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Webináře Lynx slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům. Informace uvedené v 

prezentaci, a které zaznějí během webináře, nejsou investičním doporučením na nákup ani

prodej cenných papírů, derivátů nebo jiných investičních nástrojů.



Rekapitulace minulého dílu



Co je to investování?

Jako investice se v ekonomii označuje ta část příjmu, která je 
vložena do kapitálu. Tedy do dlouhodobých statků, které 

nepřinášejí okamžitý prospěch, ale umožní zvýšení produkce 
statků v budoucnosti. Ekonomický subjekt (stát, podnik, 

jednotlivec) tak odloží část své současné spotřeby (úspor) za 
účelem získání budoucího užitku. Budoucí užitek či výnos může 

být peněžního nebo nepeněžního charakteru.



ÚSPORY KAPITÁL
UŽITEK

(=ZHODNOCENÍ)

Co je to investování?



100 000 Kč

Termínovaný vklad (1,60 % p.a.)

Oblíbený podílový fond X

Oblíbený podílový fond Y

Akcie RWE

ETF na Dow Jones

1. ledna 2019 30. června 2019

- 550 Kč

+ 8 050 Kč

+ 21 749 Kč 

- 1 449  Kč

+ 18 087 Kč 



Výnos

Riziko
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VLASTNOSTI INSTRUMENTU -
RIZIKOVOST



Způsoby měření

• Alpha

• Beta

• R-Squared

• Standard Deviation

• Sharpe Ratio



Alpha

• Ukazuje (relativní) výkon titulu/portfolia

• Definována jako rozdíl návratnosti od 
benchmarku



Příklad

• Nakoupíte akcii, která měla výkon 20 % 

• Průměrný výkon indexu S&P 500 je 5 %

Alpha akcie je 15



Alpha

• Alpha > 0 => výkon > průměrný výkon

• Alpha < 0 => výkon < průměrný výkon

• Alpha = 0 => výkon = průměrný výkon



Alpha v čase t

Čas t (13. září 2019)





Způsoby měření

• Alpha

• Beta

• R-Squared („R kvadrát“)

• Standard Deviation („Standartní odchylka“)

• Sharpe Ratio



Beta

• Ukazuje relativní volatilitu titulu/portfolia

• Kvantifikuje systematické riziko (=volatilita)

• Je to multiplikátor



Beta - příklad

• Beta = + 2 => Titul se „pohybuje nahoru a 
dolu“ dvakrát více, než benchmark/index.

• Beta = ─ 2 => Titul se „pohybuje nahoru a 
dolu“ dvakrát více a „obráceně/přehozeně“, 
než benchmark/index.

• Beta = 0 => Titul nemá systematické riziko





Beta

• Beta = 0,697 

=> Beta je multiplikátor => Beta = 0,697 => titul 
se „pohybuje nahoru a dolu“ přibližně o 0,303 
méně než benchmark



beta
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Bez volatility
(≠ bez rizika)

Volatilita je stejná 
jako volatilita indexu

„Neúnosná volatilita“

VOLATILITA
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Vysoká volatilita

VOLATILITA



Způsoby měření

• Alpha

• Beta

• R-Squared („R kvadrát“)

• Standard Deviation („Standartní odchylka“)

• Sharpe Ratio



R-Squared („R kvadrát“)

• Ukazuje korelaci mezi titulem/portfoliem a 
benchmarkem

• Vysoká hodnota značí vysoký soulad s 
indexem



Standard Deviation

• Ukazuje volatilitu titulu/portfolia

• Rozdíl oproti Beta: SD místo benchmarku 
používá historické hodnoty

• Vysoké SD = vyšší riziko volatility (a vice versa)



Sharpe Ratio

• Pravděpodobně nejoblíbenější ukazatel

• Ukazuje návratnost investice v kontextu její 
rizikovosti => čím vyšší SR tím lepší. 





VLASTNOSTI INSTRUMENTU - CENA



DRAHÉ NEBO LEVNÉ?



Způsoby měření

• Price-to-Earnings Ratio (P/E) 

• Price-to-Book Ratio (P/B)

• PEG Ratio 

• Dividend Yield



Price-to-Earnings Ratio (P/E) 

Tržní cena za akcii

Příjmy na akcii

=> Jak rychle se daný titul „zaplatí“?
• TTM = Trailing 12 Months







Price-to-Book Ratio (P/B)
Tržní hodnota společnosti na akcii

Čistá „reálná“ hodnota společnosti na akcii

=> Lze usoudit, že společnosti s nižší P/B můžou být bezpečnější (NENÍ TO ALE PRAVIDLO) 



PEG Ratio 

P/E

Růst příjmů na akcii

=> Udává podobné údaje jako P/E, ale s příhledem na minulé období

=> Čím nižší, tím lepší



Dividend Yield

Roční dividenda

Cena za akcii

=> Vyjadřuje dividendu jako úrok.

=> Čím vyšší, tím lepší



SHRNUTÍ



• Alpha

• Beta

• R-Squared („R kvadrát“)

• Standard Deviation
(„Standartní odchylka“)

• Sharpe Ratio

• Price-to-Earnings Ratio (P/E) 

• The Price-to-Book Ratio (P/B)

• The PEG Ratio 

• Dividend Yield



Děkujeme za pozornost



800 877 877 (zdarma)

info@lynxbroker.cz


