical background. The basic principles of operation 

of modern portfolio theory are presented. The methods for analysis and selection of assets called Growth 

at A Reasonable Price and portfolio optimization approach according to Harry Markowitz were used with 

selected methods. The practical part is focused on the data analysis, selection of assets and design of 

a portfolio optimization model according to selected conditions with an emphasis on minimizing 

investment risk. The used models examine the selected data and are solved using the MS Excel add-in 

Solver version. 

Kľúčové slova 

Optimalizácia, Moderná teória portfólia, Harry Markowitz, Portfólio, Efektívna hranica 

Keywords 

Optimization, Modern portfolio theory, Harry Markowitz, Portfolio, Efficient Frontier 
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1 ÚVOD 

K spracovaniu svojej diplomovej práce som si vybral tému optimalizácia finančných rizík. Táto 

diplomová práca sa venuje aplikácii metód teórie moderného portfólia k riešeniu optimalizačných 

problémov v investovaní a z nich plynúcich finančných rizík. 

V prvej časti práce s názvom súčasný stav/teoretické východiská sú priblížené pojmy z oblasti 

rizika a priblížené základné druhy cenných papierov, fundamentálnej a technickej analýzy, optimalizácia 

a moderná teória portfólia. Čitateľ sa zoznámi s cieľom investora, ktorým je snaha minimalizovať 

volatilitu a maximalizovať výnosnosť v pomere ku akceptovateľnej miere podstupovaného investičného 

rizika. 

Druhá časť sa venuje formulácií problémov a stanovovaní cieľov riešení. Nasledujúca časť sa 

venuje v práci použitým metódam a ich zdôvodneniu. V diplomovej práci sú použité metódy modernej 

teórie portfólia podľa Harryho Markowitza. 

Štvrtá časť sa venuje analýze súčasného stavu a vlastným výsledkom riešenia vybraných 

akciových titulov. S použitím predikčného modelu je následne odporúčaná optimálna skladba 

investičného portfólia z vybraných akciových titulov doplnená o výklad. Použité modely sú formulované 

pomocou doporučení vychádzajúcich z historického vývoja cien týchto titulov a teda nezahŕňajú všetky 

známe investičné riziká.  

 Investori vždy stoja pred otázkou, do ktorých z na trhu dostupných aktív investujú svoj kapitál. 

V prvej polovici 20.teho storočia sa investori a inštitúcie snažili vybrať ten v pomere výnos/riziko najlepší 

cenný papier za čo najlepšiu trhovú cenu. V prípade nájdenia takéhoto cenového papiera o ktorom sa 

domnievali, že je podhodnotený, uskutočnili výhodný nákup a neskôr ho predali s cieľom dosiahnutia 

zisku. Všetky odhady boli robené na základe očakávanej hodnoty akcií, pričom investori nezohľadňovali 

možné riziko, plynúce z  očakávaných výnosov z týchto cenných papierov (Abdelmalak, 2017) 

V roku 1959 bola predstavená moderná teória portfólia podľa Harryho Markowitza, a od tohoto 

momentu sa stala základným kameňom finančného a investičného priemyslu. Jedným z moderných 

predpokladov teórie portfólia je to, že investori sú averzní k riziku, teda prijímajú racionálne rozhodnutia 

s cieľom maximalizovať svoj investovaný kapitál. Na základe tohto predpokladu Harry Markowitz zostavil 

model teórie moderného portfólia založený na strednej hodnote výnosu a rozptyle, kde investori 

maximalizujú očakávaný výnos, pričom si zachovávajú konštantnú mieru rizika (rozptyl) a držia 

očakávanú konštantnú mieru návratnosti pričom si investori si vyberú portfólio, ktoré minimalizuje vplyv 

rizík na ich investovaný kapitál. Markowitz navrhol, aby investori vyberali cenné papiere na základe 

vzťahu medzi rôznymi dostupnými cennými papiermi, použiteľnými na alokovanie voľného kapitálu. 

(Markowitz, 1959). 

Jedným z najdôležitejších záujmov investorov všetkých čias je výber najlepších investičných 

príležitostí na maximalizáciu hodnoty ich investícií. Rozhodovanie o investičných možnostiach je veľmi 
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dôležité, náročné a zložité najmä pre veľké finančné inštitúcie, ako sú banky, poisťovacie, investičné 

a obchodné inštitúcie, reálne štáty a verejný sektor, ktoré hľadajú možnosti vysokej návratnosti pri 

primeranom riziku. Existuje celý rad možností investovania, ale žiadna z nich nie je vždy jediná tou 

najlepšou voľbou, čo značí, že racionálny investor hľadá vždy kombináciu týchto titulov, kvôli 

diverzifikácií, na rozloženie rizika možnej straty. Riziko vyplýva z neistoty z údajov trhu, ako je 

predpoveď budúcej návratnosti investícií. Kvalitne prevedená diverzifikácia pomáha znižovať volatilitu 

portfólia a to za predpokladu, že aktíva portfólia sú normálne distribuované, potom sa cena všetkých 

aktív nemení rovnakým smerom v rovnakom čase a rovnakou rýchlosťou (Freml, 2017). 

Každý investor si musí uvedomiť, že investícia má dve strany, ktorými sú podstupované riziko 

a návratnosť tejto investície. Azda najznámejším pravidlom vo svete financií alebo svete ako takom 

platí, že ten, kto hľadá vyššiu návratnosť, musí očakávať aj podstúpenie vyššieho rizika, a opačne.  
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2 SÚČASNÝ STAV / TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Druhá kapitola diplomovej práce objasňuje teoretické základy pre analýzu riešenej problematiky 

a následného návrhu riešenia. Ďalej zahŕňa základy optimalizácie, štatistického pozadia, rizika, analýz 

akciového trhu a v neposlednom rade sa venuje základom modernej teórie portfólia. 

2.1 RIZIKO 

Pojmy, ktoré sú veľmi príbuzné, avšak kvalitatívne rozdielne, označujeme pojmom riziko. Podľa 

Tichého definícia rizika znie: „Ukazuje sa, že pri hľadaní definície rizika ide o sémantický problém, ktorý 

nie je univerzálne riešiteľný. Záleží na odvetví, odbore, problematike, čo presne sa pod týmto pojmom 

vyskytuje, záleží koniec koncov aj na jazyku, v ktorom sa o riziku hovorí alebo píše (v češtine má riziko 

negatívny odtieň). Existujú skupiny definícií technických, ekonomických a sociálnych. Uveďme niekoľko 

tzv. technických definícií: riziko sa môže chápať ako: 

• neistota vzťahujúca sa k ujme, 

• neistota vznikajúca v súvislosti s možným výskytom udalostí, 

• nebezpečie psychickej, fyzickej alebo ekonomickej ujmy, 

• nebezpečie, po jeho realizácii dochádza k ujme, 

• nebezpečie vzniku nejakej ujmy, 

• nebezpečie zvyšujúce početnosť a závažnosť strát, 

• zdroj nebezpečia (prírodné javy, ľudia alebo zvieratá a činnosti), 

• hmotný statok vystavený ujme, 

• poistená osoba, poprípade poistený hmotný statok, na ktorý sa vzťahuje poistná zmluva, 

• pravdepodobná hodnota straty vzniknutej nositeľovi, prípadne príjemcovi rizika realizáciou 

scenára nebezpečia, vyjadrená v peňažných alebo iných jednotkách, 

• volatilita finančnej veličiny (hodnota portfólia, zisku a pod.) okolo očakávanej hodnoty 

v dôsledku zmien rôznych okolností“ (Tichý, 2006). 

2.2 KATEGORIZÁCIA A KLASIFIKÁCIA RIZÍK 

Podľa Majera a Mikulu je: „Jedným zo základných princípov novej politiky riadenia rizík je aj 

povinnosť posudzovať riziká. Tento princíp sa rozrástol do ucelených teórií bezpečnosti a protiúrazovej 

prevencie, a dnes tieto teórie vytvárajú nový vedný odbor – rizikológiu“ (Majer, Mikula, 2020). 

Problémom rizikológie je skutočnosť, že nebezpečie a riziká je zatiaľ nemožné usporiadať do 

univerzálneho systému do vybraných kategórií alebo tried. V rámci vybranej organizácie alebo odboru 

činností to možné je, teda v užších kruhoch (Tichý, 2006). 
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2.2.1 Hmotné a nehmotné riziko 

Hmotné riziko je spravidla určitým spôsobom merateľné, kdežto nehmotné riziko súvisí 

s duševnou činnosťou alebo nečinnosťou. Nehmotné riziko sa niekedy vyskytuje pod pojmom 

psychologické riziko (Tichý, 2006). 

2.2.2 Špekulatívne a čisté riziko 

Špekulatívne riziko je definované ako riziko, na ktoré poisťovateľ nikoho nepoistí, je prijímané 

s cieleným zámerom, kde motívom je zisk z plynúceho rizika. Niekedy sa vyskytuje aj pod pojmom 

pozitívne riziko. Na rozdiel od čistého rizika, ktorého realizácia je vždy nepriaznivá, a ktorému sa 

prijímateľ snaží vyhýbať. Čisté riziko je riziko poistiteľné, ale nie vždy je možné poistenie zjednať (Tichý, 

2006). 

2.2.3 Finančné riziko 

Finančné riziko možno definovať ako odchýlku od očakávaných historických výnosov počas 

určitého časového obdobia. Markowitzova teória výberu portfólia však tvrdí, že podstatným aspektom 

rizika aktíva nie je riziko každého aktíva izolovane, ale príspevok každého aktíva k riziku agregovaného 

portfólia. Riziko cenného papiera možno analyzovať dvoma spôsobmi: samostatná báza (aktívum sa 

posudzuje izolovane) a portfóliová báza (majetok predstavuje jeden z mnohých aktív). V kontexte 

portfólia možno celkové riziko cenného papiera rozdeliť do dvoch základných zložiek: systematické riziko 

(známe tiež ako trhové riziko alebo bežné riziko) a nesystémové riziko (známe tiež ako diverzifikovateľné 

riziko). MTP predpokladá, že tieto dva typy rizík sú spoločné pre všetky portfóliá (Mangram, 2013). 

Riziko je definované ako možnosť, že skutočné budúce výnosy sa budú líšiť od očakávaných 

výnosov. Inými slovami predstavuje variabilitu výnosov. Z hľadiska bezpečnostnej a investičnej analýzy 

je rizikom možnosť, že skutočné peňažné toky (výnosy) sa budú líšiť od prognózovaných peňažných 

tokov (výnosy). Investícia je považovaná za bezrizikovú, ak sú s istotou známe výnosy z počiatočnej 

investície. Jedným z najlepších príkladov bezrizikových investícií sú cenné papiere štátnej pokladnice 

USA. Existujú dve kategórie rizík, ktoré delíme na: systematické a nesystematické (Rahnama, 2016). 

2.2.4 Systematické riziko  

Systematické riziko vyplýva z celkového ekonomického a priemyselného stavu a je inherentné 

k povahe spoločnosti, preto je mimo kontroly manažmentu a nemôže byť znížené. Nesystematické riziko 

je na druhej strane výsledkom riadenia chýb, nízkej presnosti predpovedí alebo akýchkoľvek iných 

nedostatkov v procese plánovania alebo rozhodovania, ktoré je možné znížiť logickejšími a správnejšími 

rozhodnutiami. V dôsledku toho je nesystematické riziko pod kontrolou, aj keď nie je celkom vylúčené, 

ale mohlo by sa podstatne znížiť (Rahnama, 2016). 

Systematické riziko sa nedá regulovať diverzifikáciou a je mu vystavených niekoľko projektov 

určitej triedy. Podľa M. E. Mangram je systematické riziko forma rizika na makroúrovni teda riziko, ktoré 
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ovplyvňuje prvý alebo druhý stupeň celkového počtu aktív. Viaceré ekonomické faktory ako je inflácia, 

úrokové sadzby, miera nezamestnanosti, výmenné kurzy alebo úrovne hrubého národného produktu, 

sú príkladmi systematických rizikových faktorov. Tieto typy ekonomických podmienok majú do istej 

miery vplyv prakticky na všetky aktíva (Mangram, 2013). 

2.2.5 Nesystematické riziko  

Nesystematické riziko je na druhej strane forma rizika na mikroúrovni - rizikové faktory, ktoré 

špecificky ovplyvňujú jedno aktívum alebo úzku skupinu aktív. Zahŕňa špeciálne riziko, ktoré nesúvisí 

s inými rizikami a ovplyvňuje iba určité cenné papiere alebo aktíva. Napríklad zle prijatá zmena 

v ohlásenej štruktúre cien pre zákazníkov spoločnosti vyústila do mimoriadne negatívnej reakcie 

a poklesu záujmu zákazníkov, čo malo pre spoločnosť za následok nižšie tržby a nižšie ceny akcií. Medzi 

ďalšie príklady tohto typu rizika patria napríklad zlý úverový rating firmy, negatívne tlačové správy 

o podniku alebo štrajk interných zamestnancov podniku (Rahnama, 2016). 

Nesystematické riziko je nezávislé a v princípe sa vzťahuje vždy len na jeden projekt. 

Nesystematické riziko je možné preniesť na na iné projekty s možnosťou docielenia efektu diverzifikácie 

a redukcie portfólia rizík (Tichý, 2006). 

2.3 INVESTIČNÉ RIZIKÁ A ICH DRUHY 

Vo svete finančných trhov a investícií existuje veľa druhov rizík. Detailnejší pohľad na 

podrobnosti o hlavných druhoch investičného rizika, ktorému sa investori vystavujú, poskytujú 

nasledujúce riadky. Zodpovednosť za prístup k jasným informáciám o druhoch investícií a pridružených 

rizikách, ktoré by by mal investor brať do úvahy, má na starosti investor, alebo správca jeho investícií. 

Dodnes najlepším a najčastejšie používaným procesom predchádzaniu vplyvom rizika v investovaní je 

diverzifikácia. Tak ako inde ale aj vo svete financií existujú rizikové faktory: 

• Do akéhokoľvek finančného inštrumentu, do ktorého investor vkladá svoje 

prostriedky vo viere zhodnotenia, si musí byť investor vedomý faktu, že môže prísť o časť alebo 

všetok svoj vložený kapitál 

• Záruka neexistuje. Preto skôr ako do inštrumentu investor vloží prostriedky, mal 

by pochopiť riziko každého aktíva, do ktorého zvažuje investovať 

•  Aj keď je investičné riziko spojené s investíciou nízke, môže dôjsť k riziku jeho 

zníženia infláciou. Za určitých okolností, keď sú úrokové sadzby nízke, môže byť návratnosť 

vkladu nižšia ako poplatky za správu 

• Investičné fondy, akcie a tituly prinášajú so sebou veľa rizík - úroveň rizika sa 

však medzi rôznymi fondmi a rôznymi akciami značne líši. Niektoré akcie a tituly môžu byť 

vysoko rizikové a skôr ako investor do nich vloží kapitál, mal by sa uistiť, že rozumie všetkým 

súvisiacim rizikám (Rejnuš, 2012). 
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2.3.1 Výška poplatkov  

Poplatky správcu fondu sa medzi správcami fondu a fondmi, ktoré prevádzkujú, veľmi líšia. 

Niektorí správcovia fondov budú vyberať poplatky priamo z kapitálu fondu, a nie z výnosov z investícií, 

ktoré vytvárajú jeho podkladové aktíva. To má za následok vyššie príjmy, ale nižší rast kapitálu a existuje 

riziko jeho úpadku (Freml, 2017). 

2.3.2 Koncentrované portfólio aktív 

Zahŕňa akciové tituly a fondy, ktoré sa špecializujú na konkrétny trh. Môže to byť napríklad 

konkrétne odvetvie, ako napríklad technologické, alebo geografický región, ako je Škandinávia. Môže 

tiež zahŕňať tie fondy, ktoré obmedzujú svoje investičné portfólio na konkrétnu triedu aktív. Je 

pravdepodobné, že takéto fondy budú mať väčšie riziko ako fondy, ktoré rozložia svoje investície do 

širšej škály a tried aktív (Rejnuš, 2012). 

2.3.3 Úverové riziko 

Výnosy z dlhových cenných papierov, napríklad niektoré typy nástrojov peňažného trhu, ako sú 

obchodné cenné papiere, ako aj podnikové dlhopisy a štátne dlhopisy, to všetko závisí od pokračujúcej 

schopnosti emitujúcej spoločnosti alebo vlády splácať úroky a splácať úver pri splatnosti. Úroveň 

kreditného rizika závisí od pravdepodobnosti spoločnosti alebo vlády, ktorá vydala dlhopis, pri neplnení 

svojich finančných záväzkov (Freml, 2017). 

2.3.4 Poplatok za správu 

Keď správcovia fondu nakupujú a predávajú aktíva vo fonde, súvisiace náklady na obchodovanie 

(napríklad poplatky a dane obchodníka s cennými papiermi) sa zvyčajne hradia z fondu. Tieto náklady 

sa odrážajú v cene akcií a výkonnosti fondu, takže sú rovnomerne rozdelené medzi investorov 

(Rejnuš, 2012.) 

Ak však investori nakupujú alebo predávajú významné počty akcií v pomere k veľkosti fondu, 

výsledné náklady na obchodovanie môžu nepriaznivo ovplyvniť existujúcich investorov (Rejnuš, 2012). 

2.3.5 Rozvíjajúce sa trhy 

Aktíva, ktoré investujú na menej rozvinutých trhoch, sú vystavené vyššiemu riziku z dôvodu 

politickej a ekonomickej nestability, ktorá môže viesť k zvýšenej volatilite cien a hodnote mien 

(Freml, 2017). 

2.3.6 Základné imanie 

Hodnota akcií a riziká s nimi spojené závisia od mnohých faktorov. Rovnako ako základná 

výkonnosť jednotlivej spoločnosti, ceny akcií budú ovplyvnené očakávaniami trhu na riziká a príležitosti 

týkajúce sa trhového sektoru, konkrétneho odvetvia, širšej ekonomiky ako aj akýchkoľvek iných 
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vonkajších faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť výkonnosť spoločnosti. Napríklad neočakávané udalosti, 

ako sú prírodné katastrofy a pod. (Režňáková, 2012). 

2.3.7 Výmenný kurz 

Toto riziko vyplýva zo zmien relatívnej ceny jednej meny voči druhej. Ovplyvňuje aktíva, ktoré 

sú ocenené alebo majú hodnotu odvodenú od aktív ocenených v inej mene ako v eurách. Fondy môžu 

byť napríklad denominované v eurách, ale investujú do aktív denominovaných v amerických dolároch. 

Výmenný kurz medzi eurami a každou ďalšou menou sa neustále mení a úroveň kurzového rizika je 

určená rýchlosťou a rozsahom týchto zmien. Typicky, ak má aktívum stabilnú cenu v amerických 

dolároch, ale hodnota eur sa v porovnaní s americkým dolárom zvyšuje, spôsobí to pokles hodnoty 

denominovanej v eurách (Freml, 2017). 

2.3.8 Dlhopisy s vysokým výnosom 

Spoločnosti a vlády vydávajú dlhopisy na získanie peňazí a tak úroková sadzba, ktorú musia 

zaplatiť, bude závisieť od ich úverového ratingu. Čím nižší je ich úverový rating, tým vyššia je úroková 

sadzba. Fondy, ktoré investujú do dlhopisov s vysokým výnosom sú potom vystavené väčšiemu 

kreditnému riziku a sú vystavené väčšiemu riziku finančných strát emitenta dlhopisu, ktorý nespĺňa svoje 

finančné záväzky (Rejnuš, 2012). 

2.3.9 Inflácia 

Inflácia sa všeobecne vzťahuje na aktíva a fondy, ktoré poskytujú stabilnú, ale nízku úroveň 

rastu alebo príjmu, a odráža pravdepodobnosť, že hodnota aktíva alebo príjmu sa zníži, pretože inflácia 

zníži ich relatívnu hodnotu. Čím vyššia je úroveň inflácie, tým rýchlejšie sa zníži relatívna hodnota (alebo 

inak povedané kúpna sila) aktíva alebo príjem, tržby produkované týmto aktívom (Freml, 2017). 

2.3.10 Úroková sadzba 

Úroková sadzba ovplyvňuje nástroje peňažného trhu a aktíva s pevnou úrokovou sadzbou, 

napríklad dlhopisy, pri ktorých je hodnota obchodovania ovplyvnená zmenami úrokových sadzieb. 

Obchodná hodnota dlhopisu zvyčajne klesá, keď úrokové sadzby stúpajú, a stúpa, keď úrokové sadzby 

klesajú (Freml, 2017). 

2.3.11 Likvidita 

Likvidita je pojem, keď v danom čase nemusí byť možné kúpiť alebo predať aktívum 

v potrebnom množstve. Toto riziko vzniká, keď trhové podmienky bránia nákupu alebo predaju tohto 

aktíva. To sa týka najmä majetkových aktív. Okrem toho nebude možné nakupovať alebo predávať, ak 

bolo obchodovanie pozastavené. Môže to byť spôsobené nadmernou volatilitou trhu, ktorá môže 

automaticky spustiť pozastavenie obchodovania alebo udalosť špecifickú pre fond alebo akciu 

(Rejnuš, 2012). 



18 

Obchodovanie s aktívami na menej rozvinutých trhoch môže tiež podliehať obmedzeniam 

likvidity (Freml, 2017). 

2.3.12 Politické faktory 

Finančné trhy fungujú v regulovanom prostredí. Vlády alebo regulačné orgány môžu zmeniť 

pravidlá, nariadenia alebo zákony, ktoré potom ovplyvnia hodnotu aktív spravovaných v týchto 

krajinách, najmä teda v menej rozvinutých krajinách. Príkladom toho je uplatňovanie ekonomických 

sankcií, ak vláda znárodní spoločnosť alebo dokonca celé odvetvie (Freml, 2017). 

2.3.13 Stabilizácia ceny 

Počas a po vydaní verejnej akcie môže byť cena akcií umelo udržiavaná, aby sa zabránilo 

poklesu ceny skôr, ako je možné nájsť kupujúcich. Stabilizačné pravidlá umožňujú fixáciu ceny na 

obmedzené obdobie a vyžadujú zverejnenie informácií o tom, že cena môže byť stabilizovaná. Môže to 

mať za následok, že cena bude spočiatku vyššia, ako by bola (Rejnuš, 2012). 

2.3.14 Volatilita 

Miera, ako veľmi sa cena aktíva mení za dané časové obdobie. Volatilnejšie aktíva budú mať za 

kratšie časové obdobie väčšie zmeny v cene. Toto riziko je spojené s určitými typmi jednotlivých aktív, 

najmä akciami, ktoré sú dosť volatilné. Je to tak preto, lebo ich cena a výplaty dividend, ktoré produkujú, 

môžu byť citlivé na vonkajšie rizikové faktory, napríklad na prírodné katastrofy, ako aj základné výsledky 

samotnej spoločnosti. Riziká spojené s volatilitou je možné znížiť držaním celého radu aktív s cieľom 

dlhodobých investícií (nad 10 rokov), ktoré vám umožnia prekonať obdobia volatility a zaručiť flexibilitu, 

kedy aktívum predať. Nadmerná volatilita, najmä ak trhy zaznamenajú prudký pokles hodnoty v krátkom 

čase, môže automaticky spustiť pozastavenie alebo úplné zastavenie obchodovania (Rejnuš, 2012). 

2.4 FUNDAMENTÁLNA A TECHNICKÁ ANALÝZA 

Existuje mnoho spôsobov investovania a všetko závisí od spôsobu, akým investori budú 

analyzovať trh a s ním súvisiace faktory. Dva hlavné smery analýzy trhu sú fundamentálna analýza 

a technická analýza. Všetci investori by sa podľa informácií mali rozhodnúť, akú stratégiu zvoliť, a to 

pomocou fundamentálnej analýzy, technickej analýzy alebo kombinácie oboch druhov analýz 

(Abdelmalak, 2017). 

Analytici sa snažia odpovedať na otázku, prečo a ako sa ceny budú pohybovať. Ak chceme 

dostať odpoveď na tieto otázky zhromaždením čo najviac súvisiacich ekonomických údajov, pokúsime 

sa im dať formu porovnaním ich hodnôt z roka na rok alebo porovnaním údajov s trhom a potom 

predpovedaním budúcej vnútornej hodnoty akcie. Fundamentálny analytik je osoba, ktorý sa snaží zistiť 

nerovnováhu v súčasných cenách aktív v porovnaní s ich skutočnou hodnotou. Táto nerovnováha 

signalizuje zelenú pre vstup na trh. Ak je súčasná cena podhodnotená, rozhodne sa pre kúpu daného 
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aktíva a  v protiklade; sa rozhodne predať, ak je aktuálna cena z pohľadu trhu nadhodnotená. Jednou 

z hlavných otázok je rozhodnúť sa, ktoré ekonomické faktory sú relevantnejšie pri určovaní reálnej 

hodnoty akcie. Je to ponuka a dopyt, trhové podmienky, správy, ekonomické rozhodnutia na celom 

svete alebo dokonca predpoveď počasia? Vďaka podstate fundamentálnej analýzy to z dlhodobého 

hľadiska funguje lepšie, pretože trhy v krátkodobom horizonte zvyčajne nereagujú na všetky 

ekonomické faktory okamžite a trh teda môže mať oneskorenú reakciu. Vďaka tomu je fundamentálna 

analýza užitočnejšia na investičné a nie na obchodné účely. Ďalším dôležitým faktorom, ktorý treba 

vedieť o fundamentálnej analýze, je, že aj keď používa veľa numerických ukazovateľov, interpretácia 

týchto ukazovateľov je subjektívna a umožňuje rôzne rozhodnutia, vychádza teda z analýzy rovnakých 

údajov (Petrusheva, . N. & Jordanoski, I., 2016). 

Podľa Harrington finančných analytikov pri riešení investičných problémov trápi, aký bude ďalší 

vývoj cien akcií v budúcnosti. Analytici využívajú pri technickej analýze na hodnotenie dát a investičné 

rozhodovanie cenové hodnoty z minulosti, trendové čiary, pruhy a grafy. Najväčší rozdiel medzi 

technickými analytikmi a fundamentalistami spočíva v tom, že pri technickej analýze sú investori 

presvedčení, že ceny obsahujú všetky požadované ekonomické dáta, a preto ostatným údajom nevenujú 

hlbšiu pozornosť. Jedným z hlavných problémov pre analytikov je vybudovanie modelu a dôvera v jeho 

prínos. Po tomto kroku kladú menej otázok na situáciu na trhu a model napĺňajú požadovanými 

informáciami, aplikujú ich na trh a vzhliadajú k ich výsledkom (Harrington, 2003). 

Fundamentálna analýza umožňuje väčšiu flexibilitu, ale technická analýza poskytuje viac 

kontroly nad rizikom samotným. Fundamentálna analýza zvyčajne funguje lepšie z dlhodobého hľadiska, 

zatiaľ čo technická analýza dokáže rýchlejšie odrážať súčasné pohyby na trhu a krátkodobo lepšie 

výsledky. Ktorá technika sa má použiť, závisí od samotného trhu, cyklu na burze a niektorých ďalších 

faktorov. Obe techniky majú svoje výhody aj nevýhody, ale vždy existuje priestor na to, aby 

fundamentálne a technické analýzy mohli navzájom zdieľať informácie a poskytnúť nový náhľad na ich 

spoločné dáta. Žiadna technika doteraz nepreukázala, že je tá najlepšia pre všetky riešené 

prípady, a preto sú obe techniky stále otvorené a používané širokou verejnosťou. Podľa Harrington je:  

• Technická analýza je založená na viere, že trh nie je efektívny. 

• Technickí analytici používajú ukazovatele, ktoré sú nezávislé od finančného stavu spoločnosti. 

• Fundamentálni analytici sa zameriavajú na finančné zdravie spoločností. 

• Pomocou fundamentálnej analýzy vyberajú analytici vhodné akcie na nákup, kdežto pomocou 

technickej analýzy vyberajú, kedy nakupovať. 

• Obidva druhy analýz sú na opačných koncoch filozofického spektra investovania 

(Harrington, 2003). 

2.5 OPTIMALIZÁCIA 

Podľa Wernera platí, že: „Optimalizácia (presnejšie Matematická optimalizácia) sa zaoberá 

minimalizáciou (alebo maximalizáciou) funkcií mnohých premenných za prípadných obmedzujúcich 
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podmienok. Do tejto definície sa vôjde prekvapivé množstvo úloh z inžinierskej praxe a prírodných vied. 

Naučiť sa preto rozpoznávať optimalizačné problémy okolo seba je inžinierovi veľmi užitočné. 

Optimalizácia, tiež nazývaná matematické programovanie, je časť aplikovanej matematiky, ležiaca na 

pomedzí matematickej analýzy, lineárnej algebry a informatiky“ (Werner, 2011). 

 

Optimalizácia ako odbor je významná aj v prírodných vedách. Popísaný problém, ktorý je 

predmetom skúmania, je potrebné previesť do matematiky a teda vytvoriť matematický model. Pre 

vytvorenie modelu použiteľného pre optimalizáciu, je nutné zvoliť premenné, účelovú funkciu 

a obmedzenia, ktoré nadobúda (Tichý, 2006). 

 

Podľa Kubelku platí, že: „Optimalizácia alebo aj matematické programovanie je odvetvie 

aplikovanej matematiky, ktoré sa zaoberá nájdením extrému (minima či maxima) tzv. Kriteriálnej 

(účelovej) funkcia n premenných za prípadných obmedzujúcich podmienok. Typický optimalizačné 

problém si možno predstaviť ako rozhodnutie o alokácii obmedzených prostriedkov takým spôsobom, 

aby bol napr. Maximalizovaný zisk“ (Kubelka, 2014). 

 

Na začiatok je nutné pri riešení úlohy optimalizácie previesť reálny problém na matematický 

model, kde je nutné zvoliť účelovú funkciu a jej obmedzenia. Pre samotné vytvorenie matematického 

modelu potrebujeme reálny problém zjednodušiť, resp. nebrať v úvahu nepodstatné javy (Kubelka, 

2014). 

Podľa Bazaraa môžeme úlohy optimalizácie všeobecne formulovať ako snahu o nájdenie extrému 

reálnej funkcie na danej množine (Bazaraa, 2006):  

              Minimalizácia             𝑓 = (𝒙)  

 

              Za podmienok           𝑔𝑖(𝒙) ≤ 0,         𝑖 =  1,2. . . , 𝑚, 

ℎ𝑗(𝒙) = 0, 𝑗 =  1,2. . . , 𝑙, 

                                               𝒙 ∈ 𝑋, 

(2.1) 

 

kde 𝑓: 𝑅𝑛 → R je účelová funkcia, ℎ1 , … , ℎ𝑙, 𝑔1, … , 𝑔𝑚 sú funkcie 𝑅𝑛 → R predstavujúce obmedzenia, 

ktoré musí úloha splňovať.  

Optimalizačným cieľom je hľadanie vektoru 𝒙 spôsobom, aby účelová funkcia 𝒇 nadobudla minimálnu 

hodnotu, kde 𝒙 = (𝑥1, … , 𝑥𝑛) z množiny X ⊂ 𝑅𝑛   . Podľa Wernera možno všetky obsiahnuté body 𝒙, 𝒙 ∈ 𝑋 

označiť za povolené, ak splnia všetky obmedzenia 𝑔𝑖 a ℎ𝑗. Ďalej môže nastať situácia, že ak je množina 

všetkých prípustných riešení prázdna (𝐶 =  ∅), tj. , riešenie optimalizačnej úlohy nie je možné. V situácií, 

kedy množina 𝐶 nieje prázdna, je potom možné nájsť optimálne riešenie 𝑥∗ ∈ 𝐶. Podľa Wernera je 

definícia množiny prípustných riešení (Werner, 2011): 
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 𝐶 = {𝒙 ∈ 𝑋|𝑔𝑖(𝒙) ≤ 0; ℎ𝑗(𝒙) = 0; 𝑖 = 1,2…𝑚; 𝑗 = 1,2, … , 𝑙} (2.2) 

 

Pre optimálne riešenie optimalizačného problému 𝒙∗ (2.1) podľa Kubelku píšeme: 

 𝒙∗ ∈ 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑥{𝑓(𝑥)|𝑥 ∈ 𝐶}, 
(2.3) 

 

kde je 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛 (argument minima) označením množiny všetkých optimálnych riešení, v ktorých funkcia 

𝑓 nadobúda minimum (Kubelka, 2014). 

2.6 STOCHASTICKÉ PROGRAMOVANIE 

Stochastické programovanie je prístup k modelovaniu problémov s optimalizáciou, ktoré 

zahŕňajú neistotu. Problémy v reálnom svete takmer vždy zahŕňajú parametre, ktoré nie sú v čase 

rozhodovania známe, avšak problémy s optimalizáciou sú formulované so známymi parametrami. Keď 

sú parametre neisté, ale predpokladá sa, že ležia v nejakej danej množine možných hodnôt, možno 

hľadať riešenie, ktoré je uskutočniteľné pre všetky možné voľby parametrov a optimalizuje danú účelovú 

funkciu. Takýto prístup by mohol mať zmysel napríklad pri navrhovaní mosta s nízkou hmotnosťou 

z ocele s pevnosťou v ťahu, ktorá je známa iba v rámci určitej tolerancie. Stochastické modely 

programovania majú podobný štýl, ale snažia sa využiť skutočnosť, že rozdelenie pravdepodobnosti, 

ktoré riadi údaje, je známe alebo je možné ich odhadnúť. Tieto modely sa často uplatňujú v prostredí, 

v ktorom sa rozhoduje opakovane za v podstate rovnakých okolností, a cieľom je prísť na riešenie, ktoré 

bude mať v celkovom priemere dobrú návratnosť investície. Cieľom je nájsť riešenie, ktoré je 

uskutočniteľné pre všetky možné realizácie parametrov a optimalizuje mieru očakávania určitej funkcie 

pri rozhodnutí a náhodných premenných (Kall, Wallace, 1994) (King, Wallace, 2012). 

Stochastické programovanie možno uplatniť aj v prostredí, v ktorom je potrebné prijať 

jednorazové rozhodnutie. Príkladom môže byť výstavba investičného portfólia s cieľom maximalizovať 

jeho návratnosť. Predpokladá sa, že je známe rozdelenie pravdepodobnosti výnosov z uvažovaných 

cenných papierov, ale pri absencii údajov z budúcich období bude potrebné tieto rozdelenia odvodiť 

z nejakého sprievodného modelu, ktorý v najjednoduchšej podobe môže pochádzať výlučne 

z predchádzajúceho presvedčenia osoby, historických informácií, podľa ktorých sa môže rozhodovať. 

Ďalšou komplikáciou v tomto smere je výber účelovej funkcie: maximalizácia očakávaného výnosu sa 

stáva menej ospravedlniteľnou, ak sa má prijať rozhodnutie iba raz, a potom sa stáva dôležitý postoj 

investora, ktorý rozhoduje o podstúpení rizika. Najbežnejšie uplatňovanými a študovanými modelmi 

stochastického programovania sú dvojstupňové (lineárne) programy. V tejto fáze prijíma investor v prvej 

fáze určité kroky, po ktorých dôjde k náhodnej udalosti ovplyvňujúcej výsledok rozhodnutia v prvej fáze. 

V druhej fáze možno potom rozhodnúť o smere, ktorým sa kompenzujú všetky nepriaznivé účinky, ktoré 

by sa mohli vyskytnúť v dôsledku rozhodnutia v prvej fáze (Shapiro, Philpott, 2007). 
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K úlohám stochastického programovania poznáme dva spôsoby riešení: 

1. Wait-and-see 

2. Here-and-now 

2.6.1 Wait-and-see 

„Práve sa zaoberáme konštrukciou deterministického ekvivalentu. Najskôr musíme vedieť, kedy 

bude dostupná informácia o realizácii náhodnej veličiny. Ak je možné odložiť rozhodnutie až po 

pozorovaní realizácie náhodnej veličiny, hovoríme o Wait-and-see rozhodovaní (wait-and-see tj. „počkaj 

a uvidíš“, podľa Madanského). Naše rozhodnutie 𝒙 teda môže reagovať na pozorovanie 𝝃 a teda je 

funkciou 𝒙(𝝃) náhodného vektoru 𝝃. Taktiež hodnota účelovej fukncie 𝑓(𝒙(𝝃); 𝝃) je náhodná. Tento 

prístup je používaný hlavné pri dlhodobom plánovaní a v matematickej štatistike (regresná analýza)“ 

(Klapka, 2000) (Klapka, Dvořák, Popela, 2001). 

Na prvý pohľad sa zdá, že prístup „wait-and-see“ má formu rozhodovania až po aplikovaní 

vybraného parametru náhodnosti. Koniec koncov v investičnom svete má čo dočinenia s globálnym 

trhom aktív, ktorý je plný neistôt. Svet hlavne v dnešnej dobe je svedkom veľkých zmien, nielen v oblasti 

technológií, ale vo všetkých sférach. Prístup „wait-and-see“ sa javí ako averzný voči riziku teda je menej 

riskantný (Burrus, 2013). 

V skutočnosti má prístup „wait-and-see“ oveľa väčšie riziko ako to, čomu sa má vyhnúť. Pre 

dôvod zájdeme do minulosti, keď svet prechádzal veľkými zmenami, avšak nie až tak veľkou 

transformáciou na všetkých úrovniach riadenia, ako to vidíme dnes. Použitie prístupu „wait-and-see“ 

znamenalo pre vykonávateľa veľkú výhodu. Pre konkurentov na trhu bolo ťažšie rozvíjať a presadzovať 

na trhu nové produkty, taktiež pre etablované podniky bolo komplikované vytvárať nové ponuky, alebo 

trh úplne zmeniť (Burrus, 2013). 

2.6.2 Here-and-now 

Osoby s rozhodovacími právomocami musia často prijímať rozhodnutia skôr, ako budú známe 

pozorovania z parametru náhodnosti. V tomto prípade sa využíva prístup „here-and-now“. Prístup „here-

and-now“ definuje rozhodnutie, ktoré je rovnaké pre všetky ďalšie budúce realizácie (Kall, Wallace, 

1994). 

„Často rozhodovateľ musí prijať rozhodnutie predtým, ako pozná pozorovanie. Potom hovoríme 

o HN rozhodovaní (here-and-now tj. „práve teraz“). V tom prípade musí byť rozhodnutie 𝒙 rovnaké pre 

ľubovoľné budúce realizácie 𝝃. Stochastické rozhodovanie sa zaoberá hlavne HN rozhodovaním, pretože 

typická rozhodovacia situácia je charakterizovaná nemožnosťou predvídať budúcu náhodnosť 

a s rozhodnutím vyčkávať.“ (Klapka, 2000). 
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2.7 PORTFÓLIO 

Vzhľadom na širokú škálu definícií, v ktorých sa používajú, bolo portfólio definované rôzne. 

V obchodnom svete je zvykom vytvárať portfóliové profily investícií. Dôvodom je rozloženie investičného 

rizika na mnoho finančných titulov alebo obchodných spoločností s cieľom maximalizovať zisk 

a minimalizovať riziko. Pri vytváraní investičného portfólia sú potrebné určité finančné zdroje. Keď na 

vytvorenie efektívneho portfólia nemá finančná inštitúcia (podnik) dostupné prostriedky, láka externých 

investorov. V spoločnom investičnom projekte má každý účastník svoje vlastné finančné záujmy a určuje 

jeho stratégiu účasti na tomto projekte. Preto externí investori investujú peniaze do takéhoto projektu 

za účelom maximalizácie zisku plynúceho z ich investície (Oliinyk, Kozmenko, 2019). 

Pri vzniku sa portfólio navrhuje, aby mal každý účastník svoju vlastnú kvótu investícií, ktorá sa 

udržuje po celú dobu existencie projektu. Na vytvorenie investičného portfólia s maximálnou efektivitou 

sa používa Markowitzov model. Markowitz vo svojej práci predstavuje koncept rizika vo forme 

štandardnej odchýlky a vzhľadom na tento index tvorí portfólio. V Markowitzovom dokumente sa 

navrhuje vytvorenie investičného portfólia, kde sa ako ukazovateľ rizika používa hodnota v riziku (VaR). 

Je potrebné poznamenať, že tento ukazovateľ odráža výšku strát za určité obdobie v peňažnom 

vyjadrení (Markowitz, 1959). 

Po vytvorení optimálneho portfólia maximálnej efektívnosti s ohľadom na obmedzenia možných 

finančných strát by sa mal na istý čas realizovať finančný rozvoj tohto projektu. V závislosti od 

investovaných prostriedkov a finančných záujmov každého z účastníkov by sa mali zostaviť fázy 

prilákania peňažných zdrojov (Oliinyk, Kozmenko, 2019). 

Finančná inštitúcia vytvorí investičné portfólio s cieľom získať maximálny zisk z prostriedkov do 

neho investovaných. Organizácia môže využívať svoje finančné zdroje a prilákať externých investorov. 

Finančná organizácia využíva celkový príjem z fungovania portfólia. Externý investor prijíma príjmy vo 

forme dividend zo svojho podielu v portfóliu, ako aj úroky z investovaných prostriedkov. Uvažuje sa teda 

o vytvorení investičného portfólia, ktorého účastníkmi sú finančná organizácia (podnik) a externý 

investor. Na základe teórie portfólia podľa Markowitza je zostavené portfólio maximálnej účinnosti 

(Markowtiz, 1959). 

Portfóliá podľa Oliinyka a Kozmenka: 

3. Portfóliá tvoria nepretržité a pozdĺžne hodnotenie, na rozdiel od samostatného, prierezového 

a ad hoc hodnotenia. Posledný menovaný sa často porovnáva so statickým obrázkom, zatiaľ čo 

druhý sa podobá videu, ktoré zachytáva akciu sériovo a realistickejšie. Preto trvá zostaviť 

ideálne portfóliá skôr roky, než týždne. 

4. Okrem reálneho vyjadrenia hodnoty kapitálu a návratnosti sa portfóliá používajú na hodnotenie 

aspektov, ktoré tradičné hodnotenie nedokáže posúdiť. Tieto aspekty sa zvyčajne hodnotia 

pomocou súboru pozorovacích nástrojov. 
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5. Portfóliá predstavujú „kvalitatívnejšiu“ formu hodnotenia oproti „kvantitatívnejším“ formám 

hodnotenia. 

6. Portfóliá nie sú iba „metódou“ hodnotenia, ale „rámcom“ hodnotenia. To znamená, že portfóliá 

môžu byť použité ako rámec na prispôsobenie sa výsledkom mnohých hodnotení (Oliinyk, 

Kozmenko, 2019.) 

2.8 PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 

Väčšina dostupných aktív vo svete financií je držaná ako súčasť portfólia. Banky, dôchodkové 

fondy, poisťovacie spoločnosti, spoločné fondy a ďalšie finančné inštitúcie sú podľa zákona oprávnené 

udržiavať portfóliá, v ktorých je diverzifikované riziko. Paralelne s inštitucionálnymi investormi 

i individuálnymi investormi sa namiesto nákupu jedného aktíva hromadne drží investičné portfólio. 

V kontexte portfólia sa riziko a návratnosť konkrétneho aktíva analyzuje z hľadiska ich vplyvu na riziko 

a návratnosť portfólia, v ktorom sa nachádza. Pre investora už nie je dôležité, ako sa indikátory pohybujú 

pre konkrétnu investíciu, ale je to spôsob, akým sa odrážajú v riziku a návratnosti portfólia 

(Rejnuš, 2012). 

2.8.1 Portfóliové riziko 

Zatiaľ čo očakávaný výnos portfólia je váženým priemerom výnosov jednotlivých aktív, pre riziko 

portfólia to neplatí. Rozhodnutie investovať do viacerých aktív nie je náchylné len na získanie ďalších 

finančných prostriedkov, ale držba rôznych aktív vytvára možnosť znížiť riziko. Riziko portfólia sa 

spravidla znižuje zvyšovaním počtu fondov v portfóliu, aj keď je potrebné zvážiť aj hlbšie úvahy, ako je 

iba kvantitatívny plán investícií (Rejnuš, 2012). 

Existuje veľké množstvo faktorov, ktoré určujú úroveň portfóliového rizika a ktoré sú 

klasifikované podľa kritéria úrovne dopadu na investície v jednotlivých podmienkach alebo na trhu ako 

celku. Portfóliové riziko zahŕňa systematické riziko a nesystematické riziko. Systematické riziko je známe 

ako trhové riziko, zatiaľ čo nesystematické riziko je známe ako diverzifikovateľné riziko (Tichý, 2006). 

2.8.2 Rizikové miery 

Pravdepodobnostnú rizikovú miera Value-at-Risk (VaR) prvýkrát použili veľké finančné inštitúcie 

na konci osemdesiatych rokov, konkrétne banka J.P.Morgan, na meranie rizík v portfóliách. Obdobie na 

prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov vyznačovalo volatilitou výmenných kurzov na trhu. Od 

tohto momentu sa VaR, ktorý prestal byť iba záležitosťou vnútorného záujmu - začal využívať omnoho 

viac. Modelovanie finančných rizík obsahuje spôsoby vyjadrenia rizika, ktoré možno použiť na meranie 

trhového, investičného, finančného rizika (Varcholová, Rimarčík, 2003). 

Medzi spôsoby vyjadrenia rizika patrí: rozptyl, smerodajná odchýlka výnosov za určité obdobie, 

simulačná metóda Monte Carlo a modely VaR. Modely VaR zahŕňajú všetky typy rizík na trhu, napr. 

akciové, kapitálové, úrokové a pod. Úspešné svetové banky v súčasnosti používajú modely VaR aj na 
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meranie úverového rizika. Modely VaR umožňujú odhad hodnoty rizika v portfóliu ako VaR v prípade, že 

by portfólio muselo byť držané po časové obdobie, za ktoré bude skúmaná potenciálna strata, s určitou 

mierou spoľahlivosti (95 alebo 99%), čo značí, že sa hľadá potenciálna strata v 1%alebo v 5% prípadov 

(Kubelka, 2014). 

Existuje mnoho metód na stanovenie VaR ako napríklad: variančno-kovariančná metóda (tiež 

nazývaná analytická metóda), historická metóda a metóda Monte Carlo (Varcholová, Rimarčík, 2003). 

Variančno-kovariačná metóda 

„Metóda umožňuje odhadnúť možné budúce straty portfólia pomocou štatistík o volatilných 

hodnotách v minulosti a korelácií medzi zmenami ich hodnôt. Volatilita a korelácia rizikových faktorov 

sa pre vybrané obdobie portfólia a historické obdobie počítajú pomocou historických údajov. VaR 

vychádza z distribúcie pravdepodobnosti rizikových faktorov zmeny hodnoty portfólia, kde 

najjednoduchšie modely predpokladajú normálne rozdelenie rizikových faktorov a ich stabilnú koreláciu“ 

(Varcholová, Rimarčík, 2003). 

Historická metóda 

Je veľmi rozšírená metóda VaR. Založená je na údajoch o stratách, ktoré by spoločnosť v danom 

vlastnené portfólia za posledné obdobie utŕžila. Táto metóda je v jednoduchšia, pretože nevyžaduje 

znižovanie pravdepodobnosti rizikových faktorov a stanovení korelácií medzi rizikovými faktormi. 

Vyjadruje, že historické ceny (dáta) slúžia ako odhad pre výpočet budúcich hodnôt. Nevýhodou je 

závislosť na veľkosti skúmaného historického súboru informácií (Kubelka, 2014) (Varcholová, Rimarčík, 

2003). 

Metóda Monte Carlo 

Metóda Monte Carlo je založená na generovaní veľkého množstva budúcich simulácií (scenárov) 

vývoja hodnoty. Každá simulácia je tvorená kombináciou náhodne generovaných hodnôt rizikových 

faktorov z ich pravdepodobnostného rozdelenia. Výsledkom simulácií je generovanie odhadov 

pravdepodobnosti VaR. Je dôležité spomenúť, že všetky modely merania rizika sú založené na rôznych 

matematických modeloch a štatistických vzťahoch s rôznym stupňom spoľahlivosti. Preto v súčasnosti 

neexistujú žiadne predpoklady na definíciu jediného „správneho“ modelu merania rizika. Je však dôležité 

porozumieť celkovým charakteristikám a vlastnostiam modelov, ako aj ich požiadavkám na vstupné 

údaje, pretože správnosť stanovenia VaR a kvalita takto prijatých rozhodnutí manažmentu závisí aj od 

na správnosti vstupu, napríklad na druhoch rozdelenia pravdepodobnosti, ako aj parametroch týchto 

rozdelení (Varcholová, Rimarčík, 2003). 

2.8.3 Diverzifikácia rizika 

Pokiaľ ide o investície, diverzifikácia predstavuje kľúčovú tému diskusie. Diverzifikácia zahŕňa 

prax, ktorá ľuďom nie je neznáma ani pred jej získaním z teórie portfólia. V knihe kníh Biblii sa píše 
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o diverzifikácií: Rozdeľte svoj podiel na sedem alebo dokonca na osem dielov, pretože neviete, aké 

nešťastie sa môže stať na zemi. Morálnou v pozadí tohto kázania je, že potreba rozdelenia kapitálu do 

viacerých častí s cieľom vyhnúť sa riziku nedostatočnej alokácie (Kazateľ,11:2). 

Diverzifikácia predstavuje činnosť, ktorá formuje investičné portfólio nákupom aktív.  Existuje pravidlo 

o investičných postupoch, ktoré svedčí o tom, že zvyšovaním počtu aktív v portfóliu sa riziko portfólia 

znižuje. Pre veľký počet aktív pri diverzifikáciu portfólia platí, že prekročenie ich počtu by prinieslo 

negatívne účinky. Preto je korelácia medzi aktívami dôležitejšia, ako je ich počet. Kombinácia aktív 

v zložení portfólia má vplyv na zníženie rizík, nie je však predpoklad úplného vylúčenia rizika. Výsledkom 

diverzifikácie je rovnako efektívne znižovanie nesystematického rizika, ktoré sa následne označuje ako 

diverzifikovateľné riziko. Diverzifikácia znižuje úroveň rizika v rámci celkového váženého rizika, čím sa 

riziko portfólia zníži na úroveň jednoduchého súčtu štandardných odchýlok jednotlivých aktív v zložení 

portfólia. (Rejnuš, 2012). 

2.9 CENNÉ PAPIERE 

Cenné papiere sú obchodovateľné finančné nástroje vydané spoločnosťou alebo vládou, ktoré 

poskytujú opcie na vlastnícke práva, dlhové práva alebo práva na nákup, predaj alebo obchodovanie. 

S cennými papiermi sa obchoduje na devízových trhoch. Hoci sa tento výraz vzťahuje na všetky typy 

finančných nástrojov, existujú rozdiely v jeho právnych definíciách, ktoré väčšinou považujú cenné 

papiere za akcie a pevný príjem (Režňáková, 2012). 

• Cenné papiere však môžu byť akcie, dlhopisy, podielové fondy, úročené štátne pokladničné 

poukážky, zmenky, deriváty, opčné listy a obligácie. Ďalej sa za cenné papiere považujú aj 

záujmy v programoch na ťažbu ropy. Emitent cenného papiera je právnická osoba, ktorá vydáva 

cenné papiere (Rejnuš, 2012). 

• Cenné papiere sa líšia úrovňou inherentného rizika. Napríklad akcie sa považujú za rizikovejšie 

ako dlhopisy, ale aj niektoré akcie sú rizikovejšie ako iné akcie. Podľa úrovne rizika, ktoré chce 

investor prijať, si vyberie príslušné cenné papiere (Režňáková, 2012.) 

• Cenné papiere sa navyše líšia úrovňou likvidity. S vysoko likvidnými cennými papiermi, ako sú 

dlhopisy, akcie a nástroje peňažného trhu, sa obchoduje častejšie, pretože investori môžu zvýšiť 

svoju cenu nákupom väčšieho množstva cenných papierov a dosiahnutím vyššej návratnosti 

investícií (Režňáková, 2012). 

2.10 DRUHY CENNÝCH PAPIEROV 

Hotovosť 

Bankový vklad vo forme hotovosti je najjednoduchší, najlikvidnejší majetok – a zo všetkých 

najbezpečnejší. Investujúcim poskytuje informácie o úrokoch, návratnosti a zaručuje vysokú likviditu, aj 

keď pri nízkej návratnosti (Rejnuš, 2012). 
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Negatívnou stránkou je, že úrok získaný z hotovosti vloženej na sporiaci účet infláciu prekoná 

málokedy. Depozitné certifikáty (CD kontrakty) sú vysoko likvidné nástroje, veľmi podobné hotovosti 

a zvyčajne poskytujú vyššie úrokové sadzby bežné sporiace účty. Investícia je však na určitý čas 

investorovi nedostupná a sú s ňou spojené potenciálne pokuty za predčasný výber investovaného 

kapitálu (Dlhopis, 2020). 

Dlhopisy 

Dlhopis je dlhový nástroj vo forme pôžičky, ktorú investor poskytol dlžníkovi. Dlhopis vydáva 

buď spoločnosť, alebo vlády, kde dlžník vydá veriteľovi pevnú úrokovú sadzbu výmenou za požičanie si 

jeho kapitálu. Dlhopisy sú bežné v rozvíjajúcich sa spoločnostiach, ktoré ich primárne používajú na 

financovanie operácií alebo investícií. Sadzby dlhopisov sú v podstate určené úrokovými sadzbami. 

Z tohto dôvodu sa s nimi intenzívne obchoduje v obdobiach kvantitatívneho uvoľňovania alebo keď 

centrálne banky zvyšujú úrokové sadzby (Dlhopis, 2020). 

Podielové fondy 

Podielové fondy predstavujú možnosti investovania, kde viac ako jeden investor zhromažďuje 

svoje peniaze spoločne za účelom nákupu cenných papierov. Podielové fondy nie sú nevyhnutne 

pasívne, pretože sú spravované správcami portfólia, ktorí alokujú a distribuujú združené investície do 

akcií, dlhopisov a iných cenných papierov. Jednotlivci môžu investovať do podielových fondov už za 

1000 eur na akciu, čo im umožní diverzifikovať až 100 rôznych akcií obsiahnutých v danom portfóliu 

(Rejnuš, 2012). 

Podielové fondy sú niekedy navrhnuté tak, aby napodobňovali podkladové indexy, ako napríklad 

S&P 500 alebo DOW Industrial Index. Existuje tiež veľa podielových fondov, ktoré sú aktívne 

spravované, čo znamená, že ich aktualizujú správcovia portfólia, ktorí starostlivo sledujú a upravujú 

svoje alokácie v rámci fondu. Tieto fondy však majú vo všeobecnosti vyššie náklady - napríklad ročné 

poplatky za správu a front-endové poplatky - ktoré môžu znížiť výnosy investora (Rejnuš, 2012). 

Fondy obchodované na burze (ETF) 

Fondy obchodované na burze (ETF) sa stali pomerne populárnymi od ich zavedenia v polovici 

90. rokov. ETF sú podobné podielovým fondom, ale obchodujú sa celý deň na burze cenných papierov. 

Týmto spôsobom odrážajú nákupné a predajné správanie akcií. To tiež znamená, že ich hodnota sa 

môže v priebehu obchodného dňa drasticky meniť (Dlhopis, 2020). 

ETF môžu sledovať podkladový index, ako je S&P 500, s ktorým chce emitent ETF zvýrazniť 

konkrétne ETF. Môže to zahŕňať čokoľvek z rozvíjajúcich sa trhov, komodít, jednotlivých obchodných 

sektorov, ako sú biotechnológie alebo poľnohospodárstvo, a ďalšie. Vďaka ľahkému obchodovaniu 

a širokému pokrytiu sú ETF u investorov mimoriadne obľúbené (Dlhopis, 2020). 
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Akcie 

Akcie umožňujú investorom podieľať sa na úspechu spoločnosti prostredníctvom zvyšovania 

cien vydaných akcií a prostredníctvom dividend. Akcionári majú nárok na majetok spoločnosti v prípade 

likvidácie (tj. Spoločnosť v úpadku), ale tieto aktíva nevlastnia (Rejnuš, 2012). 

Držitelia kmeňových akcií majú hlasovacie práva na stretnutiach akcionárov. Držitelia preferovaných 

akcií nemajú hlasovacie práva, ale z hľadiska výplat dividend dostávajú prednosť pred bežnými 

akcionármi (Rejnuš, 2012). 

Alternatívne investície 

Alternatívne investície predstavujú investície v nasledujúcich sektoroch (Dlhopis, 2020): 

• Nehnuteľnosti: Investori môžu nadobúdať nehnuteľnosti priamym nákupom komerčných alebo 

rezidenčných nehnuteľností. Prípadne si môžu kúpiť podiely v trustoch na investovanie do 

nehnuteľností (REIT). REIT fungujú ako podielové fondy, v ktorých skupina investorov združuje 

svoje peniaze do nákupu nehnuteľností. Obchodujú ako akcie na rovnakej burze (Dlhopis, 

2020). 

• Hedgeové fondy a fondy súkromného kapitálu: Zaisťovacie fondy, ktoré môžu investovať do 

spektra aktív určených na poskytovanie nad rámec trhových výnosov, nazývaných „alfa“. Výkon 

však nie je zaručený a hedgové fondy môžu zaznamenať neuveriteľné posuny výnosov, ktoré 

niekedy výrazne zaostávajú za trhom. Oba typy investícií môžu viazať peniaze investora na 

významné časové obdobia (Dlhopis, 2020). 

• Komodity: Obchodovanie s komodita sa týkajú konkrétnych napr. zdrojov nerastných surovín, 

ako sú zlato, striebro, ropa a poľnohospodárske výrobky (Dlhopis, 2020). 

2.11 SPRÁVA PORTFÓLIA PRED MTP 

Investori a obchodníci, ktorí obchodovali na burzách koncom 19. storočia, si pri neustále 

zvyšujúcej ponuke cenných papierov začali uvedomovať dôležitosť informácií a ich využitie 

v každodennom živote na burze. Do tej doby si investori uvedomovali, že štátne dlhopisy sú na jednej 

strane relatívne bezpečné, na druhej strane však môžu dlhopisy cudzích krajín poskytovať vyššie výnosy 

s menším zabezpečením. Investičné časopisy a výskumní pracovníci začali podporovať myšlienku 

diverzifikácie portfólia. V tomto období znamená diverzifikácia investovanie do rôznych štátmi 

vydávaných dlhopisov. Obchodníkov odrádzalo investovanie do vysoko rizikových dlhopisov. Táto 

staromódna diverzifikácia portfólia postrádala matematickú náročnosť a logickosť a naznačovala, že 

investori by mali investovať do rôznych cenných papierov s rovnakou váhou každého cenného papiera. 

Začali sa používať techniky, ktoré sú systematickejšie, pri pohľade na údaje z minulosti a to že desať 

rokov historických hodnôt je dobrým príkladom pre investorov do budúcna. Vybralo sa desať cenných 

papierov, pretože údajne toľko informácií stačilo na diverzifikáciu. Pri desiatich akciách môžu investori 

sledovať správy a byť schopní sledovať hodnoty desiatich cenných papierov. S pribúdajúcimi rokmi sa 
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skúmala diverzifikácia naprieč odvetviami. Niektoré z odvetví boli ohodnotené ako podstatné a iné sú 

nezávislé a nekorelujú s nimi, teda neexistuje medzi nimi žiadny vzťah. To bol prvý spôsob stanovenia 

mieri korelácie Chapmanom. Už pred Markowitzom vznikali možnosti diverzifikácie portfólia na základe 

vyhýbaniu sa rizikám, ale neexistoval žiadny matematický dôkaz a vysvetlenie, aký je vplyv diverzifikácie 

a aký je optimálny spôsob diverzifikácie. To všetko prinútilo investičné odvetvie prejsť k ďalšiemu kroku, 

ktorým je teória moderného portfólia (Wilford, 2012).  

2.12 MODERNÁ TEÓRIA PORTFÓLIA MTP 

Po skúsenostiach s investovaním Markowitz začal obracať svoje úsilie na matematiku a na 

budovanie logických štruktúr, aby určil, koľko investovať do vybraných akcií. Markowitz vzal už zavedený 

koncept diverzifikácie a jasnejším spôsobom pridaný koncept korelácie medzi rôznymi akciami v portfóliu 

s využitím matematických problémov s konvexným kvadratickým programovaním. Jeho cieľom bolo 

určiť váhy akcií v portfóliu, ktoré budú generovať najmenšie riziko pre daný výnos (Markowitz, 1959). 

Moderná teória portfólia ukazuje, že pri posudzovaní výnosov akcií ako náhodných premenných 

pri určovaní očakávaného výnosu, odchýlky a kovariancie medzi týmito výnosmi je možné vypočítať 

návratnosť portfólia a riziko zhrnuté v priemere a smerodajnú odchýlku, ak sa portfólio skladá iba 

z vybraných cenných papierov. Predstavil efektívnu hranicu, ktorá vykresľuje portfóliá, ktoré investora 

odmenia dodatočnou návratnosťou za akékoľvek ďalšie ním podstúpené riziko (Abdelmalak, 2017). 

Moderná teória portfólia vysvetľuje, že investor potrebuje iba tri vybrané hodnoty: Prvá hodnota 

vyjadruje očakávané výnosy vybraných cenných papierov v nami zvolenom portfóliu; druhá hodnota 

zobrazuje výpočet odchýlok všetkých cenných papierov a poslednou hodnotou je korelácia medzi týmito 

hodnotami. Na základe týchto troch čísel a za predpokladu normálneho rozdelenia chýb môžu analytici 

vypočítať rozdelenie efektívnych hraníc portfólií alebo optimálne portfólio. Pri výpočte efektívnych 

portfólií sa investori snažia predpovedať, čo bude pravdepodobnejšie v budúcnosti, pri pokuse o výpočet 

očakávaného výnosu. Ocenenie odchýlky hovorí investorom, aký dobrý je ich odhad alebo predpoveď 

o budúcnosti výnosov. Posledná skupina, korelácia, hovorí investorom, aký je vzťah medzi odhadmi 

rôznych výnosov a ak dôjde k chybe v odhade, do akej miery táto chyba obsahuje informácie o ďalších 

chybách (Harrington, 2003) 

Pri výbere portfólia musí investor počítať s tým , že výnosnosť daného portfólia chápeme ako 

náhodnú veličinu. Tú je možné popísať dvoma parametrami, a to smerodajnou odchýlkou a očakávanou 

strednou hodnotou. Vybrané parametre portfólia úzko súvisia s očakávanou smerodajnou odchýlkou 

a výnosnosťou jednotlivých titulov obsiahnutých v investičnom portfóliu (Freml, 2017). 

Výnos jednotlivých titulov je možné vypočítať na základe ich cien v čase 𝑡 a 𝑡 − 1. 

 
𝑐𝑖𝑡 =

𝑃𝑖𝑡 − 𝑃𝑖𝑡−1

𝑃𝑖𝑡−1

=
𝑃𝑖𝑡

𝑃𝑖𝑡−1

− 1 (2.4) 

kde  𝑐𝑖𝑡 je výnos i-tého titulu v čase 𝑡, 
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  𝑃𝑖𝑡 je cena i-tého titulu v čase 𝑡, 

  𝑃𝑖𝑡−1 je cena i-tého titulu v čase 𝑡 − 1 

 Pokiaľ sú jednotlivé výnosy 𝑐𝑖𝑡 v časoch 𝑡, … , 𝑇 náhodné veličiny s finálnou strednou hodnotou 

𝐸 [𝑐𝑖𝑡], s predpokladom na ich vzájomnú nezávislosť, je možné očakávanú výnosnosť i-tého titulu 𝑟𝑖 

(strednú hodnotu náhodnej veličiny 𝜉𝑖 vyjadriť podľa Fremla vzťahom (Freml, 2017): 

 
𝐸[𝜉𝑖] = 𝑟𝑖 =

1

𝑇
∑𝐸[𝑐𝑖𝑡]

𝑇

𝑡=1

 (2.5) 

Pri portfóliu, ktoré je zložené z 𝑛 titulov je očakávaná výnosnosť vyjadrená nasledovne: 

 
𝑟𝑝 = ∑𝑥𝑖𝑟𝑖

𝑛

𝑡=1

= 𝑥𝑇𝑟, (2.6) 

pre      𝑥1 + 𝑥2 + ⋯+ 𝑥𝑛 = 1, 

kde   𝑟𝑝 je výnosnosť portfólia 

  𝑥𝑖 je percentuálna proporcia investovaného kapitálu od počiatku, do i-tého titulu 

v portfóliu,  

  𝑟𝑖 je očakávaná výnosnosť i-tého titulu pre 𝑖 = 1,2… , 𝑛 titulov. 

 

Kubelka uvádza, že výnosnosť portfólia zloženého z vybraných titulov je váženým priemerom 

očakávaných výnosností titulov obsiahnutých v tomto portfóliu, kde je váha titulu predstavovaná 

hodnotou z titulu z počiatku, kde je vyjadrená celkovou investovanou čiastkou (Kubelka, 2014). 

Rozptylom je potom vyjadrené riziko nedosiahnutia očakávaného výnosu. Rozptyl, resp. smerodajnú 

odchýlku portfólia 𝑛 titulov možno vypočítať pomocou kovariancie (Freml, 2017). 

Podľa Kubelku výpočet kovariancie medzi dvoma titulmi vyzerá nasledovne: 

 𝜎𝑖𝑗 = 𝑐𝑜𝑣(𝜉𝑖 , 𝜉𝑗) = 𝐸(𝜉𝑖 − 𝑟𝑖)(𝜉𝑗 − 𝑟𝑗) (2.7) 

kde  𝜎𝑖𝑗 je koviariancia medzi výnosnosťami titulu 𝑖 a titulu 𝑗, 

  𝑟𝑖 je očakávaná hodnota výnostnosti i-tého titulu, 

  𝑟𝑗 je očakávaná hodnota výnosnosti j-tého titulu. 

 

Po upravení rovnice je možné prísť na vzťah: 
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 𝜎𝑖𝑗 = 𝑐𝑜𝑣(𝜉𝑖 , 𝜉𝑗) = 𝐸(𝜉𝑖𝜉𝑗) − 𝑟𝑖𝑟𝑗 (2.8) 

Kubelka vo svojej práci uvádza, že výnosnosť titulov 𝑖 a 𝑗 má tendenciu sa meniť súbežne v prípade, že 

je kovariancia v kladnej hodnote. Ak je kovariancia záporná, značí to, že výnosnosť vyššie spomenutých 

titulov má tendenciu vzájomne sa substituovať (Kubelka, 2014). 

Podľa Fremla je s kovarianciou spojená korelácia 𝜌, pre ktorú platí nasledovné: 

 𝜌𝑖𝑗 = 𝑐𝑜𝑟(𝜉𝑖 , 𝜉𝑗) =
𝜎𝑖𝑗

𝜎𝑖𝜎𝑗
 (2.9) 

kde  𝜎𝑖 je smerodajná odchýlka i-tého titulu 

  𝜎𝑗 je smerodajná odchýlka j-tého titulu. 

Freml uvádza, že korelácia informuje tak isto ako kovariancia o súbežnosti pohybu dvoch veličín. 

Kovariancia ale nepotlačuje vplyv rozptylov náhodných veličín, kdežto korelácia áno. Hodnoty korelácie 

sa pohybujú v rozmedzí od -1 do 1 vďaka tomu, že potlačuje vplyv rozptylov (Freml, 2017). 

Podľa vyššie uvedených informácií môžeme teda zostaviť rovnicu pre stanovenie rozptylu portfólia 𝜎𝜌
2: 

 
𝜎𝜌

2 = ∑∑𝜎𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗 .

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 (3.1) 

Zavedenie vektorov pre 𝑛 titulov: 

 

𝒙 = [

𝑥1

𝑥2

⋮
𝑥𝑛

] ; 𝒓 = [

𝑟1
𝑟2
⋮
𝑟𝑛

]    𝑎   𝑽 =

[
 
 
 
𝜎1

2 𝜎12 ⋯ 𝜎1𝑛

𝜎21 𝜎2
2 … 𝜎2𝑛

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝜎𝑛1 𝜎𝑛2 ⋯ 𝜎𝑛

2 ]
 
 
 
 (3.2) 

so zavedením vektorového vzorca 𝒙𝑇𝑽𝒙 

 
𝜎𝜌

2 = ∑∑𝜎𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

= 𝒙𝑇𝑽𝒙

𝑛

𝑖=1

 (3.3) 

kde podľa Fremla 𝑽 je kovariančná matica pre 𝑛 titulov, na ktorej diagonále sa nachádzajú rozptyly 

titulov a je vždy štvorcová. 

Pre investičné portfólio, ktoré sa skladá z 𝑛 titulov, je dôležitá technika diverzifikácie, tzv. rozloženia 

rizika medzi viaceré tituly. Diverzifikácia je technika, ktorá znižuje riziko alokáciou investícií medzi rôzne 

finančné tituly, odvetvia a ďalšie kategórie. Jej cieľom je maximalizovať výnosy investovaním do rôznych 

oblastí, z ktorých by každá reagovala odlišne na tú istú vzniknutú udalosť. Diverzifikácia znižuje riziko 

investovania bez zmien v dosahovanej návratnosti (Freml, 2017). 
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Podľa Kubelku negatívna korelácia jedného titulu môže byť nahradená pozitívnou koreláciou druhého 

titulu, tým pádom diverzifikácia portfólia znižuje riziko pri investovaní (Kubelka, 2014). 

Formulácia matematického zápisu nájdenia optimálneho zloženia portfólia zloženého z počtu 𝑛 titulov 

vyzerá nasledovne (Kubelka, 2014): 

 𝑚𝑖𝑛

𝑥
𝒙𝑇𝑽𝒙  

  za podmienok:  

 𝟏𝑻𝒙 = 1,  

 𝒙𝑻𝒓 ≥ 𝑅∗ ,  

 𝒙 ≥ 𝟎. (3.4) 

Prvú podmienku môžeme alternatívne sformulovať ako: 

 
∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

= 1  

Freml uvádza, že podmienka 𝒙𝑻𝒓 ≥ 𝑹∗ , vyjadruje, že výsledná návratnosť vo vybranom portfóliu musí 

byť rovná minimálne vopred stanovenej miere výnosnosti 𝑹∗ . Rovnica 𝟏𝑻𝒙 = 𝟏 , kde 1𝑇 vyjadruje 

riadkový vektor 𝑛 konštant 1, znázorňuje, že jedna jednotka hodnoty investície bude alokovaná medzi 

𝑛 titulov v portfóliu. Podmienka nezápornosti 𝒙 ≥ 𝟎 zabraňuje short-sellu, tzv. predaju nakrátko. Cieľom 

uvedenia účelovej funkcie je minimalizovanie rozptylu výnosnosti portfólia pozostávajúceho z 𝑛 aktív 

tým, že hľadá také hodnoty jednotlivých aktív, ktorých výsledkom modelu je optimálny vektor váh aktív. 

Výsledok má medzi všetkými možnosťami minimálny rozptyl, ktoré dosahujú požadovanú výnosnosť. 

Väčšina investičných profesionálov súhlasí s tým, že hoci to nezaručuje stratu, diverzifikácia je 

najdôležitejšou zložkou dosiahnutia dlhodobých finančných cieľov pri minimalizovaní rizika 

(Freml, 2017). 

Podľa Wilforda výsledky z modernej teórie portfólia niekedy nevyzerajú logicky ak neprejdú 

testom zdravého rozumu. Napríklad niekedy to prikladá MTP vysokú investíciu na jedno aktívum alebo 

veľmi veľké krátke predaje iného aktíva, takže koncepcia diverzifikácie je nesprávne aplikovaná. Podľa 

Wilforda sa tak deje, pretože investori alebo správcovia portfólia niekedy porušia jeden alebo viac 

predpokladov MTP. Ako nápravné opatrenie sa správcovia portfólia snažia pridať určité obmedzenia, 

napríklad obmedziť predaj nakrátko alebo ho zakázať. Tieto obmedzenia zvyčajne porušujú aj ďalšie 

predpoklady MTP a prístupu strednej odchýlky. Investori to robia preto, lebo to robí portfólio kvalitnejšie 

a diverzifikovanejšie, ale podľa Markowitza už nie je efektívne a vo výsledku nefunguje podľa jeho 

predstáv (Wilford, 2012). 
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2.13 OBMEDZENIA MODERNEJ TEÓRIE PORTFÓLIA 

Predtým, ako sa začína aplikovať teória na údaje o skutočnom trhu, je veľmi dôležité a zásadné 

pre každého pochopiť teoretické obmedzenia tohoto modelu. V roku 2008 zasiahla nielen finančný svet 

ťažká finančná kríza, ktorá spôsobila veľké straty takmer všetkým investorom (Abdelmalak, 2017). 

Podobne to je aj v roku 2020, kedy svet postihla pandémia koronavírusu a s ňou spojený 

ekonomický prepad celého trhu, z ktorého sa bude svetová ekonomika spamätávať ešte veľmi dlho, 

kým sa trhové hodnoty dostanú na predošlú úroveň. 

Moderná teória portfólia (ďalej ako „MTP“) bola v období rokov 2001 až 2008 veľmi úspešná, 

ale v čase keď nastala kríza, veľká časť viny investorov bola prenesená na MTP, pretože aj portfóliá, 

ktoré boli podľa teórie nedotknuteľné a bezpečné, mali veľké straty. Predpoklady ako je napríklad 

korelácia v čase, ktoré spôsobujú, že v skutočnosti sa zmeny a kríza vyvíjajú spolu s negatívnym 

pohybom všetkých akcií, vedú MTP k zlyhaniu, keď je to veľmi potrebné. Podľa názoru niektorých 

investorov funguje MTP ako pokus o vedenie auta pozeraním iba do spätného zrkadla, pretože teória 

reflektuje iba historické ceny. Problémom MTP teórie je aj úzka definícia rizika, pretože vzhliada iba na 

volatilitu historických cien bez ohľadu na potenciál budúcich cenových pohybov v čase (Wilford, 2012). 

Na základe toho vyvstáva otázka, či moderná teória portfólia skutočne reflektuje stav na trhu. 

Investori by nemali ísť cestou investovania do jedného aktíva a prísť tým o množstvo výhod, ktoré teória 

ponúka. Je dôležité uvedomiť si aj prehnané sebavedomie u každého investora, pretože už vo viacerích 

rôznych štúdiách sa ukázalo, že neskúsení a naivní investori sú príliš sebavedomí, zatiaľ čo sofistikovaní 

investori, ktorí si vedú o poznanie lepšie, nevyhľadávajú informácie a neaplikujú ich citovo. Každý 

inteligentný investor by sa mal teda poradiť so skúseným brokerom. Pretože nikto nie je schopný 

predpovedať budúcnosť a jej volatilitu so stopercentnou presnosťou, mal by si každý investor 

prediskutovať svoj investičný plán o tom, aké príjmy od MTP očakáva, aký je jeho investičný horizont.  

Je treba dbať nato,  že výsledky modelu sa môžu líšiť a nezaručuje to nič, čo by mohlo reflektovať 

v budúcnosti. Je preto podstatné aplikáciu MTP zhodnotiť aj podľa týchto faktorov (Harrington, 2003). 

2.14 ŠTATISTICKÉ POZADIE 

Predtým ako sa v diplomovej práci venujem modernej teórii portfólia, je dôležité preskúmať 

základné a dôležité pojmy finančnej štatistiky.  

Odlišné značenie je zámerné v náväznosti na použité informačné zdroje. 

2.14.1 Miera očakávaného výnosu 

Tabuľka ilustruje, že aktívum by mohlo s rovnakou pravdepodobnosťou pre každý scenár 

priniesť návratnosť 3% v prípade slabej výkonnosti trhu, 6% v prípade priemernej výkonnosti trhu 

a 10% v najlepšej výkonnosti trhu. Priemer sa vypočíta tak, že sa vezme hodnoty všetkých výnosov 

a vydelí sa počtom výnosov (Abdelmalak, 2017).  
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Vzorec pre výpočet: 

 
�̅� = ∑

𝑥𝑖

𝑁

𝑁

𝑖=1

 (4.1) 

Tab. č. 1 - Návratnosť titulu s rovnakou pravdepodobnosťou [Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 
Abdelmalak] 

Stav Návratnosť v % Pravdepodobnosť 

Slabý 3 1/4 

Priemerný 6 1/4 

Nadpriemerný 10 1/4 

Priemer 6 1/3  

 

Očakávaný výnos je založený na historických údajoch, preto by investori mali brať do úvahy 

pravdepodobnosť, že každý cenný papier dosiahne svoj historický výnos za súčasného investičného 

obdobia. Niektoré aktíva, napríklad dlhopisy, sa pravdepodobne budú zhodovať s ich historickými 

výnosmi, zatiaľ čo iné, napríklad akcie, sa môžu z roka na rok líšiť (Abdelmalak, 2017). 

Pretože trh je nestály a nepredvídateľný, výpočet očakávaného výnosu cenného papiera je viac 

dohadom ako istotou, podľa ktorej by sa mal investor rozhodovať (Rejnuš, 2012). 

Vo všeobecnosti sa používa sa predchádzajúci vzorec, a to hlavne vtedy kedy sú všetky 

pravdepodobnosti rovnaké, to ale neplatí vždy. Tabuľka obsahuje rovnakú mieru návratnosti, ale 

s rôznou pravdepodobnosťou. Ak chceme vypočítať očakávanú hodnotu pre tieto výnosy, vynásobíme 

každý výnos ich pravdepodobnosťou a potom vydelíme súčet ich výsledkov podľa počtu udalostí, takže 

výsledný priemer sa bude rovnať 10 2/3 (Abdelmalak, 2017). 

 
𝐸(𝑅𝑖) = ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑅𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

 (4.2) 

kde 𝑥𝑖𝑗 je pravdepodobnosť j-tej návratnosti na i-tom akciovom titule 

Tab. č. 2 – Návratnosť titulu s rozdielnou pravdepodobnosťou [Zdroj: Vlastné spracovanie podľa 
Abdelmalak] 

Stav Návratnosť v % Pravdepodobnosť 

Slabý 3 1/6 

Priemerný 6 4/9 

Nadpriemerný 10 3/4 

Priemer 10 2/3  
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2.14.2 Miera rizika 

Ako odporúčal Markowitz, keď si chce investor pri rozhodovaní zvoliť akciu, do ktorej má 

investovať, nemal by sa spoliehať iba na očakávaný výnos, pretože každý investičný titul má rozptyl, 

ktorý predstavuje sprievodné riziko pre daný titul. Na meranie rizika je preto zaužívané používať rozptyl 

a smerodajnú odchýlku (Serlin, 2005). 

 

Tab. č. 3 – Akciové tituly s rovnakou strednou hodnotou priemernej návratnosti a odlišným rozptylom 
pri rovnakej pravdepodobnosti [Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Serlin] 

Rok Akciový titul A Akciový titul B 

2014 5 13 

2015 6 5 

2016 8 9 

2017 7 7 

2018 10 2 

Priemer 7,20 7,0 

Rozptyl 2,96 13,76 

Odchýlka 1,72 3,71 

 

Medzi ďalšie charakteristiky rozdelenia náhodnej veličiny patrí rozptyl, ktorý predstavuje inú 

základnú vlastnosť rozdelenia, teda nie strednú hodnotu, ale veľkosť kolísania náhodnej veličiny okolo 

strednej hodnoty. Ak stredná hodnota na pravej strane existuje, nazýva sa rozptyl náhodnej veličiny. 

Odmocnina z rozptylu sa nazýva smerodajná odchýlka náhodnej veličiny (Zvara, Štěpán, 1997). 𝑋 je 

náhodná veličina s konečnou strednou hodnotou, potom výraz (Zvara, Štěpán, 1997): 

 𝑣𝑎𝑟𝑋 = 𝐸(𝑋 − 𝐸𝑋)2 
(4.3) 

Pokiaľ existuje stredná hodnota na pravej strane, nazýva sa rozptyl náhodnej veličiny X. 

Odmocnením rozptylu dostávame smerodajnú odchýlku náhodnej veličiny. Rozptyl sa niekedy nazýva aj 

variancia (Zvara, Štěpán, 1997). 

Tabuľka č. 3 ukazuje, že dva tituly s meranými výnosmi v čase, ktoré majú rovnaký priemer, 

majú inú volatilitu. Volatilitu od priemeru je možné merať pomocou rozptylu.  
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Podľa Zváru a Štěpána, Kovariancia vypovedá o závislosti dvoch náhodných veličín 𝑋, 𝑌, pre 

ktoré existujú rozptyly (Zvára, Štěpán, 1997): 

 𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝐸(𝑋 − 𝐸𝑋)(𝑌 − 𝐸𝑌) 
(4.4) 

nazýva sa kovariancia náhodných veličín 𝑋,𝑌. 

 

Smerodatná odchýlka 𝜎 sa vypočíta ako druhá odmocnina rozptylu (Serlin, 2005). 

 𝜎 = √σ2 (4.5) 

 

2.14.3 Návratnosť portfólia 

Výnosnosť portfólia patrí medzi kľúčové body pri optimalizácií, preto je dôležité vedieť, ako 

vypočítať očakávaný výnos portfólia, ktoré obsahuje viac ako jednu akciu a súčasne existujúce riziko. 

Očakávaný výnos portfólia sa vyjadruje ako súčet vážených očakávaných výnosov (Abdelmalak, 2017). 
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3 FORMULÁCIA PROBLÉMOV A STANOVENIE CIEĽOV RIEŠENÍ 

Hlavným cieľom diplomovej práce je optimálna alokácia finančných zdrojov z hľadiska 

maximálnej návratnosti investícií pre zvolenú aplikačnú oblasť. Aby bol dosiahnutý hlavný cieľ tejto 

práce, je nutné predstaviť si čiastkové ciele stanovené k dosiahnutiu hlavného cieľa, ktoré sú konkrétne: 

• Osvojenie a prehĺbenie si vedomostí o finančnej matematike a matematickom 

programovaní.  

• Spracovanie teoretických východísk k riešenej problematike 

• Vytvorenie matematických modelov optimálneho rozdelenia zdrojov - štúdium 

ich teoretických vlastností a ich transformácia, výber efektívnych algoritmov na riešenie. 

• Implementácia modelu, prepojenie s dátovou základňou a realizácia 

výpočtových experimentov.  
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4 POUŽITÉ METODY A ICH ZDVÔVODNENIE 

V rámci diplomovej práce sú použité metódy analýzy GARP a metódy optimalizácie portfólia 

podľa Harryho Markowitza s vybranými prístupmi: 

• Prístup mean-variance 

• Prístup minimum-variance 

• Metóda efficient frontier 

V úvode analýzy bola použitá metóda pre analýzu a výber aktív Growth at A Reasonable Price 

v skratke GARP. Kritériá výberu GARP zabezpečujú, aby rastové akcie v portfóliách neboli predražené, 

pretože sa obchodujú za primeraných pomerov Cena / Zisk. Hoci portfóliá čistého rastu prekonávajú 

trhovú mieru na základe rizika, ich pomery sa nezlepšujú, keď sa portfóliá koncentrujú, pretože vyššie 

výnosy pre koncentrovanejšie portfóliá sa dosahujú na úkor vyššieho rizika. Odstránením akcií, ktoré sa 

obchodujú s nadpriemerným násobkom Cena / Zisk, portfóliá GARP prekonávajú svoje inak identické 

portfóliá čistého rastu na základe rizika. Technika výberu GARP prispieva k existujúcej investičnej 

stratégii zlepšovania výnosov, znižovania rizika a zlepšovania výnosov upravených o riziko (Kubelka, 

2014) (Chen, 2019). 

Optimalizácia je založená na štatickej mesačnej návratnosti vybraných aktív portfólia za dané 

časové obdobie. Výsledok optimalizácie nepredpovedá, ktorá alokácia by mala najlepšie výsledky mimo 

dané časové obdobie, a skutočná výkonnosť portfólií konštruovaných pomocou optimalizovaných váh 

aktív sa môže od daného výkonnostného cieľa líšiť (Tichý, 2006). 

Prístup mean-variance je súčasťou modernej teórie portfólia, zavedený Harrym Markowitzom, 

pretože používa strednú hodnotu ako indikátor návratnosti portfólia a rozptyl ako indikátor rizika 

portfólia. Cieľom je minimalizovať riziko pre daný výnos alebo maximalizovať výnos pre dané riziko. 

Prístup priemernej odchýlky ukazuje, že nielen pridanie akcií do portfólia znižuje riziko, ale aj starostlivý 

výber akcií na základe ich vzájomného vzťahu. Prístup mean-variance je jednou z hlavných častí 

modernej teórie portfólia, ktorá predpokladá, že investori budú robiť racionálne rozhodnutia 

o investíciách, ak budú mať úplné informácie (Markowitz, 1959). 

Jedným z predpokladov je, že investori požadujú vysokú návratnosť za cenu minimálneho 

podstúpeného rizika.. Existujú dve hlavné podstaty analýzy mean-variance: rozptyl a očakávaný výnos. 

Rozptyl je číslo, ktoré predstavuje, aké rozmanité alebo rozložené sú čísla v množine. Rozptyl môže 

napríklad napovedať, aké sú rozložené výnosy konkrétneho akciového titulu na dennej alebo týždennej 

báze, kdežto očakávaný výnos je pravdepodobnosť vyjadrujúca odhadovaný výnos investície do 

akciového titulu. Ak majú dva rôzne cenné papiere rovnaký očakávaný výnos, ale jeden má nižší rozptyl, 

lepším výberom je ten s nižším rozptylom, kvôli minimalizácii rizika. Podobne, ak majú dva rôzne cenné 

papiere približne rovnaký rozptyl, lepším výberom je ten s vyššou návratnosťou (Markowitz, 1959). 

Prístup minimum-variance. Pri budovaní portfólia čelia investori širokej škále kombinácií akcií 

s rôznymi váhami. Jedným z efektívnych investorov by bolo portfólio minimálnych rozptylov. Toto 
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portfólio je dobrou voľbou pre investorov, ktorí majú kladný vzťah voči nízkemu riziku. Metóda 

minimum-variance nachádza využitie pri súbore akciových titulov, ktoré sa kombinujú tak, aby sa 

minimalizoval rozptyl vybraného portfólia. Volatilita je štatistické meranie pohybu ceny konkrétneho 

cenného papiera. Volatilita investície je zameniteľná v zmysle „trhového rizika“. Preto čím vyššia je 

volatilita investície (čím väčšie sú výkyvy ceny hore a dole), tým vyššie je i trhové riziko. Ak teda chcete 

minimalizovať riziko, chcete minimalizovať výkyvy a poklesy (Markowitz, 1959). 

Metóda efficient frontier. Metóda efektívnej hranice je nástroj, ktorý investorom hovorí, ktoré 

kombinácie akciových titulov povedú k minimálnemu riziku pre konkrétny očakávaný výnos (Kubelka, 

2014). 
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5 VLASTNÉ RIEŠENIA / DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 

Táto kapitola je rozdelená na tri časti. V časti 5.1 je priblížená analýza aktív. V nasledujúcej časti 

je za použitia modelu v MS Excel riešená problematika optimalizácie na základe vybraných kritérií. 

5.1 ANALÝZA AKTÍV 

Pokiaľ ide o osobné financie, na ktoré potencionálny investor vzhliada ako na prostriedky určené 

na investovanie a akumuláciu bohatstva, o niektorých cenných papieroch sa hovorí viac ako o všeobecne 

dostupných akciách. Preto nie je ťažké pochopiť, prečo je tomu tak: akciový trh je totižto kolísajúci, 

a na tejto jazde na horskej dráhe chcú všetci potenciálni investori zažiť len vzostupy a to najlepšie bez 

pádov, ktoré by pre nich znamenali stratu (Pinkasovitch, 2020). 

V tejto časti sa venujem niektorým z najpopulárnejších stratégií na výber kvalitných akcií, alebo 

aspoň na zabráneniu výberu tých zlých. Výber a analýza je umenie vyberania akcií - výber akcií na 

základe určitého súboru kritérií s cieľom dosiahnuť mieru návratnosti, ktorá je vyššia ako celkový 

priemer trhu. 

Svetu investícií panuje dodnes niekoľko mylných predstáv. Mnoho investorov, ktorí sú na trhu 

noví veria, že existuje jediná neomylná stratégia, ktorá im bez sebe menšej námahy zaručí úspech. To 

samozrejme nie je možné, keďže dodnes neexistuje žiadny spoľahlivý systém na výber a analýzu akcií. 

Investovanie so sebou prináša nielen výnos ale aj riziko, ktoré musí každý investor prijímať na základe 

jeho individuálnych kritérií. To však neznamená, že investor nemôže rozšíriť zhodnotiť svoju investíciu 

prostredníctvom akciového trhu. Je lepšie pozerať sa na na analýzu a výber cenných papierov skôr ako 

na umenie ako na vedu. Má to niekoľko dôvodov (Pinkasovitch, 2020): 

• Na fungovanie spoločnosti vplýva nespočetné množstvo faktorov. Je až takmer nemožné 

vytvoriť rovnicu, ktorá zaručí úspech. Prvou a základnou úlohou každého investora je  

nazhromaždiť si údaje, s ktorými môže pracovať, ale druhá vec je určiť, ktoré čísla sú pre neho 

relevantné (Abdulaali, 2018). 

• Veľa informácií je nehmotných a nie je možné ich zmerať. Vyčísliteľné aspekty firmy, napríklad 

výkazy, uzávierky a zisky, sa dajú ľahko nájsť. Ako zmerať kvalitatívne faktory vplývajúce na 

jej chod, ako sú jej zamestnanci, konkurenčné výhody, reputácia? V kombinácii hmotných 

a nehmotných aspektov je výber akcií veľmi subjektívny až intuitívny proces (Pinkasovitch, 

2020). 

• Ľudské až často iracionálne správanie, ktoré hýbe trhom s akciami, je pre vývoj cien akcií nie 

vždy to, čo predpokladáte. Nálady na trhu sa menia nepredvídateľne a bohužiaľ, keď sa dôvera 

v titul otočí na strach, môže byť akciový trh veľmi nebezpečným miestom pre uchovávanie 

bohatstva (Pinkasovitch, 2020). 

Výsledkom je, že neexistuje žiadny osvedčený spôsob, ako selektovať tituly na trhu s cennými 

papiermi. Lepšie je pre investora predstaviť si každú stratégiu ako nič iné len aplikáciu teórie na realitu 
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a teda v praxi- „najlepší odhad“, ako investovať. Aj keď niekedy môžu byť úspešné súčasne dve zdanlivo 

protichodné teórie a rovnako dôležité ako zvážiť stratégiu je zhodnotiť, ako dobre vybraná forma 

investovania vyhovuje vašej osobnosti, tolerancii rizika a času, ktorý chcete venovať alokovaniu kapitálu 

do trhu s cennými papiermi (Desjardins, 2020). 

Medzi najznámejšie stratégie výberu akcií patria: 

• Technická analýza 

• Fundamentálna analýza 

• Stratégia GARP 

• Hodnotová stratégia investovania 

• Rastová stratégia (Kubelka, 2014). 

Aj keď je medzi každou zo spomenutých stratégií množstvo rozdielov, všetky spočívajú v hľadaní 

možného zhodnotenia spoločnosti (Desjardins, 2020). 

Pri prieskume investičných stratégií sa len zanedbateľná časť venuje problematike výnosnosti 

akcie a jej rizika. Diverzifikácia predstavuje najoptimálnejší nástroj pre vyhýbaniu sa riziku. 

Najbezpečnejšie pre investora je zaobstaranie si niekoľko konkrétnych titulov, ktorých informácie 

o zmene hodnoty sú ľahšie vystopovateľné, pričom je oveľa jednoduchšie venovať sa analýze 

niekoľkých titulov a sledovať ich prognózy vývoja ako je analýza celého trhu s cennými papiermi 

(Desjardins, 2020). 

5.1.1 Hodnotová stratégia investovania 

Value investing alebo aj hodnotová stratégia investovania sa týka nákupu alebo predaja akcií 

na základe vnímaného rozdielu medzi ich aktuálnou trhovou cenou a ich základnou hodnotou - bežne 

definovanou ako súčasná hodnota očakávaných budúcich výnosov pre majiteľov akcií. Táto stratégia 

investovania vychádza z dvoch pozorovaní o verejne kótovaných spoločnostiach a ich cenách akcií (Lee, 

2014): 

• Podiel akcií je iba zlomkovým nárokom na budúce peňažné toky z podnikania a tento nárok je 

základom dlhodobého investovania do akcií  

• V kratšom horizonte sa ceny môžu podstatne líšiť od dlhodobej hodnoty akcií. Hodnotoví 

investori nakupujú akcie, ktoré sa zdajú byť lacné v porovnaní s ich skutočnou hodnotou, 

a predávajú akcie, ktoré sa zdajú byť nadhodnotené. 

Jedna z najpozoruhodnejších pravidelností v oceňovaní aktív je skutočnosť, že investovanie do hodnoty 

je neustále spojené s pozitívnymi výnosmi. Spoločnosti obchodujúce s nižšími násobkami cien, so 

silnejšími aktívami a pasívami, udržateľnejšími hotovostnými tokmi, vyššou ziskovosťou, nižším 

rozptylom a teda aj menším rizikom skutočne prinášajú oveľa vyššie budúce výnosy akcií . Táto rovnica 

prierezových výnosov bola prvýkrát spozorovaná už v roku 1934. Rôzne prvky tohto efektu boli 

potvrdené v množstve akademických štúdií vypracovaných v nasledujúcich rokoch (Lee, 2014). 
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Inteligentní investori nehľadajú iba podhodnotené akcie, hľadajú aj kvalitné akcie, ktoré sa 

obchodujú za rozumné ceny. Významným faktorom je dôležitosť ľudských kognitívnych rozhodnutí ako 

napr. nálada investorov v čase, v procese tvorby ceny akcie. Úspešnosť hodnotového investovania sa 

zakladá na skutočnosti, že ceny akcií sa môžu a často líšia od svojej dlhodobej základnej hodnoty ( Lee, 

2014). 

 

5.1.2 Rastová stratégia investovania 

Growth investing, teda Rastová stratégia investovania je stratégia výberu akcií zameraná na 

spoločnosti, ktoré môžu rýchlo rásť a násobiť zisky v čase. Ceny akcií sú funkciou výnosov 

a očakávaných budúcich výnosov firmy. Ak výnosy rýchlo rastú v priebehu dvoch až štyroch rokov, cena 

akcií, ktorá sa na začiatku zdala veľmi vysoká, sa pri spätnom pohľade môže javiť ako príliš nízka. Ceny 

akcií rýchlo rastú, keď spoločnosť medziročne navýši svoj zisk o 20% alebo viac (Bowman, 2019). 

Investori využívajúci rastovú stratégiu sa zameriavajú na aspekty spoločnosti, ktoré im umožnia 

zvyšovať ich príjmy. Najpravdepodobnejšie sa javí, že príjmy porastú, ak porastie trh. Po druhé, tržby 

porastú ak je spoločnosť lídrom vo svojom odbore a dokáže zvýšiť svoj podiel na trhu. Marža má taktiež 

vplyv na schopnosť spoločnosti zvyšovať svoj zisk (Bowman, 2019). 

Akcie rastovej stratégie predstavujú firmy, ktoré v posledných rokoch ich podnikania vykázali 

nadpriemerné zisky v príjmoch a od ktorých sa očakáva, že budú aj naďalej dosahovať vysokú úroveň 

rastu zisku. Rastové akcie spoločností sú tie, ktoré majú potenciál dosiahnuť vysoký rast výnosov čím 

prekonajú výnosnosť trhu. Jedná sa väčšinou o mladé prevažne technologické firmy, ktoré momentálne 

nemajú na trhu konkurenciu. Rizikom pri rastových akciách je, že do ich odvetvia v ktorom podnikajú 

prilákajú na vysoké ziskové marže novú konkurenciu, a tento konkurenčný boj nemusia ustáť (Merill, 

2020). 

Medzi hlavné vlastnosti rastových akcií patrí (Merill, 2020): 

• Ich ceny sú vyššie ako ceny, ktoré dosahuje trh. Investori sú ochotní platiť za ne vysoké násobky 

ceny s očakávaním ich predaja za ešte vyššie ceny, pretože sa predpokladá, že spoločnosť bude 

naďalej rásť 

• Tržby rastú exponenciálne. Zatiaľ čo príjmy niektorých spoločností môžu byť v období 

pomalšieho ekonomického zlepšenia znížené, rastové spoločnosti môžu potenciálne naďalej 

dosahovať vysoký rast tržieb bez ohľadu na vývoj na trhu 

• Sú vo všeobecnosti nestabilnejšie ako celý trh. Rizikom nákupu danej rastovej akcie je, že jej 

vysoká cena by mohla prudko poklesnúť pri akýchkoľvek nie pozitívnych správach o spoločnosti. 

• Pre mnou zvolenú stratégiu výberu aktív je použitá investičná stratégia GARP (Merill, 2020). 
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5.1.3 Stratégia Growth at A Reasonable Price 

Stratégia Rast za rozumnú cenu (GARP) je stratégia investovania do akcií, ktorá sa snaží spojiť 

princípy investovania do rastových akcií a investovania do hodnotných akcií. V princípe je stratégia GARP 

využívaná kruhmi investorov na vyhľadávanie akciových titulov, ktoré vykazujú konzistentný rast 

výnosov nad úrovňou celého trhu, pričom vylučujú tituly, ktoré sú nadhodnotené. Hlavným cieľom je 

vyhnúť sa extrémnym hodnotám buď v oblasti rastových akcií, alebo investovania do hodnotových akcií; 

Pri stratégii GARP to vedie investorov k titulom zameraným na rast s relatívne nízkym pomerom cena / 

zisk (𝑃 / 𝐸) za normálnych trhových podmienok (Chen, 2019).  

Medzi hlavné ukazovatele GARP patrí Price to Earnings Growth ratio (PEG). Hodnota pomeru 

tohoto ukazovateľa sa vyjadrí ako pomer ceny 𝑃 / 𝐸 s hodnotou ročného rastu zisku. Ukazovateľ PEG 

by podľa otca stratégie nikdy nemal dosiahnuť hodnotu 1. Podstatou je, že ak je ukazateľ PEG 

maximálne na hodnote úrovne 1 je pomer 𝑃 / 𝐸 v súlade s očakávaným ročným rastom zisku. Inak 

povedané tituly, ktorých PEG je menšia ako 1, sú pohľadom Garp stratégie považované za 

podhodnotené a možno ich považovať za nákupnú príležitosť (Kubelka, 2014). 

Medzi základné kritériá výberu akcií podľa Garp stratégie patrí: 

1. PEG <1,5 

2. P / E <28, 

3.Priemerný očakávaný rast zisku> 2%, 

 Vstupné Kritériá podľa stratégie boli upravené podľa autora pre výber investičných titulov. 

V prvom rade pri americkom trhovom indexe S&P 500, ktorý v určitej miere reflektuje stav amerického 

akciového trhu. Následne dva realitné fondy, kde volatilita a zisk nenadobúda jú extrémnych hodnôt 

a na záver indický smallcap fond L&T, ktorý vykazuje vysokú volatilitu aj zisk resp. stratu vo vybraných 

rokoch. 

Tab. č. 4 – Tituly vybrané na základe autorových kritérií [Zdroj: Vlastné spracovanie] 

Akciový titul Symbol PEG P/E Rast zisku % 

S&P 500 Index S&P 0,94 19,39 28,96 

Vanguard Real Estate VNQ 1,4 14,81 6,78 

ČS Nemovitostní fond ČS 1,25 8,6 2,83 

L&T Small Cap Fund L&T 1,32 22,75 18,94 
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5.2 VÝBER AKTÍV 

Výber akcií bol vykonaný pomocou aplikácie Yahoo Finance Market Screen. Z dostupných 

možností boli zvolené 4 tituly, S&P 500 Index kvôli trhovej kapitalizácii 500 najväčších amerických 

spoločností, 2 realitné fondy kvôli menšiemu rozptylu a teda riziku a small cap technologický fond, 

s vyšším výnosom ale zároveň väčšou volatitilitou kvôli vysokému rozptylu. 

• S&P 500 Index je americký akciový index založený na trhových kapitalizáciách 500 veľkých 

amerických spoločností,  ktoré majú akcie kótované na burze NYSE, NASDAQ alebo Cboe BZX 

exchange (Kimberly, 2020). 

• Vanguard Real Estate ETF (VNQ) fond využíva indexový investičný prístup určený na 

sledovanie výkonnostného indexu MSCI US Investable Market Real Estate 25/50, a indexov, 

ktoré obsahujú akcie veľkých, stredných a malých amerických realitných spoločností v sektore 

nehnuteľností. Vanguard je jednou z najväčších svetových investičných spoločností a ponúka 

široký výber nízkonákladových podielových fondov, ETF, poradenstvo a súvisiace služby 

(Vanguard, 2020). 

• ČS NEMOVITOSTNÍ FOND ČS Nemovitostní fond investuje až 4/5 svojho alokovaného 

kapitálu do nehnuteľností, primárne kancelárske komerčné priestory. Len 1/5 svojho kapitálu 

drží v prostriedkoch s veľkou likviditou, medzi hlavné inštrumenty majúce podiel na výkone 

návratnosti tohoto fondu patria tržby z prenájmu a nárast trhovej ceny nimi vlastnených 

nehnuteľností (Reico, 2020). 

• L&T Small Cap Fund je spoločnosť obchodujúca s podielovými fondami v založená v Indii. 

Rieši potreby investorov prostredníctvom schém rizikových podielových fondov. Spoločnosť má 

dobré postupy riadenia investícií a dobre zvládnutý risk management (Larsen & Toubro, 2020). 

 

Graf č. 1 – Historická návratnosť vybraných titulov [Zdroj: Vlastné spracovanie] 
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5.2.1 S&P 500  

S&P 500 je index akciového trhu, ktorý sleduje akcie 500 veľkých spoločností v USA. Predstavuje 

výkonnosť akciového trhu vykazovaním výnosov najväčších spoločností. Investori ho používajú ako 

meradlo celkového trhu s inštrumentmi, s ktorým sa porovnávajú všetky ostatné investície (Kimberly, 

2020). 

Pôvod modelu S&P 500 siaha do roku 1923, keď bol predstavila agentúra Standard & Poor’s 

sériu indexov, ktoré zahŕňali stovky spoločností a pokrývali desiatky priemyselných odvetví. S&P 500, 

ako je teraz známy, bol predstavený až v roku 1957. S&P 500 vystupuje ako priemerná hodnota 

výkonnosti amerického akciového trhu a je jediným z benchmarkov na akciovom trhu, ktorý slúži ako 

ekonomický ukazovateľ (Kimberly, 2020). 

K 31. augustu 2020 mal index S&P 500 priemerný 10-ročný ročný výnos 12,66%. Skratka S&P 

vychádza z názvu Standard and Poor’s, ktorý predstavuje mená dvoch zakladajúcich finančných 

spoločností. Trhový strop je celková hodnota všetkých akcií spoločnosti, ktoré spoločnosť vydala. 

Vypočíta sa vynásobením počtu vydaných akcií cenou akcií. Od júla 2020 bol celkový trhový strop indexu 

S&P 500 27,05 bilióna dolárov. Index je vážený pohyblivou trhovou kapitalizáciou. Merajú sa iba akcie 

dostupné verejnosti. Nepočítajú sa do nich tie, ktoré majú v rukách kontrolné skupiny, iné spoločnosti 

alebo vládne skupiny (Kimberly, 2020). 

Výbor vyberie každú z 500 korporácií indexu na základe ich likvidity, veľkosti a odvetvia. Vyvažuje 

index štvrťročne, a to v mesiacoch marec, jún, september a december.

 

Obr. č. 1 Mesačný výkon indexu S&P 500 na základe celkovej návratnosti z rokov 1970-2018 z 31. 
Decembra 2018 [Zdroj: S&P DOW JONES] 

S&P 500 má upravenú trhovú váhu s upravenou pohyblivou hodnotou, vplyv každej spoločnosti 

na jeho výkon je úmerný trhovej hodnote danej spoločnosti. Hodnoty uvádzané denne v správach 

odrážajú iba cenové pôsobenie podkladových akcií zložiek. Tieto hodnoty nezohľadňujú žiadny príjem 
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z dividend. S&P DJI počíta samostatný index celkového výnosu, ktorý zahŕňa aj reinvestovanie dividend; 

a je to práve tento index celkového výnosu, ktorý sa všeobecne uvádza pri porovnaní výkonnosti indexu 

s výkonnosťou podielových fondov alebo iných dostupných investícií na trhu s cennými papiermi 

(Kimberly, 2020). 

 

Graf č. 2 – Historická výnosnosť indexu S&P 500 [Zdroj: Vlastné spracovanie] 

Na to, aby sa spoločnosť mohla kvalifikovať do tohto indexu, musí mať sídlo v USA a musí mať 

neupravený trhový strop na hodnotu minimálne 8,2 miliárd dolárov. Najmenej 50% akcií spoločnosti 

musí byť prístupných verejnosti. Hodnota ceny akcie musí byť minimálne 1 $ za akciu. Spoločnosť musí 

zverejňovať výročné správy. Najmenej 50% jej stálych aktív a výnosov musí byť lokalizovaných v USA 

(Kimberly, 2020). 

Prognóza 

Prognóza je modelovaná v MS Excel pomocou funkcie FORECAST.ETS, ktorá vráti predpovedanú 

hodnotu pre konkrétny budúci cieľový dátum pomocou metódy exponenciálneho vyrovnávania. V grafe 

je zobrazená predikcia vývoja budúcnosti a horná a dolná hranica spoľahlivosti pri hodnote 0,95. 
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Graf č. 3 – Prognóza vývoja indexu S&P 500 [Zdroj: Vlastné spracovanie] 

5.2.2 L&T Small Cap Fund 

Larsen & Toubro je indický konglomerát v oblasti technológií, strojárstva, stavebníctva, výroby 

a finančných služieb s globálnymi operáciami. L&T sa zameriava na kritické potreby v kľúčových 

odvetviach - uhľovodíky, infraštruktúra, energetika, spracovateľský priemysel a obrana - pre zákazníkov 

vo viac ako 30 krajinách po celom svete (Larsen & Toubro, 2020). 

Spoločnosť L&T sa angažuje v hlavných odvetviach hospodárstva s veľkým dosahom 

a integrované schopnosti pokrývajú celé spektrum. Každý aspekt podnikania spoločnosti L&T sa 

vyznačuje profesionalitou a vysokými štandardmi riadenia spoločnosti. Výrobná stopa spoločnosti sa 

okrem Indie rozširuje do ôsmich krajín. L&T má niekoľko medzinárodných kancelárií a dodávateľský 

reťazec, ktorý sa rozširuje po celom svete. (Larsen & Toubro, 2020). 

Pojem „small cap“ označuje spoločnosti s relatívne malou trhovou kapitalizáciou. Trhová 

kapitalizácia spoločnosti je trhová hodnota jej nesplatených akcií. Definícia tohoto limitu sa v rôznych 

literatúrach líši, ale vo všeobecnosti vyjadruje hodnotu spoločností s trhovou kapitalizáciou od 300 do 

2 miliárd dolárov. Výhodou investovania do akcií s nízkou kapitalizáciou je príležitosť poraziť v objeme 

kapitálu veľkoobjemových inštitucionálnych investorov prostredníctvom príležitostí vo výbere akcií, ktoré 

prinášajú vysoký sporadický nárast na hodnote. Akcie s nízkou kapitalizáciou historicky prekonávajú 

akcie s veľkou kapitalizáciou, sú však známe tiež ako volatilnejšie a riskantnejšie investície (Barone, 

2020). 

Jednou z výhod investovania do akcií s nízkou kapitalizáciou je príležitosť poraziť 

inštitucionálnych investorov. Mnoho podielových fondov má interné pravidlá, ktoré ich obmedzujú 

v nakupovaní spoločností s malou kapitalizáciou. Zákon o investovaní do spoločností z roku 1940 navyše 

zakazuje podielovým fondom vlastniť viac ako 10% hlasovacích akcií spoločnosti. To sťažuje vzájomným 

fondom budovanie zmysluplnej pozície v akciách s nízkou kapitalizáciou (Barone, 2020). 
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Všeobecne platí, že spoločnosti s malou kapitalizáciou ponúkajú investorom väčší priestor na 

rast, ale tiež poskytujú väčšie riziko a volatilitu ako spoločnosti s veľkými kapitalizáciami. Väčšina veľkých 

spoločností má trhovú kapitalizáciu 10 miliárd dolárov alebo vyššiu. V prípade spoločností s veľkým 

kapitálovým podielom je najagresívnejší rast zvyčajne v minulosti. Výsledkom je, že takéto spoločnosti 

ponúkajú investorom stabilitu viac ako veľké návratnosti, ktoré ničia trh s cennými papiermi (Barone, 

2020). 

Historicky akcie s nízkou kapitalizáciou prekonali akcie s veľkou kapitalizáciou. To, či menšie 

alebo väčšie spoločnosti dosahujú lepšie výsledky, sa však časom líši v závislosti od širšej hospodárskej 

situácie. Napríklad veľké kapitálové spoločnosti dominovali počas technologickej bubliny v 90. rokoch, 

keď investori gravitovali smerom k technologickým akciám s veľkými kapitalizáciami. Po prasknutí 

bubliny v marci 2000 sa spoločnosťami s nízkou kapitalizáciou stali lepšími spoločnosťami, pretože veľa 

z veľkých spoločností, ktoré sa v 90. rokoch 20. storočia tešili obrovskému úspechu, upadlo do konkurzu 

(Barone, 2020). 

 

Graf č. 4 Historická výnosnosť L&T Small cap fund [Zdroj: Vlastné spracovanie] 

 

5.2.3 Vanguard Real Estate ETF (VNQ) 
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Investable Market Real Estate 25/50, a index, ktorý sa skladá z akcií veľkých, stredných a malých 
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nehnuteľností GICS ,ktorý sa skladá z trusov na správu nehnuteľností (známe ako REIT), medzi ktoré 

patria aj špecializované REIT a spoločnosti zaoberajúce sa správou a rozvojom nehnuteľností. Fond sa 

pokúša sledovať index investovaním celej alebo v podstate celej svojej výšky alokovaného kapitálu - 

buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom stopercentnej dcérskej spoločnosti (ďalej len podkladový 

fond), ktorý je sám registrovanou investičnou spoločnosťou - v akciách ktoré tvoria index, pričom drží 

každú akciu v približne rovnakom pomere ako jeho váha v indexe. Fond môže investovať časť svojich 

aktív do podkladových fond (Vanguard, 2020). 

Medzi hlavné riziká podľa (Vanguard, 2020) patrí: 

• Investícia do fondu by mohla stratiť peniaze počas krátkeho alebo dlhého časového obdobia. 

Mali by ste očakávať, že cena akcií fondu a celkový výnos budú kolísať v rozmedzí a veľký 

rozsah. Fond podlieha nasledujúcim rizikám, ktoré by mohli ovplyvniť Výkonnosť fondu: 

• Existuje riziko koncentrácie kapitálu v priemysle s čím súvisí fakt, že hodnota REIT a ostatné 

investície súvisiace s nehnuteľnosťami poklesnú z dôvodu nepriaznivého vývoja na trhu.  

• Budúci vývoj ovplyvňujúci realitný priemysel a hodnoty nehnuteľností. Pretože fond koncentruje 

svoje aktíva do týchto akcií, riziko koncentrácie alokovaného kapitálu je vysoké.  

• Riziko na globálnom akciovom trhu, čo je šanca na celkové zníženie cien akcií. Akciové trhy sa 

zvyknú pohybovať v cykloch, s obdobiami rastúcich cien a obdobiami klesajúcich cien. Cieľový 

index fondu sa môže niekedy zamerať na akcie obmedzeného počtu spoločností, čo by mohlo 

spôsobiť, že fond bude mať nízku výkonnosť. 

• Riziko vysokej koncentrácie majetku, ktoré je veľmi pravdepodobné, pretože cieľom fondu 

(a teda fond) má tendenciu mať veľkú váhu vo svojich desiatich najväčších tituloch. 

• Riziko stúpajúcej úrokovej sadzby, čo je šanca, že celkové ceny akcií REIT celkovo poklesnú 

a že náklady na pôžičky na REIT sa zvýšia z dôvodu rastúcej úrokovej sadzby. Úrokové riziko je 

pre tento fond veľmi vysoké (Vanguard, 2020). 
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Graf č. 5 – Výnosnosť fondu VNQ od roku 2007 [Zdroj: Vlastné spracovanie] 

Prognóza 

Modelovaná pomocou funkcie FORECAST.ETS, ktorá vráti predpovedanú hodnotu pre konkrétny budúci 

cieľový dátum pomocou metódy exponenciálneho vyrovnávania. V grafe je zobrazená predikcia vývoja 

budúcnosti a horná a dolná hranica spoľahlivosti pri hodnote 0,95. 

 

Graf č. 6 – Prognóza vývoja VNQ [Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Vanguard] 
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5.2.4 ČS nemovitostní fond 

Nehnuteľnosti patria medzi stabilných uchovávateľov hodnoty, vďaka čomu sa radia medzi 

najobľúbenejšie investičné inštrumenty. Hoci ich vnútornú hodnotu môžu prechodne ovplyvňovať 

hospodárske či iné ekonomické faktory, ich hodnota zostáva dlhodobo stabilná. Nehnuteľnosti priťahujú 

investorov z mnohých dôvodov (Reico, 2020): 

• Stabilná hodnota v dlhodobom horizonte 

• Ochrana proti nárastu inflácie 

• Malé cenové výkyvy nehnuteľností 

• Investície do reálnych aktív 

• Podielový list ako časť nehnuteľnosti 

Investori ešte nemali tak jednoduchú príležitosť investovať do reálnych nehnuteľností, ako majú 

teraz. Fond ČS ponúka možnosť investovať do veľkých a komerčných nehnuteľností v obrovskej hodnote 

a ťažiť tak z výnosov, ktoré tieto aktíva prinášajú. Do ČS nemovitostího fondu môžete investovať už od 

relatívne nízkych súm v rádoch stoviek korún. Kúpou podielových listov ČS fondu nehnuteľností sa tak 

akcionármi a nepriamo aj majiteľmi veľmi lákavých nehnuteľností (Reico, 2020). 

 

Graf č. 7 – Historická výnosnosť ČS nemovitostní fond [Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Reico] 
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aspoň 6 rokov. Cieľom fondu ČS je dlhodobo prekonávať výnosy štátnych dlhopisov krajiny 

prostredníctvom investícií portfólia exkluzívnych nehnuteľností (Reico, 2020). 

5.2.5 Zostavenie modelu 

Skutočné historické výnosnosti jednotlivých titulov v čase 𝑡 pre vybrané investície 𝑖 predstavuje 

tabuľka č.7. Pre vybrané akciové tituly boli z mesačných dát od roku 2007 do 2018 odhadnuté 

nasledovné vlastnosti: 

Tab. č. 5 – Výnosnosti jednotlivých titulov v rokoch 2007 až 2018 [Zdroj: Vlastné spracovanie] 

Rok S&P 500 VNQ ČS L&T 

1 rok (2007) 0,0549 -0,1638 0,0176 0,6459 

2 rok (2008) -0,37 0,3698 0,0453 -0,6142 

3 rok (2009) 0,2646 0,2976 -0,1295 1,1128 

4 rok (2010) 0,1506 0,2844 0,0314 0,2206 

5 rok (2011) 0,0211 0,0862 0,0256 -0,2936 

6 rok (2012) 0,16 0,1767 0,0217 0,3813 

7 rok (2013) 0,3239 0,0242 0,0245 0,0559 

8 rok (2014) 0,1369 0,3029 0,0356 0,8161 

9 rok (2015) 0,0138 0,0237 0,0228 0,1077 

10 rok (2016) 0,1196 0,0853 0,0244 0,0979 

11 rok (2017) 0,2183 0,0495 0,0251 0,5233 

12 rok (2018) -0,0438 -0,0595 0,0338 -0,1203 

Priemerná výnosnosť 0,0875 0,1230 0,0149 0,2445 

Z priemerných hodnôt výnosnosti vybraných titulov bola pomocou funkcie VAR.P v MS Excel vypočítaná 

variancia teda rozptyl. Následne bola pomocou funkcie STDEV.P vyjadrená smerodajná odchýlka. 

Tab. č. 6 – Smerodatná odchýlka a rozptyl [Zdroj: Vlastné spracovanie] 

 

S&P 500 VNQ ČS L&T 

Smerodajná 

odchýlka 

0,17188 0,15707 0,04411 0,46319 

Rozptyl 0,02954 0,02467 0,00194 0,21454 

 

5.3 EXCEL RIEŠITEĽ 

Pre výpočet modelu optimálnej skladby portfólia 𝑥 so 4 premennými (S&P 500, VNQ, ČS a L&T) 

bol použitý program MS EXCEL doplnok Riešiteľ, taktiež je možné použiť modelovacie jazyky napr. GAMS 

(GAMS, 2015). 
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Tab. č. 7 - Priemerná výnosnosť a smerodajná odchylka titulov [Zdroj: Vlastné spracovanie] 

Akciový titul Priemerná 
Výnosnosť 

Smerodatná 
Odchýlka 

S&P 500 Index 8,75 % 17,19 % 

VNQ 12,3 % 15,71 % 

ČS 1,49 % 4,41 % 

L&T 24,45 % 46,32 % 

 

Pre pozorovanie závislosti vybraných titulov bola skonštruovaná kovariančná matica (pozri 

Tabuľka č.7 Kovariančná matica) pomoocou MS Excel funkcie COVARIANCE.S a z nej vyplývajúca 

korelačná matica (viď Tabuľka č.8 Korelačná matica). Nižšie uvedené matice zobrazujú závislosť medzi 

vybranými investičnými titulmi. 

 Medzi vybranými titulmi je miestami silná korelácia a teda silná lineárna závislosť. Maximálna 

hodnota korelácia je medzi titulmi SP a LT, kde je hodnota 0,947. Naopak najmenšia korelácia je medzi 

fondmi VNQ a ČS 0,078. 

Tab. č. 8 – Kovariančná matica [Zdroj: Vlastné spracovanie] 

 S&P 500 VNQ ČS LT 

S&P 500 0,032 -0,005 -0,003 0,059 

VNQ -0,005 0,027 -0,002 0,003 

ČS -0,003 -0,002 0,002 -0,014 

LT 0,059 0,003 -0,014 0,234 

 

Tab. č. 9 – Korelačná matica [Zdroj: Vlastné spracovanie] 

 S&P 500 VNQ ČS LT 

S&P 500 1,000 -0,436 -0,917 0,947 

VNQ -0,436 1,000 0,078 -0,228 

ČS -0,917 0,078 1,000 -0,986 

LT 0,947 -0,228 -0,986 1,000 

Tieto matice uvedené v tabuľkách č.8,9 (kovariančná a korelačná) boli následne použité ako 

vstupné dáta pre Markowitzov model v MS Excel, ktorý je uvedený v prílohe č.1.  

5.4 MODEL OPTIMALIZÁCIE PORTFÓLIA 

Vybrané historické informácie o návratnostiach vybraných titulov boli pre potrebu návrhu 

modelu upravené na priemerné ročné hodnoty výnosnosti v percentách. 
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Pre každý vybraný titul bola vypočítaná priemerná návratnosť a priemerný rozptyl, z ktorého 

bola následne odvodená hodnota smerodajnej odchýlky.  

 

Graf č. 8 – Priemerná ročná návratnosť vybraných titulov v čase [Zdroj: Vlastné spracovanie] 

Pre výpočet modelov podľa Harryho Markowitza, boli použité vzorce v (3.4).  

5.4.1 Model podľa Harryho Markowitza 

Predpisujeme výnos presne podľa strednej hodnoty priemernej výnosnosti 8,75%, s minimalizáciou 

rozptylu teda rizika. 

Zápis úlohy optimálneho zloženia portfólia zloženého z počtu 𝑛 titulov vyzerá po úprave modelu 

nasledovne (Kubelka, 2014): 

 𝑚𝑖𝑛

𝑥
𝒙𝑇𝑽𝒙  

  za podmienok:  

 𝟏𝑻𝒙 = 1,  

 𝒙𝑻𝒓 = 𝑅∗ ,  

 𝒙 ≥ 𝟎. (5.1) 

Podmienka 𝒙𝑻𝒓 = 𝑹∗ , vyjadruje, že výsledná návratnosť vo vybranom portfóliu musí byť rovná 

minimálne vopred stanovenej miere výnosnosti 𝑹∗. Rovnica 𝟏𝑻𝒙 = 𝟏 , kde 1𝑇 vyjadruje riadkový vektor 

𝑛 konštant 1, znázorňuje, že jedna jednotka hodnoty investície bude alokovaná medzi 𝑛 titulov v 

portfóliu. Podmienka nezápornosti 𝒙 ≥ 𝟎 zabraňuje short-sellu, tzv. predaju nakrátko. Cieľom uvedenia 
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účelovej funkcie je minimalizovanie rozptylu výnosnosti portfólia pozostávajúceho z 𝑛 aktív tým, že 

hľadá také hodnoty jednotlivých aktív, ktorých výsledkom modelu je optimálny vektor váh aktív.  

Výsledok: 

• Rozptyl=0,006 

• Pri nami požadovanej výnosnosti 8,75% je pomerové rozdelenie kapitálu do investícií 

nasledovné:  

• 15,0112% do S&P 500 + 41,0195% do VNQ + 36,4145% do ČS + 7,5548% do L&T 

 

Rozptyl amerického trhového indexu je 0,0295 pri priemernej výnosnosti 8,75%. Optimalizáciou 

portfólia klesla volatilita teda riziko o 0,0233 bodu. 

 

Obr. č. 2 – Parametre doplnku riešiteľ pri požadovanej výnosnosti 8,75% a minimalizácii rozptylu 
[Zdroj: Vlastné spracovanie] 
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Obr. č. 3 – Model podľa strednej hodnoty výnosu amerického trhového indexu 8,75% so snahou 
o minimalizáciu rozptylu [Zdroj: Vlastné spracovanie] 

Pri stanovení výnosnosti na 8,75% a minimalizácii rozptylu na hodntu 0,0062 je pomerné 

rozdelenie investícií nasledovné, ako zobrazuje tabuľka č.13. 

Tab. č. 10 – Výnos podľa amerického trhového indexu na hodnote 8,75% s minimalizáciou rozptylu 
[Zdroj: Vlastné spracovanie] 

TOTAL S&P 500 VNQ ČS L&T 

100,00% 15,0112% 41,0195% 36,4145% 7,5548% 

 

5.4.2 Maximalizácia výnosu 

Maximalizácia výnosu bez ohľadu na riziko (pri výnosnosti aspoň 24%). Doporučené alokovať všetko 

voľný investičný kapitál do L&T. 

Zápis optimálneho zloženia portfólia zloženého z počtu 𝑛 titulov vyzerá nasledovne: 

 𝑚𝑎𝑥

𝑥
𝒙𝑇𝒓  

  za podmienok:  

 𝟏𝑻𝒙 = 1,  

 𝒙𝑻𝒓 ≥ 𝑅∗ ,  

 𝒙 ≥ 𝟎. (5.1) 

Pričom ako už bolo spomenuté v (3.4),  podmienku alternatívne formulujeme ako: 
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∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

= 1  

Účelová fukncia 𝒙𝑻𝒓, vyjadruje, že výsledná návratnosť vo vybranom portfóliu musí byť čo najvätšia. 

Rovnica 𝟏𝑻𝒙 = 𝟏 , kde 1𝑇 vyjadruje riadkový vektor 𝑛 konštant 1, znázorňuje, že jedna jednotka hodnoty 

investície bude alokovaná medzi 𝑛 titulov v portfóliu. Podmienka nezápornosti 𝒙 ≥ 𝟎 zabraňuje short-

sellu, tzv. predaju nakrátko. 

• Rozptyl=0,234 

• Pri nami požadovanej výnosnosti 24% je pomerové rozdelenie kapitálu do investícií nasledovné:  

• 100,00% do L&T 

 

Obr. č. 4 – Model podľa maximalizácie výnosu [Zdroj: Vlastné spracovanie] 

Model maximalizuje výnos a doporučuje investovať 100,00% kapitálu do L&T. 

Tab. č. 11 – Maximalizácia výnosu bez ohľadu na rozptyl [Zdroj: Vlastné spracovanie] 

TOTAL S&P 500 VNQ ČS L&T 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 

5.4.3 Minimalizácia rozptylu 

Pre úlohu minimálizácie vplyvov vysokej volatility, teda snahe byť averzný voči riziku, stanovíme výpočet 

pre inú medz výnosu. 

Zápis úlohy hľadania optimálneho zloženia portfólia je obdobný ako v 5.4.1, výsledky sú: 

• Rozptyl=0,002 

• Výnosnosť 1,486% 

• 100 % voľného kapitálu do ČS 
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Obr. č. 5– Model podľa minimalizácie rozptylu teda rizika [Zdroj: Vlastné spracovanie] 

 

Model minimalizácie rizika, v tomto prípade je 100% kapitálu odporúčaného investovať do ČS, ktorý ma 

minimálnu volatilitu. 

Tab. č. 12 – Minimalizácia rozptylu [Zdroj: Vlastné spracovanie] 

TOTAL S&P 500 VNQ ČS L&T 

100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

 

5.4.4 Minimalizácia rozptylu s minimálne predpísaným 6% výnosom. 

Model minimalizuje riziko teda rozptyl a stanovuje návratnosť na minimálne 6%. 

Zápis úlohy optimálneho zloženia portfólia je naďalej 5.4.1 a výsledky sú nasledovné: 

• Rozptyl=0,002 

• Výnosnosť 6% 

• 10,0606% do S&P 500 + 25,5345% do VNQ + 61,0196% do ČS + 5,3853% do L&T 
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Obr. č. 6 – Model minimalizácie rozptylu s predpísaným 6% výnosom [Zdroj: Vlastné spracovanie] 

Keď model minimalizuje volatilitu a predpisuje výnos na 6%, je alokácia dostupného investičného 

kapitálu nasledovná: 

Tab. č. 13 – Minimalizácia rozptylu s predpísaným 6% výnosom [Zdroj: Vlastné spracovanie] 

TOTAL S&P 500 VNQ ČS L&T 

100,00% 10,0606% 25,5345% 61,0196% 5,3853% 

 

5.4.5 Efektívna hranica pre predpísaný výnos minimálne 17% 

Použijeme opäť model 5.4.1 a dostávame: 

• Rozptyl=0,047 

• Výnosnosť 17% 

• 61,343% do VNQ + 38,657% do L&T 

Tab. č. 14 Efektívna hranica pre predpísaný výnos 17% [Zdroj: Vlastné spracovanie] 

TOTAL S&P 500 VNQ ČS L&T 

100,00% 0,00% 61,343% 0,00% 38,657% 
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Obr. č. 7 – Model pri výnosnosti 17% [Zdroj: Vlastné spracovanie] 

 

Tab. č. 15 - Hodnoty výnosu, rozptylu a smerodatnej odchýlky pre vybrané tituly [Zdroj: Vlastné 
spracovanie] 

Vanguard Real 

Estate 

L&T Small Cap 

Fund 

Priemerná 

návratnosť Rozptyl Odchýlka 

0% 100% 24,45% 0,215 46,32% 

10% 90% 23,23% 0,175 41,78% 

20% 80% 22,02% 0,140 37,31% 

30% 70% 20,80% 0,109 32,95% 

40% 60% 19,59% 0,083 28,73% 

50% 50% 18,38% 0,061 24,75% 

60% 40% 17,16% 0,045 21,12% 

70% 30% 15,95% 0,033 18,06% 

80% 20% 14,74% 0,025 15,90% 

90% 10% 13,52% 0,023 15,05% 

100% 0% 12,31% 0,025 15,71% 

 

Tab. č. 16 – Priemer, Rozptyl, Odchýlka, Kovariancia a Korelácia [Zdroj: Vlastné spracovanie] 

Priemer 12,31% 24,45% 17,00% 

Rozptyl 0,025 0,215 0,047 

Odchýlka 0,157 0,463 0,216 

Kovariancia 0,003     

Korelácia 0,040     
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Graf č. 9 - Efektívna hranica pre stanovený výnos 17% [Zdroj: Vlastné spracovanie] 
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6 DISKUSIA / ANALÝZA VÝSLEDKOV RIEŠENÍ 

Analýza a použitie modelov aplikovaných v predchádzajúcej kapitole je založené na 

optimalizácií, minimalizácií rozptylu teda rizika a stanovení miery návratnosti. Tieto modely vychádzajú 

z modernej teórie portfólia uvedenej Harrym Markowitzom, fungujúcej na nelineárnom programovaní, 

pri odvodení rizika teda rozptylu, resp. smerodajnej odchýlky, ktorá vystupuje pod kvadratickými 

funkciami. Stanovenie miery návratnosti vychádza z výpočtu informácií resp. historických hodnôt, pre 

ktoré je stanovený odhad vývoja do budúcnosti.  

V kapitole 5 bola aplikovaná skupina metód a analýz opísaných v teoretickej časti tejto práce na 

základe princípov modernej teórie portfólia, pri stanovení hodnôt výnosu a rozptylu pri optimálnej 

skladbe portfólia. 

Podkapitola 5.1 sa venuje analýze vybraných aktív s vysvetlením najznámejších stratégií na 

výber titulov pre investičné portfólio. Popisuje, že dodnes nebol vynájdený žiadny zaručený spôsob 

výberu investičných titulov na trhu s cennými papiermi, aj keď sa im mnoho priblížilo. Sú vymenované 

najznámejšie investičné stratégie. 

Podkapitoly 5.1.1, 5.1.2 a 5.1.3 sa venujú vybraným analýzam vybraných aktív.  V podkapitole 5.1.1 sa 

venujem hodnotovej stratégii investovania, týkajúcej sa obchodovania s akciami na rozdieloch medzi 

ich aktuálnou cenou a ich vnútornou hodnotou. Podkapitola 5.1.2 sa venuje rastovej stratégii 

investovania, ktorá vyhľadáva akcie, ktorých hodnota a výnosy môžu rásť v budúcnosti exponenciálne, 

patria sem napríklad technologické firmy a start-upy. Podkapitola 5.1.3 sa venuje stratégii Rast za 

rozumnú cenu. Táto stratégia sa aplikuje na vyhľadanie tých titulov, ktorých hodnoty návratností sú 

vyššie ako trh so snahou o minimalizovanie výberu titulov, ktoré sú nadcenené. 

 V kapitole 5.2 sa venujem výberu analyzovaných aktív. Kde podľa kritérií a preferencií boli 

vybrané 4 tituly, S&P 500 Index, Vanguard Real Estate ETF (VNQ), ČS NEMOVITOSTNÍ FOND a L&T 

Small Cap Fund. 

 Kapitola 5.3 je venovaná výpočtu modelu optimálneho zloženia portfólia v MS Excel pomocou 

doplnku riešiteľ. Pre pozorovanie závislosti zvolených akcií bola skonštruovaná kovariančná a následne 

korelačná matica, z výsledkov ktorých som zistil mieru korelácie, ktorej hodnota je medzi VNQ a ČS 

slabšia a medzi S&P 500 a L&T Small Cap Fund silnejšia. 

 V kapitole 5.4 sa venujem modelu optimalizácie portfólia. Pre historické dáta o výnosnostiach 

boli upravené hodnoty na priemerné ročné výnosy a pre každý titul bol vypočítaný rozptyl z ktorého bola 

následne stanovená smerodajná odchýlka. 

Podkapitola 5.4.1 sa venuje modelu, pri stanovenom výnose podľa amerického trhového indexu na 8,75 

% so snahou o minimalizáciu volatility teda rizika. Riešiteľ v tomto prípade odporučil investovať kapitál 

nasledovne: 15,0112% do S&P 500 + 41,0195% do VNQ + 36,4145% do ČS + 7,5548% do L&T pri 
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požadovanej výnosnosti 8,75%, pričom klesol rozptyl (riziko) oproti samotnému americkému trhovému 

indexu o 0,0233 bodu. 

Nasledujúci model maximalizuje výnos portfólia bez ohľadu na rozptyl. V tomto prípade sú výsledky 

riešiteľa nasledovné: 100,00% investičného kapitálu by mal investor nasmerovať do L&T. Rozptyl 

v tomto prípade vychádza 0,2341 čo je pre investora veľmi rizikové. 

 V podkapitole 5.4.3 model minimalizuje rozptyl portfólia na čo najnižšiu hodnotu, je averzný voči riziku. 

Pri výnosnosti 1,486% a rozptyle 0,0021 je zrejmé že investícia v tomto prípade neposkytne vysoké 

zhodnotenie, v tomto prípade bude riziko minimalizované. 100% kapitálu v tomto prípade riešiteľ 

odporúča investovať do ČS. 

 Model v podkapitole 5.4.4 minimalizuje riziko s predpísaným výnosom v hodnote 6%. Model pri 

výnosnosti 6% stanovuje rozptyl na 0,0019 čo je relatívne malá miera rizika. Na základe výsledkov 

z riešiteľa stanovuje investovať kapitál v nasledujúcom pomere: 10,0606% do S&P 500 + 25,5345% 

do VNQ + 61,0196% do ČS + 5,3853% do L&T. 

V podkapitole 5.4.5 je model efektívnej hranice pre predpísaný výnos minimálne 17%. Pri výnosnosti 

17% je hodnota rozptylu rovná 0,047. V tomto smere je model rizikovejší ako predchádzajúci, čomu ale 

vypovedá aj jeho stanovená návratnosť. Pomerové rozdelenie kapitálu je v tomto prípade nasledovné: 

61,343% do VNQ + 38,657% do L&T. 
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7 ZÁVER 

Diplomová práca sa zaoberá modelovaním optimalizačnými modelmi finančných rizík, 

prostredníctvom optimalizácie a stochastického programovania. Pre výpočet modelu bol použitý 

program MS Excel doplnok Riešiteľ. Pre potreby tejto práce boli vybrané akciové tituly na základe Yahoo 

Market Screen a následne autorových kritérií. Cieľom modelov je maximalizácia výnosnosti 

a minimalizácia investičného rizika. 

V druhej kapitole diplomovej práce s názvom súčasný stav / teoretické východiská sú priblížené 

základné pojmy z oblasti investícií a rizík, analýzy aktív, optimalizácie, druhov cenných papierov, vybrané 

štatistické pojmy a pojmy z modernej teórie portfólia. Kapitola venuje pozornosť riziku, jeho 

kategorizácii a klasifikácii a investičným rizikám a ich druhom. Následne zoznamuje čitateľa 

s fundamentálnou a technickou analýzou a ich porovnaním. V ďalšej časti sa venuje optimalizácii, jej 

matematickému vyjadreniu a stochastickému programovaniu so spôsobmi jeho riešenia. Nasleduje 

podkapitola portfólio so zameraním sa na jeho portfóliové investície, portfóliové riziko a jeho 

diverzifikácia. Pre čitateľa prináša oboznámenie sa s modernou teóriou portfólia a štatistickým pozadím. 

V tretej kapitole sú definované ciele diplomovej práce aj s čiastkovými cieľmi. Hlavným cieľom 

diplomovej práce je optimálna alokácia finančných zdrojov z hľadiska maximálnej návratnosti investícií 

pre zvolenú aplikačnú oblasť. Nasledujúca kapitola sa venuje použitým metódam a ich zdôvodneniu. 

Predstavené sú metódy optimalizácie portfólia podľa Harryho Markowitza. 

V piatej kapitole vlastné riešenia / dosiahnuté výsledky dochádza k naplneniu cieľa diplomovej 

práce. Optimalizuje sa alokácia kapitálu z hľadiska maximálnej návratnosti investície resp. minimalizácii 

rizika. Pre začiatok sú analyzované aktíva, pomocou stratégií výberu investičných titulov. Následne sú 

pomocou ukazovateľov a autorových kritérií zvolené 4 investičné tituly, pre ktoré sú pre každé zvlášť 

stanovené priemerné výnosnosti, rozptyly a smerodajné odchýlky. Cieľom je kombinácia týchto aktív za 

účelom dosiahnutia optimálneho portfólia, podľa požadovanej výnosnosti a miere rizika. 

Na základe spracovaných dát je postavená pomocou funkcií v MS Excel kovariančná a korelačná 

matica. Modely sú spracované v MS Excel doplnku Riešiteľ. Výsledné pomerové rozdelenie investícií 

v portfóliu vzhliada už k stanoveným parametrom portfólia, ako je napríklad prvý model, pre predpísaný 

výnos so snahou o minimalizáciu rozptylu. Nasleduje model pri maximalizácii výnosu, minimalizácii 

rozptylu, minimalizácii rozptylu s predpísaným 6% výnosom a pod. 

Práca prináša čitateľovi pohľad do sveta investícií, konkrétne ku optimalizovaniu portfólia na 

základe stanovených parametrov, jej prínos spočíva v zlepšení rozhľadu a orientácie pre neskúseného 

investora na finančných trhoch, pomocou stanovených modelov. 
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