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1.Úvod

1. Úvod
Provádění každé podnikatelské činnosti s sebou přináší určitá rizika, která
zapříčiňují, že zisky z těchto činností jsou nejisté a očekávaný výsledek se může
výrazně odlišovat od skutečného stavu. Specifickou skupinou subjektů, které jsou
vystaveny riziku, jsou bankovní instituce. Specifikum spočívá především v tom, že
ohrožení existence větší banky může vážně poškodit celý bankovní systém a
v konečném důsledku i chod národního hospodářství.
Jedním z rizik, kterým jsou banky vystaveny, je úrokové riziko. I když pouze
kvůli špatnému řízení úrokového rizika zkrachovalo velice málo bank, patří toto riziko
mezi jedno z nejvýznamnějších.
Cílem diplomové práce je analyzovat metody měření a řízení úrokového rizika
a jejich aplikaci v českém prostředí. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V prvních
dvou kapitolách jsou definována finanční rizika, včetně úrokového, vymezeny
základní faktory ovlivňující úrokové riziko, objasněna podstata úrokového rizika a
také jsou zde analyzovány základní teoretické přístupy k měření úrokového rizika.
Z metod měření je pozornost věnována gapové analýze, durace gap analýze,
metodě Value at Risk a metodě simulace. Třetí kapitola se zabývá metodami řízení
úrokového rizika. Ty jsou rozděleny do dvou skupin. Do první skupiny jsou zařazeny
metody, jimiž management banky řídí úrokové riziko ovlivňováním struktury bankovní
bilance. Druhou skupinu tvoří metody založené na využívání mimobilančních
položek, neboli finanční deriváty. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány empirickému
výzkumu. Zde si všímám, jak se měnil čistý úrokový výnos a čistá úroková marže při
stabilních i volatilních úrokových sazbách v bankách působících v České republice a
také analyzuji vývoj derivátového trhu. Poslední kapitola je případovou studií jedné
velké české banky, na které jsem se snažila ukázat, jak se teoretické přístupy užívají
v praxi a jaká jsou specifika českého bankovního trhu.
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2. Finanční rizika
Rizika jsou nevyhnutelným komponentem veškeré aktivity. Na finančních
trzích se v tomto smyslu mluví o rizikách finančních. Finanční riziko je obecně
definováno jako potenciální finanční ztráta subjektu tj. ztráta v budoucnosti
vyplývající z daného finančního či komoditního nástroje nebo finančního či
komoditního portfolia. 1
Finančních rizik existuje nepřeberné množství a v literatuře můžeme nalézt
také mnoho různých výčtů a dělení těchto rizik. Jednoduché, avšak velmi komplexní
rozdělení finančních rizik uvádí K.Ziegler v knize Finanční řízení bank. Za hlavní
rizika považuje tato: úvěrové, tržní (úrokové, kursové, akciové), likviditní, riziko
kapitálové přiměřenosti a provozní riziko. Rozhodně existuje mnoho dalších rizik, ale
ta nepatří do finančního řízení.
Jedním z hlavních rizik, které je spojeno s finačními institucemi je úvěrové
riziko. Toto riziko v podstatě značí, že klient nedodrží sjednané podmínky a tím
vznikne bance ztráta. Toto riziko vyplývá z platební neschopnosti nebo z toho, že
subjekt nechce plnit své závazky. Z hlediska významu je druhým rizikem tržní riziko.
Jedná se o riziko ztráty ze změn tržních cen, neboli změn hodnot finančních nástrojů
v důsledku nepříznivých změn tržních podmínek, tj. nepříznivého vývoje úrokových
měr, cen akcií či měnového kurzu. Podle toho, na jaké změny tržních podmínek
příslušné finanční nástroje reagují, mluvíme o kursovém riziku, které je rizikem újmy
na zisku vlivem změny kurzů cizích měn vůči měně, v níž jsou vykazovány účty;
úrokovém riziku, které je rizikem snížení čistého úrokového příjmu vlivem změny
úrokových sazeb na finančních trzích a akciovém riziku, které plyne ze změn cen
akcií2. Zjednodušeně se někdy uvádí, že úvěrové riziko je rizikem vrácení peněz a
tržní riziko je rizikem výnosu peněz.
Dalším rizikem je riziko likvidity. Likvidita banky značí její schopnost dostát
v každém okamžiku svým splatným závazkům. Likviditní riziko je rizikem toho, že
banka nebude schopna vyplatit své závazky byť by byla zisková, protože nebude mít
potřebnou hotovost ani dostatek aktiv, která může ihned přeměnit na peněžní formu.

1

J.Jílek, 2000, str.15
Někdy se mezi tržní rizika zařazuje i komoditní riziko, což je riziko ztráty v případě změn cen
komodit.

2
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Dalším rizikem je riziko kapitálové přiměřenosti, neboli riziko poklesu kapitálu
pod minimální hranici stanovenou platnými pravidly
Posledním, nikoliv však nedůležitým je provozní riziko. Toto riziko vzniká
v souvislosti

s lidskými

chybami,

nedodržováním

postupů,

podvodem,

nebo

nedostatkem informačních systémů, jako jsou chyby v počítačových programech,
chyby v matematických vztazích modelů, nesprávné a opožděné podávání informací,
chyby přenosu dat, apod.
Jak je vidět setkává se banka při své činnosti s celou řadou různých druhů
rizik, která mohou výrazným způsobem ovlivnit chod banky. Proto jejich správná
identifikace, měření a řízení patří k jedné ze základních podmínek efektivní činnosti
banky.
Vzhledem k tomu, že se banky snaží z dlouhodobého hlediska maximalizovat
svůj zisk, musejí určitá rizika podstupovat, protože nerizikové operace, resp. činnost
směřující k úplnému vyloučení rizika, by se mohly projevit v nedostatečné ziskovosti
banky. Při hledání ziskových příležitostí musí tedy management banky hledat
vhodnou kombinaci ziskovosti a rizikovosti.
Banky jsou v současné době velmi komplexí organizace, které poskytují celou
škálu finančních služeb, u kterých je třeba mnoho různých finančních rozhodnutí.
Nicméně všechna tato rozhodnutí jsou úzce svázána a není možné provádět
opatření na odstranění jednoho rizika a při tom nehledět na ostatní. V této práci se
budu zabývat jen rizikem úrokovým, ale je třeba si uvědomit, že ani toto riziko není
výjimkou a že má vliv na ostatní rizika a naopak.
Úrokové riziko patří v současné době mezi nejvýznamnější rizika, která
ovlivňují úspěšnost bank. Pokud by úrokové míry byly stabilní, nebylo by třeba se
úrokovému riziku příliš věnovat. Avšak deregulace finančních trhů, odstranění limitů
na úrokové míry a globalizace vedly k tomu, že se úrokové míry staly velmi
volatilními a zvýšila se tak i důležitost měření a řízení úrokového rizika.
Navíc jsou finanční instituce v dnešní době vystaveny zvyšující se konkurenci
ze strany nefinančních institucí. V posledních dvou desetiletích začalo mnoho
nebankovních institucí nabízet služby, které do té doby byly doménou pouze institucí
finančních. A protože tyto instituce nejsou předmětem regulace jako banky, mohly být
jejich služby konkurenceschopné (např. různé investiční fondy jsou schopné
poskytovat úrokové míry na depozita vyšší než banky, podniky si půjčují mezi sebou,
apod).
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Obě tyto změny, jak větší volatilita úrokových měr tak větší konkurence na
finančních trzích, ovlivnily proces řízení aktiv a pasiv. V tomto prostředí je řízení aktiv
a pasiv velice důležitou součástí managementu banky, ale také je mnohem složitější
než tomu bylo v minulost, a proto je nutné se tímto problémem důkladněji zabývat.
Jak již bylo řečeno, snaží se finanční instituce, stejně jako ostatní formy
podnikání, maximalizovat zisk, tedy získat a používat aktiva tak, aby hodnota výnosů
převýšila náklady. Klíčový rozdíl mezi finančními institucemi a ostatními firmami je, že
většina aktiv, která finanční instituce drží, je finančních a většina výnosů bank se tak
vytváří rozdílem mezi úrokovými sazbami na depozita a na úvěry. Z toho logicky
plyne, že úrokové sazby z vkladů (pasivní úroky) musí být v průměru nižší než
úrokové sazby z poskytovaných úvěrů (aktivní úroky). Rozdíl mezi těmito sazbami
představuje úrokové rozpětí (spred). Banky se samozřejmě snaží mít úrokový spread
co největší, ale problém je v tom, že banka sama nemůže kontrolovat hladinu ani
trend v tržních úrokových sazbách, protože na finančním trhu operuje mnoho
institucí, které jsou v poměru k tak rozsáhlému trhu malé, že žádná z nich není s to
sama ovlivnit tuto, pro ní klíčovou, veličinu.
Není však pravdou, že v obdobích s vysokými úrokovými mírami mají banky
velkou výnosovost a při nízkých úrokových mírách malou. Vztah mezi ziskovostí
banky a tržními úrokovými mírami je závislý na tom, jaká aktiva a pasiva má banka
ve své bilanci. Dobře řízená banka může dosáhnout ziskovosti jak při klesajících tak
při rostoucích úrokových mírách a to nezávisle na tom, zdali jsou tyto míry vysoké či
nízké.
Bankéři se samozřejmě snažili a snaží předpovídat pohyb úrokových měr. Ale
protože

jsou

úrokové

míry

determinovány

interakcí

tisíců

nabízejících

a

poptávajících, zdá se tato snaha více méně neuskutečnitelná. Situaci také komplikuje
to, že jednotlivé úrokové míry se skládají z mnoha komponentů:
úroková míra na rizikový instrument = bezriziková sazba + riziková prémie3
kde bezriziková sazba je například inflačně upravený výnos vládních obligací
a riziková prémie je kompenzace za riziko například inflační riziko, riziko defaultu,
likviditní riziko, splatnostní riziko apod.
Ne pouze bezriziková sazba se mění v průběhu času se změnami nabídky a
poptávky,

ale

také

riziková

prémie

podléhá

nepředvídatelné výkyvy v úrokových mírách.
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Prémie za riziko se skládá, jak již bylo řečeno, z několika komponentů. Prémie
za inflační riziko je kompenzací za snižování kupní síly peněz, riziko defaultu je
rizikem, že klient bance z nějakého důvodu nesplatí poskytnutý úvěr a likviditní riziko
vyplývá z různé prodejnosti jednotlivých instrumentů. Dalším klíčovým elementem, na
kterém výše úrokové prémie závisí, je splatnost. Dlouhodobé instrumenty s sebou
nesou často vyšší riziko než instrumenty krátkodobé, protože během delšího
časového horizontu je pravděpodobnost, že se stane nějaká neočekávaná událost
vyšší. Výnosová křivka4 tedy většinou vypadá následujícím způsobem:
graf (1-1)
výnos

r3R
r1R

r3M

3M

1R

3R

splatnost
zdroj : J. Jílek , 1995, str. 120

Můžeme se setkat také s výnosovou křivkou s negativním sklonem, kde
krátkodobé úrokové míry převyšují dlouhodobé. Tato situace většinou nastává při
očekávání deprese a v jejích prvních fázích. Také bychom se mohli setkat
s horizontální výnosovou křivkou, ale to by se pravděpodobně mohlo stát pouze ve
velice stabilní ekonomice.
Jak je vidět ovlivňuje úrokovou míru mnoho faktorů, a proto ji nelze s určitostí
předvídat. Pokud tedy nelze předpovídat změny úrokových měr je nutno riziko, které
z toho plyne – úrokové riziko, měřit a řídit na což dnes managementy většiny bank
kladou velký důraz.

3

P.S.Rose, 1999, kap.6
Výnosová křivka je grafické zobrazení časové struktury úrokových sazeb. Zobrazuje vztah mezi výší
nominálního výnosu a dobou splatnosti jednoho druhu aktiva se stejnou rizikovostí a různou dobou
splatnosti.
4
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3. Úrokové riziko
3.1. Zdroje a efekty úrokového rizika
Úrokové riziko

vyplývá pro banku ze změn tržních úrokových sazeb a

projevuje se negativním dopadem těchto změn na čisté úrokové výnosy celé
instituce.5
Banky se úrokovému riziku vystavují z několika důvodů. Jedním z nich je
časový nesoulad mezi splatnostmi aktiv a pasiv s pohyblivou úrokovou mírou. Toto
riziko je v literatuře nazýváno rizikem gapu. Pokud by se u každé splatnosti hodnota
aktiv rovnala hodnotě pasiv, bylo by riziko gapu nulové, ale jen těžko si lze představit,
že by takováto situace v reálném světě nastala.
Tabulka (3-1) znázorňuje jednoduchý příklad, kdy má banka více úrokově
citlivých aktiv než pasiv se stejnou zbytkovou splatností:
tabulka (3-1)

rozvaha při úrokové míře 10%:
aktiva

pasiva

dluhopisy (nom. hodnota 2,2 mil Kč)

dluhopisy (nom. hodnota 1,1 mil) o tržní hodnotě 1

o tržní hodnotě 2 mil Kč (2,2mil/1+0,1) a zbytkové mil Kč (1,1mil/1+0,1) a zbytkové splatnosti 1 rok
splatnosti 1 rok

ostatní pasiva

ostatní aktiva

rozvaha po zvýšení úrokové míry na 11% (ztráta 0,01 mil Kč)
aktiva

pasiva

dluhopisy o tržní hodnotě 1,98 mil Kč

dluhopisy o tržní hodnotě 0,99 mil Kč

(2,2mil/1+0,11)a zbytkové splatnosti 1 rok

(1,1mil/1+0,11)a zbytkové splatnosti 1 rok
ostatní pasiva

ostatní aktiva
náklady 0,02 mil Kč

výnosy 0,01 mil Kč

Při zvýšení úrokové míry z 10-ti na 11% byl v tomto případě dopad na výnosy
banky negativní. Pokud by banka měla ve svém portfoliu více úrokově citlivých pasiv,

5

Sekerka, 1998, str.5
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převýšily by, při zvýšení úrokové míry, výnosy náklady a zisky banky by se zvýšily.
Při snížení úrokové míry by efekty byly obrácené.
Z tohoto příkladu je jasné, že úrokové riziko představuje pro banku potenciální
negativní dopad na její výnosy a čisté bohatství. Proč tedy banky neeliminují toto
riziko tím, že ve své rozvaze budou mít stejné množství aktiv i pasiv se stejnými
splatnostmi? Odpověď na tuto otázku je velice jednoduchá. Banky by totiž vydělávaly
méně. Za to, že na sebe berou riziko a slaďují nabídku depozit s poptávkou po
úvěrech, dostávají „odměnu“ ve formě rozdílu mezi úrokovými mírami na úvěry a
depozita a mezi krátkodobými a dlouhodobými úrokovými mírami. Velká výzva pro
banku je tedy měřit a řídit úrokové riziko tak, aby kompenzace, kterou získávají,
odpovídala podstupovanému riziku.
Výše uvedený příklad se zabýval pouze situací v níž se úrokové míry na aktiva
a pasiva mění stejně. V realitě však existují i případy, kdy jsou aktiva a pasiva
vázána na jiný druh pohyblivé sazby a tyto různé sazby se mění více či méně
nezávisle. Toto riziko se nazývá rizikem báze. V tomto případě je banka vystavena
riziku rozdílu mezi aktivními a pasivními úroky i v případě stejné doby přeceňování
jednotlivých instrumentů.
Nejlépe se toto riziko objasní pomocí konkrétního příkladu.

Banka přijme

jednoroční depozitum s půlročním přeceňováním a poskytne úvěr ve stejné výši, se
stejnou dobou splatnosti a se stejnou frekvencí přeceňování. Rozdíl je pouze v tom,
že úroková míra na depozitum je stanovena ve výši PRIBID - 1% a na úvěr PRIBOR
+ 3%. Na počátku úročeného období byl PRIBID 12% a PRIBOR 12,3%. Banka tedy
očekává že její úrokové výnosy budou (12,3+3)-(12-1)=4,3%. V průběhu prvního
pololetí životnosti úvěru a depozita dojede ke změně tržních podmínek a úrokové
míry vzrostou, PRIBOR na 12,35% a PRIBID na 12,3%. Výnosy banky se tak změní
na (12,35+3)-(12,3-1)=4,05% i když má banka ve své bilanci položky se shodnou
životností a frekvencí přeceňování.
Dalším rizikem, které vyvstává v souvislosti se změnami tržních úrokových
sazeb je riziko výnosové křivky. Narozdíl od rizika gapu, kde pro banku
představovala potenciální riziko paralelní změna výnosové křivky, tj. změna výnosů
ve všech časových intervalech o stejnou výši a stejným směrem, v případě rizika
výnosové křivky předpokládáme změnu tvaru nebo sklonu výnosové křivky, popř.
změnu sklonu i tvaru současně. Riziko tedy plyne z nedokonalé korelace
krátkodobých a dlouhodobých úrokových sazeb. Tato situace se v praxi vyskytuje
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velice často. Bylo vypozorováno, že v obdobích rostoucích úrokových měr je pohyb
krátkodobých úrokových měr rychlejší než těch dlouhodobých. Také v periodách
s klesajícími mírami se klesají krátkodobé míry rychleji než dlouhodobé.6
Riziko výnosové křivky lze objasnit

na konkrétním příkladu. Banka např.

přijme depozitum, jehož úroková sazba je vázána na tříměsíční PRIBOR + 1,5% a
získané peněžní prostředky použije na poskytnutí dvouletého úvěru s variabilní
úrokovou sazbou s půlročním přeceňováním, vázanou na půlroční PRIBOR + 3%.
Banka předpokládá, že vždy v době splatnosti depozita přijme další tříměsíční
depozitum, přičemž bude zachovávat relace mezi PRIBOR a aktivními a pasivními
úrokovými sazbami. Přímka A na grafu představuje PRIBOR na počátku období.
Pokud by se tato výnosová křivka v čase neměnila vydělávala by banka (12%+3%)(10,8+1,5)=(15%-12,3%)=2,7%p.a. Pokud se však tvar výnosové křivky změní,
dopadne to i na výnosy banky. Křivka B představuje novou

výnosovou křivku.

V tomto případě klesnou úrokové výnosy banky na:
( 12,5%+3%)-(12,2%+1,5%)=15,5%-13,7%=1,8%p.a.

Výnosové křivky

nominální výnos

13
12,5
12
11,5
11
10,5

A
B

10
9,5
9
1M

2M

3M

4M

5M

6M

doba splatnosti

graf (3-1)

V tomto případě celkové úrokové výnosy banky poklesly o 0,9% v důsledku
změny sklonu výnosové křivky.
Avšak úrokové riziko není spojeno pouze s aktivy a pasivy s pohyblivou
úrokovou mírou. V případě, že banka drží ve svých aktivech obligace s pevným
6

P.S.Rose, 1999, kap.6
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výnosem projevuje se úrokové riziko dvěma efekty: cenovým a reinvestičním.
Cenový efekt spočívá v tom, že při vzrůstu

úrokových sazeb rostou náklady

obětované příležitosti z držení obligací, hypoték a ostatních cenných papírů s fixní
úrokovou sazbou a tím klesá zájem investorů o jejich nákup. Výsledným efektem je
potom pokles tržní ceny těchto instrumentů. Pokud naopak dojde k

poklesu

úrokových sazeb tržní hodnota instrumentů s fixní úrokovou sazbou vzroste.

Na

druhou stranu při vzrůstu úrokových sazeb nové instrumenty mohou být realizovány
s novou vyšší úrokovou sazbou, tento efekt se nazývá reinvestiční. Reinvestiční efekt
má neblahé následky při poklesu úrokových sazeb, protože získané příjmy potom
nelze reinvestovat s výnosem, který byl očekáván před změnou tržních podmínek.
K výše uvedeným efektů se přidává ještě jedno riziko, které souvisí se
změnami úrokových sazeb – riziko vtělené opce. Toto riziko vyplývá z možnosti
předčasného výběru vkladů či splacení úvěrů. Jestliže to smluvní podmínky dovolují,
má klient v závislosti na aktuální tržní situaci právo předčasně splatit úvěr, resp.
předčasně vybrat depozitum a poté znovu získat úvěr, resp. uložit finanční prostředky
za pro něj lepších podmínek než za kterých byla provedena původní operace. Pro
banku je to samozřejmě nevýhodná situace, neboť dojde-li při růstu úrokových měr
k předčasnému vybrání depozita klientem, banka musí na trhu získat dodatečné
prostředky za vyšší cenu, čímž se snižuje její průměrné úrokové rozpětí. Naopak při
poklesu úrokových měr a předčasném splácení úvěrů je banka nucena umístit zdroje
na trhu při nižších úrokových mírách a opět dochází k poklesu úrokových výnosů.
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3.2. Měření úrokového rizika
Předpokladem pro analýzu a řízení rizika je jeho vyjádření v kvantitativní
formě, neboli jeho měření. Banky používají mnoho různých technik pro měření
úrokového rizika. Nejčastěji se jedná o GAP analýzu, analýzu durace gap, simulaci a
metodu value at risk (VAR).
3.2.1. GAP analýza
Nejčastěji používaná metoda měření úrokového rizika je GAP analýza. Tato
metoda vyjadřuje vliv změny úrokových sazeb na čistý úrokový výnos banky. Aktiva a
pasiva jsou zde rozdělena do dvou skupin – úrokově citlivá a úrokově necitlivá –
v závislosti na tom, zda se jejich úrokový výnos (v případě aktiv) nebo úrokový
náklad (v případě pasiv) mění s pohyby tržních úrokových měr. Za úrokově citlivá
aktiva a pasiva se považují veškeré položky bilance banky, u kterých se v daném
časovém období mění nebo alespoň může měnit úroková sazba, respektive které lze
přecenit v závislosti na vývoji tržních úrokových sazeb.
Celkový efekt změn úrokových sazeb na výnosy banky může být vyjádřen
pomocí GAPu. GAP je definován jako rozdíl mezi úrokově citlivými aktivy (RSA) a
úrokově citlivými pasivy (RSL). To znamená, že formálně můžeme velikost GAPu
zapsat jako:

GAP = å RSA - å RSL

rovnice (3-1)
RSA ... úrokově citlivá aktiva
RSL ... úrokově citlivá pasiva

Je zřejmé, že pro určení výše GAPu je nutné vymezit období, za které se
citlivost aktiv a pasiv posuzuje. Teoreticky jsou při extrémně krátkém období všechna
aktiva i pasiva na úrokovou míru necitlivá a naopak při extrémně dlouhém období
jsou všechna citlivá. Proto banky rozdělují jednotlivé položky aktiv a pasiv do
časových košů. Kolik košů a jak velké si banka zvolí závisí na bilanci banky a na
účelu analýzy. Jestliže je zvoleno příliš málo časových košů mohou být výsledky
zavádějící, ale naopak při příliš velkém počtu košů je výsledky těžké interpretovat.
Většinou se používá 5 až 12 časových košů.
Banka se nejen musí rozhodnou kolik zvolí časových košů, ale také do kterých
košů zařadí konkrétní položky. Obecně vzato, fixně úročené instrumenty se začlení
do intervalů podle doby zbývající do jejich splatnosti, pohyblivě úročené instrumenty
14
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se umístí podle doby zbývající do data dalšího přecenění, tedy do data změny
úrokové sazby, kterou je daný instrument úročen. Z toho vyplývá, že jakýkoliv cenný
papír či vklad splatný či přeceňovaný v určitém intervalu je do tohoto intervalu
začleněn a je pro tento interval považován za úrokově citlivý. Pokud jsou tedy změny
tržních referenčních sazeb (LIBOR, PRIBOR,...), na které jsou pohyblivě úročené
instrumenty vázány, vyhlašovány pravidelně není pro banku obtížné zařadit je do
časových kosů. Problém nastává v případě, kdy je vyhlašování změn nepravidelné,
potom je potřeba termín přecenění odhadnout.
Úrokově citlivé položky aktiv a pasiv, které nejsou splaceny ani přeceněny
v žádném z vymezených intervalů

se začleňují do posledního intervalu, který

vymezuje období nad určitý počet let. Lze se setkat i s tím, že takové položky jsou
umístěny ve zvláštním intervalu, který nevymezuje žádné období a stojí mimo ostatní
zmíněné intervaly. Mezi takové položky patří na straně aktiv pokladní hotovost,
povinné minimální rezervy, dobrovolné rezervy, či dlouhodobý hmotný i nehmotný
majetek. Na straně pasiv mezi tyto položky patří kapitál banky. Stále nezařazeny ale
zůstávají instrumenty bez pevné splatnosti jako například běžné účty. Běžné účty se
vyznačují výraznými a častými pohyby zůstatků na jednotlivých účtech. Celková
suma těchto zůstatků však takovou volatilitu nevykazuje, část těchto vkladů zůstává
dlouhodobě na účtech a navíc její výše bývá závislá na jiných faktorech než je
úroková míra, jako je struktura vkladatelů, apod. Na druhou stranu však není
vyloučeno, že i tato část běžných účtů může být kdykoliv vybrána. Banka má tedy 2
možnosti, buď všechny běžné účty zařadí do prvního nejbližšího časového koše a
nebo je rozprostře do více intervalů podle předchozí zkušenosti s výběrem vkladů.
V bankovní praxi se většinou používá druhá možnost.7
Pomocí těchto časových košů banka vytvoří tzv. gapovou zprávu, která se
skládá jednak z periodických (intervalových) a jednak z kumulovaných GAPů.
Periodické GAPy jsou GAPy za jednotlivá období. Kumulativní GAPy jsou součtem
periodických GAPů.
GAPt per = RSAt - RSLt ,

7

kum
GAPt kum = GAPt -1
+ GAPt per

rovnice (3-2)

Rozložení běžných účtů do jednotlivých časových košů bude podrobněji popsáno v případové studii.
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Zjednodušená gapová zpráva může vypadat následovně:
tabulka (3-1)
splatnost

1-30 dnů 1-3 měsíce 3-6 měsíců 6-12 měsíců 1-3 roky

3-5 let

nad 5 let

aktiva

121

72

130

100

62

60

54

pasiva

132

93

140

100

52

42

40

periodický

-11

-21

-10

0

10

18

14

-11

-32

-42

-42

-32

-14

0

GAP
kumulovaný
GAP

Tato zjednodušená gapová zpráva ukazuje pozitivní, negativní, ale i nulový
GAP. Pokud RSA>RSL jedná se o pozitivní GAP. Negativní GAP znamená, že
RSA<RSL a při nulovém GAPu se RSA=RSL.
Pomocí GAPu můžeme zkoumat vliv změn úrokových sazeb na čistý úrokový
výnos.
Velikost čistého úrokového výnosu (NII) se vyjadřuje jako rozdíl mezi
úrokovými výnosy aktiv a úrokovými náklady pasiv.
n

m

j =1

k =1

NII = å A j r jA - å Pk rkP

rovnice (3-3)
NII ... čistý úrokový výnos
A,P ... aktiva, pasiva
A P
r ,r ... průměrná úroková míra na aktiva, pasiva

Odtud logicky odvodíme ( za předpokladu neměnnosti výše a struktury bilance
banky) vzorec pro změnu čistých úrokových výnosů.
DNII = Dr A RSA - Dr P RSL

rovnice (3-4)

D NII ... změna v čistý úrokový výnos
RSA, RSL ... úrokově citlivá aktiva, pasiva

Dr A , Dr P ... změna průměrné úrokové míry na aktiva, pasiva

Pokud budeme předpokládat, že úroková míra na aktiva i pasiva se stejně
mění můžeme rovnici (3-4) přepsat jako:
DNII = Dr ( RSA - RSL) = DrGAP

rovnice (3-5)
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Rovnice (3-5) nám ukazuje vliv změny úrokové sazby na čistý úrokový výnos
banky: Pokud má banka pozitivní GAP potom růst resp. pokles úrokových sazeb
bude znamenat zvýšení resp. pokles čistého úrokového výnosu banky. V případě
negativního GAPu se při růstu resp. poklesu úrokových sazeb čistý úrokový výnos
sníží resp. zvýší. Při nulovém GAPu se změny v tržních úrokových sazbách na
čistém úrokovém výnosu banky neprojeví. Následující tabulka tyto závěry shrnuje.
tabulka (3-2)
GAP

změna úrokových sazeb

změna čistého úrokového výnosu

pozitivní

růst

růst

pozitivní

pokles

pokles

negativní

růst

pokles

negativní

pokles

růst

nulový

růst

nemění se

nulový

pokles

nemění se

Ačkoliv je gapová analýza velice rozšířeným nástrojem k měření úrokového
rizika má několik závažných nedostatků. První komplikací je výběr časových košů.
Rozdělení aktiv a pasiv do časových košů totiž ignoruje fakt, že i v rámci jednotlivých
košů nejsou položky přeceňovány ve stejný den. Některá aktiva a pasiva jsou
přeceňována dříve a jiná později a s tím pak souvisí denní změny čistého úrokového
výnosu, který ale není gapová analýza schopna postihnout. Například pokud by se
v časovém koši 1-30 dnů přeceňovala všechna aktiva 1.den a všechna pasiva
poslední 30.den. V gapové zprávě by žádný nesoulad mezi aktivy a pasivy
zaznamenán nebyl, ale ve skutečnosti by bilance vykazovala 29-ti denní nesoulad.
Na druhou stranu zmenšovat časové koše až na jednodenní intervaly by bylo
pro finanční instituce nejen obtížné, ale i nepraktické a těžko interpretovatelné.
Druhým velkým problémem této metody měření je to, že předpokládá, že
úrokové míry na jednotlivá aktiva a pasiva přesně sledují pohyb tržní úrokové míry.
Jinými slovy, pokud tržní úroková míra vzroste resp. klesne o 0,2% vzrostou resp.
klesnou i úrokové výnosy z RSA a úrokové náklady na RSL také o 0,2%. Toto ale
nemusí být vůbec pravda. Například v situaci, kdy začne růst poptávka po úvěrech
začnou následně růst i úrokové míry na úvěry, avšak úrokové míry na depozita mají
tendenci se za tímto růstem zpožďovat, protože banky nemohou zvýšit úrokové
sazby u vkladů před tím, než jim nové úvěry přinesou výnosy, ze kterých by tyto
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dodatečné náklady mohly financovat. Také riziková prémie se mění s hospodářským
cyklem – roste když úrokové míry klesají a klesá, když úrokové míry rostou.
Dalším nedostatkem této metody je, že nedokáže uspokojivě pracovat
s instrumenty, které nemají pevnou splatnost, jako např. běžné účty.
Velkou nevýhodou je také to, že gapová analýza tím, že pracuje
s nezměněnou strukturou bilance banky, nepostihuje riziko vtělené opce. A ani riziko
výnosové křivky není v souvislosti s touto analýzou bráno v úvahu.
I přes limitovanou vypovídací schopnost gapové analýzy ji většina bank
používá a i když ji doplňují i jiné metody, zůstává většinou tato analýza díky své
přehlednosti jednou z hlavních metod měření úrokového rizika.
3.2.2. Durace gap analýza
Analýza durace gap umožňuje měření úrokového rizika mnohem jednodušeji
než gapová analýza. Místo řazení úrokově citlivých aktiv a pasiv do časových košů
konsoliduje durace gap všechny koše do jednoho čísla.
Durace je střední doba života obligace neboli průměrná doba splatnosti.
Matematicky ji můžeme vyjádřit jako vážený aritmetický průměr jednotlivých dob, ve
kterých plyne z daného instrumentu určité cash flow a každé období je váženo
současnou hodnotou příslušného cash flow.8
n

D=

Ct t

å (1 + r )
t =1
n

t

rovnice (3-6)

Ct
å
t
t =1 (1 + r )

Ct ..... cash flow plynoucí z instrumentu v čase t
r .....výnos do doby splatnosti (taková úroková sazba , pro kterou platí, že tržní cena dluhopisu
se rovná vnitřní hodnotě
n .... celková doba splatnosti v letech
t .... čas, ve kterém plyne cash flow

Durace se uvádí v časových jednotkách a je menší nebo rovna době
splatnosti, přičemž rovnost nastává u instrumentů s nulovým kupónem, resp.
s jedinou platbou při splatnosti, protože váha této jediné platby se rovná jedné. Další
vlastností durace je, že s rostoucím kupónem dluhopisu s alespoň dvěma zbývajícími
kupóny pro danou splatnost klesá (výjimkou je perpetuita, kde durace na kupónu

8

P. Dvořák, 1999, str. 442
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nezávisí). Významnou charakteristikou je i to, že s rostoucí dobou splatnosti a
s rostoucím výnosem do splatnosti durace klesá.
Pomocí durace můžeme vyjádřit citlivost ceny instrumentu na změny
v úrokové míře.
DP
Dr
» -D
P
1+ r

rovnice (3-7)
P... cena daného instrumentu
r ... tržní úroková sazba

Rovnice (3-7) vyjadřuje závislost relativní změny ceny instrumentu na relativní
změně tržní úrokové sazby. Čím je hodnota durace větší tím větší jsou změny v tržní
ceně instrumentu vzhledem ke změnám tržních úrokových měr. Tento vztah lze však
uplatnit pouze pro malé změny úrokových měr. Vztah tržní ceny a výnosu do
splatnosti totiž není lineární, graf vyjadřující tento vztah je prohnutý a zpravidla
konvexní.
Efekt změn úrokových sazeb na čisté jmění banky je dáno velikostí durace
GAPu (DGAP).

DGAP = D A - DL

rovnice (3-8)
DA je průměrná durace aktiv
DL je průměrná durace pasiv

Změna čistého jmění je definována jako rozdíl mezi změnou tržní hodnoty
aktiv a změnou tržní hodnoty závazků.
DNW = DA - DL

rovnice (3-9)

DA ... změna tržní hodnoty aktiv
DL ... změna tržní hodnoty závazků
DNW ... změna čistého jmění

Ze vzorce (3-7) můžeme odvodit vztah pro změnu tržní hodnoty aktiv a pasiv
ovšem za předpokladu, že tržní hodnota se rovná vnitřní hodnotě a tedy výnos do
splatnosti se rovná tržní úrokové míře. V praxi tomu tak vždycky být nemusí, protože
na tržní hodnotu působí i jiné faktory jako například očekávání investorů, která potom
vedou k rozdílům mezi těmito hodnotami.
DA
Dr
= -DA
1+ r
A

rovnice (3-10)

DL
Dr
= - DL
L
1+ r

rovnice (3-11)
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Změnu čistého jmění banky můžeme, pokud předpokládáme, že se úrokové
míry na aktiva i pasiva mění stejně, vyjádřit následovně:
DNW = [- D A

Dr
Dr
A] - [- DL
L]
(1 + r )
(1 + r )

DNW = -( D A -

rovnice (3-12)

L
Dr
DL )
A
A
(1 + r )

DNW = (- DGAP

rovnice (3-13)

Dr
)A
(1 + r )

rovnice (3-14)

Z uvedené rovnice je patrné, že bude-li DGAP větší než nula povede růst
úrokových měr k poklesu čistého jmění banky. Je-li DGAP menší než nula, dojde při
růstu úrokových měr k růstu čistého jmění. Při nulovém DGAP se hodnota čistého
jmění nemění. Vliv změn úrokových měr na tržní hodnotu kapitálu při daném DGAP
shrnuje následující tabulka.
tabulka (3-2)
DGAP

změna úrokových měr

změna čistého jmění

pozitivní

růst

pokles

pozitivní

pokles

růst

negativní

růst

růst

negativní

pokles

pokles

nulový

růst

nemění se

nulový

pokles

nemění se

Základní předností durace gap analýzy je, že poskytuje souhrnnou míru
úrokového rizika (DGAP). Při výpočtech této metody je brána v úvahu časová
hodnota peněžních toků a tak je možno vyhnout se problémům se začleňováním
instrumentů do jednotlivých časových intervalů.
Ačkoliv durace gap analýza poskytuje mnoho potřebných informací pro
management aktiv a pasiv má i svoje slabé stránky. Tato analýza například počítá
s tím, že úrokové míry se pohybují stejně, jinými slovy že se výnosová křivka
posouvá pouze paralelně a nemění svůj tvar ani sklon a tak durace gap analýza
nebere v úvahu riziko výnosové křivky. Dalším problémem je, že uvedený vztah mezi
tržní hodnotou a durací je pouze aproximací a pokud se úrokové míry nemění pouze
o malé hodnoty můžou být závěry z durace gap analýzy zavádějící.

20

3. Úrokové riziko

Měření úrokového rizika

Dalším neméně významným problémem DGAP analýzy je to, že se durace
v čase mění a tato změna není pro různé maturity stejná. Pokud například financuje
banka dlouhodobý úvěr (D=7let) směsí depozit s 5ti a 10ti letou durací bude se
DGAP v čase měnit i když se nebude měnit struktura bilance. Po třech letech durace
aktiv poklesne velice málo, ale pokles durace depozit bude významný, ve čtvrtém
roce bude tento nesoulad ještě větší. Tento problém se projevuje v důsledku toho, že
ačkoliv durace aktiv a pasiv byly na počátku v souladu nebyly v souladu doby
přeceňování. Proto je třeba duraci portfolia průběžně sledovat a upravovat.
Dalším nedostatkem, o kterém jsem se už zmínila u GAP analýzy je to, že
durace gap předpokládá shodné posuny aktivních a pasivních výnosových křivek a
nebere tak v úvahu riziko báze.
Problém se kterým se tato analýza také musí potýkat je vtělená opce. Tu
samotná durace gap analýza v úvahu nebere, ale management aktiv a pasiv
většinou k tomuto účelu používá konvexitu, o kterou je durace upravena v případě,
že velké změny v úrokových mírách způsobí předčasné vybírání vkladů či splácení
úvěrů a hypoték.
3.2.3. Simulace
Simulační techniky měří úrokové riziko tak, že se snaží předvídat všechny
budoucí peněžní toky banky při určitém vývoji úrokové míry. Kalkulace mohou
zachovávat statický pohled na bilanci banky nebo brát v úvahu i budoucí změny.
Statický pohled znamená, že se počítá se současným stavem bilance banky a
předpokládá se, že struktura i velikost bude neměnná. Druhý pohled, který
zohledňuje

budoucí

změny,

se

snaží

odhadnout

efekty

budoucích

nově

poskytovaných úvěrů, nových investic apod.
Při této metodě je nezbytné mít informace nejen o současné situaci banky, ale
také je potřeba předpovědět vývoj relevantních veličin, jako jsou budoucí úrokové
míry a budoucí stavy bilancí banky. Predikce se provádějí alternativně, to znamená,
že se určí verze nejpravděpodobnější, optimistická a pesimistická. Výsledky simulace
potom pomáhají bankám identifikovat možný rozsah a pravděpodobný efekt změn
úrokových měr na čistý výnos a tržní hodnotu banky.
Výhodou simulace je, že tato metoda měření rizika umožňuje pracovat
s pravděpodobnými vývoji struktury bilance banky. Je možné namodelovat strategie
a vyzkoušet, zda-li a jak ovlivní výsledky banky při různých vnějších podmínkách.
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Další velkou výhodou je že výstupy z těchto analýz jsou velice snadno
interpretovatelné.
Jako každá metoda, má i simulace nevýhody. Aby výstupy z této analýzy byly
dobré, je potřeba mnoho vstupních informací a předpovědí, které nemusí být přesné,
což se negativně projeví na výsledcích simulace. Navíc přesnost předpovědí se
s delším časovým horizontem snižuje, a proto i dlouhodobé scénáře vycházející ze
simulace nejsou nejpřesnější a mohou se od reality značně odlišovat. Další problém,
který se v souvislosti s touto metodou může objevit, je nedostatek vysoce
kvalifikovaných pracovníků.
3.2.4. Value at Risk (VAR)
Metoda VAR byla původně zaměřena na měření zejména kursového a
akciového rizika, ale postupem času byla přijata jako obecná metoda pro měření
všech rizik.
VAR v podstatě odpovídá na otázku, jak velká může být maximální ztráta
portfolia během určité přesně stanovené doby a při určité pravděpodobnosti.
Technická definice VAR je: maximální množství peněz, které portfolio může
ztratit za danou dobu s danou pravděpodobností.9

Například u portfolio, jehož

jednoměsíční 95% VAR je 4 000 USD, se očekává že neztratí více než 4 000 USD
během 95 měsíců ze 100. Je nutné si uvědomit, že VAR neudává maximální velikost
ztráty, ale pouze úroveň, která by s určitou pravděpodobností neměla být
překročena. V některých případech, jejichž pravděpodobnost je však malá, může být
ztráta samozřejmě výrazně vyšší než činí hodnota VAR.
Obecná definice podle JP Morgana je:
VAR x = V x ´

dV
´ DPi
dP

rovnice (3-15)

Vx .... tržní hodnota pozice x
dV
.... citlivost na změny cen (úrokových měr)
dP
DPi .... nepříznivá změna ceny (úrokové míry) za časový horizont i
zdroj: S.Heffernan, 1996, str.195

I když definice VAR je velice jednoduchá její výpočet už tak snadný není. Je
mnoho metod, jak vypočítat hodnotu VAR, všechny však rozdělují otázku nalezení
rozložení zisků a ztrát portfolia do dvou kroků:
9

S.Heffernan, 1996, str. 195
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1. Odhadnutí pravděpodobnostního rozložení rizikových faktorů, v našem případě
úrokové míry.
2. Určení pravděpodobnostního rozložení zisků a ztrát portfolia (založené na
odhadech z bodu 1) a jeho citlivosti na každý rizikový faktor. Jinými slovy je třeba
odhadnout budoucí hodnoty instrumentů obsažených v portfoliu na základě
očekávaných rizikových faktorů.
Jednou z metod je historická simulace kde se k výpočtu VAR používají přímo
historická data. Například jednodenní VAR portfolia může být odhadováno pomocí
historických dat za posledních 100 dní. Nejprve shromáždíme informace o faktorech
působících na portfolio za 100 dní a pro každý den spočítáme procentní změnu
jednotlivých faktorů. Tím získáme 100 jednodenních scénářů podle kterých
spočítáme různé hodnoty portfolia, které by nastaly za jednotlivých scénářů.
Výsledkem je N hypotetických hodnot portfolia, ze kterých oddělíme požadovaný
(např. 5% kvantil), což je hledaná hodnota VAR.
Důležitou otázkou při historické simulaci je doba, za jakou použít historické
údaje. Obecně lze říci, že pokud data nezachycují období významných změn, platí
čím delší perioda, tím přesnější výsledky. Zkušenost je ale taková, že historická data
často vykazují výrazné systematické změny. Tato skutečnost nás nutí volit spíše
kratší časovou řadu. Dalším argumentem pro krátký časový horizont je, že nová data
jsou relativně cennější než starší pozorování a při použití příliš dlouhé řady
historických údajů, by byl výpočet VAR necitlivý na nové informace.
Jiné metody výpočtu VAR předpokládají jednak normální rozložení zisků a
ztrát portfolia a také lineární závislost výnosnosti portfolia na rizikových faktorech.
S těmito předpoklady může být VAR portfolia kalkulováno přímo ze střední hodnoty a
směrodatné odchylky. Tato metoda se tedy nesnaží předpovědět rozložení, ale
pouze odhaduje parametry nutné k popsání předpokládaného rozložení.
Hlavní předností této metody měření úrokového rizika je, že bere v úvahu
volatilitu úrokové míry

a prostřednictvím korelace odhadované z historických dat

bere v úvahu i nestejné posuny výnosových křivek.
Naopak nevýhodou je, že VAR vychází z historických údajů. Tento přístup je
však úspěšný pouze tehdy, jestliže podmínky, které byly charakteristické pro
minulost, budou shodné i v budoucnosti. Existuje tedy riziko, že neočekávaný prudký
propad trhu způsobí ztráty několikanásobně vyšší než model VAR předpokládal.
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Hlavním cílem všech manažerů bank je řídit banku tak, aby byla
maximalizovaná tržní hodnota banky pro akcionáře v podmínkách rizika. Pro
management odpovědný za řízení úrokového rizika to znamená, že se musí snažit
vydělat co nejvyšší marži, která bude více méně stabilní.
Řízení úrokového rizika tedy představuje činnost, jejímž cílem je minimalizovat
úrokové riziko tak, aby byl zároveň zajištěný dostatečný výnos. Výnos se většinou
vyjadřuje pomocí čistého úrokového výnosu nebo čisté úrokové marže. Čistý úrokový
výnos, jak již bylo zmíněno, je definován jako rozdíl mezi úroky vydělanými na
aktivech a úroky zaplacenými na pasivech. Pokud tento rozdíl vyjádříme procentně
z celkových aktiv dostaneme čistou úrokovou marži. Čistá úroková marže (NIM) je
tedy podíl čistého úrokového výnosu a úročených aktiv
NIM = NII/úročená aktiva

rovnice (4-1)

NII = úrokové výnosy – úrokové náklady

rovnice (4-2)

Z výše uvedených vzorců je patrné, že čistý úrokový výnos je neporovnatelný
mezi institucemi, které jsou různě veliké. Proto banky používají čistou úrokovou
marži, která svým procentním vyjádřením umožňuje smysluplné porovnání
jednotlivých institucí.
O řízení úrokových rizik se v bance stará management řízení aktiv a pasiv
(ALM- asset liability management). S řízením rizika je nutně spjato rozhodnutí o
strategii, o složení bilance, a tím také o rizikovosti. Jaká strategie bude zvolena je
ovlivněno mnoha faktory, jako jsou výsledky měření, tolerance rizika dané instituce,
vnější prostředí, bankovní regulace apod.
Přístup banky je ovlivněn také ostatními riziky, kterým je banka vystavena.
Tato rizika samozřejmě vyžadují určité reakce, které mají vliv i na úrokové riziko a
naopak nástroje řízení úrokového rizika nejsou bez vlivu na ostatní rizika. při řízení
aktiv a pasiv může dojít například k ovlivnění kreditního rizika nebo rizika likvidity, to
však bude rozebráno v další kapitole této práce.
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Podle Bitnera10 má ALM dvě hlavní funkce. První je definovat cíle a strategii
řízení úrokového rizika a druhá je určit velikost úrokového rizika, které je daná
instituce ochotna podstoupit, neboli stanovit meze rizikovosti, které nesmí instituce
překročit. O strategiích a možnostech řídit úrokové riziko bude pojednáno později, a
proto se na tomto místě zaměřím na druhou funkci. Limity podstupovaného
úrokového rizika mohou být definovány mnoha způsoby. Může být například
stanoven limit podle GAP analýzy, kde ALM určí jak velký GAP je pro banku
přijatelný a při jakém se musí přijmout příslušná opatření, aby nedošlo k přílišnému
vystavení úrokovému riziku. Ke stanovování limitů se dá samozřejmě využít i dalších
metod měření rizika jako je DGAP analýza, simulace a VAR. V poslední době se
hodně využívá metody simulace, pomocí které může ALM měřit pravděpodobný
dopad úrokového rizika na čistý úrokový výnos při různých scénářích pohybu
úrokové míry a různých bilancích banky. Banka musí mít potom stanoveny limity, ve
kterých se její NII může pohybovat. Často je tento limit určován jako procentní
změna, například –20% může být maximální tolerovaná změna v NII pro periodu do
jednoho roku a 10-ti procentní pokles v NII pro delší časové horizonty.
Se stanovováním limitů pro úrokové riziko souvisí i rozhodování o strategii.
Rose11 rozlišuje agresivní a defenzivní strategii řízení. Cílem defenzivní strategie je
izolovat čistou úrokovou marži od změn úrokových sazeb tak, aby se úroková marže
při vzrůstu ani při poklesu úrokových sazeb neměnila. V pojmech GAP a DGAP
analýzy to znamená, že má instituce nulový GAP nebo má tzv. imunizované portfolio,
neboli stejnou duraci aktiv a pasiv.
Na druhou stranu agresivní strategie využívá změn úrokových měr ke
zvyšování úrokové marže a mění portfolio instituce v závislosti na předpovědích o
budoucích pohybech úrokových měr. Jakou agresivní strategii banka zvolí závisí na
tom, zda očekává růst nebo pokles úrokových sazeb. Očekává-li banka pokles
úrokových sazeb bude ve svém portfoliu držet více úrokově citlivých pasiv než aktiv
neboli bude udržovat negativní GAP. V tomto případě se tržní hodnota banky zvyšuje
s poklesem úrokových měr a klesá s jejich vzrůstem. Pokud banka očekává růst
sazeb měla by aktiva převýšit pasiva.
Obrázek (4-1) znázorňuje tyto dva druhy agresivní strategie.

10

Bitner, 1992, kap.3
P.S.Rose, 1995, kap.14

11
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Obrázek (4-1)

a) RSA < RSL

b) RSA > RSL
DV

DV

Dr

Dr

DV .... změna v tržní hodnotě banky
Dr .....neočekávaná změna úrokové míry
zdroj: J.F.Sinkey, 1998, str. 157

Čím větší je v absolutním vyjádření sklon přímky na obrázku (4-1)

tím větší

riziko na sebe banka bere. Pokud by byla přímka totožná s osou x nebyla by banky
na změny úrokových měr citlivá vůbec.
Jak již bylo řečeno strategie mohou být defenzivní či agresivní a banka může
své portfolio měnit tak, aby její hodnota při vzrůstu či poklesu úrokových měr rostla či
klesala. Doposud jsem se zaměřovala na celkovou strategii, ale tyto strategie mohou
vypadat značně odlišně pokud rozlišujeme krátkodobé a dlouhodobé finanční
instrumenty.
Sinkey12 cituje Rose, který rozlišuje taktickou a strategickou část banky. Do
pojmu taktická část banky zahrnuje tu část instituce, která obsahuje aktiva a pasiva
s dobou přeceňování menší než jeden rok a část banky s dlouhodobějšími
instrumenty se nazývá strategická.
Pokud uvažujeme běžný tvar výnosové křivky, chovají se banky podle této
teorie většinou následujícím způsobem. Běžná výnosová křivka se zplošťuje se
zvyšující se maturitou, a proto u aktiv s kratší dobou splatností je větší likviditní
prémie, neboli úrokové míry se se snižující splatností mění výrazněji než u delších
časových horizontů. Na této části křivky je pro bankéře nejvýhodnější využít velkého
úrokového spreadu a vypůjčovat si na krátko a půjčovat na dlouho, neboli mít
negativní GAP. Nicméně tato pozice činí banku významně citlivou na růst úrokových
12

J.F.Sinkey, 1998, str. 153
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měr. Jinými slovy pokud úrokové míry porostou sníží se tržní hodnota taktického
jmění banky.
Strategická část banky může být v tomto případě použita pro zmenšení nebo
dokonce vyrušení rizika způsobeného v

taktické části.

Aby se zmenšení rizika

dosáhlo musí ve strategické části banky být dosaženo pozitivního GAPu. Spíše než
vypůjčovat si na krátko a vydávat dlouhodobé půjčky musí si proto strategická část
banky vypůjčovat na dlouho a poskytovat krátkodobější úvěry.13 Tato situace je
znázorněna na následujících obrázcích.
obrázek (4-2)
taktické
portfolio

strategické
portfolio

výnos

rD
rL

rL
likviditní
prémie
rD

3M

1R

3R

splatnost
zdroj: J.F.Sinkey, 1998, str. 153

13

Platnost této teorie bude testována na případové studii v poslední kapitole této práce.
27

4. Řízení úrokového rizika
obrázek (4-3)
strategická
část

taktická část

banka jako
celek

DV

DV

DV

Dr
+

=

Dr

Dr

DV ...změna v tržní hodnotě banky

Dr ... neočekávaná změna v tržní úrokové míře

zdroj: J.F.Sinkey, 1998, str. 153

Zatím jsem se zaměřovala pouze na dopady změn úrokových měr na určité
stavy bilance a na to, jak by bilance měla vypadat při očekávání poklesu či vzrůstu
úrokových měr. Avšak banky nemají kompletní kontrolu nad všemi svými aktivy a
pasivy. Ideální by bylo, kdyby banky mohly jednoduše přejít do z negativního GAPu
do pozitivního a obráceně, ale to samozřejmě není možné. Banky se proto alespoň
snaží dosáhnout co největší flexibility, aby mohly v případě neočekávaných změn
úrokových měr zasáhnout.
V odborné literatuře jsou metody řízení úrokového rizika většinou rozděleny do
dvou skupin. První skupinu představují metody řízení pomocí změny struktury
položek aktiv a pasiv

v bilanci banky. Do druhé patří metody využívající

mimobilanční položky, neboli úrokové finanční deriváty.

28

4. Řízení úrokového rizika

Metody řízení úrokového rizika pomocí změny struktury bankovní bilance

4.1. Metody řízení úrokového rizika pomocí změny struktury
bankovní bilance
Charakteristickým znakem metod řízení úrokového rizika pomocí změny
struktury bilance banky je to, že se snaží řídit riziko přímo odstraňováním zdrojů
tohoto rizika. Dříve než začnu popisovat jednotlivé metody je třeba upozornit na
skutečnost, že většina těchto metod není primárně používána k řízení úrokového
rizika, ale při jejich implementaci pro jiný cíl je využíváno jejich schopnosti ovlivňovat
úrokové riziko jako sekundárního efektu. Tyto metody mají ještě jednu společnou
vlastnost a to, že je většinou potřeba relativně dlouhá doba, aby mohlo dojít
k výraznějším změnám úrokové expozice a často jsou tyto metody také finančně
náročné, a proto se v praxi nepoužívají v tak velkém rozsahu jako finanční deriváty.
Metody využívající změny struktury bankovní bilance jsem v této práci
rozdělila do čtyř skupin: - změny struktury investičního portfolia
- změny úrokových sazeb a tvorba nových produktů
- využívání jiných zdrojů financování
- sekuritizace
4.1.1. Změny struktury investičního portfolia
Strategie využívající změny struktury investičního portfolia patří mezi základní
metody řízení úrokového rizika. Změna struktury je zde chápána jako změna vah
instrumentů v portfoliu, které různou měrou přispívají k velikosti úrokového rizika
banky.
Příkladem této metody může být prodej fixně úročených cenných papírů a
současný nákup cenných papírů s jinými dobami splatnosti. Takto se dá změnit
riziková pozice banky ve značném rozsahu.
Pokud má banka více úrokově citlivých pasiv než aktiv, neboli má negativní
GAP, například v krátkých časových koších, který už přesahuje stanovené limity,
může banka řešit tuto situaci prodejem určitého množství fixně úročených dluhopisů
s následným nákupem variabilně úročených dluhopisů s vhodně rozvrženými
okamžiky přeceňování. Tím dojde k růstu objemu aktiv přeceňovaných v daných
časových koších a velikost GAPu se vrátí do stanovených limitů. Má-li banka naopak
v krátkých časových koších nadlimitní pozitivní GAP, lze tuto situaci řešit prodejem
dluhopisů, jejichž zbytková splatnost či přeceňování se nachází v krátkých časových
koších s následným nákupem fixně úročených dluhopisů s delší zbytkovou splatností.

29

4. Řízení úrokového rizika

Metody řízení úrokového rizika pomocí změny struktury bankovní bilance

Nejefektivnější cesta jak určit do jakých dluhopisů s jakými splatnostmi investovat,
aby byla úrokové expozice banky vrácena do stanovených limitů, je použití
simulačních modelů, které ukáží, jak se jednotlivé strategie projeví na úrokové
expozici banky v budoucnosti. Manageři banky musí mít vždy na paměti nejen krátký,
ale také dlouhý časový horizont. Kdyby například měla banka v časovém koši 3-6
měsíců nadměrný pozitivní GAP a řešila by tuto situaci prodejem aktiv se splatností 5
měsíců a nákupem dluhopisů se splatností 7 měsíců mohlo by se stát že by vyřešila
by svůj problém jen na jeden měsíc, protože po měsíci by se nově nakoupená aktiva
dostala do

časového koše 3-6 měsíců a nadměrný pozitivní GAP by se mohl

obnovit.
I když tato metoda vypadá velice elegantně mohou se při jejím aplikování
objevit určité problémy. V první řadě je pro tuto metodu potřeba zajistit dostatečné
množství finančních instrumentů, které je možno prodat respektive koupit a

tak

dosáhnout podstatné změny v rizikovém profilu banky. Může se stát, že banka drží
ve svém portfoliu nedostatečně obchodovatelné dluhopisy, které jsou neprodejné
nebo prodejné pouze za velice nízkou cenu a realizovaná ztráta pak může převýšit
případnou ztrátu z pohybu úrokových měr za předpokladu původní rizikové expozice
banky.
I když by ale banka měla k dispozici dostatečné množství těchto instrumentů
nemůže tuto metodu aplikovat aniž by nebrala v úvahu také ostatní rizika. Například
při nadměrně velkém pozitivním GAPu v krátkých časových koších, když banka
prodává dluhopisy s kratší splatností a nahrazuje je dluhopisy s delšími splatnostmi
může dojít k ohrožení likvidity banky.

Příjem z maturujících dluhopisů mohl

představovat významnou položku v plánu likvidity, která však při změně maturitní
struktury portfolia nebude realizována, což může bance přivodit nemalé problémy.
Avšak ani ziskové hledisko nesmí být přehlíženo, neboli je třeba brát v úvahu, jaký
dopad bude mít dané opatření na čistou úrokovou marži. Jak již bylo zmíněno
v předchozím textu jsou zpravidla dlouhodobé úrokové míry vyšší než úrokové míry
krátkodobé, a proto je pravděpodobné, že se změna splatnostní struktury projeví na
výnosnosti banky. Omezit takovouto ztrátu je možné nákupem dluhopisů méně
kvalitních podniků, na které jsou úrokové míry vyšší, ale tím se zase zvyšuje riziko
kreditní. Je tedy na managementu aktiv a pasiv aby našel vhodnou kombinaci
rizikovosti a výnosnosti, kterou je banka ochotna podstoupit.
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4.1.2. Změny úrokových sazeb a tvorba nových produktů
Jedním ze způsobů, jak ovlivnit citlivost bank na změnu úrokových měr, je
úprava struktury bilance pomocí změn úrokových sazeb aktivních a pasivních
položek nebo pomocí tvorby nových produktů.
Pokud je banka citlivá na růst úrokových měr, jinými slovy v bilanci na straně
pasiv převažují krátkodobá a střednědobá depozita a na straně aktiv dlouhodobě
fixně úročené úvěry, může management snížit úrokovou citlivost zvýšením úrokových
sazeb na dlouhodobá depozita nebo naopak snížením úrokových sazeb na
krátkodobé a střednědobé úvěry. Po určité době vzroste poptávka po krátkodobých a
střednědobých úvěrech a také se pravděpodobně zvýší objem dlouhodobých
depozit, čímž se citlivost banky na růst úrokových měr bude snižovat. Lze také
rozšířit množství nabízených produktů například o dlouhodobé úvěry jejichž úroková
sazba je v pravidelných intervalech přeceňována. Takto se například bránily
úrokovému riziku banky v 80.letech v USA, kdy docházelo k růstu úrokových měr a
náklady na tehdy velice populární fixně úročené 30-ti leté hypoteční půjčky neúnosně
rostly.
Na první pohled je zřejmé, že i tyto metody mají svá omezení. Hlavním
problémem je to, že trvá dost dlouhý čas než se použitá opatření projeví na
úrokovém riziku.

Změna úrokových sazeb nebo vytvoření nového produktu totiž

automaticky neznamená, že klienti banky budou na tyto změny okamžitě reagovat.
Teoreticky je možné zrychlit a zvýšit efekty změn v úrokových sazbách a
tvorbě nových produktů tím, že banka nabídne podstatně vyšší sazby na depozita
než je obvyklé na trhu nebo naopak bude poskytovat úvěry za velmi nízké sazby.
Tento postup však může mít velký vliv na čistý úrokový výnos a snížení rizikovosti by
mohlo být vykoupeno podstatným snížením ziskovosti. Další možností je snížení
kreditních standardů požadovaných na poskytování úvěrů a tím podnítit poptávku po
úvěrech. Tato možnost však velice zvyšuje úvěrové riziko, které se pro banku může
stát větší hrozbou než riziko úrokové.
Při používání změn úrokových sazeb může dojít ještě k jednomu problému.
Když se jedna banka snaží zvýšit svůj objem depozit nabídkou vysokých úrokových
měr, mohou na to ostatní banky reagovat také zvyšováním, aby si udržely svůj podíl
na trhu. V tomto případě ke snížení úrokového rizika nedojde a pouze se sníží čistý
úrokový výnos bank.
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Při pokusech o přilákání dodatečných depozit může také dojít k tzv. procesu
kanibalizace.14 V tomto procesu stávající klienti banky, kteří měli níže úročená
depozita,

překonvertují své vklady na nová, výše úročená depozita, což může

bance přivodit nemalé ztráty.
Z uvedených nedostatků vyplývá, že této metody není možné využívat pro
krátké časové horizonty. Nicméně z dlouhodobého hlediska jsou tyto metody, pokud
jsou používány uvážlivě, poměrně účinné.
4.2.3. Využití jiných zdrojů financování
Ve výše uvedených metodách byly jediným zdrojem finančních prostředků
depozita klientů. Banky ale využívají i jiných zdrojů, které mají vliv na rizikovou pozici
a dají se k řízení úrokového rizika také použít. Je třeba opět zdůraznit, že jejich vlivu
na úrokové riziko je většinou využíváno jako druhotného efektu.
Banka si může vypůjčovat krátkodobě nebo dlouhodobě. Krátkodobé výpůjčky
jsou tradičně využívány na pokrytí deficitu bankovního cash flow způsobeného
denními fluktuacemi či sezónními výkyvy. Nicméně krátkodobé výpůjčky mohou být
použity jako zdroj úrokově citlivých aktiv, která mohou být vytvořena velice rychle ve
velkém množství, nebo naopak jako možnost odčerpání úrokově citlivých aktiv.
Jedním z nejvíce používaných krátkodobých zdrojů jsou repo a reverzni repo
operace. Repo operace je prodej cenných papírů se současným uzavřením smlouvy
o jejich zpětném nákupu v předem specifikovaný časový okamžik za předem danou
cenu.15 Naopak reverzní repo operace je dohoda o nákupu a následném prodeji
cenných

papírů.

V praxi

repo

operace

probíhají

následujícím

způsobem.

Vypůjčovatel (prodávající cenných papírů) platí za přijaté peněžní prostředky
půjčovateli odměnu, která je srovnatelná s úrokovými mírami na trhu. Tedy se na
tento obchod lze dívat jako na půjčování resp. vypůjčování za fixní úrokovou sazbu.
Má-li banka ve své bilanci negativní GAP v krátkodobých časových koších,
tedy je citlivá na růst úrokových sazeb, může provést repo operaci čímž získá do
svých pasiv fixně úročenou půjčku. Takto získané peněžní prostředky použije na
poskytnutí variabilně úročeného úvěru s vysokou frekvencí přeceňování.
Pokud má banka pozitivní GAP, který již přesahuje stanovené limity, může
provést reverzní repo opreraci a tím svůj problém vyřešit. Provedením reverzní repo

14
15

J.Bitner 1992, str.17
J.Jílek, 2000, str 616
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operace nakoupí cenné papíry, jinými slovy poskytne krátkodobý fixně úročený úvěr,
čímž se její pozitivní GAP zmenší.
Existují 3 druhy repo operací – overnight, otevřené a termínové.16 Overnight
repo operace jsou krátkodobé zdroje financování, kdy banka pošle cenné papíry
dealerovi a dealer pošle příslušnou částku bance. Příští pracovní den banka vrátí
půjčenou částku i s úroky dealerovi a dealer jí vrátí cenné papíry. Banka si ale může
přát využít repo operaci pro delší časový horizont. V tomto případě může rolovat
jednodenní repo nebo může využít otevřené repo operace, což je v podstatě rolování
jednodenní repo operace s tím rozdílem, že se cenné papíry neposílají od banky
k dealerovi a zpátky každý den, ale banka jen informuje každý den dealera, jestli
bude v repo operaci pokračovat či nikoliv. Pro zajišťování úrokového rizika je tento
způsob výhodný, protože umožňuje pružně reagovat na každodenní výkyvy.
Poslední typ repo operace, termínová, je dlouhodobějšího charakteru, většinou od 3
dnů do 6-ti měsíců, u kterých je termín zpětného odkoupení resp. prodání cenných
papírů pevně dán.
Ze všech tří typů repo operací je zřejmé, že se jedná pouze o nástroje
krátkodobé.
Dlouhodobým zdrojem financování, který je také možné použít na řízení
úrokového rizika je emise dluhopisů. Tento způsob je atraktivní zdroj peněžních
prostředků pro banku, při kterém se také snižuje riziko likvidity, tudíž ani tento způsob
není primárně zaměřen na řízení úrokového rizika, nicméně v dlouhodobém časovém
horizontu má tato metoda na úrokové riziko nezanedbatelný vliv.
Například při emisi fixně úročených dluhopisů s následným poskytnutím
variabilně úročeného úvěru se stejnou splatností se sníží citlivost banky na růst
úrokových měr. Při očekávání růstu úrokových sazeb nebo při nadměrném
negativním GAPu je to tedy poměrně účinná strategie.
Naopak při vydání variabilně úročených dluhopisů a poskytnutí fixně
úročeného úvěru budou výnosy banky s klesajícími úrokovými sazbami růst a při
růstu sazeb klesat, neboli se zvýší citlivost banky na růst úrokových měr.
Nevýhodou této metody je, že emise dluhopisů musí být

prováděna ve

velkém objemu, aby byly pokryty náklady s emisí spojené, což je pro malé a střední
banky veliký problém. Na emisi dluhopisů má také vliv rating, který u některých bank
může významně snížit náklady na získání zdrojů, ale u bank s horším hodnocením je
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možné, že emise dluhopisů bude velice nákladná a bude tak pro banku tato možnost
řízení rizika vlastně nepoužitelná.
4.1.4. Sekuritizace
Od 80. let využívají banky procesu sekuritizace tj. procesu transformace úvěrů
či jiných aktiv na cenné papíry zajištěné aktivy.
Podstata sekuritizace spočívá v tom, že banka shromáždí homogenní aktiva,
jako jsou hypoteční úvěry, pohledávky z kreditních karet, úvěry na pořízení
automobilů, apod.

Sekuritizační proces potom probíhá následujícím způsobem:

Banka či jiná finanční instituce prodá balíky homogenních aktiv tzv. správci, který
emituje cenné papíry odvozené od podkladových aktiv. Poté banka, neboli původní
držitel aktiv, prodá některé nebo všechny cenné papíry upisovateli, který prodá cenné
papíry konečným investorům. Platby úroků a jistiny z cenných papírů jsou odvozeny
přímo od peněžních toků z podkladových shromážděných aktiv. Často do procesu
sekuritizace zasahuje úvěrový posilovatel, který vystaví pro správce bankovní
záruku, ručitelskou záruku nebo jiný nástroj, čímž se cenné papíry stávají lépe
obchodovatelnými.17 Takto vytvořené cenné papíry jsou pro investory výhodné,
protože jim zajišťují poměrně vysoký výnos při malém úvěrovém riziku.
Úvěrové portfolio je zpravidla nadále spravováno bankou. Z úrokových plateb
od příjemců úvěrů jsou vypláceny výnosy investorům a poplatky správci, zbytek
připadne bance.
Stejně jako ostatní metody řízení úrokového rizika není ani sekuritizace
primárně určena k řízení úrokového rizika. Hlavním užitkem sekuritizace aktiv je, že
umožňuje bankám přesunout úvěrové riziko na jiné subjekty a tím uvolnit kapitálové
zdroje na podporu nových úvěrů. Pomocí sekuritizace mohou banky splnit požadavky
na minimální výši vlastního kapitálu a také tak získávají dodatečný kapitál a tím
snižují riziko likvidity.
Nicméně vliv sekuritizace na úrokové riziko také není zanedbatelný, protože
při sekuritizaci neexistuje rozdíl ve splatnostech a také riziko předčasného splácení
úvěrů se přesouvá také na investory.

16
17

J.Bitner, 1992, str. 124
J.Jílek, 2000, str. 504
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4.1.5. Zhodnocení metod využívajících změny struktury bankovní bilance
Výše uvedené metody řízení úrokového rizika mají své výhody i nevýhody.
Největší nevýhodou je, že jsou často pomalé a zasahují i do ostatních cílů banky.
Aby byly metody účinné, musí často ALM spoléhat na více strategií najednou a musí
si pokládat otázky nejen jak určitá strategie ovlivní úrokové riziko pro různé
předpovědi budoucích úrokových měr, ale také jak se příslušná opatření projeví na
ziscích popřípadě ztrátách banky, jak bude ovlivněna likvidita, jaké budou transakční
náklady, jak rychle se opatření projeví na rizikovou expozici banky, jestli je vůbec
možné danou strategii provést (např. zda-li bude zájem o dluhopisy, které banka
plánuje emitovat) a také kolik prostředků bude třeba uvolnit, aby bylo dosaženo
dostatečného ovlivnění úrokového rizika.
Efektivní implementování těchto metod je také závislé na koordinaci
jednotlivých oddělení banky. Pokud například ALM rozhodne o tom, že je třeba aby
se v

bankovní bilanci zvýšil objem krátkodobých depozit, musí marketingové

oddělení připravit propagační kampaň a také musí ALM prosadit, aby byla
krátkodobá depozita finančně zvýhodněna. Bez těchto doprovodných opatření by
strategie navržené ALM byly účinné jen částečně a nebo vůbec ne.
Další podmínkou efektivního fungování je dostatečná flexibilita. S tím souvisí i
dostatečné plánování do budoucnosti. I když je riziková expozice banky v současné
době ve stanovených limitech musí ALM přijímat taková opatření, aby bylo zajištěno,
že v případě nutnosti bude možno potřebná opatření implementovat.
Je zřejmé, že efektivnost těchto metod je závislá na mnoha faktorech a
rozhodování o jejich použití nejsou, kvůli komplexnosti problému, jednoduchá.
Nicméně tyto metody patří mezi základní přístupy, jak ovlivnit úrokové riziko
v dlouhodobém časovém horizontu.
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4.2. Metody založené na využívání mimobilančních položek
Dalším

způsobem

jak

ovlivňovat

úrokové

riziko

banky,

je

využití

mimobilančních položek. Tyto metody se týkají termínových kontraktů neboli
finančních derivátů jako jsou forwardy, futures, swapy a opce.
Finančním derivátem se rozumí nákup a prodej obchodovaných aktiv
v budoucnosti, přičemž uzavření transakce včetně specifikace jejich podmínek se
dohodnou nyní.
Podle charakteru práv a povinností obou smluvních stran se rozlišují
termínové kontrakty na pevné a opční.18 Pro pevné kontrakty (forward, futures, swap)
je charakteristické, že obě strany mají povinnost dohodnutý obchod v budoucnu
zrealizovat. Oba partneři tedy sdílí současně pevnou pohledávku i pevný závazek a
riziko je rozloženo rovnoměrně. Hlavním rysem opčních kontraktů je, že postavení
smluvních partnerů je nesymetrické. Jedna strana nese povinnost realizovat
dohodnutou transakci, využije-li druhá strana své právo. Jedná se tedy o
jednostranné závazky a jednostranná práva.
Podle kategorie tržního rizika se deriváty rozdělují na úrokové, akciové a
měnové. V této práci s však budu zabývat pouze úrokovými deriváty, protože jen ty
mohou být použity na řízení úrokového rizika.
Finanční deriváty se dají použít

na zajišťování

(hedging), spekulaci a

arbitráž.18 Nejstarším způsobem použití derivátů je zajištění aktiv proti nežádoucímu
vývoji na trhu - takzvaný hedging. Snahy o zajištění proti riziku byly pravděpodobně
hlavním motorem v samotném vývoji finančních derivátů. Hedging je forma omezení
rizika, při které je k existující pozici zaujata pozice opačná tak, aby se zisky a ztráty
z obou, při změně tržních cen, navzájem přibližně kompenzovaly. Arbitráž a
spekulace jsou motivovány možností zisku a ne averzí vůči riziku. Arbitráž je
založena na odlišnostech cen stejných produktů na různých trzích, ať už z hlediska
geografického nebo časového a spekulace využívá správného odhadu vývoje cen
(kurzů) na daném trhu. Zisk se uskuteční v případě, že předpověď budoucího vývoje
byla správná.
Jak je vidět z výše uvedených definic, spekulace a arbitráž k minimalizaci
rizika nepřispívají, a proto se budu soustředit jen na první možnost využití derivátů -

18

Z.S.Blaha, 1994, kap. 2
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hedging. Bitner19 rozlišuje dva typy zajištění úrokového rizika pomocí finančních
derivátů: „transaction hedge“ a „balance sheet hedge“. „Transaction hedge“ je
používán ke změně rizikové expozice vyplývající ze specifické transakce a pomocí
„balance sheet hedge“ je zajišťováno celé portfolio bez přímé vazby na konkrétní
položku bilance banky.
V dalším textu se budu zabývat následujícími deriváty a jejich použitím při
řízení úrokového rizika: Jedná se o úrokové futures, forward rate agreement (FRA),
swapy a opce.
4.2.1. Úrokové futures
Jedním z druhů derivátů, které ovlivňují úrokovou expozici banky jsou úrokové
futures. Je to dohoda mezi dvěma partnery, která je zavazuje prodat resp. koupit
určitý úrokový finanční instrument v předem dohodnutém termínu, za cenu
dohodnutou při uzavírání transakce.20 Futures jsou obchodovány hromadně na burze
a jsou standardizované, čili nejsou předmětem opakované negociace.
Zajištění pozice proti změnám úrokových měr lze provést buď nákupem nebo
prodejem futures. Zda bude úrokové futures prodáno nebo koupeno záleží na
dopadu změny úrokových měr na pozici, kterou si chce investor zajistit. Důležitá je při
tom skutečnost, že při změnách úrokových měr se ceny futures pohybují stejným
směrem, jako ceny bazických instrumentů. Z toho plyne, že chce-li se investor
zajistit proti poklesu tržní ceny bazického instrumentu při růstu úrokových měr, pak
futures prodá (short hedge). Ztráta z poklesu ceny bazického instrumentu je pak
vyrovnána ziskem z futures. Naopak nákup futures (long hedge) zajišťuje investora
proti poklesu sazeb. Pro ilustraci, jak může banka, která je citlivá na růst úrokových
sazeb, využít futures pro zmírnění její rizikové expozice, uvedu jednoduchý příklad.
Banka má ve svém portfoliu státní dluhopisy a očekává růst úrokových měr. Aby se
zajistila proti tomuto vývoji prodá futures. Dojde-li podle očekávání k růstu úrokových
měr, poklesnou ceny futures i ceny dluhopisů. Banka tedy sice utrpěla ztrátu z
poklesu hodnoty dluhopisů, které drží ve svém portfoliu, ale na druhou stranu pokles
ceny futures ji přinesl zisk. Pokud nominální hodnota futures byla stejná jako
nominální hodnota dluhopisů a pokud byly futures odvozeny ze stejné referenční
úrokové sazby jako dluhopisy v portfoliu banky, potom ztráta z poklesu ceny
dluhopisů bude přesně vykompenzována ziskem z futures. Pokud ale předpovědi
19

J.Bitner, 1992, kap.6
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banky nebyly správné a místo růstu dojde k poklesu úrokových měr, utrpí banka
ztrátu z futuritního kontraktu, nicméně ta může být vyvážena zvýšením hodnoty
dluhopisů v důsledku pozitivního vývoje úrokových sazeb.

Výše uvedený příklad

představoval „transaction hedge“. Samozřejmě ale není nutné zajišťovat jen
konkrétní položky bilance a lze provést „balance sheet hedge“. Banka např. může
pomocí simulačních modelů zjistit, že při růstu úrokových měr o 1% dojde k poklesu
čistého úrokového výnosu o určitou částku. Banka také ví, že největší podíl na
poklesu příjmů mají krátkodobé úrokové sazby, proto prodá krátkodobé futures.
Počet kontraktů, které budou prodány závisí na velikosti ztráty při růstu úrokových
měr. Pokud byly předpovědi banky správné, pak součet zisků z jednotlivých kontraktů
by měl vykompenzovat ztrátu na čistém úrokovém výnosu.
Futures však jsou spojeny s určitými riziky. Kromě rizika špatné předpovědi
budoucích úrokových sazeb, se v souvislosti s futures hovoří o riziku vyplývajícím
z tzv. cross hedgingu, neboli zajištění určitého instrumentu kontraktem, který je
založený na jiném. Pokud se úrokové míry na jednotlivé instrumenty nemění stejně a
dojde ke změně tvaru či sklonu výnosové křivky, může nastat situace, kdy nepříznivý
vývoj rozdílných sazeb převýší výhody plynoucí z hedgingu. Například banka prodá
úrokový futures, kde je cena odvozena od 3 měsíčního PRIBORU, ale poklesy
v úrokové marži jsou způsobeny pohybem sazeb na jednoroční úvěry a na
pokladniční poukázky. Pokud úrokové sazby na jednoroční úvěry vzrostou rychleji
než 3M PRIBOR, bude banka sice profitovat z futuritního kontraktu, nicméně tento
zisk může být převýšen ztrátou utrpěnou v důsledku velikého růstu úrokových sazeb
na jednoroční úvěry.
Dalším problémem při zajišťování pomocí futures je „overhedging“ a
„underhedging“. Tyto situace mohou nastat proto, že existují stálé změny v bilanci
banky, jako jsou nadměrné výběry depozit, změny v poptávce po úvěrech, předčasné
splácení úvěrů, apod. Manageři banky nemohou tyto změny nikdy přesně odhadnout
a tak se může stát, že zajistí větší resp. menší objem finančních prostředků než by
odpovídalo skutečnému stavu bankovní bilance.
4.2.2. Forward rate agreement (FRA)
Dohoda o budoucí úrokové sazbě - forward rate agreement (FRA) - je závazek
přijetí nebo poskytnutí peněžní platby podle vývoje úrokové míry. V podstatě se
20

Jílek, 1998, str. 125
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jedná o to, že jeden účastník obdrží od druhého platbu odpovídající dohodnuté
pevné úrokové míře a zaplatí částku odpovídající určité budoucí (v době sjednání
FRA neznámé) úrokové míře.21
Dohoda o budoucí úrokové sazbě je uzavírána mezi dvěma partnery. Při
uzavírání smlouvy se oba dohodnou na:
a) nominální částce, od které se úroky odvozují; důležité je, že oba partneři si tento
základní kapitál, od kterého se úroky odvozují, vůbec nevyměňují.
b) počátku úrokového období (reset date), FRA období a datu vyrovnávací platby;
úrokové období je definováno pomocí dvou lhůt a má tvar A × B, kde: A určuje
dobu od uzavření kontraktu do počátku FRA období a B značí dobu do konce FRA
období. Například pro FRA 3×9 tedy začíná FRA období (úrokové období, ke
kterému se vztahuje FRA sazba) za tři měsíce a trvá půl roku. Na trhu se běžně
kotují FRA 3×6, 6×9, 9×12, 3×9 a 6×12. Nejčastěji se vyskytují FRA do jednoho
roku.
c) FRA sazbě a referenční sazbě; FRA sazba je pevně stanovená úroková sazba,
takže po celou dobu zůstává nezměněna; referenční sazba je tržní úroková sazba,
z jejíž výše se odvozuje výše plnění. Nejčastěji se používá sazba LIBOR (London
Interbank Offered Rate), nebo podle místa obchodu PRIBOR (Prague Interbank
Offered Rate), PIBOR, FRIBOR, ....
Protože FRA nemá přímý vztah k nějakému úvěru či investici, provádí se
plnění v podobě kompenzační platby, která vychází z rozdílu mezi referenční a FRA
sazbou.
kompenzační platba = nom.částka x FRA období x (rozdíl sazeb)
Kompenzační platba je pak v souladu s dohodou placena buď na počátku
nebo na konci FRA období.
V terminologii finančních derivátů se ustálilo, že kupující FRA (dlouhá pozice)
je subjekt, který si zajišťuje své budoucí variabilně úročené závazky, neboli platí fixní
FRA sazbu. Je zřejmé, že kupující se zajišťuje proti růstu úrokových měr a
prodávající proti jejich poklesu. Je-li v rozhodný den referenční sazba vyšší než FRA
sazba, pak je platba placena prodávajícím kupujícímu. Pokud je naopak referenční
sazba nižší než FRA sazba platí kupující prodávajícímu.
Pomocí FRA se může banka zajistit proti úrokovému riziku podobně jako u
futures. Pokud má banka pozitivní GAP, a obává se poklesu úrokových sazeb, může
21

Jílek, 1998, str.255
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svou pozici ovlivnit tak, že prodá FRA na období shodné s časovým košem, ve
kterém se nadměrný pozitivní GAP nachází. Pokud předpovědi banky byly správné
potom v den specifikovaný v dohodě obdrží kompenzační platbu odvozenou od
pohybu úrokových sazeb, která částečně či plně kompenzuje její ztrátu v důsledku
poklesu úrokových měr. V případě nadměrného negativního GAPu by banka FRA
koupila.
Stejně jako u futures, zajištěním pomocí FRA jak kupující tak prodávající ztrácí
možnost profitovat z příznivého vývoje (dlužník z poklesu a věřitel z růstu) tržních
úrokových sazeb. Oba tak zrcadlově nesou riziko plynoucí ze ztráty příležitosti. I
ostatní rizika spojená s futures platí i pro FRA, nicméně FRA má tu výhodu, že
podmínky smlouvy si oba partneři sami zadávají, což může být za určitých podmínek
velice výhodné.
4.2.3. Swapy
Swap je finanční derivát, který zavazuje dvě strany k výměnám určitých
podkladových nástrojů v určitých intervalech v budoucnosti (u některých swapů se
výměna aktiv redukuje na jednu vyrovnávací platbu). Jde vlastně o dva nebo více
fowardů, které jsou spolu smluvně navzájem spojeny.
4.2.3.1. Úrokový swap
Úrokový swap lze charakterizovat jako smlouvu o směně úrokových závazků
nebo pohledávek odvozených ze stejných nominálních částek denominovaných ve
stejné měně a se stejnou dobou splatnosti, ale definovaných na různé úrokové
bázi.22 Úrokové platby jsou vztaženy k určité nominální částce (notional capital); tato
částka však není předmětem směny, ale slouží pouze k výpočtu objemu splácených
úroků.
Zpravidla je jedna část swapu úročena pevnou sazbou (fixed leg) a druhá část
pohyblivou (plovoucí) úrokovou sazbou (floating leg), ale jsou možné i jiné
kombinace zvláště tzv. bazický swap (basis swap), kdy jsou obě části swapu úročeny
pohyblivou sazbou. Perioda úrokových plateb s pohyblivou sazbou je odvozena od
referenční sazby (např. 6-měsíční LIBOR, PRIBOR, ...).
Na obrázku (4-1) je swap schematicky znázorněn. Šipky znázorňují úrokové
platby. Jednoduchá šipka reprezentuje platbu pevného úroku a dvojitá šipka platbu
plovoucího úroku. Tento obrázek ilustruje situaci, kdy banka A uskutečnila s bankou
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B úrokový swap, ve kterém platí fixní sazbu z dohodnuté nominální částky a od
banky B dostává plovoucí sazbu.
obrázek (4-1)

fixní sazba
Banka A

Banka B
plovoucí sazba

Protože u úrokového swapu dochází pouze k výměně úrokových plateb a
nikoliv jistiny je to velice přímá cesta zajištění proti nepříznivým fluktuacím čisté
úrokové marže.
Stejně jako u futures lze i zde rozlišit „balance sheet hedge“ a „transaction
hedge“. „Transaction hedge“ může být používán např. k transformování fixně
úročené půjčky na plovoucí. Pokud klient banky požaduje fixně úročenou půjčku,
může banka tuto půjčku poskytnout, aniž by se stala citlivou na růst úrokových sazeb
tím, že použije úrokový swap. Postup banky v takovémto případě se nejlépe objasní
na příkladu. Banka chce poskytnout tříletou půjčku na 3 milióny korun s fixní
úrokovou sazbou 10%, nicméně se obává, že během následujících tří let sazby
porostou a to by mohlo mít negativní vliv na její čistou úrokovou marži. Aby se
zajistila proti nepříznivému pohybu úrokových sazeb uzavře současně s poskytnutou
půjčkou úrokový swap na nominální hodnotu 3 milióny, kde banka bude platit pevnou
úrokovou sazbu 9% a zároveň bude dostávat 3-měsíční PRIBOR po dobu tří let. Tím
tedy banka překonvertovala fixně úročenou půjčku na variabilní a celkové úroky,
které dostává z půjčky jsou 10%-9%+3M PRIBOR. Tato situace je znázorněna na
obrázku (4-2).
obrázek (4-2)

klient

10%

9%

banka

swap. partner
3M PRIBOR

Úrokový swap lze samozřejmě použít i obráceně k překonvertování variabilně
úročené půjčky na fixně úročenou a obdobnými operacemi je možné dosáhnout
změn v úrokových charakteristikách depozit.
22

Interest Rate Derivatives Brochure, 1996, str. 9
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Pro „balance sheet hedge“ je třeba nejprve vytvořit pravděpodobné scénáře
budoucího vývoje, jak úrokových sazeb, tak položek v bilanci banky. Pomocí
simulačních modelů je možné pak změřit dopad na čistý úrokový výnos banky.
Manager musí vypočítat, jakou nominální částku swapu je třeba použít na každý ze
scénářů. Jeden z možných výpočtů nominální částky swapu je pomocí miliónového
swapu. Prvním krokem je vypočítání změn v úrokové marži při jednotlivých scénářích
pomocí simulačních modelů. Druhý krok spočívá ve zjištění výnosu banky ze swapu
o nominální částce 1 000 000 při jednotlivých změnách úrokových sazeb. Tato
změna se vypočítá vynásobením změny úrokové míry nominální částkou swapu, tedy
1 000 000. Vydělením změny v čistém úrokovém výnosu banky výnosem ze swapu
dostaneme nominální částku swapu, která je nutná k zajištění při jednotlivých
scénářích. Tabulka (4-1) názorně ukazuje tento výpočet na příkladu hypotetické
banky, jejíž čistý úrokový výnos (NII) klesá při poklesu úrokových sazeb.
tabulka (4-1)
změna

změna v NII

úrokových sazeb

výnos ze swapu o nom. nom. částka swapu na
částce 1 000 000

zajištění proti poklesu NII

-4%

- 3 000 000

+ 40 000

75 000 000

-3%

- 2 000 000

+ 30 000

67 000 000

-2%

- 1 100 000

+ 20 000

55 000 000

-1%

- 550 000

+ 10 000

55 000 000

0%

0

0

0

+1%

+ 550 000

- 10 000

0

+2%

+ 1 100 000

- 20 000

0

+3%

+ 2 000 000

- 30 000

0

+4%

+ 3 000 000

- 40 000

0
Zdroj: J.Bitner, 1992, str. 142

Pro jaké zajištění se banka nakonec rozhodne záleží na mnoha dalších
faktorech, ale výše uvedený výpočet poskytuje dobré vodítko pro rozhodování.
I když se zajišťování pomocí swapů zdá velice elegantní a levné je spojeno
s několika riziky. Hlavním rizikem je nesprávné odhadnutí budoucích úrokových měr
a s tím spojené nevýhodné zajištění. Se swapem je také spojeno riziko nedodržení
závazků ze strany druhého partnera. I když toto riziko je ve většině případů menší
než při poskytování úvěrů, je třeba i u uzavírání swapů vybrat spolehlivého partnera.
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4.2.3.2. Měnový swap
Měnový nebo též cross-currency swap je taková swapová operace, při které
jsou dvě části (legs) swapu ve dvou různých měnách. Jedná se tedy o časově
limitovanou směnu kapitálu v různých měnách a od něho odvozených úrokových
plateb.23 Podobně jako úrokový, může i měnový swap stavět fixní sazbu proti
plovoucí sazbě a nebo plovoucí sazbu proti plovoucí sazbě (tzv. basis swap). Díky
odlišným úrokovým sazbám v různých měnách může mít navíc měnový swap obě
části úročeny fixní úrokovou sazbu (fixní proti fixní), což by pro úrokový swap
nedávalo ekonomický smysl.
Úrokové platby jsou opět vztaženy k určité nominální částce (notional capital).
Oproti úrokovým swapovým operacím jsou však měnové swapy většinou spojeny
s výměnou tohoto základního kapitálu v obou měnách a to jak na začátku, tak na
konci swapu. Nicméně lze uskutečnit také měnový swap bez výměny nominální
částky na počátku swapu a výjimečně také bez výměny na konci swapového období.
Základní kapitál se přepočítává podle předem stanoveného směnného kurzu, který
zůstává během trvání swapu konstantní. Díky tomu měnové swapy garantují jak
úrokové sazby, tak směnný kurz. Jsou tedy vhodným zajišťovacím nástrojem nejen
pro úrokové riziko, ale také pro riziko kursové.
4.2.4. Opce
Opce, narozdíl od forwardů, futures a swapů, poskytuje vlastníkovi nikoliv
povinnost, ale právo k nákupu nebo prodeji určitého nástroje k určitému dni nebo po
určitou dobu v budoucnosti za stanovenou cenu (realizační cena, excercise price) a
závazek prodávajícího opce prodat nebo koupit daný nástroj za týchž podmínek.24
V době sjednání opčního kontraktu nakupující opce platí prodávajícímu opce tzv.
opční prémii.
Opce lze rozlišovat podle mnoha hledisek:
§

podle toho, kdy může být opce realizována (evropská / americká); Rozdíl mezi
opcí evropského a amerického typu spočívá pouze v tom, kdy může dojít k využití
(realizaci) opce. Evropskou opci lze uplatnit pouze ve smluvený den plnění (tzv.
expiration day). U opce amerického typu je možné žádat plnění kdykoliv
v průběhu platnosti opce (expiration period), tedy v libovolný den od uzavřením
smlouvy až do expiračního data.

23

Interest Rate Derivatives Brochure, 1996, str. 16
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· podle bazického instrumentu, na který se opce vztahuje (opce úrokové, měnové,
komoditní a opce na akcie); lze také samozřejmě uzavírat opční kontrakty na
ostatní derivátové produkty - například opce na FRA či opce na swapy (tzv.
swaption).
· podle toho, zda opce představuje právo prodat nebo právo koupit (prodejní opce,
put option; kupní opce, call option);
Kupní opce („call option“) představuje pro investora (toho, kdo opci koupil)
právo na koupi určitého množství daného aktiva za smluvenou (tzv. realizační) cenu.
Koupě kupní opce se nazývá „long call“. Ten, kdo se rozhodne pro koupi call opce,
očekává růst ceny bazického instrumentu. Obecně se dá předpokládat, že motivem
pro toho, kdo opci (ať už kupní nebo prodejní) koupil, je snaha zajistit se proti
nepříznivému vývoji na trhu. Za toto zajištění však musí být ochoten zaplatit
vypisovateli opce tzv. opční prémii. Naproti tomu svému vypisovateli (tomu, kdo opci
prodal) ukládá kupní opce povinnost na přání investora prodat určené množství
daného aktiva. Obrázek (4-3) znázorňuje situaci kupujícího kupní opce při vypršení
opce. Je zde jasně vidět, že ztráta, kterou může utrpět je

rovna velikosti opční

prémie, ale jeho zisk může být teoreticky nekonečný.
obrázek (4-3)

zisk

long call
RC ... realizační cena

0

C ... opční prémie kupní (call) opce

RC RC+C
promptní kurz

C
ztráta

Prodej kupní opce se nazývá „short call“. Vypisovatel takové opce spekuluje
na pokles nebo stabilitu této ceny. Na obrázku (4-4) je znázorněna hodnota opční
pozice při vypršení opce z pohledu prodávajícího opce. Důležité je, že prodej opce
vypisovatele, na rozdíl od investora, nijak nezajišťuje proti nepříznivému vývoji na
trhu, takže výše možné ztráty je neomezená, avšak případný výnos je limitován výší
opční prémie.
24

J.Jílek, 2000, str. 108
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obrázek (4-4)

zisk

short call

C

RC ... realizační cena

0

RC RC+C

C ... opční prémie kupní (call) opce

promptní kurz

ztráta

Prodejní opce („put option“) je protikladem opce kupní. Kupec prodejní opce
získává právo prodat vypisovateli sjednané aktivum za smluvenou cenu a naopak
vypisovatel má povinnost odkoupit od investora toto aktivum za tuto realizační cenu.
Označení opční pozice je obdobné jako u call opcí: koupě prodejní opce se nazývá
„long put“ a její prodej „short put“. Podobně jako u kupních opcí je i zde zajištěn
pouze investor, jehož eventuální ztráta je omezena výší opční prémie. Riziko
negativního vývoje na trhu tedy nese vypisovatel, který může získat maximálně opční
prémii, za to však jeho ztráta je ve výši rozdílu realizační ceny a opční prémie, tedy
teoreticky nekonečná. Očekávání investora a vypisovatele jsou zde přesně opačná
než je tomu u kupních opcí. Investor předpokládá pokles ceny bazického
instrumentu, kdežto vypisovatel očekává její stagnaci nebo růst. Rozdílná očekávání
kupujícího a prodávajícího jsou nutnou podmínkou pro obchod s opcemi. Bez rozdílu
v očekávání budoucího vývoje trhu by nemohly být žádné termínové obchody
uzavírány.
Obrázek (4-5) schematicky znázorňuje hodnotu opční pozice u prodejní opce
při jejím vypršení.
obrázek (4-5)
zisk
P
0

zisk

long put

short put

RC-P RC
promptní kurz

0
P

ztráta

ztráta
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RC ... realizační cena
P ... opční prémie prodejní (put) opce

4.2.4.1. Úrokové opce
Úroková opce je opce, jejíž bazický instrument je depozitum, dluhopis, FRA,
nebo futures na dluhopis.

Úrokové

opce obchodované

na

burzách

jsou

standardizované podobně jako futures, úrokové opce na OTC (over the counter)
mohou být upraveny tak, aby přímo vyhovovaly požadavkům zúčastněných stran.
Pomocí úrokových opcí se banka zajišťuje stejně jako při používání
samotných FRA nebo futures s tím rozdílem, že pokud předpovědi banky byly
nesprávné nebude muset obchod uzavřít a její ztráta bude maximálně ve výši opční
prémie.
4.2.4.2. Cap ,Floor, Collar
Dalšími z derivátů, které se řadí mezi opční instrumenty jsou cap floor a collar.
Cap je dohoda mezi dvěma partnery, ve které se prodávající zavazuje platit
kupujícímu rozdíl mezi indexní sazbou

25

a současnou tržní úrokovou sazbou pokud

je současná tržní úroková míra vyšší než indexní.26 Výše platby je určena velikostí
nominální částky capu násobenou rozdílem v úrokových sazbách. Cap je tedy opční
instrument, který umožňuje kupujícímu zajistit se proti růstu úrokových měr a zároveň
profitovat z jejich poklesu. Za možnost takového zajištění platí kupující prodávajícímu
při uzavření smlouvy prémii. Výše prémie závisí na velikosti nominální částky, na
délce období, pro které je cap uzavírán, na rozdílu mezi indexní a současnou tržní
úrokovou sazbou a na nedávné volatilitě úrokových sazeb. Prémie je tím vyšší čím
vyšší je nominální částka, čím delší je časový horizont, čím vyšší je volatilita a čím
menší je rozdíl mezi referenční a tržní sazbou.
Capy jsou výhodné zajišťovací nástroje pro zejména pro půjčky, které mají
zabudovaný úrokový strop. Banka například poskytne dvouletou půjčku se
současnou plovoucí úrokovou sazbou 10% a úrokovým stropem 13%. Pokud
úrokové sazby rostou výnosy banky z této půjčky rostou rovněž, ale pouze do té
doby, dokud úrokové sazby nepřekročí hranici 13 %. Po dosažení této hranice banka
dostává stále 13% i když zdroje na financování půjčky jsou stále dražší. Pro zajištění

25
26

fixní sazba specifikovaná v dohodě
Interest Rate Derivatives Brochure, 1996, str. 43
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tohoto rizika je cap velice účinným nástrojem. Pokud banka koupí cap na dva roky
s indexní sazbou 13% a s nominální částku ve výši půjčky pokryje výnos z capu
případnou ztrátu z půjčky a zároveň umožní bance profitovat z případného poklesu
úrokových měr. Jediné, co banka musí v tomto případě zaplatit je prémie
prodávajícímu capu, ale ta v tomto hypotetickém případě nebude nijak vysoká,
protože rozdíl mezi referenční a tržní úrokovou sazbou je poměrně velký.
Capy je možno použít nejen na zajištění jednotlivých transakcí (transaction
hedge) ale také jako balance sheet hedge. Zatímco swapy a futures zajišťují proti
úrokovému riziku tím, že v podstatě uzamknou čistý úrokový výnos na současné výši,
capy fungují spíše jako pojištění proti růstu úrokových sazeb. To znamená, že cap
neuzamyká existující pozici, ale umožňuje bance profitovat z poklesu úrokových měr,
ale zároveň ji chrání před jejich růstem. Pokud je banka citlivá na růst úrokových měr,
má negativní GAP přesahující stanovené limity, může se zajistit tím, že koupí cap a
tím se její úroková expozice vrátí do stanovených limitů.
Floor je opakem capu. Je to dohoda mezi dvěma partnery, ve které se
prodávající zavazuje platit rozdíl mezi indexní a současnou tržní úrokovou mírou
pokud je současná tržní úroková míra nižší než indexní.27 Floor je účinný
nástroj zajištění proti poklesu úrokových měr, který ale umožňuje zároveň profitovat
z opačného pohybu sazeb, tedy z jejich růstu. Floor je možné použít jak pro
transaction hedge, například současné poskytnutí půjčky s plovoucí úrokovou
sazbou a nákup flooru s nominální částkou odpovídající výši půjčky, tak pro balance
sheet hedge u bank s větším objemem úrokově citlivých aktiv než pasiv.
Kombinací capu a flooru je collar. Koupě collaru je vlastně současný nákup
capu a prodej flooru. V dohodě jsou tedy specifikovány dvě různé indexní sazby.
Nižší pro floor a vyšší pro cap. Koupě collaru umožňuje bance zajistit se proti růstu
úrokových sazeb nad hranici indexní sazby capu a zároveň profitovat z jejich poklesu
až na úroveň určenou indexní sazbou flooru.
Na obrázku (4-6) je znázorněno cash flow z nákupu capu, prodeje flooru a
jako jejich součet, nákup collaru. Obrázek (4-7) naopak ukazuje prodej collaru neboli
současný prodej capu a nákup flooru.

27

Interest Rate Derivatives Brochure, 1996, str. 44
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obrázek (4-6)

a) nákup capu

b) prodej flooru

c) nákup collaru

zisk

zisk

zisk

rc

rf

Dr
ztráta

rf

rc

Dr

ztráta

Dr

ztráta

DV ... změna hodnoty instrumentu

Dr ... změna úrokové míry

rc ....referenční sazba capu
r f .... referenční sazba flooru
obrázek (4-7)

a) prodej capu

b) nákup flooru
zisk

zisk
rc

zisk

rf

rc

Dr
ztráta

c) prodej collaru

Dr
ztráta

rf

Dr

ztráta

DV ... změna hodnoty instrumentu

Dr ... změna úrokové míry

rc ....referenční sazba capu
r f .... referenční sazba flooru

Při prvním pohledu na obrázek (4-6) by se mohlo zdát, že je mnohem
výhodnější koupit pouze cap než collar, ale existují situace, kdy je collar lepším
nástrojem zajištění. Do takové situace se může dostat například banka citlivá na růst
úrokových měr, s negativním GAPem, jejíž manageři předpokládají, že úrokové míry
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porostou a pravděpodobnost, že výrazněji klesnou je minimální. Pro banku v tomto
postavení je tedy výhodné koupit cap a tím se zajistit proti růstu, ale zároveň prodat
floor a tím získat výnos z prémie. Pokud úrokové sazby i přes očekávání rapidně
poklesnou banka sice prodělá na flooru, ale její čistý úrokový výnos díky poklesu
sazeb vzroste. Tuto situaci banky s negativním GAPem ilustruje obrázek (4-8).
Z obrázku je vidět, že nákupem collaru se vytvoří jakési pásmo, které tvoří horní a
dolní limity pro změny v tržní hodnotě banky.
obrázek (4-8)

profil banky
před zajištěním

profil banky
po zajištění
DV

nákup collaru

DV

DV

Dr
Dr

Dr

DV ... změna hodnoty instrumentu nebo banky

Dr ... změna úrokové míry
zdroj: J.F.Sinkey, 1998, str. 165

Narozdíl od banky s negativním GAPem, je pro banku s pozitivním GAPem
výhodné za určité situace collar prodat. Cash flow z takovéto operace pro banku
citlivou na pokles úrokových měr znázorňuje obrázek (4-9). I v tomto případě se
vlastně jedná o definování maximálních fluktuací v tržní hodnotě banky.

obrázek (4-9)

profil banky
před zajištěním

profil banky
po zajištění
DV

prodej collaru

DV

DV

Dr

Dr
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DV ... změna hodnoty instrumentu nebo banky

Dr ... změna úrokové míry
zdroj: J.F.Sinkey, 1998, str. 166

4.2.5. Výhody a nevýhody finančních derivátů
Asi největši výhodou derivátů při zajišťování proti úrokovému riziku je to, že
mohou velice rychle značně změnit úrokovou expozici banky a to s poměrně malými
nároky na kapitál. Narozdíl od metod využívajících změny struktury bankovní bilance,
se projevují účinky derivátů na úrokovou expozici banky okamžitě a výsledek jejich
působení není závislý na reakci klientů banky. Další výhodou je pružnost. Uzavření
derivátového obchodu je otázkou několika minut, zatímco při poskytnutí úvěru je
potřeba sepsat smlouvy a připravit potřebné náležitosti a to většinou trvá několik dní.
S deriváty je také spjato snížení úvěrového rizika. Zejména u derivátů, u kterých
nedochází k výměně nominální částky například u FRA nebo v některých případech i
u swapů, dostává banka dohodnutou úrokovou míru, aniž by poskytla své protistraně
úvěr a tím není vystavena úvěrovému riziku v takovém rozsahu jako je u běžné u
podkladových instrumentů.
Velký rozvoj derivátů s sebou ale také přinesl nemalá rizika a mnoha
institucím způsobilo používání derivátů obrovské ztráty. Tyto ztráty ale byly většinou
způsobeny při spekulaci, kdy dealeři nesprávně odhadli vývoj trhu a nikoliv při
zajišťování proti riziku.
Deriváty představují stejná rizika jako tradiční finanční nástroje tj. úvěrové,
tržní, likvidní, a provozní. Pokud se ale na tato rizika díváme z pohledu instituce,
která se zajišťuje proti úrokovému riziku jsou tato rizika v porovnání s jinými nástroji
mnohem menší. Například úvěrové riziko je v porovnání s tradičním poskytováním
úvěrů zanedbatelné a navíc některé deriváty se obchodují pouze na burzách, kde
úvěrové riziko neexistuje.

Tržní riziko samozřejmě existuje, ale pomocí opčních

kontraktů se mu banka může vyhnout a zaplatit pouze opční prémii. Rizikem likvidity
mám na mysli malou likviditu trhu s finančními deriváty, která brání rychlé likvidaci
pozic a tím snižuje efektivitu zajišťování. Na světových trzích je toto riziko
zanedbatelné, ale český trh ještě není plně rozvinut a tak je třeba počítat s tím, že ne
každý derivátový obchod, který by si banka přála uskutečnit bude sjednán. Provozní
50
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riziko je vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně nové produkty poměrně velké, a je
tedy na managementu banky, aby komplikacím způsobeným špatným postupem
zaměstnanců předcházel.
Je ale třeba zdůraznit dva důležité aspekty rizika, kterými se deriváty odlišují
od běžných finančních aktivit, a to větší složitost a rychlý převod rizik mezi subjekty.
Deriváty totiž transformují jednotlivá rizika do kombinací, které mohou

vést ke

snížení transparentnosti na finančním trhu a obtížnější identifikaci rizik dané finanční
instituce.
Dalším rizikem spojeným s využíváním finančních derivátů je tzv. pákový
efekt. Ten vyplývá z faktu, že náklady na nákup a prodej kontraktu činí pouze zlomek
z celkové hodnoty podléhajícího aktiva, ale umožňují realizovat profit nebo ztrátu
z vývoje celkové hodnoty tohoto podléhajícího aktiva. Efektivní zajišťovací nástroj se
tak může, za určité situace, změnit na nástroj zkázy toho, kdo je použil.
Nevýhodou derivátů je také jejich poměrně vysoká cena. Zvláště opční
deriváty, u kterých není riziko sdíleno souměrně, jsou od kupujícího požadovány
poměrně vysoké prémie.
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5. Úrokové riziko v českém prostředí
Než začnu rozebírat úrokové riziko v českém prostředí, ráda bych se zmínila o
faktu, že není jednoduché získávat informace o bankách. Banky veškeré informace o
svém hospodaření úzkostlivě tají a zveřejňují pouze to, co jim ukládá zákon. Jelikož
banky nejsou povinny gapové zprávy zveřejňovat a ani Česká národní banka
nevyžaduje informace o úrokových GAPech, bylo velice obtížné udělat empirický
výzkum českého prostředí. Z těchto důvodů nebylo možné porovnat přístup
k úrokovému riziku jednotlivých bank, a tak jsem se rozhodla nejprve analyzovat, jak
se vyvíjely úrokové míry v České republice, jak se vyvíjel čistý úrokový výnos a
čistá úroková marže a trh s úrokovými deriváty, který je pro řízení úrokového rizika
významný. V poslední části jsem se pokusila rozebrat přístup jedné velké české
banky k měření a řízení úrokového rizika.

5.1. Úrokové výnosy bankovního sektoru
Nejprve bych ráda analyzovala vývoj úrokových sazeb na úvěry a vklady v Kč.
Na následujících grafech (5-1) a),b) je znázorněn vývoj úrokových sazeb a spreadu
v bankovním sektoru. Záměrně tento vývoj zobrazuji na dvou oddělených grafech. Na
prvním grafu je spread znázorněn jako rozdíl mezi průměrnými úrokovými sazbami
celkových úvěrů a celkových vkladů, na druhém grafu je jako rozdíl mezi úročením
nově poskytnutých úvěrů a celkových vkladů. Domnívám se, že spread na druhém
grafu má větší vypovídací schopnost, neboť lépe ilustruje situaci v konkrétním
období.
graf (5-1)
a)

Vývoj úrokových sazeb na celkové úvěry a vklady
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2
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zdroj: měsíční publikace ČNB

Je jasně vidět, že po období relativní stability úrokových sazeb v roce 1995 a
1996 začaly být úrokové míry v roce 1997 poměrně nestabilní. V roce 1997
zaznamenaly znatelný nárůst, avšak v následujících obdobích měly klesající
tendenci. Je také zajímavé všimnout si úrokového spreadu, který

během

sledovaného období postupně klesal a to téměř z 10-ti% ve druhém čtvrtletí roku
1997 na hodnotu 2,8%, která byla dosažena v únoru roku 200128. Z grafů je rovněž
patrná přímá závislost mezi výší úročení a velikostí úrokového spreadu. Tato
závislost je patrná zejména na druhém grafu. Je to dáno tím, že úročení nových
úvěrů je citlivější na změnu hladiny úroků v ekonomice nežli úročení vkladů. Proto při
nárůstu úrokové hladiny se úročení nových úvěrů zvedne výše než úročení vkladů a
tudíž roste i úrokový spread. Analogicky při poklesu sazeb dochází k poklesu
úrokového spreadu. Z tohoto vývoje je jasné, že úrokové riziko v českém prostředí do
roku 1997, díky stabilitě úrokových měr, prakticky neexistovalo. V roce 1997 sice
volatilita stoupla, ale spread mezi sazbami na úvěry a vklady byl velký, a proto ani
v tomto roce nebylo úrokové riziko velkým problémem. Situace se změnila na konci
roku 1998, kdy sazby prudce poklesly a stejný vývoj zaznamenal i spread. Tento
vývoj znamenal pro bankovní sektor v České republice nový zdroj rizika, na který do
té doby nebyl kladen velký důraz. Tuto mou domněnku potvrdili i zaměstnanci jedné
28

Tyto údaje nejsou úplně přesné, protože do úrokových sazeb na vklady není zahrnut efekt
povinných minimálních rezerv a pojištění. Tyto dodatečné údaje by spread zmenšily a to v roce 1997 o
něco více než v roce 2000 a 2001, protože v tu dobu byly PMR a pojištění vyšší. Nicméně trend
spreadu by se odečtením PMR a pojištění nezměnil , a proto si myslím, že jsou tato data pro ilustraci
postačující.
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velké české banky, jejíž přístup k úrokovému riziku budu analyzovat v další části této
práce. Z tohoto důvodu je velice zajímavé podívat se na to, jak se měnil čistý úrokový
výnos v bankovním sektoru, když sazby klesaly.
Na následujících grafech (5-2)a),b),c),d) jsou znázorněny průměrné čisté
úrokové výnosy velkých bank, malých bank, specializovaných bank a zahraničních
bank29. Záměrně je zobrazuji na oddělených grafech, protože účelem není porovnat
velikost NII, ale trendy.
graf (5-2)
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Jaké banky jsou zahrnuty do každé skupiny, je zachyceno v tabulce v příloze 1.
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Od roku 1996 do roku 1998 je u všech bank patrný mírný růst čistého
úrokového výnosu. Jedinou výjimkou jsou specializované banky, kde je růst značný.
Tento růst byl dán velikou podporou státu, která přinesla hlavně stavebním
spořitelnám mnoho nových klientů. Je zajímavé se podívat na období od konce roku
1998 do počátku roku 2000, kdy úrokové sazby z nových úvěrů rapidně poklesly
z téměř 15% na 7%. Je vidět, že u všech skupin bank kromě zahraničních čistý
úrokový výnos během tohoto období poklesl. Menší pokles je vidět u velkých bank,
které neposkytovaly v takové míře nové úvěry a snažily se postupně přesouvat důraz
na příjmy z poplatků. Samozřejmě si nedovoluji tvrdit, že pokles NII byl způsoben
pouze poklesem úrokových sazeb, nepřipraveností bank reagovat na takovéto změny
a

neschopností

řídit

efektivně

úrokové

riziko.

V tomto

období

docházelo

k privatizacím bank, k jejich očišťování a převádění některých úvěrů do Konsolidační
banky a také k fúzím, což mělo určitě na čistý úrokový výnos také vliv. Velký vliv na
pokles úrokových výnosů měla i opatření ČNB, která nutila banky dělat oprávky na
všechny špatné úvěry ve vyšší míře než předtím. Nicméně, jak mi potvrdili
zaměstnanci jedné velké české banky, kterou budu analyzovat později, přiměl je
pohyb úrokových sazeb a následný pokles NII zabývat se důsledněji řízením
úrokového rizika. To, že u zahraničních bank se čistý úrokový výnos vyvíjí naprosto
obráceně než u ostatních bank, by se dalo vysvětlit jejich strategií. Do poloviny 90. let
se soustřeďovaly výhradně na potřeby svých stávajících klientů. Postupně však
narůstal jejich význam i na domácím trhu, takže na straně aktiv začaly konkurovat
velkým bankám. Mohly toho dosáhnou pouze pokud nabídly nižší sazby na úvěry.
Proto je čistý úrokový výnos až do roku 1998 tak malý. V roce 1999 je patrný veliký
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nárůst čistého úrokového výnosu. Ten je dán jak nárůstem úrokových sazeb, které
do té doby byly udržovány uměle nízko, tak i velkým nárůstem celkových aktiv.
Dalším důvodem, proč je vývoj NII poněkud odlišný od ostatních bank, je
pravděpodobně i struktura poskytovaných úvěrů, které z velké části nejsou
poskytovány v Kč, a proto je pohyb korunových úrokových sazeb tolik nezasáhl.
Další veličinou, která je v souvislosti s úrokovým rizikem sledována, je čistá
úroková marže30. Vývoj čisté úrokové marže je znázorněn na grafu (5-3).

graf (5-3)
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zdroj: vlastní výpočty z výročních zpráv bank

Vývoj čisté úrokové marže není tak jednoznačný jako vývoj čistého úrokového
výnosu. Marže specializovaných bank dosahovala nejvyšších hodnot v roce 1998,
což s určitým zpožděním kopíruje velikost spreadu. I zde se tedy potvrzuje, že
specializované banky jsou nejvíce pod vlivem úrokových sazeb. Jejich čistá úroková
marže vzrostla v roce 1998 až na téměř 6% a po propadu úrokových sazeb poklesla
v roce 2000 na 2%. Nicméně i marže velkých bank sledovala pohyby sazeb a od
roku 1998 zaznamenala pokles. Úroková marže zahraničních bank, stejně jako čistý
úrokový výnos, nesleduje stejné trendy jako velké a specializované banky. Důvody
pro tento trend jsou stejné, jaké jsem již uvedla při analyzování vývoje čistého
úrokového výnosu. Potvrdila se zde má hypotéza, že růst NII byl u zahraničních bank
dán na jedné straně růstem úrokových sazeb a na straně druhé růstem celkových
aktiv, protože růst NIM není zdaleka tak prudký jako růst NII.

30

NII/aktiva celkem
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Na první pohled by se mohlo zdát, že také malé banky nesledují stejný trend
jako velké a specializované banky. Nicméně růst jejich úrokové marže v roce 1999
nebyl způsoben růstem výnosnosti aktiv nebo lepším řízením úrokového rizika, než
tomu bylo u velkých a specializovaných bank, ale poklesem celkového objemu
aktiv.
Na vývoji čisté úrokové marže je také dobře vidět, jak se bankovní trh
v posledních letech stabilizuje. Do roku 1998 byly rozdíly v čistých úrokových
maržích jednotlivých bank velice vysoké. Bylo to dáno tím, že se český bankovní trh
teprve formoval a docházelo k mnoha významným změnám. V roce 1999 je ale již
vidět přibližování velikosti NIM všech skupin bank. V roce 2000 je tato konvergence
ještě patrnější. V tomto vývoji vidím důkaz toho, že se český bankovní trh stabilizuje
a že se banky budou muset chovat jako na standardním evropském trhu, kde
nebudou moci využívat monopolního postavení ani výhod zděděných z minulosti31 a
budou muset své řízení rizik rozvinout na evropskou úroveň32.
Na základě výše uvedených grafů jsem nechtěla hodnotit, jak banky řídí
úrokové riziko, protože to bych musela mít více informací o metodách měření a
řízení, které, jak jsem se již zmínila, není možné získat. Chtěla jsem jen upozornit na
fakt, že čistý úrokový výnos bank není stabilní a má tendenci při poklesu úrokových
sazeb klesat a také jejich čistá úroková marže vykazuje značné výkyvy. Navíc při
stabilizaci trhu, snižování spreadu a konvergenci čistých úrokových marží jsou banky
na tržních podmínkách ještě více závislé, než tomu bylo v minulosti, a tak musí
věnovat tržnímu vývoji více pozornosti než doposud.
Také jsem chtěla ukázat, že ne všechny banky reagují stejně na pohyby
úrokových sazeb. Velké banky mají již své stálé klienty a navíc mnoho svých příjmů
přesunuly do poplatků, a proto jejich NII zůstává stabilnější, než je tomu u ostatních
bank. Specializované banky jsou naopak ze všech bank na změny v úrokových
sazbách nejcitlivější. Všechny banky ale mají jednu společnou vlastnost, a to, že
jejich čistá úroková marže ani čistý úrokový zisk není při pohybech úrokových měr
stabilní, a má tendenci při poklesu sazeb klesat. Z toho je vidět, že úrokové riziko
není jen teoretickou, ale naprosto reálnou hrozbou.

31

Např. Česká spořitelna koncentrovala úspory domácností, Komerční banka byla provázána
s podniky, apod.
32 10
Samozřejmě se změny nebudou týkat pouze řízení rizik, ale to není předmětem této práce.
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5.2. Vývoj derivátů v České republice
Jak již bylo popsáno v první části diplomové práce, existují dva typy metod
řízení úrokového rizika – metody využívající změny struktury bankovní bilance a
mimobilanční metody. Metody založené na změnách struktury bankovní bilance však
nejsou primárně určeny k zajišťování úrokového rizika a souhrnná čísla o objemu
obchodovaných dlouhodobých či krátkodobých obligací, repo operací apod. by nic o
řízení úrokového rizika neukazovala, proto se budu na tomto místě zabývat pouze
deriváty.
Česká národní banka vypracovala první přehled o derivátech v českém
bankovním sektoru v roce 1994. Nominální hodnota všech derivátů tehdy činila
31mld. Kč.33 Od té doby ale zaznamenal český trh s deriváty veliký rozmach.
Následující graf (5-4) ilustruje vývoj nominální hodnoty derivátů v českém bankovním
sektoru. Nominální hodnota veškerých derivátů na počátku roku 1996 činila pouze
168,5 mld. Kč, o tři roky později v roce 1999 to bylo již 1808,3 mld. Kč a poslední
údaje, které mám k dispozici, ze srpna 2001, ukazují, že objem obchodovaných
derivátů v českém bankovním sektoru se vyšplhal až na 3625 mld. Kč. Tato čísla
jasně ilustrují, že rozvoj derivátů v České republice je opravdu mimořádný. I přes
takto velký rozvoj je třeba upozornit na skutečnost, že téměř všechny deriváty
v českém bankovním sektoru patří do skupiny OTC (over the counter) derivátů. Tato
situace je dána tím, že jedinou burzou, kde se obchoduje s futures, jejichž
podkladovým aktivem je český úrokový finanční instrument, je vídeňská burza .
Nicméně i úrokové futures, které se na počátku roku 1996 vůbec v českém
bankovním trhu neobchodovaly, dosáhly v posledních letech poměrně značného
nárůstu a v srpnu roku 2000 jejich jmenovitá hodnota přesáhla dokonce 100 mld. Kč.

33

J. Jílek, Finance a úvěr,1998
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Z grafu (5-4) je také jasně patrné, že počátek českého trhu s deriváty byl
spojen s měnovými nástroji. Ještě na počátku roku 1996 představovaly tyto nástroje
více než 80% všech derivátů. Avšak od té doby došlo u úrokových derivátů ke
značnému rozvoji. Na následujícím grafu (5-5) je zachycena jmenovitá hodnota
úrokových derivátů podle druhů od roku 1996 až do roku 2001.
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graf (5-5)
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Ještě před tím, než se začnu zabývat jednotlivými druhy úrokových derivátů,
bych se chtěla zmínit o vývoji jmenovité hodnoty všech úrokových derivátů
dohromady, a o jejich podílu na celkových derivátech obchodovaných na českém
bankovním trhu. V březnu roku 1996 činila jmenovitá hodnota úrokových derivátů
obchodovaných v českém bankovním sektoru pouze 41,7 mld. Kč, na počátku roku
1999 to bylo již 656,5 mld. Kč a v srpnu roku 2001 1737,4 mld. Kč. Avšak nárůst
jmenovité hodnoty úrokových derivátů není jedinou významnou charakteristikou.
Dalším důležitým poznatkem, je, že podíl úrokových derivátů na celkovém počtu
derivátů se rapidně zvyšoval.
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Tabulka (5-1) shrnuje, jak se vyvíjel procentní podíl úrokových, měnových a
akciových derivátů34.
tabulka (5-1)

3'96

1’97

1‘98

1‘99

1‘00

1‘01

8‘01

úrokové deriváty 24,7%

33,6%

36,7%

40,1%

52,8%

42,6%

48%

měnové deriváty 67,9%

63,3%

59,7%

58%

46,4%

57,2%

51,9%

akciové deriváty 7,4%

3,1%

3,6%

1,9%

0,8%

0,2%

0,1%

Zdroj: vlastní výpočty z dat ČNB

Z tabulky

je

dobře

vidět,

že

nevzrůstá

pouze

jmenovitá

hodnota

obchodovaných úrokových derivátů, ale také jejich podíl na celkovém počtu derivátů
obchodovaných v českém bankovním sektoru. Podíl úrokových derivátů vzrostl z
24% na počátku roku 1996 na 48% v srpnu roku 2001. Z tabulky je dokonce také
vidět, že podíl úrokových derivátů na celkových derivátech obchodovaných na
českém bankovním trhu byl na počátku roku 2000 dokonce vyšší než podíl derivátů
měnových. Jsem si vědoma toho, že ne všechny úrokové deriváty jsou používány
k zajištění proti úrokovému riziku a že část z nich může být použita ke spekulaci, ale
podle výzkumu ČNB35 je většina derivátů v České republice používána k zajišťování,
nikoliv ke spekulaci. Bohužel nejsou k dispozici data, která by ilustrovala, jaký podíl
derivátů je používán pouze pro účely samotných bank a jaký jako služba pro klienty.
Nicméně ze samotné podstaty derivátů lze vydedukovat, že podniky budou mít
většinou zájem o měnové deriváty, nikoliv o deriváty úrokové, protože charakteristika
úvěrů (zda se jedná o úvěr s plovoucí či fixní sazbou), které sjednávají, většinou
odpovídá jejich představám. Proto si dovolím udělat závěr, že banky v České
republice berou úrokové riziko jako vážnou hrozbu a čím dál tím více se proti němu
zajišťují úrokovými deriváty.
Nyní bych se ráda vrátila ke grafu (5-5) a rozebrala jednotlivé druhy úrokových
derivátů. Nejprve bych se ráda zastavila u úrokových opcí. Úrokové opce byly
analyzovány v teoretické části jako velice elegantní nástroj zajištění úrokového rizika,
který kupujícímu dává bezrizikovou možnost zajištění. Nabízí se zde otázka, proč je
34
35

komoditní deriváty nejsou úmyslně zahrnuty, protože se v České republice prakticky neobchodují
J. Jílek – finance a úvěr, 1998
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české banky začaly používat až na konci roku 1999, kdy jmenovité hodnoty
úrokových swapů a forwardů dosahovaly 479,6 mld. Kč resp. 348,4 mld.Kč. a podíl
opcí na celkovém počtu úrokových derivátů se i v dalších letech pohyboval pouze od
1% do 2%. Jeden z hlavních důvodů, proč je obchod s opcemi tak malý oproti
ostatním derivátům, je, že opční prémie jsou dosti vysoké. Také podíl úrokových
futures je malý, ale to je způsobeno jak již bylo řečeno, tím, že se obchodují pouze
na vídeňské burze.
Jednoznačně nejvíce používanými úrokovými deriváty v českém bankovním
sektoru jsou FRA a úrokové swapy. Od roku 1996 oba druhy derivátů rostly velikým
tempem. Do konce roku 1999 se tyto dva druhy derivátů vyvíjely v podstatě stejným
tempem a na trhu s úrokovými deriváty zaujímaly stejně důležité postavení. Nicméně
od konce roku 1999 se zdá, že FRA začínají nad úrokovými swapy převažovat. U
FRA a swapů se ale nejedná o konkurenční produkty, ale spíše o dva vzájemně se
doplňující nástroje, protože FRA jsou většinou uzavírána na časové období do 1 roku
a swapy nad 1 rok.
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V této části své diplomové práce bych ráda analyzovala přístup k úrokovému
riziku jedné velké české banky. Protože údaje, které budu používat, jsou tajné,
nemohu bohužel zveřejnit jméno této banky, ale myslím si, že je poměrně
reprezentativní pro český bankovní sektor.
Do roku 1997 díky stabilním úrokovým sazbám úrokové riziko v českém
prostředí prakticky neexistovalo, navíc většina aktiv i pasiv banky byla úročena fixní
sazbou, což také částečně chránilo banku před nepříznivým vývojem na trhu. Když
začaly na počátku roku 1997 sazby stoupat, stoupal i spread a banka nebyla stále
úrokovým rizikem ohrožena. Obrat začal až při prudkém poklesu sazeb na konci
roku 1998 a v roce 1999. Tento pokles zastihl banku nepřipravenou a projevil se na
čistém úrokovém výnosu i na čisté úrokové marži této banky. Následující grafy (6-1,
6-2) ilustrují, jak se vyvíjel čistý úrokový výnos (NII) a čistá úroková marže (NIM) od
roku 1996 do roku 2000.
graf (6-1)
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Graf (6-2), který zobrazuje vývoj čisté úrokové marže, nám jednoznačně
ukazuje, že při poklesu úrokových sazeb v roce 1999 banka nedokázala zabránit
poklesu NIM. V roce 2000, kdy pokles sazeb nebyl již tak radikální, dokázala pouze
zmírnit rychlost poklesu, ale samotný trend nikoliv.

Záměrně na tomto grafu

zobrazuji i vývoj NIM velkých českých bank dohromady, aby bylo vidět, jak na tom
sledovaná banka je v porovnání s ostatními velkými bankami. Myslím si, že se jedná
o poměrně reprezentativní banku, i když její marže při poklesu úrokových sazeb
v roce 1999 klesala rychlejším tempem, než byl průměr.
Stejně jako čistá úroková marže i čistý úrokový výnos reagoval na pokles
úrokových sazeb. V roce 1999 prudce poklesl z 8937 mil. Kč v roce 1998 na 6362
mil. Kč v roce 1999. V roce 2000 nebyl vývoj čistého úrokového výnosu již tak
nepříznivý, ale stále ještě je patrný mírný pokles. Myslím si, že na tomto poněkud
příznivějším vývoji se podílelo jednak to, že se úrokové míry stabilizovaly, ale také to,
že se banka začala aktivně zajímat o řízení úrokového rizika.
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6.1. Metody měření
Protože na měření úrokového rizika nebyl v minulosti v této bance kladen
důraz, zaměřím se v této části na metody měření, ke kterým se banka postupem
času dopracovala, neboli na ty, které používá nyní.
Na prvním místě bych se ráda zmínila o tom, že banka, kterou popisuji,
rozlišuje při měření a řízení úrokového rizika tzv. bankovní knihu (banking book) a
obchodní knihu (trading book). Aktiva a pasiva jsou do těchto dvou částí zařazována
podle toho, za jakým účelem banka ten který obchod sjednává. Pokud se jedná o
spekulaci, ať již na účet klienta nebo banky, zařadí se tento obchod do obchodní
knihy, operace spojené se zajišťováním jsou pak vykazovány v bankovní knize. Toto
rozlišení zde uvádím z toho důvodu, že metody měření a řízení úrokového rizika se
pro bankovní a obchodní knihu liší. Ve své práci se zabývám zajišťováním proti
úrokovému riziku, a proto budu hlavní důraz klást na bankovní knihu.
I když se rozvíjejí i další metody měření úrokového rizika, zůstává gapová
analýza nejrozsáhlejším a nejvíce používaným nástrojem. Do roku 1999 nebyla
věnována velká pozornost měření ani řízení úrokového rizika a byly sledovány pouze
krátkodobé GAPy, po propadu úrokových měr však bylo jasné, že úrokové riziko
nesmí být podceňováno. Z letošních gapových zpráv vyplývá, že se banka již
nesoustředí pouze na krátkodobé, ale sleduje i dlouhodobé GAPy. Na grafech (6-3 a
6-4) je ukázka toho, jak vypadaly GAPy v červenci roku 2001.
graf (6-3)
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Zdroj: zpráva o rizicích sledované banky

65

6. Případová studie jedné velké české banky

Metody měření

graf (6-4)
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Z grafů můžeme vidět, že banka sledovala intervaly přeceňování od jednoho
měsíce až po interval nad 15 let. Tento postup zavedla kvůli reinvestování běžných
účtů a volného kapitálu. Banka totiž investuje tyto prostředky až do 15-ti letých
vládních obligací a z tohoto důvodu je nutné sledovat úrokové GAPy i pro tak dlouhá
období. Také je zajímavé si všimnout, že banka nevykazuje pouze intervalový a
kumulativní GAP, ale také rozlišuje 2 druhy GAPů. Rozdíl mezi těmito GAPy je velice
jednoduchý. Do GAPů na grafu (6-3)

jsou zahrnuta aktiva a pasiva, která jsou

úrokově citlivá a mají buď stanovené přecenění, např. úvěry s plovoucí úrokovou
sazbou, nebo mají jasnou maturitu, např. úvěr s fixní sazbou. Jelikož podstatnou
součástí pasiv této banky jsou běžné účty a kapitál, které se nepřeceňují a nemají
maturitu, nicméně figurují jako finanční zdroje, je v kumulovaném GAPu při delších
dobách přeceňování přebytek aktiv, protože běžné účty a kapitál zde nejsou
zahrnuty. Proto byl zaveden ještě druhý GAP, kde jsou běžné účty a kapitál
rozděleny do GAPů podle představenstvem schváleného benchmarku. GAP se
zahrnutím benchmarkingu podle mého názoru lépe vypovídá o rizikové expozici
banky, protože lze jen těžko předpokládat, že celý objem běžných účtů bude vybrán
v jeden den a že tak celý objem běžných účtů patří do jednodenního časového koše.
Benchmark, podle kterého jsou běžné účty a volný kapitál zařazovány do
jednotlivých GAPů, je zachycen v příloze 2. Můžeme vysledovat, že největší část
běžných účtů je zařazena do 1M GAPu, u korunových účtů je to 18,2% a u běžných
účtů vedených v EUR a USD se jedná o 21,7%. Nicméně zbytek běžných účtů je
rozložen až do 10-ti letých a u volného kapitálu je část zařazena dokonce do 15-ti
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letých časových košů. Samozřejmě se také měří, zda a případně o kolik byl
překročen limit určený interními pravidly banky, ale o limitech a jejich stanovování
bude pojednáno až při analýze řízení úrokového rizika.
Ve zprávách banky ale nefigurují pouze korunové GAPy, ale také GAPy
odvozené z jiných měn. V případě této banky se jedná o GAPy na USD a na EUR.
Je pochopitelné, že na další okrajové měny se GAPy neměří, protože jejich vliv na
celkové úrokové riziko banky je minimální.
Další metodou zmíněnou v teoretické části byla durace gap analýza. Ta se ale
pro měření úrokového rizika na bankovní knize v této bance nepoužívá. Používá se
pouze pro obchodní knihu, kde je velice výhodné znát souhrnnou míru úrokového
rizika. Při spekulaci se totiž stav aktiv a pasiv neustále mění a sledování, jak se mění
GAPy v jednotlivých časových koších, je někdy příliš zdlouhavé (i když se
samozřejmě gapové zprávy také používají). Myslím si že souhrnná míra rizika má
pro dlouhodobé plánování nižší vypovídací hodnotu a výhodnější je používat
gapovou analýzu, jak byla popsaná výše. Navíc DGAP analýza neukáže tak jasně a
přehledně úrokovou expozici banky, a proto pro dlouhodobé plánování není tak
vhodná. Navíc DGAP měří změny v tržní hodnotě pouze pro malé změny úrokových
měr, což z dlouhodobého hlediska není realistický předpoklad. I přes tyto nevýhody
se nicméně domnívám, že i DGAP analýza by mohla být pro měření úrokového rizika
na bankovní knize užitečnou metodou. Management totiž často zajímá nejen
sledování čistého úrokového výnosu, ale i maximalizace tržní hodnoty. Jelikož
durace gap umožňuje sledovat čisté jmění, mohla by být podle mého názoru
vhodným doplněním gapové analýzy.
Také simulace, která byla dlouhou dobu opomíjena, se stala nedílnou součástí
zpráv o riziku banky, avšak stále ještě není na úrovni, která by bance zajistila
dostatečné

a

hlavně

spolehlivé

předpovědi

změn

úrokových

výnosů

při

předpokládaných změnách úrokových sazeb. Jedním z důvodů, které vedou
k nedostatečné výkonnosti simulace je i to, že banka nemá dostatečná data podle
kterých by mohla simulovat scénáře do budoucnosti. Při simulaci se používají
specifické programy, které vyžadují mnoho vstupních informací a navíc ve
speciálních formátech. Protože se jedná v této bance o poměrně mladou metodu,
není jednoduché mít k dispozici všechna potřebná data a tím vznikají při používání
této metody značná zkreslení.
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Další důvod, proč podle mého názoru není simulace ještě na dostatečné
úrovni je, že banka nebere v úvahu předpokládané změny bilance a zachovává
statický pohled, čili při simulaci pracuje se stávající bilancí banky. Vzhledem k tomu,
že v České republice je ekonomika značně nestabilní, je pravděpodobné, že v bilanci
dojde ke změnám, které způsobí, že se skutečnost bude od předpovědí simulace
značně odlišovat.
Pro simulaci se používá pět rozdílných scénářů:
1.scénář: base case – zachování stávající výnosové křivky
2. scénář: shift up – paralelní posun výnosové křivky o + 1%
3. scénář:shift down – paralelní posun výnosové křivky o – 1%
4. scénář:twist up – ve stávající výnosové křivce posun o +1% u O/N36 a – 1% u 5Y37
5. scénář:twist down –ve stávající výnosové křivce posun o –1% u O/N36 a + 1% u
5Y37
Tyto scénáře podobně jako gapové analýzy jsou prováděny pro CZK, USD a
EUR. Při simulaci se zkoumá, co se stane při jednotlivých scénářích s čistým
úrokovým výnosem.
Podle mého názoru je pět výše uvedených scénářů naprosto postačujících.
Kdyby bylo scénářů více, stala by se simulace nepřehlednou a jen těžko
interpretovatelnou. Při menším počtu scénářů by zase neměla takovou vypovídací
schopnost. Nicméně největším problémem simulace stále zůstává nedostatek dat,
protože i kdyby simulace pracovala se sebelepšími scénáři budoucího vývoje a brala
by v úvahu i změny struktury bankovní bilance, nebude-li dostatek kvalitních dat, pak
výsledky budou vždy zkreslené a simulace bude pro řízení úrokového rizika
nepoužitelná. Po prostudování simulačních analýz této banky mohu jednoznačně říci,
že banka bude muset tuto metodu v mnohém vylepšit. Změny se pravděpodobně
nebudou týkat pouze dynamizace analýzy, nového softwaru a sběru dat, ale také
samotné práce s daty, aby nedocházelo k častým zkreslením, jak tomu bylo
v posledním roce.
Podle mého názoru je rozvoj simulace pro budoucnost měření úrokového
rizika klíčový. Gapová analýza například pracuje se shodným vývojem aktivních a
pasivních úrokových sazeb, což jak bylo ukázáno v kapitole 4 není realistický
předpoklad. Pasivní úrokové sazby reagují na pohyb tržních sazeb mnohem méně.
36
37

overnight
5-ti leté
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To je dáno tím, že běžné účty, které tvoří významnou část pasiv banky, jsou většinou
úročeny fixní sazbou zatímco úvěry plovoucí. Navíc gapová analýza nebere v úvahu
riziko vtělené opce ani riziko výnosové křivky. Všechny tyto nedostatky by dobrá
simulační analýza měla být schopna odstranit. Nicméně si myslím, že by gapová
analýza pro svou jednoduchost a lehkou interpretovatelnost měla zůstat součástí
metod měření úrokového rizika a simulace by ji neměla nahradit, ale pouze doplnit.
Okrajově bych se také ráda zabývala metodou Value at Risk, která se používá
pouze na obchodní knize. Podobně jako durace gap analýza i VAR shrnuje úrokové
riziko do jednoho čísla, které ukazuje, jaká může být maximální ztráta portfolia
během určité přesně stanovené doby a při určité pravděpodobnosti. V této bance se
VAR počítá pro 10-ti denní periodu na pravděpodobnostní hladině 99%. To
znamená, že VAR určuje maximální ztrátu portfolia s pravděpodobností 99% za dobu
držení 10 dnů. Z této definice je jasné, že při rozhodováních o spekulaci je takováto
informace velice výhodná, ale pro dlouhodobé plánování je podle mého názoru 10-ti
denní časový horizont příliš krátký.
Z tohoto důvodu se na bankovní knize místo VAR používá metoda Net Interest
Earnings at Risk, která udává potenciální změnu v čistém úrokovém výnosu
pramenící ze změny úrokových sazeb měřenou za určité časové období. Pro tuto
předpověď se ve sledované bance používá roční horizont.
Další veličina, která se pro měření úrokového rizika používá, je úroková
citlivost čistého úrokového výnosu (NII) a úroková citlivost čisté současné hodnoty
(NPV). Úroková citlivost čistého úrokového výnosu měří změnu v NII banky při
paralelním posunu výnosové křivky o + 1% a analogicky úroková citlivost čisté
současné hodnoty měří změnu v NPV při paralelním posunu výnosové křivky o + 1%.
Tyto citlivosti se podobně jako GAPy rozdělují do časových košů a počítají se jak pro
intervalové, tak pro kumulativní GAPy. Tento způsob měření úrokového rizika je
velice výhodný, protože dává jasnou a srozumitelnou odpověď na otázku, co se
stane s výnosy banky při změně sazeb. Stejně jako u simulace není ani zde počítáno
se změnami v bankovní bilanci. Myslím si, že citlivost NII a NPV je velice snadno
interpretovatelnou veličinou, a proto je vhodným nástrojem pro měření úrokového
rizika.
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6.2. Řízení úrokového rizika
Při analyzování řízení úrokového rizika se budu zbývat především aktivy a
pasivy v Kč, protože tvoří největší část bilance banky, a jejich řízení je proto pro
banku nejdůležitější. V principu je řízení úrokového rizika u cizích měn stejné, ale
analýza by byla náročnější na vstupní data a bylo by také nutné zahrnout i další
rizika, jako například kursové, a to není předmětem této práce.
Při řízení úrokového rizika je nutné, aby byly stanoveny limity určující, jak
velké úrokové riziko je banka ochotna podstoupit. Jak již bylo řečeno, sledovala
banka v minulosti pouze krátkodobé GAPy, a proto také limity byly stanovovány
pouze pro krátké časové koše. Nyní, když už se na řízení úrokového rizika klade
větší důraz, jsou limity stanovovány i pro delší časové intervaly. Následující grafy
(6-5) a),b),c) ilustrují, jak jsou stanovovány nyní. Je vidět, že limity pro všechny měny
jsou stanovovány tak, že pro krátké časové koše je povolen poměrně velký nesoulad
v aktivech a pasivech a pro delší časový horizont se povolený nesoulad snižuje.
Tento postup je pochopitelný, protože pokud jsou úrokové GAPy velké pro delší
časové koše, potom dojde-li k nepříznivému vývoji úrokových sazeb, bude banka
zaznamenávat ztráty déle, než kdyby časový nesoulad aktiv a pasiv byl pouze
v krátkých časových koších.
Limity jsou vyjádřeny jako maximálně přípustná úroková pozice vyjádřená
v procentech celkových aktiv dané měny a jsou porovnávány s otevřenými úrokovými
pozicemi jednou za měsíc.

Na obchodní knize je navíc denně vyhodnocováno

úrokové riziko za použití metody VAR a příslušných limitů.
Trochu zarážející je to, že jsou limity stanovovány pouze pro časové koše do 3
let, ale GAPy se měří až do 15-ti let. Tento nesoulad lze vysvětlit jednak tím, že
řízení úrokového rizika je v této bance poměrně mladou disciplínou a bude
potřebovat ještě nějaký čas, než se ustálí, a také tím, že aktiv a pasiv s dlouhou
dobou splatnosti není v bilanci banky přeci jenom tolik.38
Také je jasně vidět, že pro Kč jsou povolené GAPy ve všech časových koších
řádově vyšší než u cizích měn. Tento rozdíl je dán podílem jednotlivých měn na
bilanci banky. Většinu aktiv a pasiv banky tvoří instrumenty v Kč, a proto je třeba
povolit GAPy řádově vyšší.
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graf (6-5)
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zdroj: gapová zpráva srpen 2001

Výše uvedené limity jsou pouze pro kumulativní GAPy. Pro intervalové GAPy
se žádné limity nestanovují, protože kumulativní a intervalové GAPy jsou vzájemně
přepočitatelné, ale co mě poněkud zaráží je, že žádné limity se neurčují ani pro
velikost NII nebo NIM, ani pro úrokovou citlivost NII a NPV. Podle mého názoru je
z toho vidět, že banka ještě nemá dostatečně rozvinutý systém řízení úrokového
rizika, protože jak již bylo zmíněno dříve, gapová zpráva neukazuje veškeré úrokové
38

V delších časových koších tvoří aktiva a pasiva banky většinou benchmarking běžných účtů a
volného kapitálu.
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riziko. Např. riziko vtělené opce a riziko báze v ní není zohledněno vůbec, proto si
myslím, že do budoucna bude nutné zefektivnit simulaci a zavést limity například na
změny v NII při jednotlivých scénářích.
Protože se na řízení úrokového rizika donedávna nekladl velký důraz, není
možné vysledovat dlouhodobé trendy v řízení úrokového rizika. Nicméně je zajímavé
podívat se úrokové GAPy za jednotlivé měsíce roku 200139.
V příloze 3 jsou tyto úrokové GAPy v tabulce a na grafech přehledně
zobrazeny. Pokud se na GAPy podíváme pozorně, můžeme hodně zjistit o řízení
úrokového rizika. Uvádím zde pouze GAPy se zahrnutím benchmarkingu, protože ty,
podle mého názoru, lépe vypovídají o skutečné úrokové pozici banky.
Při srovnávání

velikostí GAPů

s průměrnými úrokovými sazbami

na

krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé úvěry a vklady není možné vysledovat
žádnou aktivní strategii řízení úrokového rizika, neboli změny portfolia v závislosti na
změnách úrokových sazeb. To je způsobeno do značné míry specifičností českého
trhu, kde poptávka po úvěrech nereaguje na změny v úrokových sazbách a kde není
dostatečná nabídka finančních instrumentů, ale o tom bude pojednáno později.
Z pochopitelných důvodů jsou GAPy v delších časových koších stabilnější,
neboť nedochází k tak častému přesunu položek mezi jednotlivými koši. Analogicky,
čím kratší časový koš, tím častěji dochází k náhodným fluktuacím velikosti GAPů.
Avšak i v těchto kratších časových koších je možno vysledovat určité pravidelnosti.
Při podrobnější analýze údajů zobrazených v příloze 3 lze pozorovat, jak dochází
k přesunu úvěru mezi jednotlivými časovými koši. V této souvislosti je velice zajímavé
se podívat na 1, 2 a 3 měsíční GAPy. Banka v prosinci roku 2000 poskytla velký
úvěr, který se přeceňuje jednou za 3 měsíce. Proto je vždy jeden měsíc velký kladný
3M GAP, následující měsíc se zvětší 2M GAP a třetí měsíc se zvýší 1M GAP (1M
GAP je vždy záporný, proto v tomto případě dochází ke snížení jeho absolutní
hodnoty). Změny ve velikosti GAPů jsou dány tím, jak je tato velká položka
převáděna z tříměsíčního do dvouměsíčního a nakonec do jednoměsíčního
časového koše a po přecenění je opět zařazena do 3M GAPu.
Průběh výše GAPů v jednotlivých časových koších lze zkoumat i pomocí
hypotézy formulované Rosem, která byla popsána v teoretické části této práce.
Pokud se podíváme na výši GAPů v jednotlivých časových koších můžeme říci, že
39

Jsem si vědoma toho, že takto krátké období nemusí být reprezentativní, ale bohužel data za
předešlá období nejsou k dispozici, proto uvádím alespoň pro ilustraci tento malý výřez.
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Roseho hypotéza o rozdělení banky na strategickou a taktickou část40 u této banky v
zásadě byla potvrzena. Nicméně je třeba mírně upravit časové intervaly. Pokud se
podíváme na GAPy se zahrnutím benchmarkingu můžeme za taktickou část banky
považovat časové koše maximálně do 3 měsíců a strategickou část by bylo možno
vidět mezi intervaly od 18 měsíců do 4 případně až do 6-ti let. V delších časových
koších už se často objevují záporné GAPy. V těchto časových koších se ale již
nejedná o klasické úvěry a vklady, ale je zde z velké části započítáno pouze
rozkládání běžných účtů a volného kapitálu a jejich reinvestování. Pokud
analyzujeme GAPy bez zahrnutí benchmarkingu, lze za taktickou část banky označit
časové koše do dvou měsíců, v delších časových koších se objevují již jen pozitivní
GAPy, a proto je možno tuto část považovat za strategickou.
Celková riziková expozice banky teorii také odpovídá. Celkově totiž hodnota
banky roste s růstem úrokových sazeb a klesá s poklesem sazeb. Tento výsledek je
možné vysledovat z údajů přílohy 3 o úrokové citlivosti čistého úrokového výnosu.
Kumulovaná citlivost je v průměru do 8M GAPu záporná, ale v delších časových
koších se již objevují pouze kladné hodnoty. Celková kumulovaná úroková citlivost
čistého úrokového výnosu vychází vždy mezi 1,5 a 2,5 mld. Kč. Tato čísla by se
mohla zdát poměrně vysoká, ale vzhledem k tomu, že se jedná o velkou banku
s bilanční sumou téměř 400 mld Kč, není situace nijak závažná.
Nyní bych se ráda krátce zmínila o dodržování limitů. V příloze 3 jsou
v grafech zakresleny limity platné tento rok. Je zde jasně vidět, že banka poměrně
dobře dodržuje limity v krátkých časových koších od 1M až do 12M. (I když 1M GAP
byl v červenci těsně nad limitem a v červnu a říjnu dokonce limit překročil. Myslím si,
že překročení 1M GAPů v několika málo měsících za rok nemůže banku ohrozit ve
velké míře, protože jak již bylo řečeno, krátkodobé GAPy se velice mění a jejich
náhle překročení ještě neznamená špatné řízení úrokového rizika.) Situace je horší u
limitů od 18M do 7Y. Limity v těchto časových koších byly téměř ve všech
sledovaných obdobích překročeny. Důvody, proč je pro banku někdy obtížné interní
limity dodržovat, budou objasněny při analýze metod řízení úrokového rizika v další
části textu.

40

V taktické části (krátké časové koše cca do 1 roku) převažují úrokově citlivá pasiva nad aktivy a
ve strategické části (dlouhodobé časové koše) je naopak pozitivní GAP tedy úrokově citlivá aktiva
převažují nad pasivy.
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I když limity byly po většinu roku 2001 dodržovány, současná pozice zůstává
nevyvážená. Poslední údaje za září 2001 ukazují pozitivní kumulativní GAPy se
zahrnutím benchmarkingu (přes 24 mld. Kč u 18M GAPu a přes 26 mld. Kč u 3Y a
4Y kumulativních GAPů, což jsou více než dvojnásobky povolených limitů) jejichž
velikost představuje poměrně značné riziko poklesu čistého úrokového výnosu
v případě

poklesu

úrokových

sazeb.

Pokud

se

podíváme

na

GAPy

bez

benchmarkingu, vypadá situace ještě hůře (přes 65 mld. Kč u 18M a přes 100 mld.
Kč u 4Y). Nicméně se předpokládá, že bude úroková citlivost klesat díky
připravovanému úvěru velkému kredibilnímu klientovi banky. U této skutečnosti bych
se ráda ještě pozastavila. Toto je velice pěkný příklad toho, že při řízení úrokového
rizika nestačí pouze sledovat výši GAPů a zabývat se jen existujícími obchody, ale je
také třeba brát v úvahu obchody, které banka očekává, přislíbené půjčky, úvěry
apod. I když jsem na začátku kritizovala statickou simulaci, kterou banka používá,
zde je vidět, že i když v simulaci budoucí vývoj bankovní bilance není zahrnut, risk
management při svém rozhodování o rizikové expozici banky očekávané budoucí
změny v úvahu bere.

6.2.1. Metody řízení úrokového rizika
Metody využívající změny struktury bankovní bilance mají v českém prostředí
svá omezení. Například provést změny struktury investičního portfolia nemusí být
vždy jednoduché kvůli nedostatku požadovaných finančních instrumentů.
Jedním z omezujících faktorů, se kterými se sledovaná banka potýká, je
nedostatečná nabídka dlouhodobých vládních obligací, pomocí kterých by bylo
možno uzavírat GAPy a které by zajistily dlouhodobě stabilní příjem. Proto teoretický
přístup, kde banka při příliš velkém negativním GAPu prodává fixně úročené
dluhopisy a nakupuje variabilně úročené a naopak prodává variabilně úročené a
kupuje fixně úročené při GAPu, který přesahuje kladný limit, nelze často kvůli
limitované nabídce vládních obligací použít.
Situace není lepší ani u dluhopisů vydávaných podniky. Banka má totiž na
jednotlivé podniky, na odvětví i na jednotlivé země stanovené limity, kolik peněz
může půjčit ve formě úvěru, popřípadě jak velký objem obligací může od určitého
subjektu koupit. Limity jsou stanovovány tak, aby se minimalizovalo úvěrové riziko.
Tyto limity velice komplikují řízení úrokového rizika pomocí změny struktury
investičního portfolia, protože na českém trhu není podle sledované banky dostatek
74

6. Případová studie jedné velké české banky

Řízení úrokového rizika

kredibilních podniků, jejichž obligace by se daly použít na uzavírání GAPů neboli na
zajišťování úrokového rizika. U podniků, jejichž obligace by potenciálně mohly sloužit
k těmto účelům, je již limit většinou vyčerpán. Samozřejmě je možné udělit výjimku a
u některých podniků povolit větší limit, ale schvalovací procedury jsou velice složité a
zdlouhavé. Zde je vidět, že řízení rizik je komplexní činností, kde nelze řídit každé
riziko zvlášť, ale je třeba dbát i na ostatní rizika, která jsou rozhodováním ovlivněna.
Další omezení přinesl do banky zahraniční investor, který požaduje, aby
cenné papíry, do kterých banka investuje, poskytovaly vysoké ROE41. Proto mnoho
investic, které by zvýšily čistý úrokový výnos i zisk, bylo zamítnuto. Český trh má
mnoho specifik a není ještě plně rozvinut, proto si myslím, že takováto omezení
zavedená zahraničním investorem banku spíše poškozují. V zemích západní Evropy
je velká nabídka vládních bezrizikových obligací a působí tam mnoho podniků
s vynikajícími výsledky, ale v České republice takováto situace stále není a je třeba
na tuto nestandardnost brát zřetel.
Těmito omezeními metod využívajících změn struktury investičního portfolia
jsem nechtěla říci, že se k řízení úrokového rizika nepoužívají vůbec. Pokud je
možné poskytnout úvěr tak, že je možno tím uzavřít příliš velký GAP, banka této
možnosti samozřejmě využije, a také risk management dává obchodnímu oddělení
doporučení, jaké úvěry je pro banku z hlediska řízení úrokového rizika výhodné
poskytnout, nicméně při rozhodování o úvěrech hraje klíčovou roli riziko úvěrové a
nikoliv úrokové.
Další metodou popsanou v teoretické části byla metoda využívající změny
úrokových sazeb a tvorba nových produktů. V českém prostředí ale tato vazba
nefunguje. Na objemy požadovaných úvěrů má vliv více faktorů jako jsou objemy
úvěrů v předcházejícím období, interní pravidla bank na kredibilitu klientů,
makroekonomická situace, vládní politika, očekávání o vývoji trhu, apod.
Na následujících grafech (6-6,6-7) je znázorněn vývoj úrokových sazeb na
nové úvěry a objemy nových úvěrů za jednotlivá čtvrtletí od roku 1996 do poloviny
roku 2001. Je zde zřetelně vidět, že závislost mezi objemem nových úvěrů a
úrokovými sazbami je velice volná. Například při velkém poklesu sazeb v roce 1999
k žádnému výraznému zvýšení nově čerpaných úvěrů nedošlo a v roce 2000, kdy
pokles pokračoval dokonce došlo i k poklesu objemu nových úvěrů. V českém
prostředí tedy řízení rizik pomocí změn úrokových sazeb není vhodnou metodou.
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graf (6-6)
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Zdroj: pravidelné měsíční publikace ČNB

Další metody využívající změny struktury bankovní bilance, jako je využití
jiných zdrojů financování, sekuritizace a tvorba nových produktů jsou v této bance
samozřejmě také používány, ale nikoliv primárně k řízení úrokového rizika. Je to
dáno také tím, že u těchto metod se jedná o velice dlouhodobý proces a protože, jak
již bylo řečeno, se jedná o poměrně mladý problém, bude třeba ještě nějaký čas, než
bude vypracována komplexní dlouhodobá strategie.
Nedílnou součástí řízení úrokového rizika je tzv. benchmarking. Stejně jako u
měření GAPů, tak i u řízení úrokového rizika musí být zohledněno, že běžné účty
nebudou s největší pravděpodobností vybrány všechny najednou a banka

tedy

nemusí všechny zdroje takto získané držet v hotovosti, ale může alespoň část z nich
reinvestovat. Reinvestování ale musí být prováděno s ohledem na úrokové riziko.
41

Return on equity = zisk/vlastní jmění
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V bance, kterou popisuji, je tento problém řešen metodou zvanou benchmarking.
Tato metoda v zásadě hodnotí riziko a výnos reinvestované části běžných a
volného kapitálu pomocí tzv. interest rate risk neutral benchmarks, které jsou
určovány podle následujících pravidel:
a) v případě, že sazba nabízená bankou na depozita přesně sleduje vývoj
určité tržní úrokové sazby, bude jako benchmark použita právě tato tržní
sazba (např.PRIBOR)
b) v případě, že sazba nabízená bankou na depozita nesleduje žádnou
konkrétní tržní sazbu, nebo ji sleduje jen v omezeném rozsahu, je určení
benchmarku

méně

jednoznačné.

V tomto

případě

je

pro

určení

benchmarku nutný bližší pohled na časovou strukturu likvidity každého
produktu.
·

jedná-li se o depozitum, jehož část může banka reinvestovat pouze
krátkodobě, je třeba zvolit pouze benchmark, který odráží tuto
krátkodobou povahu depozita. Tak budou tato depozita zajištěna na
trhu reinvestováním do produktů s podobnou (krátkodobou) likviditní
charakteristikou.

·

Analogicky, pro dlouhodobá depozita vybere banka benchmark
s odpovídající strukturou - např. sedlinu vkladů reinvestuje do
produktů nabízejících dlouhodobě stabilní úrokový příjem.

V této bance se za volatilní část běžných účtů, které je třeba držet pro případ
výběru klientů, považuje 20% z celkového objemu běžných účtů. Zbylých 80% je
reinvestováno do 3,5,7 a 10-ti letých instrumentů s fixním úrokovým výnosem.
Naproti tomu volný kapitál je investován až do 15-ti letých instrumentů.
Jako benchmarky jsou v této bance používány vládní obligace, úrokové
swapy, podnikové a bankovní obligace, hypoteční obligace a asset swapy42.
Po zvolení benchmarků je reinvestování prováděno na cyklické bázi. To
znamená, ta část běžných a sporožirových účtů nebo volného kapitálu, kterou se
banka rozhodla reinvestovat, je rozdělena do několika částí, které jsou investovány
do stejných produktů vybraných podle risk neutral benchmarks, ale investování
začíná v různých časových okamžicích. V současné době je prodlení mezi
investováním jednotlivých částí jeden měsíc. Tím, že nejsou veškeré volné

42

kombinace obligace denominované v jiné měně než v Kč a měnového swapu
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prostředky reinvestovány v jeden den, se zmenšuje riziko, že k reinvestování dojde
v okamžiku nízkých úrokových sazeb. Graficky je cyklické investování znázorněno na
obr. (6-1). Je vidět, že pokud by banka investovala v čase t3, utrpěla by ztrátu, pokud
však investování rozloží do časových období t1 až t6, úrokové riziko ztráty ze
špatného načasování investice se zmenšuje. Prostředky, které banka nechce
reinvestovat již v prvním období, jsou většinou uloženy v krátkodobých bezrizikových
instrumentech, jako jsou krátkodobé repo České národní banky. Zde mě napadá
otázka, zda se vyplatí kvůli eliminování úrokového rizika investovat volné prostředky
za tak malé úrokové sazby, ale jelikož úrokové sazby vykazovaly v posledních letech
značnou volatilitu, je pravděpodobné, že se bance takovýto postup vyplácí.
obr. (6-1)
úroková sazba
benchmarku

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t

Stejně jako ostatní metody spojené s úrokovým rizikem, je i benchmarking
poměrně novým přístupem a jeho zavedení se neobešlo bez problémů. Úrokové
výnosy zvolených benchmarků až do dubna 2001 klesaly (i když HDP rostlo a byl
očekáván i růst úrokových výnosů), a tak muselo být cyklické reinvestování
zpomaleno, jinak by si banka uzamkla své zdroje na nízkých úrokových sazbách na
velice dlouhou dobu. Graf (6-8) ukazuje vývoj výnosů vládních obligací a aktivity
managementu řízení aktiv a pasiv. Je vidět, že tím, že se banka nedržela
předepsaného scénáře a neinvestovala každý měsíc stejný objem depozit, ušetřila
mnoho prostředků.
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graf (6-8)

Development of CZK yields and benchmarking in 2001
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zdroj: zpráva o rizicích banky, srpen 2001

I když jsem při analýze gapových zpráv nenašla žádnou souvislost mezi
vývojem úrokových sazeb a velikostí GAPů, je na tomto místě vidět, že banka přece
jenom u některých operací aktivní strategii řízení uplatňuje. V tomto případě se
předpovědi banky vyplnily a vzhledem k tomu, že se jednalo o naplňování
benchmarkingu a byly reinvestovány velké objemy prostředků si myslím, že banka
zvolila správně, když se nedržela přesně strategie investovat každý měsíc stejný
objem volných prostředků a reinvestování pozdržela. Kdyby se jednalo o již zaběhlý
benchmarking s reinvestováním nižších objemů prostředků, udělala by banka podle
mého názoru nejlépe, kdyby se držela předem daného scénáře a investovala každý
měsíc bez ohledu na její předpovědi o úrokových sazbách.
Další překážkou v uplatňování benchmarkingu je kromě vývoje úrokových
výnosů

benchmarků

nedostatek

vhodných

instrumentů

s malým

rizikem

a

dlouhodobě stabilním výnosem, do kterých by banka mohla investovat, ale o tom již
bylo pojednáno u metod využívajících změn struktury investičního portfolia.
Nicméně i přes tato omezení bylo reinvestováno 76 bn Kč a zbývá
reinvestovat pouze 14 bn Kč, tedy přibližně 15% z celkového objemu běžných účtů
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určených na reinvestování. Podle mého názoru management u benchmarkingu
ukázal vynikající analytické schopnosti a i přes mírné zdržení se podařilo
reinvestovat většinu běžných účtů a volného kapitálu k tomuto účelu určených.
Samozřejmě se benchmarking provádí i pro běžné účty vedené v cizích měnách, ale
princip reinvestování je stejný, a proto ho zde nebudu rozebírat.
Další skupinou metod řízení úrokového rizika, které byly popsány v teoretické
části, jsou finanční deriváty. Všeobecný trend rozvoje derivátů v České republice se
nevyhnul ani sledované bance. Graf (6-9) zobrazuje vývoj derivátů v této bance.
graf (5-9)

Vývoj nominální hodnoty derivátů ve sledované
bance

mil. Kč
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150 000
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zdroj: dodatky k výročním zprávám sledované banky

V roce 1997 byl celkový objem obchodovaných derivátů 112 872 mil. Kč,
v roce 1998 se tento objem více než zdvojnásobil na 237 858 mil. Kč a v roce 1999
celková nominální hodnota obchodovaných derivátů činila již 281 193 mil.Kč. V roce
2000 objem derivátů výrazně poklesl a to díky úrokovým derivátům. Tento pokles byl
způsoben tím, že vypršely úrokové zajišťovací swapy za několik desítek miliard
korun. Propad v roce 2000 tedy neznamená, že banka přestala používat úrokové
swapy, ale jedná se pouze o přechodný pokles.
V tabulce (6-1) je zobrazen objem obchodovaných derivátů podle toho, zda se
jedná o deriváty k obchodování, nebo o deriváty související s řízením aktiv a pasiv.
Z těchto dat by se mohlo zdát, že banka používá deriváty více na spekulaci než na
zajišťování, ale není tomu tak. Velká část derivátů, která je uzavírána pro zajištění, je
vykazována v obchodních kontraktech, protože deriváty, které jsou vykazovány pro
zajištění, musí být drženy do splatnosti a naopak deriváty určené k obchodování
nemusí. Proto banka vykazuje větší část derivátů v obchodních kontraktech pro
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případ, že by je potřebovala prodat. I přes toto zkreslení nám tabulka (6-1) o řízení
úrokového rizika může mnoho prozradit.
tabulka (6-1)
deriváty v mil. Kč
obchodní
úrokové deriváty celkem
swapy
forwardy
futures
měnové deriváty celkem
swapy
forwardy
nakoupené opce
prodané opce
futures
komoditní deriváty
futures
opce
deriváty k obchodování celkem
zajišťovací
úrokové deriváty celkem
swapy
forwardy
měnové deriváty celkem
swapy
deriváty související s ALM
deriváty celkem
úrokové deriváty celkem
měnové deriváty celkem

1997

1998

1999

2000

93 772
48 355
45 100
317
13 374
253
4 554
5 420
3 128
19
14
14
0
107 160

165 016
58 691
106 325
0
42 788
200
6 387
20 514
15 685
2
1
1
0
207 805

150 553
25 978
124 575
0
74 461
40 469
6 076
12 412
15504
0
0
0
0
225 014

97 159
30 608
66 551
0
94 480
55 105
14 442
8 225
16 708
0
1 960
1 260
700
193 599

5 712
28 703
34 881
5 400
5 712
28 703
34 581
5 400
0
0
300
0
0
1 350
21 298
16 271
0
1 350
21 298
16 271
5 712
30 053
56 179
23 637
112 872
237 858
281 193 217 236
99 484
193 719
185 434 102 559
13 374
44 138
95 759 110 751
zdroj: dodatky k výročním zprávám sledované banky

I když v tabulce v derivátech určených na zajištění není celý objem derivátů
určený k tomuto účelu, je možné jednoznačně říci, že se na zajišťování úrokového
rizika nejvíce podílejí úrokové swapy. Z tabulky (6-1) by se mohlo zdát, že se
forwardy na zajišťování nepoužívají vůbec, ale z důvodů které jsem již uvedla, to
není pravda. Nicméně jsou swapy více používanými nástroji. Tento fakt je dán tím, že
nejdelší FRA na trhu jsou 24/12 (na 12 měsíců na rok dopředu), banka ale chce
zajišťovat daleko delší časový interval, a proto se využívá hlavně swapů. Ale ani na
trhu swapů není situace v České republice ideální a většinou je možno provést swap
nejdéle na období 3 let. Opční nástroje se v této bance používají pouze měnové a
nikoliv úrokové. To je pravděpodobně dáno tím, že trh s úrokovými opcemi v České
republice prakticky neexistuje, a proto jsou opční prémie poměrně vysoké.
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Z této případové studie je vidět, že se teorie a praxe v českém prostředí
značně odlišují. Je to dáno vývojem úrokových sazeb, které byly po dlouhou dobu
velice stabilní a úrokové riziko nepředstavovalo pro banky reálnou hrozbu ve
srovnání s ostatními riziky, jako je např. úvěrové. Významný vliv také měla
nedokonalá rozvinutost českého trhu, kde některé banky měly monopolní postavení,
mnoho bank krachovalo, z čehož profitovaly velké zavedené banky, apod.
Nicméně po roce 1999 začalo být úrokové riziko chápáno jako reálná hrozba a
na příkladu sledované banky je možné vidět, že se metody měření i řízení značně
rozvíjejí. Risk management si je navíc vědom toho, že bude nutno metody, které
doposud v daném prostředí ošetřovaly úrokové riziko dostatečně, zpřesňovat,
protože český bankovní trh se pomalu stabilizuje a banky začínají pociťovat mnohem
větší konkurenci než dříve.
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7. Závěr
Ve své diplomové práci jsem se zabývala úrokovým rizikem. Toto riziko sice
není největší hrozbou pro banky, nicméně všechny finanční instituce jsou mu
vystaveny a nemohou ho zcela eliminovat. Úrokové sazby mohou navíc nečekaně
vzrůst nebo poklesnout a způsobit bance nemalé problémy. Banky proto přijímají
určitá opatření na zmírnění dopadů nepříznivého pohybu úrokových sazeb, nicméně
nemohou a ani nechtějí toto riziko zcela vyloučit.
V teoretické části diplomové práce jsem nastínila několik přístupů k měření a
řízení úrokového rizika. Ukázalo se, že se jedná o poměrně komplexní problém, pro
který neexistuje jednoznačný návod.
Komplikace u měření vycházejí jednak z toho, že ani jedna metoda není
dokonalá a buď zanedbává některé ze zdrojů úrokového rizika nebo je velice složitá
a lehce při ní může dojít k chybě, která má pak vliv na přesnost výsledků měření.
U řízení úrokového rizika se setkáváme s tím, že nelze ovlivňovat jedno riziko
bez ohledu na jiná. Proto i kdyby bylo riziko přesně změřené a banka by věděla, jak
velké úrokové riziko je pro ni optimální, nebylo by možné určit strategii bez analýzy
ostatních rizik, jako je úvěrové, likvidity, kapitálové přiměřenosti, atd. Navíc řízení
úrokového rizika je velice dlouhodobý proces, u kterého není vždy zajištěno, že se
dostaví předpokládané výsledky.
Z analýzy úrokového rizika v českém prostředí vyplynulo, že v České
republice bylo úrokové riziko bankami dlouhou dobu opomíjeno. Bylo to dáno zřejmě
tím, že ostatní rizika, jako například úvěrové, byla mnohem větší hrozbou a úrokové
sazby vykazovaly velkou stabilitu. Navíc bankovní trh nebyl plně rozvinut a banky
nebyly vystaveny konkurenčním tlakům, jak je to obvyklé v rozvinutých ekonomikách.
Z těchto důvodů nepřikládaly banky úrokovému

riziku velký význam. Nicméně

úrokové sazby od roku 1998 začaly vykazovat poměrně značnou volatilitu, která se
promítla i do úrokových výnosů bank (konkrétně do čistého úrokového výnosu a čisté
úrokové marže). Navíc se český trh začal stabilizovat a konkurenční prostředí nutí a
bude stále více nutit banky, aby se úrokovému riziku plně věnovaly.
Mé závěry z analýzy čistého úrokového výnosu a čisté úrokové marže
jednotlivých skupin bank působících na českém trhu potvrdila i následná případová
studie jedné velké české banky. Pracovníci této banky mi potvrdili, že úrokové riziko
se prakticky před rokem 1999 neřídilo a teprve po velkém propadu úrokových sazeb
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a následném propadu úrokových výnosů začala brát banka úrokové riziko jako
reálnou hrozbu. Nicméně je třeba říci, že teorie měření a řízení úrokového rizika se
od praxe českých bank značně odlišuje. Některé metody měření nejsou používány
vůbec a jiné jen omezeně a často potom vycházejí zkreslené závěry. Řízení
úrokového rizika navíc podléhá specifičnosti českého trhu, na kterém není dostatek
vhodných zajišťovacích instrumentů a investice do podnikových obligací, které by
měly zmenšit úrokovou expozici banky, s sebou často přinášejí daleko větší úvěrové
riziko.
Měření a řízení úrokového rizika se tedy v České republice teprve rozvíjí.
Nicméně za poslední dva roky bylo možno ve sledované bance vypozorovat velký
rozmach jak měření tak i řízení a díky vývoji trhu lze předpokládat podobný vývoj i u
ostatních bank.
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PŔÍLOHY
Příloha 1: Rozdělení velké, malé, zahraniční a specializované banky:

1996
Velké banky

Malé č. banky

Zahr. banky

1997

1998

1999

2000

Česká spořitelna

Česká spořitelna

Česká spořitelna

Česká spořitelna

Česká spořitelna

Československá obchodní banka

Československá obchodní banka

Československá obchodní banka

Československá obchodní banka

Československá obchodní banka
Komerční banka

INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA

INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA

INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA

INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA

Komerční banka

Komerční banka

Komerční banka

Komerční banka

BANKA HANÁ

BANKA HANÁ

BANKA HANÁ

BANKA HANÁ

PLZEŇSKÁ BANKA

Moravia banka

Moravia banka

Moravia banka

PLZEŇSKÁ BANKA

První městská banka

PLZEŇSKÁ BANKA

PLZEŇSKÁ BANKA

PLZEŇSKÁ BANKA

První městská banka

Union banka

Pragobanka

Pagobanka

První městská banka

Union banka

EXPANDIA BANKA

První městská banka

První městská banka

Union banka

EXPANDIA BANKA

Union banka

Union banka

EXPANDIA BANKA

Universal banka

Universal banka

Zemská banka

EXPANDIA BANKA

Banka Austria

Banka Austria

Banka Austria Creditanstalt CR

Banka Austria Creditanstalt CR

Creditanstalt CR

Creditanstalt CR

BNP-Dresdner Bank (ČR)

BNP-Dresdner Bank (ČR)

BNP-Dresdner Bank (ČR)

BNP-Dresdner Bank (ČR)

BNP-Dresdner Bank (ČR)

Citibank

Citibank

Citibank

Citibank

Citibank

CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA

CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA

CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA

CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA

Erste Bank Sparkassen (ČR)

Erste Bank Sparkassen (ČR)

GE Capital Bank

GiroCredit-Sparkassen Praha

Erste Bank - Sparkassen Praha

GE Capital Bank

GE Capital Bank

HypoVereinsbank (CZ)

HYPO-BANK CZ

HYPO-BANK CZ

HYPO-BANK CZ

HypoVereinsbank (CZ)

IC Banka

Banka Austria Creditanstalt CR

Vereinsbank (CZ)

Vereinsbank (CZ)

Vereinsbank (CZ)

IC Banka

Interbanka

IC Banka

IC Banka

IC Banka

Interbanka

J&T Banka

Interbanka

Interbanka

Interbanka

J&T Banka

Raiffeissenbank

Raiffeissenbank

Raiffeissenbank

J&T Banka

Raiffeissenbank

VOLKSBANK CZ

Societe General Banka

Societe General Banka

Raiffeissenbank

VOLKSBANK CZ

Živnostenská banka

Živnostenská banka

VOLKSBANK CZ

VOLKSBANK CZ

Živnostenská banka

Živnostenská banka

Živnostenská banka
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ČS - stavební spořitelna

ČS - stavební spořitelna

ČS - stavební spořitelna

Českomoravská stavební spoř.

Českomoravská stavební spoř.

Českomoravská stavební spoř.

Českomoravská stavební spoř.

Českomoravská stavební spoř.

HYPO stavební spořitelna

HYPO stavební spořitelna

HYPO stavební spořitelna

HYPO stavební spořitelna

HYPO stavební spořitelna

AR stavební spořitelna

AR stavební spořitelna

Raiffeisen stavební spořitelna

Raiffeisen stavební spořitelna

Raiffeisen stavební spořitelna

Všeobecná stavební spořitelna KB

Všeobecná stavební spořitelna KB

Všeobecná stavební spořitelna KB

Všeobecná stavební spořitelna KB

Všeobecná stavební spořitelna KB

Wustenrot - stavební spořitelna

Wustenrot - stavební spořitelna

Wustenrot - stavební spořitelna

Wustenrot - stavební spořitelna

Wustenrot - stavební spořitelna

Česká exportní banka

Česká exportní banka

Česká exportní banka

Česká exportní banka

Česká exportní banka

Českomoravská hypoteční banka

Českomoravská hypoteční banka

Českomoravská hypoteční banka

Českomoravská hypoteční banka

Českomoravská hypoteční banka

Českomoravská záruč. a rozvoj. b.

Českomoravská záruč. a rozvoj. b.

Českomoravská záruč. a rozvoj. b.

Českomoravská záruč. a rozvoj. b.

Českomoravská záruč. a rozvoj. b.
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Příloha 2: benchmark běžných účtů a volného kapitálu.

FREE CAPITAL CZK
in %
CURRENT ACCOUNTS CZK
in %
TOTAL CZK
in %
CURRENT ACCOUNTS EUR
in %
CURRENT ACCOUNTS USD
in %

TOTAL
1M
29 978 625
166 548
100,0%
0,6%
98 903 339 17 967 440
100,0%
18,2%
128 881 964 18 133 988
100,0%
14%
181 285
39 279
100,0%
21,7%
159 184
34 490
100,0%
21,7%

2M
166 548
0,6%
1 153 872
1,2%
1 320 420
1,0%
3 021
1,7%
2 653
1,7%

3M
166 548
0,6%
1 153 872
1,2%
1 320 420
1,0%
3 021
1,7%
2 653
1,7%

4M
166 548
0,6%
1 153 872
1,2%
1 320 420
1,0%
3 021
1,7%
2 653
1,7%

5M
166 548
0,6%
1 153 872
1,2%
1 320 420
1,0%
3 021
1,7%
2 653
1,7%

6M
166 548
0,6%
1 153 872
1,2%
1 320 420
1,0%
3 021
1,7%
2 653
1,7%

7M
166 548
0,6%
1 153 872
1,2%
1 320 420
1,0%
3 021
1,7%
2 653
1,7%

8M
166 548
0,6%
1 153 872
1,2%
1 320 420
1,0%
3 021
1,7%
2 653
1,7%

9M
166 548
0,6%
1 153 872
1,2%
1 320 420
1,0%
3 021
1,7%
2 653
1,7%

10M
166 548
0,6%
1 153 872
1,2%
1 320 420
1,0%
3 021
1,7%
2 653
1,7%

11M
166 548
0,6%
1 153 872
1,2%
1 320 420
1,0%
3 021
1,7%
2 653
1,7%

12M
166 548
0,6%
1 153 872
1,2%
1 320 420
1,0%
3 021
1,7%
2 653
1,7%

FREE CAPITAL CZK
in %
CURRENT ACCOUNTS CZK
in %
TOTAL CZK
In %
CURRENT ACCOUNTS EUR
in %
CURRENT ACCOUNTS USD
in %

TOTAL
2Y
3Y
4Y
5Y
29 978 625 1 998 575 1 998 575 1 998 575 1 998 575
100,0%
6,7%
6,7%
6,7%
6,7%
98 903 339 13 846 467 13 846 467 9 890 334 9 890 334
100,0%
14,0%
14,0%
10,0%
10,0%
128 881 964 15 845 042 15 845 042 11 888 909 11 888 909
100,0%
12,3%
12,3%
9,2%
9,2%
181 285
18 129
36 257
18 129
18 129
100,0%
10,0%
20,0%
10,0%
10,0%
159 184
15 918
31 837
15 918
15 918
100,0%
10,0%
20,0%
10,0%
10,0%

6Y
1 998 575
6,7%
5 934 200
6,0%
7 932 775
6,2%
0
0,0%
0
0,0%

7Y
1 998 575
6,7%
5 934 200
6,0%
7 932 775
6,2%
0
0,0%
0
0,0%

8Y
1 998 575
6,7%
2 967 100
3,0%
4 965 675
3,9%
0
0,0%
0
0,0%

9Y
1 998 575
6,7%
2 967 100
3,0%
4 965 675
3,9%
0
0,0%
0
0,0%

10Y
1 998 575
6,7%
2 967 100
3,0%
4 965 675
3,9%
0
0,0%
0
0,0%

11Y
1 998 575
6,7%

12Y
1 998 575
6,7%

13Y
14Y
15Y
1 998 575 1 998 575 1 998 575
6,7%
6,7%
6,7%

1 998 575
1,6%

1 998 575
1,6%

1 998 575 1 998 575 1 998 575
1,6%
1,6%
1,6%
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Příloha 3: vybrané údaje z Gapových zpráv za rok 2001
1M

2M

3M

4M

5M

6M

7M

31.1.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

-21 702 497
-21 702 497
-32 989
-34 661

9 892 978
-11 809 519
-13 963
-48 624

-904 356
-12 713 875
-10 218
-58 843

-4 609 728
-17 323 604
-12 516
-71 358

10 291 480
-7 032 124
-10 148
-81 506

1 690 392
-5 341 732
-5 156
-86 662

-783 859
-6 125 591
-4 778
-91 440

28.2.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

-408 508
-408 508
-26 193
-27 988

-7 998 955
-8 407 463
-3 673
-31 662

5 950 601
-2 456 861
-4 527
-36 188

9 356 633
6 899 772
1 851
-34 337

-8 535 932
-1 636 160
2 193
-32 144

9 156 049
7 519 889
2 452
-29 693

1 168 813
8 688 701
6 754
-22 939

31.3.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

-13 319 583
-13 319 583
-19 457
-20 429

-4 739 308
-18 058 891
-13 074
-33 503

30 309 814
12 250 923
-2 420
-35 923

-8 370 277
3 880 646
6 721
-29 202

-1 109 169
2 771 477
2 772
-26 430

12 584 780
15 356 257
7 553
-18 877

-1 444 968
13 911 290
12 195
-6 682

30.4.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

-6 432 223
-6 432 223
-14 514
-15 336

23 339 508
16 907 285
4 365
-10 972

1 868 125
18 775 410
14 868
3 896

-278 294
18 497 117
15 530
19 426

-736 371
17 760 746
15 107
34 534

9 889 713
27 650 459
18 921
53 455

2 894 265
30 544 725
24 248
77 703

31.5.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

-25 943 162
-25 943 162
-37 630
-39 505

9 003 744
-16 939 419
-17 868
-57 373

18 623 762
1 684 343
-6 356
-63 729

7 376 419
9 060 763
4 477
-59 252

5 747 488
14 808 251
9 945
-49 306

7 233 150
22 041 401
15 354
-33 952

-2 648 373
19 393 028
17 264
-16 688

30.6.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

-54 073 746
-54 073 746
-43 764
-45 280

15 054 479
-39 019 267
-38 789
-84 069

26 228 025
-12 791 242
-21 588
-105 657

5 936 725
-6 854 517
-8 186
-113 842

9 758 953
2 904 436
-1 646
-115 488

5 630 411
8 534 847
4 766
-110 722

-1 934 211
6 600 636
6 306
-104 415

31.7.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

-42 195 826
-42 195 826
-47 969
-50 105

26 342 597
-15 853 228
-24 187
-74 292

18 707 711
2 854 483
-5 416
-79 708

9 506 474
12 360 957
6 340
-73 368

1 933 855
14 294 812
11 107
-62 262

1 370 442
15 665 254
12 483
-49 778

-1 011 108
14 654 147
12 633
-37 145

31.8.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

-39 991 947
-39 991 947
-33 050
-34 219

15 182 189
-24 809 757
-27 001
-61 219

24 531 945
-277 812
-10 453
-71 672

1 814 941
1 537 129
525
-71 148

204 657
1 741 785
1 366
-69 781

5 260 279
7 002 064
3 643
-66 138

2 424 174
9 426 238
6 845
-59 293

30.9.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

-50 142 312
-50 142 312
-46 002
-47 782

21 699 831
-28 442 481
-32 744
-80 526

17 692 531
-10 749 950
-16 330
-96 856

6 234 090
-4 515 859
-6 361
-103 217

5 113 751
597 891
-1 632
-104 849

9 377 225
9 975 116
4 405
-100 444

-5 634 825
4 340 291
5 965
-94 479
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9M

10M

11M

12M

18M
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31.1.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

1 234 929
-4 890 661
-4 590
-96 030

2 616 792
-2 273 869
-2 985
-99 016

2 948 937
675 068
-666
-99 682

-2 855 255
-2 180 187
-627
-100 309

1 106 276
-1 073 912
-1 356
-101 665

8 886 358
7 812 446
16 846
-84 818

4 864 355
12 676 802
51 223
-33 595

28.2.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

-1 409 253
7 279 448
6 653
-16 286

2 147 889
9 427 338
6 961
-9 324

-297 115
9 130 222
7 732
-1 592

-4 671 355
4 458 868
5 662
4 070

3 095 927
7 554 794
5 006
9 076

7 398 054
14 952 848
56 269
65 345

2 817 666
17 770 514
81 808
147 153

31.3.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

2 949 095
16 860 385
12 822
6 140

-866 958
15 993 427
13 689
19 829

-4 732 290
11 261 137
11 356
31 185

-897 141
10 363 996
9 010
40 195

4 438 216
14 802 213
10 486
50 681

6 307 038
21 109 251
89 779
140 460

-1 296 306
19 812 945
102 305
242 765

30.4.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

-937 644
29 607 081
25 063
102 766

-4 885 242
24 721 839
22 637
125 403

-943 955
23 777 884
20 208
145 612

752 306
24 530 189
20 128
165 740

-2 824 869
21 705 320
19 265
185 005

5 808 744
27 514 065
123 048
308 053

1 123 065
28 637 129
140 378
448 431

31.5.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

-2 940 727
16 452 301
14 936
-1 753

-348 719
16 103 581
13 565
11 812

897 257
17 000 839
13 794
25 606

-6 627 962
10 372 877
11 406
37 012

-727 958
9 644 919
8 341
45 352

5 560 775
15 205 694
62 127
107 479

1 869 714
17 075 408
80 703
188 182

30.6.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

-877 843
5 722 793
5 135
-99 281

2 501 163
8 223 956
5 811
-93 469

-6 637 172
1 586 783
4 088
-89 382

-735 873
850 910
1 016
-88 366

11 427 660
12 278 570
5 471
-82 895

2 499 294
14 777 864
67 641
-15 254

3 716 739
18 494 603
83 181
67 927

31.7.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

2 428 453
17 082 599
13 224
-23 922

-6 363 175
10 719 425
11 584
-12 337

-809 591
9 909 834
8 596
-3 742

11 362 393
21 272 227
12 993
9 251

-696 303
20 575 923
17 437
26 687

3 690 894
24 266 817
112 107
138 794

24 042
24 290 860
121 394
260 188

31.8.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

-6 305 804
3 120 434
5 228
-54 065

504 609
3 625 043
2 811
-51 255

11 405 905
15 030 948
7 773
-43 481

-44 812
14 986 136
12 507
-30 974

1 654 975
16 641 110
13 178
-17 796

2 684 161
19 325 272
89 916
72 120

280 558
19 605 830
97 328
169 448

30.9.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

370 386
4 710 677
3 771
-90 708

11 840 818
16 551 496
8 859
-81 849

597 967
17 149 463
14 042
-67 807

1 201 106
18 350 570
14 792
-53 015

4 159 768
22 510 338
17 025
-35 990

1 708 219
24 218 557
116 822
80 833

-107 400
24 111 157
120 824
201 657
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3Y

4Y

5Y

6Y

7Y

8Y

9Y

31.1.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

14 208 929
26 885 731
197 813
164 217

-2 655 031
24 230 700
255 582
419 800

-4 907 208
19 323 491
217 771
637 571

-4 795 575
14 527 916
169 257
806 828

-3 169 029
11 358 887
129 434
936 262

-2 014 400
9 344 487
103 517
1 039 778

-2 472 911
6 871 576
81 080
1 120 859

28.2.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

3 129 363
20 899 877
193 352
340 505

-1 076 965
19 822 912
203 614
544 119

-3 090 241
16 732 671
182 778
726 897

-3 109 019
13 623 652
151 782
878 679

-475 086
13 148 566
133 861
1 012 540

-1 236 436
11 912 130
125 303
1 137 843

-1 689 850
10 222 280
110 672
1 248 515

31.3.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

5 361 117
25 174 062
224 935
467 700

-1 677 484
23 496 578
243 353
711 054

-3 687 455
19 809 124
216 529
927 582

-1 422 969
18 386 155
190 976
1 118 559

-2 692 484
15 693 671
170 399
1 288 958

-1 627 881
14 065 790
148 797
1 437 755

-2 055 672
12 010 118
130 380
1 568 135

30.4.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

1 352 935
29 990 065
293 136
741 567

-2 305 574
27 684 491
288 373
1 029 940

-4 591 764
23 092 727
253 886
1 283 826

-2 047 513
21 045 213
220 690
1 504 516

-3 324 305
17 720 908
193 831
1 698 346

-2 039 404
15 681 504
167 012
1 865 358

-816 294
14 865 210
152 734
2 018 092

31.5.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

-668 158
16 407 250
167 413
355 595

5 702 491
22 109 741
192 585
548 180

-143 876
21 965 865
220 378
768 558

207 028
22 172 892
220 694
989 252

-6 069 293
16 103 599
191 382
1 180 634

-3 932 045
12 171 554
141 376
1 322 010

-2 658 660
9 512 894
108 422
1 430 432

30.6.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

1 010 617
19 505 220
189 999
257 926

4 584 155
24 089 376
217 973
475 899

105 387
24 194 763
241 421
717 320

131 363
24 326 126
242 604
959 924

-5 907 465
18 418 661
213 724
1 173 648

-4 579 682
13 838 979
161 288
1 334 936

-2 761 903
11 077 076
124 580
1 459 517

31.7.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

641 878
24 932 737
246 118
506 306

2 160 014
27 092 752
260 127
766 434

-948 703
26 144 049
266 184
1 032 618

-480 332
25 663 716
259 039
1 291 657

-6 490 508
19 173 208
224 185
1 515 841

-4 951 650
14 221 558
166 974
1 682 815

-2 485 470
11 736 087
129 788
1 812 603

31.8.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

1 320 849
20 926 679
202 663
372 110

1 810 297
22 736 976
218 318
590 428

-414 423
22 322 553
225 298
815 726

-111 432
22 211 121
222 668
1 038 394

-6 154 409
16 056 712
191 339
1 229 734

-4 624 790
11 431 922
137 443
1 367 177

-1 658 960
9 772 963
106 024
1 473 201

30.9.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

1 745 958
25 857 115
249 841
451 498

932 964
26 790 079
263 236
714 734

-410 206
26 379 874
265 850
980 584

-412 493
25 967 381
261 736
1 242 320

-6 604 022
19 363 359
226 654
1 468 974

-5 067 431
14 295 928
168 296
1 637 270

-2 100 445
12 195 483
132 457
1 769 728

Poznámka: GAPy v této tabulce jsou se zahrnutím benchmarkingu a také citlivost čistého úrokového
výnosu je počítána z těchto GAPů.
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Over

31.1.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

-2 637 353
4 234 223
55 529
1 176 388

-8 733 381
-4 499 158

28.2.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

-853 977
9 368 302
97 953
1 346 468

-2 112 931
7 255 371
83 118
1 429 587

-2 112 955
5 142 417
61 989
1 491 576

-2 115 594
3 026 822
40 846
1 532 422

-2 115 599
911 224
19 690
1 552 112

-911 279
-55
4 556
1 556 668

55
0

31.3.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

-1 220 544
10 789 575
113 998
1 682 133

-2 397 187
8 392 388
95 910
1 778 043

-2 397 207
5 995 181
71 938
1 849 981

-2 399 855
3 595 326
47 953
1 897 933

-2 399 855
1 195 471
23 954
1 921 887

-1 195 535
-64
5 978
1 927 865

64
0

30.4.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

-3 083 396
11 781 814
133 235
2 151 327

-2 595 741
9 186 074
104 839
2 256 167

-2 595 736
6 590 338
78 882
2 335 049

-2 598 384
3 991 954
52 911
2 387 960

-2 593 384
1 398 570
26 953
2 414 913

-1 399 064
-494
6 995
2 421 908

494
0

31.5.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

-3 750 729
5 762 166
76 375
1 506 808

-1 631 791
4 130 375
49 463
1 556 270

-1 631 811
2 498 564
33 145
1 589 415

-1 634 459
864 105
16 813
1 606 228

-1 629 459
-765 354
494
1 606 722

764 861
-493
-3 824
1 602 898

493
0

30.6.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

-4 604 518
6 472 559
87 748
1 547 265

-1 803 049
4 669 510
55 710
1 602 975

-1 803 489
2 866 020
37 678
1 640 653

-1 803 489
1 062 531
19 643
1 660 296

-1 798 829
-736 299
1 631
1 661 927

735 831
-468
-3 679
1 658 248

468
0

31.7.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

-4 258 933
7 477 154
96 066
1 908 670

-2 005 843
5 471 311
64 742
1 973 412

-2 003 939
3 467 372
44 693
2 018 105

-2 003 939
1 463 434
24 654
2 042 759

-1 999 279
-535 845
4 638
2 047 397

535 381
-464
-2 677
2 044 720

464
0

31.8.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

-3 882 126
5 890 836
78 319
1 551 520

-1 687 055
4 203 781
50 473
1 601 993

-1 687 055
2 516 726
33 603
1 635 596

-1 687 055
829 671
16 732
1 652 328

-1 682 395
-852 724
-115
1 652 212

852 265
-459
-4 261
1 647 951

459
0

30.9.2001
intervalový GAP
kumulativní GAP
citlivost NII (interval)
citlivost NII (kumulativní)

-4 263 753
7 931 730
100 636
1 870 364

-2 095 355
5 836 375
68 841
1 939 204

-2 095 347
3 741 028
47 887
1 987 091

-2 095 351
1 645 677
26 934
2 014 025

-2 090 351
-444 674
6 005
2 020 030

444 645
-29
-2 223
2 017 806

29
0

91

LITERATURA:
§

John Bitner - Succesfull Asset/Liabilities Management: a guide to future beyond
gap , John Wikey & Sons, Inc., New York 1992

§

Z.S. Blaha, I.Jindřichovská - Opce, swapy a futures, deriváty finančního trhu,
Management Press, Praha 1994

§

Petr Dvořák - Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty,, Linde Praha a.s.,
Praha 1999

§

Mona J. Gardner - Managing Financial Institutions : An Asset/Liability Approach,
second edition, The Dryden Press, Chicago1990

§

Shelagh Heffernan - Modern Banking in Theory and Practice, New York 1996

§

John C. Hull - Options, Futures & Other Derivatives, Prentice-Hall, Inc,
Englewood Cliffs 2000

§

Josef Jílek - Finanční rizika, GRADA Publishing, Praha 2000

§

J.Jílek – Kapitálový a derivátový trh, bankovní institut, Praha 1998

§

J.Jílek – Termínové a opční obchody, Grada Publishing, Praha 1995

§

Frank P. Johnson, Richard D. Johnson - Commercial bank management, The
Dryden Press, New York 1985

§

Peter S. Rose - Commercial Bank Management, fourth edition, McGraw-Hill
Internatonal Editions, Singapore 1999

§

Peter S. Rose, James W. Kolari - Financial Institutions – Understanding and
Managing Financial Services, Richard D.Irwing Inc., Boston 1995

§

Vladislav Pavlát – Finanční opce, Magnet Press, Praha 1994

§

B. Sekerka - Řízení bankovních rizik, Profess Consulting s.r.o., Praha 1998

§

Joseph F. Sinkey Jr. - Commercial Bank Financial Management In the Financial
Services Industry, Prentice Hall, Upper Saddle River 1998

§

K.Ziegler, L.Žalman a kol. - Finanční řízení bank, Bankovní institut a.s., Praha
1997

§

Crédit Lyonnais: „Interest Rate Derivatives Brochure“, 1996

92

§

Publikace ČNB: Bankovní a měnová statistika, 1999 – 2001
Výroční zpráva, 2000 – 2001
Zpráva o inflaci, 2000 – 2001

§

výroční zprávy bank za rok 1997 - 2000

§

interní materiály sledované banky
internetové stránky:

§

http://www.bis.org/press

§

http://minneapolished.org/pubs/fedgaz

§

http://newrisk.ifci.ch

§

http://www.fca.gov/handbook.nsf

§

http://www.blonnet.com/businessline/banking

§

http://www.kb.cz

§

http://www.csob.cz

§

http://www.csas.cz

§

http://www.cnb.cz

časopisy:
§

Finance a úvěr, Jílek – Současnost a perspektivy derivátů v ČR a ve světě, roč.
48/č. 10 (1998)

§

Ekonom, Zahradník – analýza vývoje úrokových sazeb, roč. 44/č.48 (2000)

§

Ekonom, Jílek – Úrokové sazby v pohybu, roč.43/č.3 (1999)

93

