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Úvod
V poslednom období sme svedkami silnejúceho prepojenia medzi finančnými a komoditnými
trhmi. Vývoj na finančných trhoch má čoraz väčší vplyv na komoditné trhy. Očakávané výnosy
portfólia komodít a zvýšená dostupnosť investičných produktov spojených s komoditami, ako sú
indexové fondy, prispievajú k financializácií komoditných trhov. Poľnohospodárske komodity,
drahé kovy a energetické komodity sa pre investorov stávajú bezpečným prístavom pre ich kapitál.
Zatiaľ čo prepojenie medzi finančnými trhmi a trhmi vzácnych kovov a energetických komodít
vyvolalo záujem výskumníkov už skôr, vplyv finančných trhov na trhy poľnohospodárskych
komodít zatiaľ nezískal širšiu pozornosť výskumníkov. Súbežný nárast cenových hladín a zvýšená
cenová volatilita takmer všetkých hlavných poľnohospodárskych komodít a rast objemu
obchodovania na ich derivátových trhoch vyvolali diskusiu o základnej príčinnej súvislosti medzi
týmito trhmi. Najmä finančné „indexové obchodovanie“, vyvolalo podozrenia, že zvyšuje ceny
poľnohospodárskych komodít nad fundamentálne opodstatnené úrovne vytváraním umelého
dopytu na termínovaných trhoch.
V predloženej monografii sa zameriame na analýzu vzťahu medzi finančnými trhmi
a komoditnými trhmi. Pozornosť budeme venovať aj prepojeniu medzi finančnými trhmi a trhmi
poľnohospodárskych komodít, nakoľko tento problém v literatúre dosiaľ nevyvolal dostatočný
záujem. Poľnohospodárske komodity a ich ceny majú pritom dôležité sociálne a politické dôsledky,
a preto by tejto výskumnej otázke mala byť venovaná náležitá pozornosť. Podrobný opis minulého
a aktuálneho vývoja na finančných a komoditných trhoch prinášame v prvej kapitole tejto práce.
Obsahom tejto kapitoly je aj zhodnotenie vybraných determinantov, ktoré ovplyvňujú formovanie
cien komodít. Komplexný prehľad doteraz publikovanej empirickej literatúry zameranej na vzťahy
medzi finančnými a komoditnými trhmi prezentuje druhá a tretia kapitola monografie.
V posledných rokoch sme tiež svedkami rozšírenia pandémie Covid-19, ktorá ovplyvnila asi všetky
sféry nášho života. Jej vplyv sa odrazil aj vo vývoji na finančných a komoditných trhoch a tiež
vo vzájomnom vzťahu medzi týmito trhmi. Ide o vysoko aktuálnu a významnú otázku, pretože
analýza trhov, ktorá by opomenula vplyv pandémie Covid-19, by bola neúplná a jej výsledky by
neboli spoľahlivé. Tretiu kapitolu monografie sme preto venovali priamo dopadom pandémie
Covid-19 na komoditné trhy a vzťahy medzi trhmi. Prepojenie medzi finančnými a komoditnými
trhmi pritiahlo pozornosť výskumníkov aj k vývoju modelov na predpovedanie toho, ako sa vývoj
na jednom trhu transformuje do druhého. Metodický aparát používaný k analýze časových radov
prešiel obrovským vývojom a umožňuje nielen vysvetliť formovanie cien a cenovú volatilitu, ale
aj dlhodobý vzťah medzi dvomi a viacerými cenovými časovými radmi. Komplexné objasnenie
metodologického aparátu, ktorý sa používa v modernej ekonometrii časových radov, a ktorý bol
využitý aj autormi monografie pri jednotlivých analýzach, prináša štvrtá kapitola monografie.
Kapitola Empirické výsledky poskytuje celkovú analýzu vývoja vybraných trhov, vzájomných
vzťahov medzi trhmi a zachytáva tiež vplyv pandémie Covid-19. Dnes už vieme, že pozornosť
investorov je ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje vývoj na finančných a komoditných trhoch.
Obchodníci a investori sa rozhodujú na základe dostupných informácií a sú silne ovplyvnení
správami z médií, ktoré upútajú ich pozornosť. Do našich analýz sme preto zahrnuli aj tento aspekt
a sledovali sme vplyv správ v médiách, mediálny rozruch, vznik a šírenie falošných správ a paniky,
na vývoj cien vybraných komodít. Monografia si preto kladie za cieľ aj odhalenie vplyvu záujmu
médií, prostredníctvom správ v médiách a informácií vyhľadávaných na internete, na dopyt
po finančných aktívach a komoditách a tvorbu cien komodít.
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Poznanie minulého, súčasného a budúceho očakávaného vývoja na trhu s poľnohospodárskymi
komoditami môže pomôcť lepšie pochopiť podmienky a požiadavky týchto trhov a ich
jednotlivých účastníkov.
Veríme, že táto monografia môže slúžiť rôznym účelom, ako základ pre ďalší výskum v oblasti
analýzy finančných a komoditných trhov. Prepracovaný metodologický aparát využitý
v monografii môže prispieť k prehĺbeniu znalostí z ekonometrie časových radov. Výsledky
monografie majú teoretický aj praktický prínos a možno ich odporučiť širokému okruhu
odborníkov z praxe, ekonómov, investorov, tvorcov politík alebo pedagógov a študentov a je
možné ich využiť v pedagogickom procese.
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1 Vývoj na finančných a komoditných trhoch
Literatúra poskytuje čoraz viac dôkazov o tom, že ceny komodít a ceny akcií sa pohybujú
vo vzájomnej závislosti a že prepojenie medzi nimi sa postupujúcim časom posilňuje. Vzťah medzi
týmito dvoma trhmi púta pozornosť výskumníkov. Vo svojej štúdií Nicolau (Nicolau, M., 2010)
vysvetľuje, že na základe ekonomickej teórie majú ceny komodít pozitívny vzťah k úrokovým
sadzbám a úrokové sadzby majú negatívny vzťah k dlhopisom alebo akciám. V tejto kapitole sa
preto budeme sústrediť nielen na vývoj cien vybraných komodít a indexov, ale i objasnenie
faktorov, ktoré mali vplyv na formovanie cien komodít a indexov. V posledných rokoch
a mesiacoch došlo k výrazným zmenám cien a zvýšila sa i cenová volatilita. Tento vývoj možno
pripisovať viacerým udalostiam, ktoré determinovali vývoj cien. Grafy 1 - 12 zobrazujú vývoj cien
vybraných komodít a indexov.

1.1 Ropa
Jednou z najdôležitejších komodít na komoditnom trhu je ropa. Je to jedna z najobchodovanejších
komodít a je súčasťou každodenného života takmer každého na planéte. Na svetovom trhu existujú
dve najdôležitejšie kategórie ropy. Jednou je Brent Crude a druhou West Intermediate. Jediným
rozdielom medzi týmito dvoma kategóriami ropy je, že ropa Brent pochádza zo Severného mora
medzi Shetlandskými ostrovmi a Nórskom a West Intermediate je získavaný z ropných polí USA
(Hecht, A., 2021). Pretože je Brent Crude prítomná vo väčšine častí sveta, použijeme jej cenu ako
referenčné kritérium pre cenu ropy.
Graf 1 nám poskytuje náhľad na cenový vývoj Brent ropy. Vývoj ceny Brent ropy ukazuje veľmi
vysoké ceny za barel od roku 2013 do polovice roku 2014. Tieto vysoké ceny sú výsledkom
takzvanej “Arabskej jari”, ktorá sa odohrala následkom vlny protestov a občianskej vojny.
Dôsledkom toho boli dodávky ropy nižšie. Okrem toho bol trh so surovou ropou počas posledných
mesiacov roku 2013 vystavený vyššiemu dopytu na rozvíjajúcich sa trhoch. V polovici rokov 2014
až do začiatku roku 2016 trh s ropou čelil obrovskému poklesu cien zo 116 USD za barel na 28,94
USD za barel v dôsledku zvýšenej ponuky. Okrem toho, mali svoj nezanedbateľný vplyv aj správy
o poklese priemyselnej aktivity v Číne. Rok 2016 bol rokom, kedy sa ceny ropy začali pomaly
zvyšovať po tom, čo OPEC súhlasil so znížením produkcie, ktorý obmedzil ťažbu ropy. V polovici
roku 2018 sa Čína stala dominantným odberateľom ropy, ale kvôli obchodnej vojne s USA sa ich
odber znížil, čo malo za následok nižšie ceny. Okrem toho začiatok pandémie Covid-19 tiež znížil
dopyt po rope. Neskôr v roku 2019 však ceny opäť vzrástli, keď sa OPEC dohodol s Ruskom na
znížení obrovského množstva dodávok ropy z trhu. Začiatok roku 2020 bol nepriaznivý pre cenu
ropy. Jej hodnota bola koncom apríla len 21,44 USD za barel a neskôr v roku 2020, keď vlády
začali postupne rušiť obmedzenia, ekonomika sa začala nárazovo zotavovať a cena začala opäť
rásť. Jej cena sa držala na začiatku septembra 2021 na priemernej úrovni 72,92 USD za barel.
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Graf 1: Vývoj ceny ropy

Zdroj údajov: (Investing, vlastné spracovanie údajov, EViews 10)

1.2 Káva
Napriek tomu, že Becker (Becker, D., 2020) vyhlásil, že káva sa zdá byť lukratívnym obchodným
artiklom, pretože je to hneď po vode druhý najobľúbenejší nápoj, graf 2 nám ukazuje cenový vývoj
kávy a ako sa z dlhodobého hľadiska cena kávy znižuje. Existuje niekoľko faktorov, prečo cena
kávy od roku 2011 klesá. Jeden z nich predstavil Hunt (Hunt, A., 2020), ktorý uviedol, že cena
kávy klesá kvôli nadprodukcii kávy v Brazílii, pretože Brazília je jedným z najväčších výrobcov
kávy. Okrem toho je cena veľmi ovplyvnená počasím. Nie je však ovplyvnená dopytom, pretože
dopyt je veľmi konzistentný a lineárne sa zvyšuje (Hunt, A., 2020).
Vývoj ceny kávy je viditeľný na grafe 2. Koncom roku 2013 bola cena kávy len 104,05 USD
za libru ako výsledok nárastu množstva investorov a výroba kávy prevýšila dopyt, takže cena kávy
začala rýchlo klesať. Trh s kávou sa opäť zmenil vo februári 2014, kedy môžeme vidieť výrazný
vývoj s cenami vystreľujúcimi nahor. Predpovedala sa vysoká úroda, avšak horúce a suché počasie
v Južnej Amerike zničilo väčšinu plodín, čo viedlo k zvýšeniu cien. Zmena nastala v marci roku
2015, keď cena klesla na úroveň 126,45 USD za libru. Nasledovala rovnaká schéma ako v roku
2013, keď na trh prišlo viac investorov a ponuka kávy bola vyššia ako dopyt. Nebolo to inak ani
v rokoch 2016 a 2017, keď boli dôvodom zmeny ceny opäť poveternostné podmienky. Od roku
2016 cena kávy postupne klesala a v apríli 2019 sa dostala na cenové dno sledovaného obdobia,
kedy jej hodnota bola 90,2 USD za libru. Dôvodom takéhoto zostupného vývoja bol neustály
prebytok kávy z Brazílie. Rok 2019 je poznačený krízou kávového priemyslu. V celom roku 2020
môžeme pozorovať nestálosť ceny kávy, kedy cena v dôsledku Covid-19 a ekonomickej neistoty
neustále podliehala nárastom a poklesom. Ako následok ničivých mrazov za posledných 10 rokov
u najväčšieho dodávateľa kávy v Brazílii, a rekordných nákladov na dopravu spôsobených
ochorením Covid-19, ktoré mali za následok masívne lodné zápchy, sa cena kávy v auguste 2021
vyšplhala na 190,55 USD za libru.
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Graf 2: Vývoj ceny kávy

Zdroj údajov: (Investing, vlastné spracovanie údajov, EViews 10)

1.3 Bavlna
Na komoditnom trhu je bavlna najvhodnejším materiálom pre odevy, pretože je pevná, umývateľná
a pohodlná (Smith, T., 2015). Cenový vývoj bavlny môžeme sledovať na grafe 3, ktorý začína
predražením jej ceny v roku 2013 v dôsledku jej nedostatku. Dôvod tejto vysokej ceny uviedol
Faubert (Faubert, E., 2012) vo svojej štúdii. Dôvodom bolo prerušenie dodávok. Tak vysoká cena
sa od občianskej vojny v USA nevyskytla. Dodávky boli prerušené kvôli sprísneniu zásob,
zmrazeniu v čínskych oblastiach bavlny a zákazu vývozu z Indie. O niekoľko mesiacov neskôr
však cena opäť klesla a od tej doby je stabilná (Faubert, E., 2012). Tento enormný dopyt bol
dôsledkom zotavenia sa z globálnej finančnej krízy a tiež preto, že India, druhý najväčší svetový
vývozca, obmedzila zásielky, aby pomohla svojmu domácemu textilnému priemyslu. Také vysoké
ceny podnietili farmárov k pestovaniu väčšieho množstva bavlny. Vysoké ceny však priniesli nižší
dopyt po bavlne. V dôsledku toho cena bavlny klesla a s určitými výkyvmi sa stabilizovala
na 75,0 USD za libru. V roku 2014 došlo k poklesu cien o 34 % v dôsledku nižšieho dopytu
najväčšieho dovozcu Číny. Vidíme, že od roku 2016 ceny bavlny začali opäť rásť, čo bolo
spôsobené obchodnou dohodou medzi Čínou a USA, kde USA exportovali 45 % celkového
čínskeho dovozu bavlny. V dôsledku obchodnej vojny v roku 2018 však došlo k poklesu cien,
pretože USA už do Číny nedovážali a mali tak prebytok bavlny. V období rokov 2019 až 2020
dochádza ku kolísaniu cien v dôsledku pandémie Covid-19, na konci roka 2020 však cena stúpa
v dôsledku opäť vyššieho dopytu z Číny a môžeme sledovať, že koncom augusta 2021 sa cena
bavlny vyšplhala na 94,8 USD za libru.
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Graf 3: Vývoj ceny bavlny

Zdroj údajov: (Investing, vlastné spracovanie údajov, EViews 10)

1.4 Zlato
Zlato je komodita, ktorá zvyčajne reaguje na hospodársku krízu zvyšovaním jej ceny. Napriek
tomu, že je to veľmi používaný tovar, Moars (Moars, F., 2021) tvrdí, že je to zároveň veľmi
náročný tovar, pretože sa používa v priemyselných odvetviach a plní funkciu ochrannej jednotky
pre investorov. Hospodárska kríza z roku 2008 prinútila investorov viac investovať do zlata, čo
spôsobilo zvýšenie ceny zlata a rekordnú hodnotu takmer 1900 USD/uncu. Ale aj keď ekonomická
kríza spôsobuje, že cena zlata zvyčajne rastie, špekulatívne nákupy zlata spôsobujú nútené predaje,
v dôsledku čoho môže byť cena zlata veľmi volatilná. V roku 2013 došlo k poklesu ceny zlata
z dôvodu stabilizácie ekonomiky. Keď je ekonomika zdravá, investori do nej investujú svoje
peniaze viac ako do zlata. Po roku 2013 môžeme zaznamenať poklesy a nárasty cien zlata
s najnižšou cenou a na konci roku 2015 bola najnižšia cena 1114,50 USD za uncu, ktorá bola
spôsobená objavením veľkých zásob zlata, ktoré boli nájdené v Indii. Ponuka zlata bola oveľa
vyššia ako dopyt, ktorý spôsobil tento pokles cien. Na začiatku roka 2016 vzrástol dopyt po zlate,
pretože plnil funkciu ochrannej jednotky pre investorov z celého sveta (safe haven), ktorý spôsobil
nárast ceny zlata o 9,8 %. Cena zlata klesla o 8 % začiatkom roku 2017, ale opäť sa zvyšovala
a rovnaký vzorec nasledoval aj tento rok, kedy bol vyšší nárast zaznamenaný začiatkom decembra
o 7,3 % a následne postupne klesal. V roku 2019 však Covid-19 spôsobil vysoký nárast ceny zlata,
pretože investori v dôsledku hospodárskej krízy začali rozširovať svoje portfóliá. V roku 2020 cena
zlata dosiahla nový rekord od vrcholu z roku 2011 s cenou zlata 2061.40 USD za uncu, čo
predstavovalo skoro 56 % nárast od mája 2019 do augusta 2020. V septembri a decembri však cena
začala klesať v dôsledku nižšieho dopytu po zlate od centrálnych bánk a nízkeho záujmu
investorov. Čo však môžeme sledovať je, že cena zlata sa stále pohybuje vysoko a koncom augusta
2021 bola jeho cena 1833,70 čo predstavuje 12 % ročný pokles.
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Graf 4: Vývoj ceny zlata

Zdroj údajov: (Investing, vlastné spracovanie údajov, EViews 10)

1.5 Rezivo
Ceny drevárskych výrobkov zvyčajne kolíšu viac ako väčšina tovarov, pretože stavba domov sa
môže pohybovať nahor alebo nadol oveľa rýchlejšie, než na tento dopyt vie drevársky priemysel
reagovať. Výrobky z dreva majú aj iné využitie, ktoré sú stabilnejšie, ako napríklad nebytová
výstavba, prepravky a palety, ale najväčším využitím je na nové bývanie, po ktorom nasledujú
opravy a prestavby domov. Obe tieto činnosti sú veľmi cyklické. Z pohľadu svetovej ekonomiky
sa drevo podieľa 1 % na celkovom svetovom HDP a najväčšími producentmi sú USA, Rusko, Čína,
Kanada a Brazília. Cena dreva je väčšinou ovplyvňovaná ponukou, dostupnosťou a cenou
substitútov, obchodnou politikou a údajmi o stavbe a bývaní (Pines, L., 2020). V prípade obchodu
s rezivom má Čína jednu z najsilnejších trhových pozícií na svete. V roku 2013 ceny pomaly rástli
v dôsledku rozmachu trhu s bývaním v USA. Trh s drevom začal dodávať viac tejto komodity, čo
však viedlo k vyššej ponuke ako dopytu, takže cena od roku 2014 do 2015 pomaly klesala
a klesla koncom septembra 2015 len na hodnotu 216.6 USD/1000 stôp. V roku 2016 sa ceny tejto
komodity zvyšovali a ročný nárast od septembra 2015 bol 51 % a z roku 2016 bol ročný nárast
v roku 2017 na úrovni 20 % . Ceny boli odvtedy relatívne nízke. Pokles ceny reziva bol spôsobený
nízkym dopytom a vysokou ponukou. K tomuto nízkemu dopytu došlo v dôsledku zmeny
spotrebiteľského správania. Bývanie už nebolo pre ekonomiku zadným vetrom, existoval vysoký
počet neobývaných domov a zákazníci začali uprednostňovať malé domy, ktoré nevyžadovali taký
veľké množstvo reziva. Na druhej strane k vysokej ponuke došlo v dôsledku vysokých cien dreva.
Na začiatku pandémie Covid-19 cena dreva prudko vzrástla a dosiahla 915 USD/1000 palcových
stôp v auguste 2020. Dôvodom bol dopyt spotrebiteľov po rodinnom bývaní. Tento dopyt bol
spôsobený aj rozšírením pandémie Covid-19. Ľudia nemohli cestovať, a preto investovali svoje
peniaze do bývania. Po náraste cien sa však trh pokúšal veľmi skoro stabilizovať, čo spôsobilo
v priebehu dvoch mesiacov prudký pokles z 915 USD/1000 stôp v auguste 2020 na 495,6
USD/1000 stôp. Stabilizovať cenu sa však nepodarilo, a cena sa vyšplhala na rekordných 1686
USD/1000 stôp, ako dôsledok vysokého dopytu na trhu s opravami a prestavbami, ktorý bol veľmi
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silný. To prispelo k zvýšeniu dopytu po dreve a vysokým cenám, ktoré priemysel zaznamenával
od predchádzajúceho leta.
Graf 5: Vývoj ceny reziva

Zdroj údajov: (Investing, vlastné spracovanie údajov, EViews 10)

1.6 Pšenica
Na základe údajov článku „Wheat – What is it?” (Wheat – What is it?, 2020) si pšenica drží druhé
miesto v množstve produkcie hneď za kukuricou. Jeden z dôvodov, prečo je populárne pestovať
pšenicu a zaradiť ju do každodennej stravy, je to, že pšenica dokáže rásť na rôznych druhoch pôdy
a rôznom podnebí. Z hľadiska trhu je ťažké predpovedať, čo sa môže stať, pretože produkcia
pšenice závisí od poveternostných podmienok. Počas roka 2013 bola cena pšenice relatívne
stabilná a bola v priemere 626 USD/BU. Na konci roka 2013 však cena pšenice ešte klesla
v dôsledku nižších cien jej substitučného produktu, kukurice. Onedlho sa stav ceny ustálil a opäť
stúpol. Výrazný nárast môžeme vidieť koncom marca 2014 kedy cena bola 613,88 USD/BU
a v priebehu mesiaca stúpla na 943,88 USD/BU. Dôvod tejto vysokej ceny uviedol Farrel (Farrell,
S., 2014) ktorý tvrdil, že vysokú cenu spôsobil z veľkej časti stav meny na Ukrajine, pretože sa
táto krajina radila medzi popredných dodávateľov pšenice a kvôli klesajúcej mene na Ukrajine,
poľnohospodári zadržiavali obilie na export. Po tomto raste ceny v roku 2014 nasledoval vysoký
pokles cien, po tom čo sa obchod so pšenicou stabilizoval a od toho roku do roku 2016 má cena
pšenice klesajúci trend, väčšinou preto, že vysoké zásoby pšenice boli skladované u veľkých
pestovateľov z Ruska do USA. Tento klesajúci trend sa zmenil na začiatku roku 2016, keď svetová
spotreba pšenice prekročila ponuku a cena pšenice začala pomaly rásť s určitou volatilitou, ktorá
bola spôsobená cenou substitútov. V roku 2018 sa ceny všetkých hlavných obilných komodít
zvýšili v dôsledku poveternostných podmienok, ktoré mali za následok slabú úrodu. V roku 2019
sa cena pšenice stabilizovala, ale čoskoro sa opäť zvýšila, pretože Rusko oznámilo vývozné dane
na pšenicu a tiež zvýšenú cenu kukurice preto jej cena stúpla na 523,38 USD/BU. Vďaka úrode sa
však cena znížila ale napriek tomu, že globálne zásoby pšenice sa zvýšili môžeme vidieť stúpajúci
trend rastu ceny pšenice od roku 2020. Ceny v auguste 2021 dosiahli hodnotu 726,6 USD/BU.
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Ceny zvyčajne v tomto ročnom období klesajú, pretože prichádza nová úroda avšak kvôli dani na
export ktorú zaviedlo Rusko vo februári 2021 poľnohospodári brzdia obilie, pretože sa obávajú
zlých obchodov v rámci vývoznej dane.
Graf 6: Vývoj ceny pšenice

Zdroj údajov: (Investing, vlastné spracovanie údajov, EViews 10)

1.7 Euro stoxx 50
Portál Dividendové akcie (Dividendoveakcie, 2019) objasňuje, že Euro Stoxx 50 je akciový index
vybraných akcií eurozóny navrhnutý švajčiarskou spoločnosťou STOXX Ltd. Je to index, ktorý
obsahuje 50 najväčších a najlikvidnejších akcií európskych spoločností. Indexové futures a opcie
na Euro Stoxx 50, ktoré sa obchodujú na burze Eurex, patria medzi najlikvidnejšie produkty
v Európe a na svete. Conway (Conway, I., 2020) k tomu dodáva, že tento index zahŕňa cenné
papiere 50 najväčších spoločností v eurozóne, väčšinou z Francúzska a Nemecka, ktoré majú
najväčší počet cenných papierov. Prvých 10 spoločností, ktoré dominujú tomuto indexu, sú SAP,
čo je nemecký softvér s 5 % potom Total, ASML, LVMH, Linde, Sanofi, Allianz, Siemens,
Unilever a Airbus.
Vývoj cien euro stoxx 50 za posledných 10 rokov nám ukazuje veľkú fluktuáciu tohto indexu. Graf
7 zobrazuje tento vývoj. Na konci roka 2013 sme mohli vidieť pokles ceny v dôsledku európskej
krízy štátneho dlhu voči Španielsku a Taliansku, ako aj obavy zo súčasného francúzskeho ratingu
AAA. Keď sa európske hospodárstvo začalo uzdravovať, so zvyšujúcim sa trendom rástla aj cena
Euro stoxx 50. Cena dosiahla svoj vrchol v roku 2015, keď bola cena 3444,36 USD kvôli dobre
fungujúcej ekonomike takmer vo všetkých európskych krajinách. Avšak pretože americké úrokové
sadzby rástli, malo to negatívny vplyv na ceny Euro stoxx 50 a v roku 2016 ceny klesli. Tento trend
sa zmenil v rokoch 2017 a 2018, keď cena s určitou volatilitou rástla. Vyššie ceny boli výsledkom
dobrého ekonomického zázemia v EÚ, ktoré povzbudzovalo investorov k investovaniu do Euro
stoxx 50. Cena indexu koncom roku 2018 dosiahla najnižší bod 2760,06 USD kvôli neistote
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ohľadom Brexitu. Pokles ceny sa zmenil v roku 2019, keď ECB uvoľnila svoju politiku na podporu
investorov. Veľký pokles ceny Euro stoxx 50 v roku 2020 bol spôsobený pandémiou Covid-19.
Pandémia takmer znemožnila cestovanie ľudí, čo malo za následok zníženie záujmu investorov pre
Euro stoxx 50, z ktorého veľkú časť tvoria letecké spoločnosti. V polovici roku 2020 však môžeme
vidieť rapídne zotavovanie ekonomiky, vďaka čomu Euro stoxx 50 dosiahol koncom augusta
hodnotu 4201,98 USD.
Graf 7: Euro stoxx 50 vývoj ceny

Zdroj údajov: (Investing, vlastné spracovanie údajov, EViews 10)

1.8 MOEX
Index MOEX predstavuje kapitál najväčších spoločností v Rusku. Hunkar (Hunkar, D., 2019)
vysvetľuje, že index MOEX je založený na cenách najlikvidnejších ruských akcií najväčších
spoločností s najväčšou dynamikou. Najväčším sektorom, ktorý indexu dominuje, je energia
vo forme ropy, ktorá má viac ako 50 %, potom finančné prostriedky 19 %, kovy a ťažba viac ako
14 %, spotrebiteľské, telekomunikačné služby, elektrické podniky a iné.
Rovnako ako v prípade Eurostoxx 50, aj spoločnosť MOEX v roku 2013 zaznamenala pokles cien
v dôsledku finančnej krízy po recesii. Nasledujúci rok boli ceny stabilné. V dôsledku ukrajinskej
krízy bol akciový trh nízky. Uložilo sa mnoho sankcií, pretože ruské spoločnosti čelili problémom
s preklenutím dlhov zo západných finančných trhov. To zhoršilo ruskú ekonomiku a index MOEX.
Napätie medzi Ukrajinou a Ruskom prinieslo finančnú krízu v roku 2014, keď sa zvýšila inflácia,
čo znehodnotilo ruský rubeľ. MOEX sa tejto situácii prispôsobil a spustili nové futures kontrakty
na dodávky a ďalšie nové nástroje a služby. Cenový trend nadobudol rast a ceny sa zvýšili o 8 %
v roku 2017, keď bolo Rusko oficiálne mimo recesie s mierou inflácie 5 % a úrokovou sadzbou
10 %. V roku 2018 sa objemy obchodov výrazne zvýšili takmer na všetkých trhoch, čo burze
umožnilo vytvoriť nový rekord v ročnom príjme z poplatkov a provízií. Rast operácií retailových
investorov na trhu a rast súkromných investícií do aktív obchodovaných na burze bol dôležitým
motorom rastu. Začiatok roku 2020 priniesol vysokú cenu MOEX. Krátko nato však nasledoval
pád, pretože Covid-19 spôsobil zmenu dopytu po rope a ruské ropné spoločnosti sú súčasťou tohto
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indexu. Hneď potom, čo sa index MOEX viac zameral na technologický sektor, ktorý prekvital
v roku 2020, sme mohli zaznamenať posun nahor. Jeho hodnota vzrástla na začiatku septembra
2021 na 4024 USD.
Graf 8: MOEX vývoj ceny

Zdroj údajov: (Investing, vlastné spracovanie údajov, EViews 10)

1.9 MSCI emerging
Pretože súčasné trendy svetovej ekonomiky začínajú formovať rozvíjajúce sa trhy, je dôležité, aby
sme spomenuli aj index MSCI Emerging Markets, ktorý sa zameriava na rozvojové krajiny. MSCI
Inc. zavádza aj ďalší index, ktorý ukazuje rozvíjajúce sa trhy. Tieto rozvíjajúce sa trhy rastú
v ekonomickej veľkosti a zohrávajú dôležitú úlohu v globálnom hospodárstve aj v prostredí
finančného trhu. To je jeden z dôvodov, prečo sú rozvíjajúce sa trhy pre investorov stále
zaujímavejšie. Index MSCI Emerging markets zahŕňa 26 krajín z celého sveta s 1300 veľkými
a strednými cennými papiermi spoločností z rozvíjajúcich sa krajín. Teng (Teng, J., 2018)
informuje, že najväčšiu váhu tohto indexu má Čína, potom Severná Kórea, Taiwan, India, Brazília,
Severná Afrika, Rusko, Mexiko a ďalšie. Treba taktiež poukázať na fakt, že Čína, ktorej podiel bol
v roku 2014 17 %, zvýšila svoj podiel v roku 2020 na viac ako 40 %.
Roky 2013 až 2015 boli rokmi fluktuácie cien rozvíjajúcich sa trhov MSCI ako dôsledok obchodnej
vojny Číny s USA. Z Grafu 9 je zrejmé, že v každom roku nasledovalo znižovanie, po ktorom
nasledovalo významné zvýšenie cien. Najvýraznejší pokles bol začiatkom roku 2016 kedy jeho
cena bola 709,19 USD a nárast v roku 2017, kedy v decembri cena dosiahla hodnotu 1201,01 USD.
Táto vysoká volatilita cien je spôsobená nestabilitou rozvíjajúcich sa krajín, najmä Číny, ich vlády,
ekonomík, ktoré sú založené iba na niekoľkých odvetviach a tieto krajiny majú väčšiu
pravdepodobnosť, že zažijú vyššiu úroveň inflácie, deflácie alebo devalvácie meny. Pozoruhodný
cenový vrchol v rokoch 2017-18 bol však spôsobený veľkým prílevom investícií do rozvíjajúcich
sa krajín, pozornosť investorov upútali aj voľby v Južnej Afrike, Indii a Čile. Nárast cien bohužiaľ
nasledoval pád v dôsledku obchodného napätia a čínskych ciel. Rozvíjajúce sa meny boli
po poklese v roku 2018 relatívne lacné a napriek pomalému globálnemu rastu ceny v roku 2019
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rástli a boli pomerne stabilné. Začiatkom roku 2020 cena indexu MSCI klesla v dôsledku pandémie
Covid-19, keď sa ekonomika veľmi rýchlo spomaľovala, najmä v Číne. Vďaka tomu že Čína rázne
pozastavila ekonomiku a vďaka rýchlym a prísnym opatreniam, ktoré zaviedla sa však ekonomika
mohla rýchlo zotaviť a cena MSCI sa dostala na úroveň 1430,03 USD, čo je najviac za sledované
obdobie.
Graf 9: MSCI emerging vývoj ceny

Zdroj údajov: (Investing, vlastné spracovanie údajov, EViews 10)

1.10 MSCI svet
Svetový index MSCI nie je zaradený medzi najlepšie indexy, ale má dobré zastúpenie vyspelých
krajín. Sleduje výkonnosť akciového trhu vo vybranej oblasti. MSCI Inc. zobrazuje zoznam 23
krajín rozvinutých trhov, ktoré sú zahrnuté v tomto indexe. Na meranie výkonnosti vlastného
imania sú to veľké spoločnosti a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou. Ide o tieto krajiny:
Austrália, Rakúsko, Belgicko, Kanada, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Hongkong, Írsko,
Grécko, Taliansko, Japonsko, USA, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko, Švédsko, Španielsko,
Singapur, Portugalsko, Nórsko, Nový Zéland a Holandsko. V prípade indexu MSCI World ho tvorí
21,6 % z informačných technológií, potom zo zdravotníctva, financií, spotrebného priemyslu,
priemyslu, komunikačných služieb, spotrebného tovaru, materiálu, verejných služieb,
nehnuteľností a nakoniec z energií. Z pohľadu krajín má 66,8 % USA a potom Japonsko, Spojené
kráľovstvo, Francúzsko, Švajčiarsko a ďalšie krajiny so 14,99 %. Amandeo (Amandeo, K., 2020)
odhalil, že jednou z nevýhod tohto indexu je, že vylučuje rozvojové krajiny a malé spoločnosti.
Reprezentuje svetový akciový trh s najväčšími hráčmi.
V roku 2013 vykazuje MSCI world kladnú návratnosť 13 %. Pozitívny trend pokračoval až do roku
2014, kedy bol stabilizovaný. Malý nárast ceny v roku 2015 bol spôsobený technologickými
vylepšeniami, ako je indexový monitor, čo je nástroj, ktorý predplatiteľom umožňuje získavať
a zobrazovať informácie o riziku a výnosoch. Tento nástroj pomohol prilákať viac investorov. Rok
2016 však priniesol pokles cien v dôsledku prepadu amerických akcií, ktoré index vytlačili
na medvedie územie. Rok 2017 bol ziskový pre takmer všetky svetové indexy kvôli dobrej
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ekonomickej výkonnosti všetkých 45 ekonomík v Organizácii pre hospodársku spoluprácu
a rozvoj. Rok 2018 a 2019 ukazuje vysokú volatilitu cien, ktorá bola spôsobená obchodnou vojnou
medzi USA a Čínou, ktorí sú najväčšími prispievateľmi do svetových indexov. Veľký pokles
na začiatku roka 2020 bol opäť spôsobený pandémiou Covid-19, ktorá vystrašila investorov
a oprávnene. Ekonomiky padali a krajiny išli do „lock downu“. Oživenie však prišlo veľmi skoro,
pretože správy o príprave vakcín sa rozšírili po celom svete a investori využili túto príležitosť
a investovali do svetovej ekonomiky. Vďaka tomu hodnota ceny nasledovného indexu bola
začiatkom septembra 3122,07 USD.
Graf 10: MSCI svet vývoj ceny

Zdroj údajov: (Investing, vlastné spracovanie údajov, EViews 10)

1.11 S&P 500
Index S&P 500 je dobrým nástrojom na meranie celkovej výkonnosti akciových trhov. V indexe
S&P 500 sú zastúpené rôzne typy sektorov, a to je dôvod, prečo index predstavuje najlepšiu vzorku.
Základný popis indexu S&P 500 poskytol Martiška (Martiška, A., 2020), ktorý uviedol, že je
benchmarkom celého amerického akciového trhu a meria výkonnosť 500 amerických spoločností
s najväčšou trhovou kapitalizáciou. Keď teda niektoré články poskytujú informácie o zmenách
na americkom akciovom trhu, zvyčajne sa odvolávajú na výkonnosť indexu S&P 500. Robinson
(Robinson, P., 2018) vysvetľuje, že hoci medzi americkými indexmi existuje korelácia, každý
z nich je špeciálny a každý z nich sa zameriava na rôzne odvetvia alebo spoločnosti. S&P 500
pozostáva z 11 sektorov. Najvyššie percento sú informačné technológie, potom zdravotná
starostlivosť na rovnakej úrovni s financiami a nezávislými spotrebiteľmi, priemysel, spotrebný
tovar, energetika, verejné služby, nehnuteľnosti, materiály a telekomunikačné služby.
MSCI world a S&P 500 zdieľajú veľmi podobné atribúty, pretože MSCI world sa skladá
z najväčších svetových spoločností, ktoré sú sledované aj S&P 500. Na Grafe 11 opäť vidíme vplyv
post-recesie v roku 2013, kedy bola cena najnižšia za dané sledované obdobie a jej hodnota bola
1632,97 USD. Od daného roku vidíme v indexe býčí trend, ktorý pokračoval až do konca roka
21

2015. Rovnako ako v prípade svetového indexu MSCI priniesol rok 2016 pokles cien v dôsledku
prepadu akcií v USA, ktoré tento index vytlačili na medvedie územie. A cena akcií klesla o 14 %.
Najlepšia výkonnosť indexu S&P 500 bola koncom roku 2017, keď každý mesiac skončil s vyššou
cenou a výnosmi pre investorov. Predpovedalo sa, že rok 2018 nebude taký úspešný ako rok 2017.
Graf zobrazuje túto volatilitu cien z roku 2018. Keďže sa pandémia Covid-19 v roku 2020 rozšírila,
hodnota indexu klesla o 34 %, čo bol najprudší pád v sledovanom období. Správy o príprave vakcín
sa objavili rýchlo, čo investorom dodalo určitý optimizmus, a ekonomika sa čoskoro po páde
zotavila. Keďže druhá vlna pandémie začala v októbri 2020, môžeme opäť vidieť malý pokles ceny
akcií čo však nebránilo ekonomike rásť a začiatkom septembra 2021 bola jeho hodnota
4463,44 USD.
Graf 11: SP 500 vývoj ceny

Zdroj údajov: (Investing, vlastné spracovanie údajov, EViews 10)

1.12 Shanghai composite
Aby sme mali lepší prehľad o ekonomike na čínskom trhu, Shanghai Composite index nám
poskytne najlepšiu pomoc. Tracy (Tracy, P., 2021) zdôrazňuje, že Shanghai Composite index
pozostáva z najväčších verejných spoločností v Číne. V Číne sa tento index používa ako benchmark
na sledovanie zdravia celej čínskej ekonomiky. Kuepper (Kuepper, J., 2021) však varuje, že
Shanghai Composite index je silne regulovaný a vlastní ho vláda, čo je pre investorov dôležitá
informácia. Líši sa v rozsahu trhovej kapitalizácie, ako aj v triedach aktív a indexoch založených
na priemyselnej klasifikácii. Egbert (Egbert, B., 2019) demonštroval zloženie indexu, ktorý je
väčšinou zložený z financií, ktoré sa pohybujú okolo 34 %, potom z priemyslu, materiálu, energie,
základných potrieb spotrebiteľa, zdravotnej starostlivosti, verejných služieb, informačných
technológií a telekomunikačných služieb.
V roku 2013 sa inflácia spomalila a vláda oznámila opatrenia na pomoc malým podnikom
prostredníctvom jednoduchšieho prístupu k bankovým úverom. Tento trend pokračoval až do roku
2014. V roku 2014 môžeme na Grafe 12 vidieť 150 % nárast cien, pretože zdanlivo býčí trh
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skutočne vstupoval do priestoru akciovej bubliny, nakoľko mnoho bežných Číňanov začalo
investovať na akciovom trhu. Hodnota mnohých akcií vzrástla, Čínska širšia ekonomika však išla
iným smerom. To viedlo k tomu, že priestor akciovej bubliny nemal žiadnu podporu reálnej
ekonomiky. Keď ceny akcií vzrástli, bolo otvorených viac ako 40 miliónov účtov spravodajských
akcií. Očakávalo sa teda, že v roku 2015 cena týchto akcií klesne a stabilizuje sa. V rokoch 2016
až 2018 môžeme pozorovať rastúci trend v dôsledku medzinárodného obchodu a svetového
ekonomického rozmachu. V roku 2018 môžeme vidieť prudký pokles cien v dôsledku obchodnej
vojny s USA, ktorá odrádza mnohých investorov od investovania na čínsky trh. Na konci roku
2018, keď sa obchodná vojna upokojila, môžeme opäť pozorovať nárast ceny na úroveň
3090,76 USD. V roku 2019 bola na trhu stabilná situácia a na začiatku roka 2020 ceny v dôsledku
Covid-19 klesali. Pandémia však nemala vplyv na šanghajský index až taký veľký ako mala
na ostatné svetové indexy. Čoskoro po poklese cena tohto indexu vzrástla na 3395,68 USD
a na začiatku septembra bola jeho hodnota dokonca až 3715.37 USD.
Graf 12: Shanghai composite vývoj ceny

Zdroj údajov: (Investing, vlastné spracovanie údajov, EViews 10)

Ceny komodít a indexov, ktoré sme si vybrali pre náš výskum (rezivo, ropa, bavlna, pšenica, káva,
zlato S&P 500, MSCI World, MSCI Emerging Markets, Euro Stoxx 50, Shanghai Composite
a MOEX), sa vyvíjajú na základe rôznych trhových udalostí a niektoré z nich na ne reagujú
podobne. Vo všeobecnosti môžeme skonštatovať, že výrazné zmeny pri všetkých komoditách
a indexoch nastávali počas obdobia svetovej krízy. Dopad finančnej krízy z roku 2008 bol viditeľný
aj v roku 2013 a nasledovne po vypuknutí pandémie Covid-19 na všetkých komoditách, ale hlavne
na zlate a indexoch Euro stoxx 50, MOEX, MSCI world a MSCI.

1.13 Determinanty vývoja cien komodít
Komoditný trh, ako aj finančné trhy, sa každoročne vyvíjajú a menia. Sú ovplyvňované inými
trhmi; technologickým pokrokom a sú tiež silne ovplyvnené zmenami životného prostredia alebo
mnohými ďalšími faktormi. Za jedny z týchto determinantov môžeme považovať technológie
a financializáciu komoditného trhu, ďalej finančné a ekonomické krízy, ktorou bola v súčasnej
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dobe pandémia Covid-19, obchodné obmedzenia; hlavne v oblasti medzinárodných a politických
vzťahov a v neposlednom rade jeden z determinantov vývoja cien je pri určitých komoditách aj
počasie.
1.13.1 Technológia a financializácia
Pozorovania z konferencie EMART Energy 2017 (CapSpire, 2017) uvádzajú, že jedným
z determinantov, ktorý môže ovplyvniť vývoj cien komodít je tzv. „Internet of Things“, ktorý
uľahčuje prenos informácií a umožňuje rýchlejšie obchodovanie s komoditami. Predpovedalo sa,
že do roku 2020 bude k internetu pripojených viac ako 20 miliárd zariadení. Vďaka tomuto
systému, sa dopyt po obchodovaní s komoditami môže zvýšiť. Neskôr Chicca (Chicca, D., 2020)
popularizovala viac pojmovú technológiu blockchain, ktorá technologickým procesom, ktorý bol
nedávno predstavený na komoditnom trhu. Blockchain technológia môže ovplyvňovať trh
s energiou a komoditami tak, že napríklad zníži náklady spojené s obchodom. Vďaka tomuto
systému môžu operácie na komoditnom trhu fungovať efektívnejšie. Zároveň uchovávanie
informácií o jednotlivých transakciách môže riešiť problémy s dôverou. Chenavaz a Schalck
(Chenavaz, R., & Schalck, Ch., 2015) informovali o nových trendoch, ktoré sa týkajú väčšej
komplexnosti finančných produktov. Na komoditných trhoch v súčasnosti existujú silné trendy
smerom k financializácii. Autori štúdie o väzbách medzi komoditným a finančným trhom uviedli,
že medzi týmito dvoma trhmi sa zvyšuje počet väzieb a zosilňuje prepojenie medzi nimi.
1.13.2 Covid-19
Jedným z najaktuálnejších determinantov ekonomického vývoja v súčasnosti je Covid-19 (World,
2020). Komoditný trh má vysokú volatilitu, takže má na neho veľký vplyv aj kríza Covid-19.
Ekonómovia veria v jasnú budúcnosť komoditného trhu, pretože mnohé národy sú stále závislé na
obchode s komoditami, pretože sú hlavným zdrojom ich života. Avšak tento trh je veľmi volatilný,
preto je veľmi dôležité predvídať a plánovať, ako sa s rôznymi vplyvmi vysporiadať. Rajput a kol.
(Rajput, H., Changotra, R., Rajput, P., Gautam, S., Gollakota, A. R., & Arora, A. S., 2020) tiež
pridávajú svoj názor, že tým že sa Covid-19 šíri po celom svete, tak má vplyv na dopyt a ponuku
komodít, pretože došlo k cestovným obmedzeniam, dopyt po rope klesol. Tento pokles spôsobil
zníženie ceny ropy. Ceny drahých kovov sa tiež znížili avšak nie do takého rozmeru ako boli
ovplyvnené komodity ropy a poľnohospodárstva.
1.13.3 Obchodné obmedzenia
Obchodné obmedzenia môžu mať vplyv na ceny, ako aj na dodávku komodít. Ako príklad uviedol
Hafezi (Hafezi, P., 2019) to, ako USA uvalili obmedzenia na iránsku ropu, takže Irán nemohol
vyvážať svoju ropu na americký trh, a preto sa vývoz znížil o 80 %. Chalmin (Chalmin, P., 2020)
rok potom vyhlásil, že v súčasnosti si ropa s cenou 40 USD za barel celkom dobre rozumie, aj keď
USA uviedli embargá na Venezuelu a Irán, kvôli ktorým zmizli z mapy sveta s ropou. Aj keď nie
je k dispozícii toľko ropných vrtov, súčasná úroveň množstva ropy by mala zostať stabilná, ak
producenti budú súhlasiť s dodržiavaním svojich záväzkov, a pokiaľ sa Saudská Arábia a Rusko
dohodnú, že budú hrať spoločnú hru a kompenzovať prekročenie Iraku alebo Nigérie.
1.13.4 Počasie
Väčšina komodít na trhu je citlivá na počasie, takže pri zmene klímy môžeme očakávať zmenu ich
ceny a ponuky. Chalmin (Chalmin, P., 2020), okrem situácie s Covid-19, tiež zdôraznil, že
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v posledných rokoch z pohľadu poľnohospodárskych výrobkov môžeme vidieť rozkvitnutie kvôli
skvelým poveternostným podmienkam vrátane monzúnu v Indii alebo Austrálii, ktoré očakáva
historické žatvy. Z tohto dôvodu by mal svet v rokoch 2020/2021 vyprodukovať asi 3340 miliónov
ton obilia. Európska únia by mala byť sama medzi veľkými vývozcami a zaregistrovať prudký
pokles najmä kvôli poklesu produkcie pšenice vo Francúzsku. To umožnilo udržať európske ceny
pšenice nad 180 EUR za tonu. Zmenu cien komodít však najviac ovplyvnilo počasie a to v prípade
kávy, bavlny a pšenice. Za dobrých poveternostných podmienok bola ponuka týchto komodít
vyššia ako dopyt a ceny klesali. Cena ropy je ovplyvnená predovšetkým priemyselnou situáciou
a dopytom zo strany priemyselných odvetví. Očakávame preto najsilnejší vzťah medzi ropou
a cenami indexov, pretože indexy sú viazané najmä na priemyselné odvetvia. Na druhej strane
očakávame, že drevo bude mať najsilnejšie prepojenie s cenou Shanghai composite indexu, pretože
cena reziva sa rýchlo zmenila, keď sme zaznamenali vyšší dopyt z Číny.
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2 Prepojenie finančných a komoditných trhov
Prepojenie medzi cenami akcií a komoditnými trhmi už dlho priťahuje pozornosť investorov
a finančných ekonómov. Z pohľadu investícií Rehman a Vo (Rehman, U. M., & Vo, V. X., 2021)
vidia komodity ako obľúbené aktívum pre začínajúcich investorov, ako aj pre skúsených
obchodníkov, regulátorov a akademikov. Ingram (Ingram, D., 2020) okrem iného tvrdil, že
komodity sú silne prepojené s odvetviami, ktoré sú kótované na burzách, a preto je vysoká
pravdepodobnosť, že zmeny cien akcií môžu zmeniť cenu komodít. Komoditný trh a ceny komodít
však ovplyvňujú akciový trh viac ako akcie ovplyvňujú komodity, pretože komodity predstavujú
základ produktov v ekonomike. To môže prinútiť spoločnosti zmeniť ceny, ktoré účtujú
spotrebiteľom. Tieto zmenené ceny spôsobujú že v konečnom dôsledku sa v štvrťročných
a výročných správach prezentuje odlišný finančný obraz. Výročné správy potom nabádajú
investorov na akciovom trhu k rôznym rozhodnutiam, ktoré ovplyvňujú ceny jednotlivých akcií
a väčšie trendy v celých odvetviach a segmentoch akciového trhu.
Chorafas (Chorafas, N. D., 2005) zaviedol do ekonomickej analýzy prepojenie finančných
derivátov a komodít. Dôležitým hráčom, ktorý tieto dva deriváty spája, je podľa neho inflácia.
Medzi infláciou a finančnými derivátmi existuje negatívny vzťah. Keď je na trhu inflácia, ceny
rastú, hodnota klesá a kvôli pravidlu súčasnej ceny investori strácajú. Hodnota ich investícií klesá
rovnakým tempom ako rastie inflácia. Aké veľké je prepojenie medzi komoditami a infláciou
znázornil vo svojej štúdii Nicolau (Nicolau, M., 2010). Keďže inflácia a výkyvy úrokových sadzieb
prechádzajú cez národné hranice po celom svete a ovplyvňujú celosvetovú ekonomiku, tým pádom
vplývajú aj na ceny komodít a indexov. Komodity sú jadrom každého podnikania, pretože sú
súčasťou každého tovaru. Existuje všeobecné pravidlo, že komoditné trhy a ceny surovín môžu
poskytnúť skoré informácie o cenách. Rastúci dopyt po priemyselných a poľnohospodárskych
komoditách môže odhaliť narastajúce inflačné tlaky. Tento rast cien komodít je hlavným
indikátorom rastu sadzieb, čo v dôsledku vedie k tomu, že menová politika zareaguje na rast cien
komodít, teda na rast úrokových sadzieb. To je dôvod, prečo sú hlavným ukazovateľom inflácie
úrokové sadzby. Keď ceny komodít rastú, ekonomika sa zahrieva a úrokové sadzby rastú. Vysoké
úrokové sadzby sťažujú spoločnostiam jednotlivcov požičiavať si peniaze, čo vedie k vyššej miere
inflácie. Podľa ekonomickej teórie majú ceny komodít pozitívny vzťah s úrokovými sadzbami
a úrokové sadzby majú negatívny vzťah s dlhopismi alebo akciami. Niektorí autori, najmä
odborníci z praxe, sa domnievajú, že prepojenie medzi trhom komodít a trhom s dlhopismi je
najdôležitejšie v rámci interakcií finančných trhov. Táto teória je založená na myšlienke, že ak je
možné vytvoriť silné prepojenie medzi komoditným sektorom a sektorom dlhopisov, potom je
možné vytvoriť spojenie aj medzi komoditným trhom a akciovým trhom, pretože je do značnej
miery ovplyvnený cenami dlhopisov. Z literatúry môžeme vidieť, že tento reťazec vzťahov
existuje, preto nám dáva dôvod predpokladať, že existuje významný vzťah medzi cenami komodít
a cenami akcií.
2.1.1

Empirické štúdie vzťahu finančných a komoditných trhov

Existuje mnoho štúdií o tom, že ceny akcií a ceny komodít sa navzájom ovplyvňujú. Literatúra
poskytuje historické dôkazy, že zmena cien komodít má významný vplyv na ekonomický
a finančný vývoj, takže korelácia medzi týmito dvoma trhmi by mala byť dosť silná. Okrem iného,
globalizácia trhov spôsobuje, že ceny komodít a akciové trhy vo svete sa viac integrujú a preto sa
vo všeobecnosti verí a očakáva, že výkonnosť akciových trhov bude ovplyvnená globálnou cenou
komodít.
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Podľa Fieldhouse (Fieldhouse, S., 2017) v roku 2017 existoval negatívny vzťah medzi cenou ropy
a akciovým trhom. V tom čase ekonomika rástla a ropa klesla o 19 %. Aj keď v roku 2016
komoditný aj akciový trh zaznamenali expanziu. Ako dôvody tohto poklesu cien ropy ale aj iných
komodít vidia v poklese čínskej ekonomiky, čo všetko následne výrazne prispieva k medvedím
trendom na strane investícií do komodít.
Nicolau (Nicolau, M., 2010) ilustroval mesačný dáta stream CRB spot komoditného indexu
a Premyslený priemer Dow Jones od januára roku 1991 do decembra 2003. Na základe jeho
pozorovaní zistil, že medzi oboma indexmi je zrejmá negatívna korelácia s korelačným
koeficientom rovným ρCRB,DJI=-0,3633, čo potvrdzuje inverzný vzťah medzi komoditami
a akciami počas analyzovaného obdobia. Avšak dodáva, že napriek tomu analýza historických
korelácií medzi cenami komodít a akcií nie vždy túto teóriu potvrdzuje.
Obrázok 1: Vzťah komoditného a akciového trhu

Zdroj údajov: (Nicolau, M., 2010)

Ildırar a İşcan (Ildırar, M., & İşcan, E., 2015) sa vo svojej štúdii zamerali na prepojenie medzi
cenami komodít a akcií vo východnej Európe a Strednej Ázii, kde finančné prehĺbenie je
v mnohých týchto krajinách relatívne nízke. Dôvodom prečo sa rozhodli pre sledovanie interakcie
medzi cenami komodít a akcií, bolo zvyšovanie cien komodít od roku 2000, čo malo dopad
na mnohé ekonomické premenné. Snažili sa zistiť, do akej miery mal tento nárast cien vplyv
na finančný trh a to práve použitím Pedroniho panelových kointegračných testov od januára 2012
do mája 2015, na základe zozbieraných mesačných dát. Pre svoju analýzu si vybrali 4 komodity,
konkrétne cenu ropy, železa, kaučuku a pšenice, a na základe panelového Pedroniho
kointegračného testu nenašli žiadne dôkazy o kointegrácii. Pre šesť zo siedmich štatistík
nedokázali odmietnuť hypotézu o žiadnej kointegrácií. Ceny akcií, ropy, železa, kaučuku a pšenice
sa teda dlhodobo nepohybujú spoločne. Výsledky tejto štúdie naznačujú, že interakcia medzi
komoditným trhom a akciovým trhom je neistá avšak tieto výsledky boli očakávané, pretože
ukazovatele likvidity vo východnej Európe a Strednej Ázii boli relatívne nízke, čo spôsobuje, že
vzťah medzi komoditami a akciami nie je preukázateľný.
V ďalšej štúdii, Ali a kol. (Ali, S., Bouri, E., Czudaj, R. L., & Shahzad, S. J. H., 2020) sledovali
úlohu bezpečného prístavu, ktorú zohrávajú komodity. V praxi to znamená schopnosť znižovať
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extrémne riziko poklesu akciového trhu, t. j. zabezpečiť riziko akciového trhu počas stresových
období, nielen v priemere. Avšak nemožno sa pozerať na každú komoditu rovnakým spôsobom,
pretože niektoré komodity ako zemný plyn a obilniny sú citlivé na počasie, iné ako ropa sú veľmi
citlivé na geopolitickú nestabilitu a makrofinančné premenné, a iné. To znamená, že niektoré
komodity majú odlišný vzťah s akciovými trhmi ako iné. Štúdia bola zameraná na medzinárodné
akciové trhy sledovaním denných údajov 49 medzinárodných akciových trhov a 21 komodít
v rokoch 2001 až 2018. Na skúmanie úlohy bezpečného prístavu bol použitý pioneering model
a krížový kvantilogramový prístup. Ukazuje, že v časoch trhových turbulencií má zlato a mnohé
iné drahé a priemyselné kovy potenciál zohrať úlohu bezpečného prístavu ako aj niektoré
poľnohospodárske komodity na vyspelých rozvíjajúcich sa akciových trhoch. Ropa a vykurovací
olej majú úlohu bezpečného prístavu na niektorých rozvíjajúcich sa trhoch, zatiaľ čo len málo
poľnohospodárskych komodít má rovnakú úlohu na vyspelých rozvíjajúcich sa akciových trhoch.
Komodity vo všeobecnosti nie sú bezpečným prístavom. Silný hedgingový potenciál sa však
takmer výlučne vyskytuje pre zlato na mnohých rozvinutých akciových trhoch. Pre hraničné trhy
zohráva zlato túto úlohu iba nepatrne.
Muhamad a kol. (Muhamad, S. N. N., Ibrahim, I., Jusoh, N., Mansor, S. H., & Ibrahim, W. J. W.,
2018) na mesačnej báze sledovali index KLCI a export komodity kakaových bôbov z rokov 2004
a 2015 v Malajzii za pomoci ARCH a GARCH modelu a zistili, že KLCI má kauzálny vplyv
na volatilitu kakaa a existuje v jednosmernom vzťahu.
Sardana (Sardana, S., 2019) skúmala koreláciu medzi komoditami a indexom S&P 500 za pomoci
údajov z roku 2018 spoločnosťou Teucrium Trading, ktoré zobrazovali 13 komodít a ich koreláciu
s týmto indexom. Obrázok 2 nám poskytuje prehľad korelácie. Pretože korelačný koeficient 1
znamená dokonalú koreláciu, -1 negatívnu koreláciu a 0 žiadny vzťah, Sardana predpokladá, že
vo väčšine prípadov existuje aspoň malá pozitívna korelácia. Najmenšia je pre platinu a veľmi
vysoká pre paládium, potom zlato a nakoniec zemný plyn. V článku sa zdôrazňuje, že počas období
expanzívnych opatrení menovej politiky zo strany FEDu (nižšie úrokové sadzby) sa akciám darilo
veľmi dobre. Naopak, keď bola politika FEDu reštriktívna (úrokové sadzby rástli), akcie fungovali
zle a tým pádom sa rastúcimi sadzbami korelácia medzi komoditami a akciami narušila. Na čo však
článok ďalej poukazuje je fakt, že komodity boli a vždy budú „zelenou“ súčasťou dobre
diverzifikovaného portfólia pre investorov. Hovorí, že typická korelácia medzi akciami
a komoditami sa pohybuje od -0,2 do 0,4. To, aká korelácia existuje medzi komoditami
a akciovými trhmi, závisí od druhu komodít. Niektoré komodity môžu mať negatívne korelácie,
iné môžu mať nízke, ale pozitívne korelácie.
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Obrázok 2: Korelácia medzi 13timi komoditami a S&P 500

Zdroj údajov: (Sardana S., 2019)

Zo štúdie Qiao (Qiao, Y., 2014) o korelácii medzi cenami troch druhov komodít, a to ropy, medi,
hliníka a piatich vybraných akciových indexov, konkrétne SSE, S&P500, ASX, RTS, TSX, sme
mohli vidieť, že existuje korelácia medzi indexmi a komoditami. Tieto výsledky boli dosiahnuté
za pomoci DCC GARCH modelu, ktorý mal za účel analyzovať efekt prelievania volatility medzi
hlavnými svetovými indexmi a cenami komodít od 1. januára 2003 do 31. decembra 2012. Táto
štúdia navyše skúma, či globálna finančná kríza v roku 2007 posilnila alebo oslabila dynamické
korelácie medzi akciovými trhmi a komoditnými trhmi. Najvýznamnejšie korelácie boli
zaznamenané medzi Oil/SSE, Oil/SP500 viď. obrázok 2, Oil/ASX, Oil/RTS, Oil/TSX,
Copper/ASX,
Copper/RTS,
Aluminium/SP500,
Aluminium/ASX,
Aluminium/RTS
a Aluminium/TSX. Keďže táto štúdia bola realizovaná v rokoch 2003 až 2013, teda v čase, keď
nastala finančná kríza, ukazuje sa, že po finančnej kríze sa korelácia medzi komoditami a indexmi
ešte viac zvýšila. Jeden z príkladov môžeme vidieť na obrázku 3 kde je zobrazená korelácia medzi
cenou ropy a S&P 500. Môžeme sledovať že po roku 2008 sa korelácia podstatne zvýšila.
Obrázok 3: Korelácia medzi cenou ropy a S&P 500

Zdroj údajov: (Qiao, Y., 2014)
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Musawa (Musawa, N., 2017) skúmal vplyv ceny medi a ropy na výkonnosť akciového trhu,
menovite cenový index LuSE. Na získanie výsledkov použil metódy akými sú: distribučné
oneskorenie, kointegráciu a vektorovú korekciu chýb. Analyzoval dáta od roku 2004 do roku 2016
a zistil, že cena medi má pozitívny vplyv na akciový index v krátkodobom aj dlhodobom horizonte.
Na druhej strane má ropa negatívny vplyv na tento index. Ďalej vysvetľuje, že dôvodom prečo
meď vykazovala pozitívny vzťah k sledovanému indexu je fakt, že meď je jedna z hlavných
komodít ťažených v Zambii. Zistilo sa, že ropa má výrazný negatívny vplyv na index akciového
trhu v krátkodobom aj dlhodobom horizonte kvôli tomu, že ropa sa vo veľkom dováža a je
dôležitou komoditou so širokým využitím v Zambii.
Štúdia Hussin a kol. (Hussin, M. Y. M., Muhammad, F., Awang, S. A., Marwan, N. F., & Abdul
Razak, A., 2013) o islamských cenách akcií Indexu FTSE Malaysia Emas Shariah v Malajzii
a cene ropy a zlata v období od januára 2007 do decembra 2011 pomocou modelu korekcie
vektorových chýb (VECM) preukázala nasledovné výsledky. Na základe analýzy dlhodobých
vzťahov má islamská cena akcií pozitívny vzťah k cene ropy, zatiaľ čo negatívne súvisí s cenou
zlata kijang. Štúdia ukazuje, že cena ropy ovplyvňuje návratnosť islamských akcií z dlhodobého aj
krátkodobého hľadiska. Cena zlata však nie je komoditou, ktorá má významný vplyv na cenu
islamských akcií v Malajzii. Môžeme teda dospieť k záveru, že spomedzi strategických komodít
ovplyvňujú návratnosť islamských akcií z dlhodobého a krátkodobého hľadiska v Malajzii iba
premenné ceny ropy. Tak ako aj predošlá štúdia tak aj výskum (Tarek, Ch., & Derbali, A., 2016)
preukázal empirické dôkazy, že korelácia medzi komoditnými a islamskými akciovými trhmi je
časovo premenlivá a vysoko volatilná. Tento výskum sa zmeriaval na dynamiku korelácií medzi
komoditami a islamskými indexmi. Pri skúmaní sa využívali modely EC-GARCH a DCCGARCH, ktoré umožňujú posúdiť kauzalitu a ako sa v čase vyvíjajú korelácie medzi výnosmi
komodít a akcií. Dáta boli zbierané na dennej báze v období od mája 2010 do februára 2014.
Výsledky dokazujú, že volatility výnosov komodít silne korelujú s volatilitou islamských indexov.
Ďalšia štúdia od Khan a Masih (Khan, A., & Masih, M., 2014) zameraná na koreláciu medzi cenami
komodít a islamskými indexmi a to cenovým indexom, spotovým komoditným indexom,
energetickým spotovým indexom, priemyselným kovovým spotovým indexom,
poľnohospodárskym spotovým indexom, cenovým indexom drahých kovov a soft spotovým
indexom využíva DCC GARCH model. Skúmala päť sektorov komodít, ktorými boli: energetika,
drahé kovy, poľnohospodárstvo, neželezné kovy a index slabých miest od januára 2001 do marca
2013. Okrem toho autori Khan a Masih dokázali vysokú koreláciu medzi cenami akcií a cenami
komodít hlavne po finančnej kríze v roku 2008, čo vytvorilo väčšie prepojenie medzi sledovanými
trhmi. Autori zistili, že počas zvyšovania ceny akcií sa korelácia s cenou ropy zvyšujú a taktiež
bola dokázaná úloha bezpečného prístavu pre zlato, keďže počas znižovania cien akcií sa cena zlata
zvyšuje.
Murphy (Murphy, J. J., 2015) porovnával ceny akcií a komodít podľa CRB indexu, ktorý zobrazuje
ceny komodít a S&P 500 medzi rokmi 2006 a 2012. Tieto dva trhy začali byť spolu viac prepojené
po finančnej kríze, ako je vidieť na obrázku 4. Pred finančnou krízou bola korelácia nestabilná.
V roku 2006 bola pozitívna, v roku 2007 bola negatívna a po roku 2008 zostala pozitívna. Meď
bola jednou z komodít, ktorá najviac koreluje s indexmi.
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Obrázok 4: Korelácia medzi CRB indexom a S&P 500

Zdroj údajov: (Murphy, J. J. , 2012)

Investori využívajú vedomosti o vzťahoch medzi komoditnými a finančnými trhmi za účelom
diverzifikácie ich portfólia. Ako bolo uvedené vo výskume Nirmala (Nirmal, S., 2018), okrem
cenných papierov s pevným výnosom a nástrojov súvisiacich s nehnuteľnosťami sa ako stratégia
diverzifikácie portfólia čoraz viac využívajú aj komodity. Štúdia skúma vzťah medzi indickými
komoditnými a akciovými trhmi z rokov 2013 a 2018 v rôznych ekonomických prostrediach
pomocou kointegrácie. Autor zistil, že z dlhodobého hľadiska na indickom trhu neexistuje medzi
týmito dvoma trhmi žiadna korelácia. To vo výsledku znamenalo, že komodity na indickom trhu
slúžia ako výborný prostriedok na diverzifikáciu portfólia, keďže na indickom komoditnom trhu
nebola prítomná financializácia komoditného trhu, ktorý za iných okolností môže spôsobovať
prepojenosť medzi komoditami a akciami.
Výskum Mohamed a Rault (Mohamed, A., & Rault, Ch., 2010), ktorí sa zameriavali na skúmanie
vzťahu medzi cenou ropy a akciovými trhmi v krajinách Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive
(GCC) pomocou týždennej databázy od júna 2005 do mája 2010, poukazuje na veľmi významný
obojstranný kauzálny vzťah medzi cenou ropy a akciovým trhom v Saudskej Arábii. V prípade
ostatných členských štátov zmeny ceny ropy ovplyvňujú ceny akcií avšak zmeny cien akcií nemajú
vplyv na cenu ropy ako je v prípade akciového trhu v Saudskej Arábii. Z článku vyplýva, že
investori na akciových trhoch GCC by preto mali sledovať vývoj ceny ropy, zatiaľ čo investori
na ropných trhoch by mali byť pozorní voči zmenám na saudskom akciovom trhu. Xu a kol. (Xu,
S., Du, Z., & Zhang, H., 2020) skúmali ropu a jej schopnosť slúžiť ako zabezpečovacie aktívum.
Pre svoju analýzu využívali vlnkovú analýzu koherencie na štúdium štandardu ropy ako
zabezpečovacieho aktíva a dynamickú koreláciu na analýzu kolísania cien ropy a akciového trhu.
Výskum bol zameraný na ekonomiky USA, Japonska, Číny a Hong Kongu a zistilo sa, že práve
v Číne môže ropa slúžiť ako zabezpečovacie aktívum z 90 %. Najnižšia korelácia bola v USA,
potom v Japonsku a Hongkongu. Z dlhodobého hľadiska je korelácia medzi akciovým trhom
a ropou vyššia, ale nižšia z krátkodobého hľadiska, vďaka čomu je ropa z krátkodobého hľadiska
silnejšia ako zabezpečovacie aktívum.
Mongale (Mongale, I., 2014) poskytol štúdiu o interakcii cien komodít a cien akcií v Juhoafrickej
republike z obdobia rokov 1994 až 2013 s dátami za štvrťročné obdobia za pomoci Engle31

Grangerovho dvojkrokového ekonometrického postupu. Ekonomika v Juhoafrickej republike je
založená predovšetkým na exporte komodít a z výsledkov výskumu vychádza, že ceny komodít
a ceny akcií spolu pozitívne súvisia tak, že keď rastú ceny komodít, rastú aj ceny akcií. Na výskum
použili autori údaje z burzy v Johannesburgu a merali ceny komodít, konkrétne zlata a platiny.
Iscan (Iscan, E., 2015) zameral svoj výskum vzťahu medzi cenami komodít a cenami akcií
na Turecko pomocou analýzy časových radov a dlhodobý vzťah a kauzalita boli skúmané pomocou
ekonometrického modelu a Johansenovho kointegračného testu. Vo výskume boli skúmané ceny
všetkých komodít súčasne a ako reprezentatívnu vzorku akciového indexu sa použil index BIST
z Turecka od roku 2002 do roku 2014. Ceny komodít však na index BIST vplyv nemali. Taktiež
zo štúdie vyplýva, že neexistujú dôkazy o vplyvoch cien komodít na akciové trhy a zistenia tiež
naznačujú, že recesia globálnej ekonomiky zvyšuje alebo znižuje ceny komodít, ale tento rast alebo
pokles neovplyvňuje akciové trhy.
Al-Ameer a kol. (Al-Ameer, M., Hammad, W., Ismail, A., & Hamdan, A., 2018) skúmali vzťah
medzi cenou zlata a frankfurtskou burzou v období pred finančnou krízou, cez ňu a po kríze
za pomoci mesačných dát počas obdobia od augusta 2004 do septembra 2016. Použili index HDAX
z tejto burzy. Použili Pearsonov korelačný test a Johannsenov kointegračný test, ktorý ukázal, že
medzi indexom HDAX a cenou zlata existuje dlhodobý vzťah ktorý sa počas celého obdobia
nemenil. Vďaka Pearsonovmu korelačnému testu sa zistilo že medzi zlatom a indexom existuje
korelácia, ktorá sa však v každom období líši. Z dlhodobého hľadiska bola medzi cenou zlata
a indexom pozitívna korelácia, pred finančnou krízou bola veľmi silná pozitívna korelácia, počas
finančnej krízy bola korelácia pozitívna, ale slabá a nízka, čiže nevýznamná, avšak v období
po finančnej kríze v roku 2009 korelácia zmenila charakter, keď sa stala silne negatívnou.
Creti a kol. (Creti, A., Joëts, M., & Mignon, V., 2013) uskutočnili výskum prepojenia akciových
a komoditných trhov. V období od januára 2001 do novembra 2011 skúmali 25 komodít. Použili
metódu GARCH, aby medzi trhmi zistili korelácie a výsledky ukázali, že každá komodita má na
akciový trh iný vplyv. Zatiaľ čo ceny akcií S&P 500 rastú, rastie aj korelácia s ropou, kávou či
kakaom, zlato má negatívnu koreláciu s cenami akcií, čím dokazuje jeho funkcie ako komodity,
ktorá predstavuje bezpečný prístav pre investíciu. Štúdia ukazuje, že finančná kríza má veľký vplyv
na prepojenie medzi komoditným trhom a akciovým trhom. Treba však zdôrazniť, že za prepojenie
finančných a komoditných trhov môže do vysokej miery financializácia komoditných trhov.
Odlišná štúdia (Keong, M. CH., 2014) vzťahu medzi komoditami a akciovými trhmi v Malajzii
a Číne, realizovala výskum založený na dvoch akciových indexoch SSE a KLCI a komoditách
zlate, medi a ropy z rokov 2003 až 2012. V tejto práci bol implementovaný VAR model
a Grangerov test kauzality na štúdium vzťahu medzi globálnymi cenami komodít a akciovými
trhmi. Celkový výsledok ukázal, že niektoré ceny komodít majú krátkodobý bilaterálny účinok
na akciových trhoch, zatiaľ čo niektoré majú len jednostranný účinok. Štúdie taktiež uvádzajú, že
medzi cenou každej komodity a akciovými trhmi existuje významný priamy vzťah.
Black a kol. (Black, A. J., Klinkowska, O., McMillan, D. G., & McMillan, F. J., 2014) skúmali
súvislosť medzi cenou akcií a cenou komodity kointegračným testom ceny S&P500 a ceny
S&PGSCI. Zistili, že medzi nimi existuje dlhodobá kointegrácia. Cieľom tohto článku bolo okrem
iného preskúmať, či má pomer ceny akcií a ceny komodít nejakú predikčnú silu pre výnosy akcií.
Dôkazy vo vzorke podporujú významnú predikčnú silu. Podľa Jain a Biswal (Jain, A., & Biswal,
P.C., 2016) medzi finančnými a komoditnými aktívami existuje substitučný mechanizmus ako
vhodného aktíva na účely hedžingu a bezpečného prístavu. Inými slovami, komodity sa stali
základným prvkom finančného zaistenia a investovania, keďže finanční investori sa začali viac
angažovať na komoditných trhoch. V dôsledku toho už ceny komodít neovplyvňujú len
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ekonomické fundamenty, ale aj finančné trhy (Yang, B., Pu, Y., & Su, Y., 2020). Financializácia
komoditných trhov sa tak stala jedným z faktorov ovplyvňujúcich ceny komodít.
Okrem toho Adams a kol. (Adams, Z., Collot, S., & Kartsakli, M., 2020) zistili, že financializácia
komoditných trhov sa začala v roku 2004 a zosilnela počas globálnej finančnej krízy v rokoch
2008–2009. Na druhej strane Bianchi a kol. (Bianchi, R .J., Fan, J. H. & Todorova, N., 2018)
poukazujú na to, že financializácia je cyklická, keďže od roku 2014 do roku 2017 odhaľujú
definancovanie kovov a poľnohospodárskych trhov, zatiaľ čo štúdie Yin a kol. (Yin, L., Yang, Q.,
& Su, Z., 2016) a Yang a kol. (Yang, B., Pu, Y., & Su, Y., 2020) uvádzajú, že sa zmenila aj
štruktúra vzťahov medzi komoditným trhom a finančným kapitálovým trhom. Adekoya a kol.
(Adekoya, O. B., Oliyide, J. A., & Oduyemi, G. O., 2021) uvádzajú, že vzhľadom na zraniteľnosť
konvenčných finančných trhov voči nepriaznivým otrasom, ktoré vedú k stratám, sú komodity v
súčasnosti čoraz viac vnímané ako hlavné zložky investičných portfólií pre portfóliových
manažérov aj investorov. Aby mohli robiť čo najlepšie investičné rozhodnutia, komoditní investori
musia pozorne sledovať ceny komodít a akcií. Podobne Choi a Hammoudeh (Choi, K., &
Hammoudeh, S., 2010) vo svojej štúdii zdôrazňujú, že pri určovaní smerovania každého trhu sa
obchodníci s komoditami pozerajú na pohyby na akciovom aj komoditnom trhu súčasne, aby
urobili optimálne investičné rozhodnutia.
Peng a kol. (Peng, C., Zhu, H., Guo, Y., & Chen, X., 2018) skúmajú vzťah medzi ropou
a akciovými trhmi na úrovni spoločnosti. Kľúčovým faktorom je účtovanie akcií na úrovni
spoločnosti. Podľa ich zistení predstavujú šoky cien ropy vážnu hrozbu pre výnosy firiem. Štúdia
od Hussain a kol. (Hussain, M., Zebende, G. F., Bashir, U., & Donghong, D., 2017) odhalila slabý
negatívny vzťah medzi cenou ropy a výmenným kurzom pre väčšinu ázijských krajín, pričom
nárast ceny ropy viedol k znehodnoteniu meny s minimálnou odozvou. (Gajardo, G.,
Kristjanpoller, W. D., & Minutolo, M., 2018) využívajú MF-ADCCS na analýzu existencie
krížovej korelácie medzi cenou zlata, trhom s ropou, bitcoinom, výmennými kurzami a DJIA.
Výsledky ich štúdie ukazujú rozdiely medzi vzťahom bitcoinu k akciovým trhom a jeho vzťahom
ku komoditám. VAR-GARCH-in-mean model používa Bouri a kol. (Bouri, E., Das, M., Gupta, R.,
& Roubaud, D., 2018) na preskúmanie prelievania výnosov a volatility cez Bitcoin, komodity,
akcie a meny. Výsledky ukazujú, že model založený na Bitcoine je náchylnejší na šoky ako iné
trhy.
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3 Pandémia Covid-19 a jej dopady na finančné a komoditné trhy
Bezpochyby najvýznamnejšou udalosťou, ktorá ovplyvnila naše životy v roku 2020, bolo šírenie
nového koronavírusu Covid-19. Koncom decembra 2019 bol objavený nový typ koronavírusu,
ktorý sa začal šíriť v čínskom meste Wuhan v provincii Hubei. Choroba Covid-19 je extrémne
nákazlivá a rýchlo sa rozšírila do viac ako 210 krajín a území po celom svete (Zhu, N., Zhang, D.,
Wang, W., Li, X., Yang, B., Song, J., Zhao, X., Huang, B., Shi, W., Lu, R., Niu, P., Zhan, F., Ma,
X., Wang, D., Xu, W., Wu, G., Gao, G. F., & Tan, W., 2020). Následne Svetová zdravotnícka
organizácia (WHO) upozornila na núdzovú situáciu v oblasti verejného zdravia a vyhlásila Covid19 za pandémiu (Liu, Y. C., Kuo, R. L., & Shih, S. R., 2020). V snahe zastaviť šírenie choroby
prijali vlády rôzne opatrenia. Sociálne dištancovanie, zatváranie pracovísk či prevádzok,
pozastavenie leteckej dopravy, čiastočné alebo úplné „lockdowny“ sú príklady prijatých
preventívnych opatrení (Atri, H., Kouki, S., & Gallali, M. I., 2021). Tieto opatrenia, slúžili
na zabránenie šíreniu choroby, no zároveň mali aj významné hospodárske dopady. Možno
konštatovať, že pretrvávajúca pandémia Covid-19 negatívne ovplyvnila svetové ekonomiky a stále
predstavuje vážnu hrozbu pre globálnu ekonomiku a spoločnosť. Negatívne vplyvy pandémie
viedli k zvýšeniu hospodárskej a finančnej neistoty na celom svete, čo malo za následok hlbokú
recesiu v celosvetovom meradle. Okrem toho boli ťažko postihnuté mnohé odvetvia vrátane
služieb, priemyslu alebo poľnohospodárstva (Chang, C. L., McAleer, M., & Wong, W. K., 2020).
Nový koronavírus ovplyvnil najmä cestovný ruch, gastronómiu, dodávateľské reťazce,
spotrebiteľské výdavky, výrobu, finančný stres a cenotvorbu produktov. Globálna pandémia
taktiež ovplyvnila chod finančných a komoditných trhov a viedla k vyššej volatilite cien komodít.
Vplyv pandémie Covid-19 sa nedá porovnať so žiadnou predchádzajúcou globálnou krízou, keďže
problémy súčasnej pandémie sú podstatne väčšie ako pri minulých udalostiach. Je to do značnej
miery spôsobené tým, že teraz žijeme v oveľa globalizovanejšej spoločnosti. Prvé vakcíny proti
novému koronavírusu boli dostupné začiatkom roka 2021, čo sľubovalo návrat k normálnosti, ako
aj k stabilite finančného trhu (Rouatbi, W., Demir, E., Kizys, R., & Zaremba, A. , 2021). Objavili
sa však nové varianty vírusu. Za rôznych okolností sú tieto mutácie infekčnejšie alebo predstavujú
väčšiu výzvu pre imunitný systém. Preto, v dôsledku nových mutácií môžu byť niektoré vakcíny
menej účinné. Nové varianty taktiež môžu spomaliť a ovplyvniť úplné oživenie ekonomiky. Inými
slovami, pandémia Covid-19 spôsobila šok pre globálnu spoločnosť a taktiež prepad svetovej
ekonomiky a zmätok na medzinárodných trhoch.
V tejto kapitole sa zameriavame na globálnu pandémiu Covid-19 a jej vplyvy na komoditné trhy.
Poskytujeme prehľad literatúry zameraný na zdôraznenie najrelevantnejšieho výskumu v oblasti
vplyvov pandémie na komoditné trhy. Kapitola sa zameriava ako na dopady pandémie Covid-19
na komoditné trhy, tak i na dopady pandémie Covid-19 na prepojenie finančných a komoditných
trhov.

3.1 Dopady pandémie Covid-19 na komoditné trhy
Pandémia koronavírusu je široko sledovanou a diskutovanou témou v médiách, medzi politikmi,
výskumníkmi a širokou verejnosťou. Okrem toho, že Covid-19 je výzvou pre globálnu komunitu
verejného zdravia, taktiež predstavuje hrozbu pre svetovú ekonomiku a medzinárodné trhy.
Medzinárodné komoditné trhy boli skutočne výrazne ovplyvnené prebiehajúcou pandémiou.
Od vypuknutia koronavírusu svetová ekonomika a komoditné trhy zaznamenali ešte väčší prepad
ako počas finančnej krízy v roku 2008 (Ahmed, M. Y., & Sarkodie, S. A., 2021). Komoditné trhy
sú citlivé nielen na dopyt a ponuku, makroekonomické premenné a politické udalosti (Wang, J.,
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Shao, W., & Kim, J., 2020), ale aj na pandemické determinanty (Ichev, R., & Marinč, M., 2018;
Mensi, W., Sensoy, A., Vo, X. V., & Kang, S. H., 2020) a správy spojené s pandémiou (Atri, H.,
Kouki, S., & Gallali, M. I., 2021). V snahe obmedziť nákazu zaviedli vlády reštriktívne opatrenia
vzťahujúce sa na spoločnosť a tak isto aj na podnikateľskú činnosť. Napríklad uzavreté hranice
a mestá v karanténe znížili obchod s tovarom a komoditami a taktiež dodávateľské toky v reťazci
všetkého druhu tovaru a služieb (Borgards, O., Czudaj, R.L., & Van Hoang, T.H., 2020).
V dôsledku prepuknutia nového koronavírusu všetky triedy komodít zaznamenali výrazný pokles
dopytu a ponuky (Rajput, H., Changotra, R., Rajput, P., Gautam, S., Gollakota, A.R., & Arora,
A.S., 2020). Okrem toho treba spomenúť, že svetové dodávateľské reťazce boli značne narušené.
Pandémia Covid-19 spôsobila obrovský šok v celom dodávateľskom reťazci, keďže do reťazca sú
vo veľkej miere zapojené rôzne druhy komodít. Na druhej strane prepuknutie pandémie znížilo
spotrebu a investície do komodít (Shaikh, I., 2021). Možno konštatovať, že pandémia vážne
ovplyvnila obe strany komoditných trhov na celom svete, dopyt aj ponuku (Ji, Q., Zhang, D., &
Zhao, Y., 2020; Farid, S., Kayani, G. M., Naeem, M. A., & Shahzad, S. J. H., 2021; Borgards, O.,
Czudaj, R.L., & Van Hoang, T.H., 2020). Všetky tieto udalosti mali vplyv na ceny komodít. Ceny
komodít divoko kolísali, napr. ceny ropy klesali v dôsledku zníženia dopytu a ceny zlata dosahovali
historické maximá v očakávaní pomalého hospodárskeho oživenia po pandémii (Le, T. H., Do, H.
X., Nguyen, D. K., & Sensoy, A., 2021). Vplyvom spomalenia globálnej ekonomickej aktivity sa
znížili aj ceny základných kovov. Pandémia mala za následok výrazné zmeny v dopyte po energii
a kovoch. Na rozdiel od toho nedošlo k výraznému poklesu cien poľnohospodárskych komodít,
ktoré nie sú bezprostredne spojené s ekonomickým rastom (Ezeaku, H., Asongu, S., & Nnanna, J.,
2020). Vzhľadom na vyššiu príjmovú elasticitu je dopyt po energiách a kovoch citlivejší
na hospodársky pokles v porovnaní s poľnohospodárskymi komoditami.
V dôsledku pandémie vzniklo množstvo literatúry, ktorá skúma dopady globálnej pandémie Covid19 na komoditné trhy. Dmytrow a kol. (Dmytrów, K., Landmesser, J., & Bieszk-Stolorz, B., 2021)
hodnotia podobnosti medzi dennými prípadmi Covid-19 a časovými radmi cien energetických
komodít. Rovnako i Mhalla (Mhalla, M., 2020) zistil, že pandémia má veľké dôsledky na globálny
trh s ropou. Výsledky štúdie Musa a kol. (Musa, K.S., Rabiu, M., Nafisa, M., & Muktari, M., 2020)
potvrdzujú negatívny vplyv počtu prípadov infikovaných novým koronavírusom na ceny ropy, ale
z dlhodobého hľadiska pozitívny vplyv na index cien potravín. Z krátkodobého hľadiska boli
výrazne negatívne ovplyvnené ceny ropy ako aj index cien potravín. Na druhej strane štúdia Cui
a kol. (Cui, J., Goh, M., & Zou, H., 2021) analyzuje časovo-frekvenčnú závislosť, vysoko rizikové
prelievania a dynamické prepojenia medzi budúcnosťou ropných a komoditných trhov v Číne
pomocou modelu DECO-FIAPARCH, ktorý predstavuje metódu vlnkovej koherencie
a kvantilovej prepojenosti. Podobne Hung (Hung, N. T., 2021) študuje vplyvy cien ropy na trhy
poľnohospodárskych komodít pred a počas pandémie Covid-19. Zhu a kol. (Zhu, B., Lin, R., Deng,
Y., Chen, P., & Chevallier, J., 2021) študujú sektorovo vyvolaný rizikový efekt nákazy medzi
globálnymi energetickými a poľnohospodárskymi sektormi počas globálnej krízy Covid-19.
Navyše podľa štúdie od Ge a Tang (Ge, Y., & Tang, K., 2020) sú ceny komodít výrazne
ovplyvnené šokom z neistoty. Na druhej strane štúdia Sharif a kol. (Sharif, A., Aloui, C., &
Yarovaya, L., 2020) skúma vzťah šírenia koronavírusu, šoku z volatility cien ropy, rizika
akciového trhu, geopolitického rizika a neistoty hospodárskej politiky v USA. Rovnako Sun a kol.
(Sun, T. T., Su, C. W., Mirza, N., & Umar, M., 2021) skúmajú úlohu neistoty obchodnej politiky
v cenách poľnohospodárskych komodít pomocou úplnej a čiastkovej vzorky rolovacích testov
Grangerovej kauzality. Výsledky štúdie naznačujú pozitívny aj negatívny vplyv na ceny
poľnohospodárskych komodít. Taktiež signalizujú, že neistota obchodnej politiky by mohla zmeniť
ponuku a dopyt po poľnohospodárskych komoditách čo by malo za následok kolísanie cien.
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Ako už bolo spomenuté od svojho vzniku si nový koronavírus vyžiadal širokú pozornosť médií,
keďže je jednou z najdiskutovanejších tém na celom svete. Správy a ukazovatele súvisiace
s pandémiou patria medzi faktory, ktoré môžu taktiež ovplyvniť ceny komodít. Je dôležité
poznamenať, že médiá zohrávajú dôležitú úlohu pri prenose informácií (Tchuenche, J. M., &
Bauch, C. T., 2012). Úloha médií v čase pandémie je dôležitá aj v súvislosti s ekonomickými
a finančnými dopadmi. Napr. štúdia od Mairal (Mairal, G., 2011) dokazuje, že médiá zohrávajú
dôležitú úlohu pri okamžitom prenose informácií a poskytujú svetlo o vývoji pandémie, jej
nepriateľských škodách, ekonomických a finančných dôsledkoch a verejnej panike.
Predchádzajúce štúdie tiež naznačujú, že finančné trhy reagujú na najdôležitejšie správy v médiách
(Ederington, L. H., & Lee, J. H., 1994). V súčasnosti sa uskutočnilo množstvo štúdií, ktoré skúmajú
vplyv determinantov pandémie Covid-19 na finančné trhy a komoditné trhy. Napríklad štúdia
od Atri a kol. (Atri, H., Kouki, S., & Gallali, M. I., 2021) dokazuje, že ceny ropy boli na rozdiel
od cien zlata citlivé na zlé správy o pandémii. Bannigidadmath a Narayan (Bannigidadmath, D., &
Narayan, P. K., 2021) analyzujú či investori oceňujú rizikový faktor pesimizmu z ekonomických
správ v priereze výnosov z termínovaných obchodov s komoditami. Na druhej strane Salisu a kol.
(Salisu, A. A., Akanni, L., & Raheem, I., 2020) našli pozitívny vzťah medzi výnosmi komodít
a globálnym indexom strachu z pandémie, pričom zistili, že výnosy komodít sa zvyšujú s rastúcim
strachom z nového koronavírusu. Umar a kol. (Umar, Z., Gubareva, M., Naeem, M., & Akhter, A.,
2021) skúmali vplyv paniky vyvolanej pandémiou Covid-19 na volatilitu cien komodít. Sadefo
a kol. (Sadefo Kamdem, J., Bandolo Essomba, R., & Njong Berinyuy, J., 2020) zistili, že počet
potvrdených prípadov a úmrtí v dôsledku koronavírusu ovplyvňuje volatilitu cien komodít. Yousef
a Shehadeh (Yousef, I. & Shehadeh, E., 2020) dokázali, že nárast prípadov koronavírusu zvyšuje
volatilitu výnosov zlata pomocou modelov GARCH a GJR-GARCH. Aby sme to zhrnuli, úloha
médií počas globálnej pandémie je veľmi dôležitá, keďže správy spojené s novým koronavírusom
môžu ovplyvniť ceny komodít.

3.2 Dopady pandémie Covid-19 na prepojenie finančných a komoditných trhov
Ako sme už podotkli v predchádzajúcej kapitole, v posledných rokoch bol zaznamenaný značný
rozmach štúdií prepojenosti medzi finančnými a komoditnými trhmi. Niekoľko štúdií dokazuje
skutočnosť, že komoditné trhy a iné trhy sú vysoko prepojené (Zhang, D., & Broadstock, D. C.,
2020). Finanční investori čoraz viac klasifikujú komodity ako hlavnú triedu aktív a pojem
„financializácia“ komodít alebo komoditných trhov sa stal príťažlivý nielen pre akademikov,
tvorcov politík ale i samostatných investorov (Zhang, J., Lai, Y., & Lin, J., 2017). Financializácia
komoditných trhov sa taktiež stala jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú ceny komodít (Yang, B.,
Pu, Y., & Su, Y., 2020). Globálna pandémia Covid-19 spôsobila šok na medzinárodných
finančných a komoditných trhoch, čo vo veľkej miere ovplyvnilo taktiež prepojenosť a vzájomné
závislosti medzi trhmi. Existujú dôkazy, že v čase nepokojov a neistoty, ako bola napr. globálna
finančná kríza v roku 2008, je prepojenie medzi akciovými trhmi a poľnohospodárskymi
komoditami kritické (Salisu, A. A., Akanni, L., & Raheem, I., 2020; Aït-Youcef, C., 2019).
Za následky krízy môžu byť považované napr. značná volatilita, zvrat cien komodít a neistota
na finančných trhoch (Antonakakis, N., Chatziantoniou, I., & Filis, G., 2017). Je zrejmé, že
globálna pandémia Covid-19 viedla k zvýšeniu neistoty, volatility a rizika na celom svete. Ako
príklad môžeme uviesť štúdiu od Bakas a Triantafyllou (Bakas, D., & Triantafyllou, A., 2020),
ktorí skúmajú vplyv neistoty súvisiacej s pandémou Covid-19 na volatilitu komoditného trhu.
Výsledky dokazujú silný negatívny vplyv na volatilitu komodít spôsobenú pandémiou. Podobne,
Ahmad a kol. (Ahmand, W., Hernandez, A. J., Sainia, S., & KumarMishra, R., 2021) skúmajú
úlohu prelievania implikovanej volatility ropy, zlata a akciového trhu s americkými akciovými
sektormi. Naopak, Adekoya a kol. (Adekoya, O. B., Oliyide, J. A., & Oduyemi, G. O., 2021)
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dokazujú, že pandémia zohrala významnú úlohu pri šírení rizika medzi komoditnými a finančnými
trhmi. Preto je štúdium prepojenosti a vzájomných závislostí medzi finančnými a komoditnými
trhmi obzvlášť veľmi dôležité počas globálnej pandémie Covid-19.
V dôsledku toho sa objavilo množstvo literatúry zameranej na vzájomne vzťahy a závislosti medzi
finančnými a komoditnými trhmi v čase globálnej krízy Covid-19. Napr. Adekoya a Oliyide
(Adekoya, O. B., & Oliyide, J. A., 2021) študujú vplyv pandémie Covid-19 na prepojenie naprieč
komoditnými a finančnými trhmi pomocou modelu TPV-VAR. Podobne, Lin a Su (Lin, B., & Su,
T., 2021) skúmajú dôsledky pandémie Covid-19 na prepojenia medzi trhmi. Zistenia ukazujú, že
počas prvých dvoch mesiacov prepuknutia ochorenia Covid-19 došlo k výraznému zvýšeniu
celkovej prepojenosti na trhoch s energiami, hoci následne prepojenosť opäť klesla
na predchádzajúcu úroveň. Wang a kol. (Wang, J., Shao, W., & Kim, J., 2020) tvrdia, že pandémia
Covid-19 ovplyvňuje vzájomnú koreláciu medzi trhmi s ropou a poľnohospodárstvom. Na druhej
strane štúdia od Corbert a kol. (Corbet, S., Larkin, C. J., & Lucey, B. M., 2020) dokazuje, že počas
globálnej pandémie neexistuje žiadna podstatná korelácia medzi zlatom alebo bitcoinom
a čínskymi akciovými trhmi. Okrem toho Amar a kol. (Amar, A. B., Belaid, F., Youssef, A. B.,
Chiao, B. & Guesmi, K., 2021) skúmajú prelievanie a spoločné pohyby medzi cenami komodít
a akcií v hlavných krajinách produkujúcich a spotrebujúcich ropu. Zistenia ich štúdie ukazujú, že
hoci údaje naznačujú vysoký stupeň vzájomnej závislosti medzi skúmanými trhmi, čínske
a saudskoarabské akciové trhy sa zdajú byť len voľne prepojené. Gharib a kol. (Gharib, C.,
Mefteh-Wali, S., & Jabeur, S. B., 2021) dokazujú, že prepojenia medzi cenami ropy a cenami iných
komodít sa počas pandémie drasticky zmenili a sú určené na investičné techniky, ako je krížový
hedžing a špekulácie. Podobne Sifat a kol. (Sifat, I., Ghafoor, A., & Ah Mand, A., 2021) skúmajú
pandémiu Covid-19 a špekulácie s komoditami vrátane energií, drahých kovov
a poľnohospodárskych futures. Poskytujú dôkazy, že v čase krízy a najmä od vypuknutia pandémie
Covid-19 sú špekulácie s energiou a drahými kovmi čoraz častejšie. Na druhej strane Ji a kol. (Ji,
Q., Zhang, D., & Zhao, Y., 2020) vyhodnotili bezpečnú úlohu aktív počas globálnej krízy Covid19. Zistenia ukazujú, že futures na zlato a sójové bôby majú počas krízy silnú úlohu „bezpečného
prístavu“. Okrem toho Maghyereh a Abdoh (Maghyereh, A., & Abdoh, H., 2020) zistili, že aj
sentiment investorov ovplyvňuje ceny komodít. Podľa Ezeaku a kol. (Ezeaku, H., Asongu, S., &
Nnanna, J., 2020) investície do komodít môžu byť menej likvidné a volatilnejšie, keďže Covid-19
naďalej narúša smerovanie globálnej ekonomiky. Na druhej strane, Shaikh (Shaikh, I., 2021)
dokazuje, že komoditné trhy na celom svete sa otriasli obavami z choroby Covid-19 viac ako bežné
akcie, keďže nové potvrdené prípady začali celosvetovo pribúdať. V súvislosti s prepuknutím novej
choroby koronavírusu následne prišlo k zvýšeniu úrovne neistoty na trhoch s prírodnými zdrojmi
ako je ropa a zlato čo viedlo k zníženiu spotreby a investícií do komodít. Podobne Bahloulal
a Khemakhem (BahloulaI, S., & Khemakhem, I., 2021) študujú dynamickú súvislosť medzi
volatilitou komodít a indexmi islamských rozvojových a rozvíjajúcich sa trhov a výnosmi pred
a po pandémii Covid-19. Z literatúry je teda zrejmé, že vzájomné závislosti medzi finančnými
a komoditnými trhmi sú počas globálnej pandémie mimoriadne kritické.
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4 Metodologický aparát
K analýze vzťahov medzi finančnými trhmi a komoditnými trhmi je potrebné využiť adekvátny
metodický aparát. Vhodnými modelmi, ktoré riešia vzťahy medzi skúmanými premennými sú
modely vektorovej autoregresie (VAR). Tieto zároveň odhaľujú závislosť jednotlivých
premenných od navzájom posunutých hodnôt, a tak zaisťujú previazanosť sledovaných časových
radov. Modely vektorovej autoregresie predstavujú viacrovnicové modely, v ktorých každá
premenná je endogénnou premennou závislou od vlastných oneskorených hodnôt a zároveň
od oneskorených hodnôt ostatných premenných v modeli. Sú teda tiež vhodným nástrojom
k riešeniu problému endogenity. Špeciálnym prípadom modelu vektorovej autoregresie je
vektorový model s korekčným členom (VECM). Modely VECM boli neskôr vylepšené tak, aby
popisovali nelineárne a asymetrické vzory v prenose cien a boli vyvinuté asymetrické kointegračné
modely. Rozhodnutie o použití konkrétneho modelu si vyžaduje v prvom rade znalosť stacionarity
sledovaných časových radov.

4.1 Stacionarita časových radov
Stacionarita časových radov je nevyhnutným predpokladom pre výber vhodného metodického
aparátu a odhad parametrov modelu. Ak sú časové rady nestacionárne, je potrebné najskôr časové
rady diferencovať a dosiahnuť tak ich stacionaritu. Použitie diferencovaných časových radov
následne ovplyvňuje aj výslednú interpretáciu parametrov modelu. Diferenciáciou časových radov
sa analýza dlhodobého vzťahu medzi časovými radmi obmedzuje na analýzu vzťahu medzi rastom
alebo tempom rastu premenných. Sú však prípady kedy i nestacionárne časové rady môžu byť
použité na sledovanie dlhodobých vzťahov medzi premennými, a to za podmienky, že medzi
nestacionárnymi časovými radmi existuje kointegračný vzťah. Časové rady sú kointegrované
vtedy, ak medzi nimi existuje stacionárny vzťah, ktorý v sebe zahŕňa informáciu o dlhodobom
vývoji spolu s krátkodobou informáciou získanou z poznania dynamiky diferencovaných časových
radov. Ak predpokladáme stochastické procesy {Yt}, ich realizáciu teda časový rad Yt a počet
pozorovaní v časovom rade n, potom stacionarita môže byť:




striktná, ak požaduje nemennosť skúmanej náhodnej premennej v čase a teda ak pre
ktorékoľvek t z indexovej množiny T={0, ±1, ±2,...} a akékoľvek reálne číslo k, pre ktoré
platí
ti  k  T , i  1, 2,...n
platí, že
F Yt1 , Yt2 ,..., Ytn   F (Yt1  k , Yt2  k ,..., Ytn  k )
(1)
kde F(.) je združená distribučná funkcia.
slabá, ktorá je chápaná ako nemennosť základných štatistických mier skúmanej náhodnej
premennej v čase, teda jej:
strednej hodnoty
rozptylu
kovariancie

E(Yt) = μ
var(Yt) = E(Yt − μ)2 = σ2
γk= E[(Yt − μ)(Yt+k − μ)]

(2)
(3)
(4)

kde T predstavuje indexovú množinu času, Y(t) je v čase usporiadaná postupnosť
náhodných veličín, ktorú voláme časový rad.
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Podľa počtu diferencií, ktoré boli potrebné k stacionarizovaniu časového radu, potom môžeme
rozlišovať nestacionárne časové rady integrované rádu k (yt ~ I(d)), ak bolo potrebné d-násobné
diferencovanie pôvodného nestacionárneho časového radu, k jeho prevedeniu na stacionárny
časový rad. Stacionárny časový rad tak bude označený ako I(0), pretože nie je nevyhnutné ho
diferencovať. Časové rady integrované prvého rádu I(1) obsahujú jeden jednotkový koreň a je
potrebné získať prvé diferencie pôvodných hodnôt.
∆Yt = (Yt − Yt−1)

(5)

Časové rady integrované rádu dva I(2) by potom obsahovali dva jednotkové korene, je teda
potrebné aby boli diferencované dva krát.
∆∆Yt = ∆(Yt − Yt−1)

(6)

K testovaniu prítomnosti jednotkového koreňa sa využívajú testy stacionarity a testy jednotkových
koreňov. Existuje niekoľko testov, ktoré sú používané na zistenie stacionarity časových radov.
V našej analýze využijeme Rozšírený Dickey-Fullerov test (Augmented Dickey-Fuller alebo ADF
test) (Dickey, D. A., & Fuller, W. A., 1979).
Rozšírený Dickey-Fullerov test testuje nulovú hypotézu, ktorá hovorí, že premenná obsahuje
jednotkový koreň a alternatívnou hypotézou je, že premenná je tvorená stacionárnym procesom.
Voliteľne je možné zahrnúť, alebo vylúčiť konštantu, zahrnúť trend a zahrnúť oneskorené hodnoty
zmien premennej do regresie. Dickey-Fullerov test je postavený na regresnom modeli
Yt = α + ρYt − 1 + δt + ut

(7)

Takýto model však pravdepodobne bude trpieť problémom sériovej korelácie, preto bol vyvinutý
rozšírený Dickey–Fullerov test, ktorého rovnica je
∆Yt = α + βYt − 1 + δt + ζ1∆Yt − 1 + ζ2∆Yt − 2 + ꞏ ꞏ ꞏ + ζk∆Yt − k + εt

(8)

kde k je počet oneskorení (Hamilton, J. D., 1994).
Ďalším testom prítomnosti jednotkového koreňa je Phillips-Perronov test (PP). Podobne ako ako
rozšírený Dickey-Fullerov test, aj Phillips-Perronov test testuje nulovú hypotézu, že časový rad
obsahuje jednotkový koreň. Tiež sa snaží riešiť problém sériovej korelácie, avšak zatiaľ čo
rozšírený Dickey-Fullerov test rieši tento problém zavedením oneskorení ako regresorov
v testovacej rovnici, Phillips-Perronov test využíva neparametrickú korekciu štatistiky t-testu
(Phillips, P., & Perron, P., 1988).
Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch testov jednotkových koreňov, Kwiatkowski–Phillips–
Schmidt–Shinov test (KPSS) sa používa na testovanie nulovej hypotézy, že časový rad je
stacionárny okolo deterministického trendu oproti alternatívnej hypotéze, ktorou je existencia
jednotkového koreňa (Kwiatkowski, D., Phillips, P., Schmidt, P., & Shin, Y., 1992).
Yt = rt + βt + εt.

(9)

Test KPSS je založený na lineárnej regresii, ktorá obsahuje deterministický trend (βt), proces
náhodnej prechádzky (rt) a stacionárnu chybu (εt).
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4.2 Kointegrácia časových radov
Ak medzi dvomi alebo viacerými časovými radmi existuje rovnovážny stav, od ktorého sa časové
rady odchyľujú iba v krátkodobom horizonte a následne sa vrátia do svojho ekvilibria, potom
hovoríme, že časové rady sú kointegrované (Engle, R.F., & Granger, C.W.J, 1987).
Kointegrácia je štatistický atribút časových radov Xt a Yt integrovaných rádu 1 (sú teda stacionárne
v prvých diferenciách). Xt a Yt sú kointegrované, ak existuje taký parameter c a β, že εt je
stacionárne:
𝑌𝑡 = 𝑐 + 𝛽𝑋𝑡 + 𝜀𝑡

(10)

Koncept kointegrácie je kľúčovým pri analýze nestacionárnych časových radov, nakoľko bežné
prostriedky analýzy sú na regresiu s nestacionárnymi časovými radmi nespoľahlivé a môžu
indikovať tzv. falošnú regresiu. Problém tzv. zdanlivej alebo falošnej regresie načrtli Granger
a Newbold (Granger, C.W.J., & Newbold, P., 1974). Ide o prípad kedy klasická metóda najmenších
štvorcov môže indikovať vysokú preukaznosť regresnej závislosti a napriek tomu je závislosť
zdanlivá a medzi radmi chýba akékoľvek spojenie.
4.2.1

Vektorový model s korekčným členom

Dôležitosť kointegrácie časových radov sa prejaví najmä ak chceme odlíšiť krátkodobé a dlhodobé
vzťahy medzi časovými radmi. Za týmto účelom potom využívame vektorové modely s korekčným
členom (vector error correction models, VECM). VECM sú špecifikáciou VAR modelov, ktorú
využívame pri kointegrovaných časových radoch. Výhodou týchto modelov je, že umožňujú
sledovať simultánne vzťahy medzi jednotlivými premennými. VAR modely predstavujú schému,
pri ktorej možno zahrnúť viacero premenných do modelu a závisle premenná je funkciou jej
vlastných minulých hodnôt a minulých hodnôt ostatných premenných zahrnutých v modeli.
VAR(p) môžeme zapísať nasledovne:
Yt  c  AY
1 t 1  ...  ApYt  p   t

(11)

p

Yt  c   AjYt  j   t
j 1

(12)

kde: Y je vektor premenných, c je vektor konštánt, A matica koeficientov a ε je vektor náhodných
zložiek modelu. V prípade ak sledované časové rady sú nestacionárne, je potrebné pracovať s ich
prvými diferenciami. Tým však strácame dôležitú informáciu o dlhodobom období. Zahrnutím
dlhodobého vzťahu do modelu získame model VECM.
p 1

Yt  c  Yt 1    j Yt  j   t
j 1

(13)

kde: П nová matica koeficientov, ktorá je zobrazením pôvodných matíc koeficientov A.
Našim cieľom je testovať hodnosť matice П, ktorá obsahuje informácie o počte kointegračných
vzťahov, pričom môžu nastať situácie:
1. h(П) = 0 časové rady nie sú kointegrované a neexistuje medzi nimi žiaden dlhodobý vzťah
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2. h(П) = 1 existuje práve jeden kointegračný vzťah
3. 1 < h(П) < n počet kointegračných vzťahov je rovný hodnosti П. Pre n-rozmerný vektor Yt teda
môže existovať až n-1 lineárne nezávislých kointegračných vektorov, tento počet sa nazýva
kointegračná hodnosť (cointegrating rank) vektora Yt. Z toho vyplýva, že ak poznáme počet
nenulových vlastných hodnôt matice, potom poznáme aj počet nezávislých kointegračných
vzťahov (Hamilton, J. D., 1994).
K zostaveniu regresného modelu je potrebné najskôr odhadnúť vhodný počet oneskorení resp.
„lagov“ sledovaných premenných. K odhadnutiu počtu lagov modelu sa používajú informačné
kritériá ako Akaikeho informačné kritérium (AIC), Schwarz Bayesovo informačné kritérium
(SBIC), Hannan Quinnovo informačné kritérium (HQ), konečná chyba predikcie (FPE) alebo
sekvenčne modifikovaný LR štatistický test (LR). Výsledky vyššie spomenutých informačných
kritérií budeme brať do úvahy aj v našich analýzach. Na základe výsledkov testov kointegrácie sa
rozhodneme o zahrnutí korekčného člena a odhadneme model VAR resp. VECM. Ak sa preukáže
existencia dlhodobého vzťahu medzi časovými radmi, potom je možné použiť VECM model.
V prípade neexistencie kointegračného vektoru, využijeme VAR model odvodený z diferencií
časových radov. Po odhadnutí celého modelu prevedieme test stability modelu VAR (resp.
VECM), Lagrangeov test autokorelácie rezíduí a Jarque-Berra test normality. Lagrangeovým
testom overujeme prítomnosť autokorelácie rezíduí vo VEC modeloch. Prítomnosť autokorelácie
vedie k nesprávnemu odhadu štandardnej chyby a následne aj ku skresleným koeficientom
v rovnici VEC modelu. Nulovou hypotézou je, že rezíduá nie sú autokorelované. Ak testovacia
štatistika je vysoká, tak nulovú hypotézu zamietame, čo znamená, že rezíduá sú autokorelované.
Jarque-Berra test normality testuje nulovú hypotézu, ktorá tvrdí, že dáta pochádzajú z normálneho
rozdelenia. Ak hodnota testovacej Jarque-Berra štatistiky je nízka, tak nulovú hypotézu
nezamietame.
4.2.2

Funkcia reakcie na impulz

Pri interpretácií výsledkov VAR modelov sa často používa reakčná funkcia, v literatúre
označovaná ako funkcia reakcie na impulz (impulse-response function, IRF). Impulse-response
funkcia vyjadruje vplyv neočakávaných dočasných zmien premennej na ostatné premenné
v systéme. Je to účinný nástroj v empirickej analýze a vizualizácii šokov jedného regresora na
skúmanú premennú. Umožňuje odhadnúť, ako sa intenzita prenosu šoku medzi premennými mení
v čase, od okamihu vzniku danej zmeny.
Ako uvádza Lin (Lin, J.L., 2006), nech Yt je k-dimenzionálny vektor generovaný podľa:
𝑌
𝐼

𝐼

𝐴 𝑌
𝐴 𝐵

⋯ 𝐴 𝑌
𝐴 𝐵 ⋯

𝑈
𝜙 𝐵 𝑈
𝐴 𝐵 𝜙 𝐵

∑

𝜙𝑈

(14)
(15)

Kde cov(Ut)=Σ,Φi je koeficient kĺzavého priemeru (MA) predstavujúci impulznú odozvu.
Presnejšie Φjk,i predstavuje odpoveď premennej j na jednotkový impulz v regresore k, ku ktorému
došlo pred obdobím i. Funkcie impulznej odozvy sa používajú na vyhodnotenie účinnosti zmien
vo vybraných premenných na skúmanú premennú.
Je potrebná transformácia, ako napr. Choleskeho rozklad. Nech P je dolná trojuholníková matica
taká, že Σ=PP’ potom rovnicu (14) je možné prepísať ako

41

𝑌

∑

Ѳ𝑤

(16)

kde Θi=ΦiP,wt=P-1Ut, a E(wtwt‘)=I
Nech D je diagonálna matica s rovnakými uhlopriečkami s P a W = PD-1, Λ = DD’ . Po niekoľkých
úpravách získavame rovnicu
𝑌

𝐵 𝑌

𝐵𝑌

⋯

𝐵 𝑌

𝑉

(17)

kde B0 = Ik – W-1, W = PD-1, Bi =W-1 Ai. B0 je dolná trojuholníková matica s 0 uhlopriečkami.

4.2.3

Autoregresný model rozložených časových oneskorení

K testovaniu prítomnosti dlhodobého vzťahu medzi časovými radmi využijeme aj ARDL bounds
test, vyvinutý autormi Pesaran, Shin a Smith (Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J., 2001).
ARDL model, je autoregresným modelom s rozloženými časovými oneskoreniami (autoregressive
distributed lag model), ktorý umožňuje odhadnúť dlhodobé a krátkodobé parametre súčasne a má
niekoľko výhod oproti štandardným kointegračným metódam. Použitie ARDL je vhodné
na riešenie problému endogenity. Pesaran a Shin (Pesaran, M. H., & Shin, Y., 1999) tvrdia, že
vhodná špecifikácia modelu ARDL je dostatočná na to, aby súčasne korigovala sériovú koreláciu,
ako aj problém endogenity. Tento problém je relevantný pre naše odhady, pretože v našich dátach
môže byť prítomná endogenita. Okrem toho ďalšou výhodou je, že prístup ARDL umožňuje rôzny
počet oneskorení pre každý regresor. Na rozdiel od iných metód postup ARDL nevyžaduje
testovanie poradia integrácie, pretože ho možno použiť bez ohľadu na to, či sú časové rady
stacionárne I(0), stacionárne v prvých diferenciách I(1) alebo navzájom kointegrované (Pesaran,
M. H., Shin, Y., & Smith, R. J., 2001). Quattara (Quattara, B., 2004) však tvrdí, že ak sú v modeli
prítomné premenné I(2), vypočítané F štatistiky poskytnuté Pesaran a kol. (Pesaran, M. H., Shin,
Y., & Smith, R. J., 2001) sa stávajú neplatnými. Aby sme sa uistili, že žiadna z premenných nie je
integrovaná rádu I(2) alebo vyššom, testujeme stacionárnosť časových radov a ich prvé diferencie.
Existencia dlhodobého vzťahu sa potom testuje na základe postupu testovania hraníc ARDL.
Všeobecný tvar modelu ARDL (p, q, ... .., q) je nasledujúci:
𝑦

𝑐

𝑐𝑡

∑

∑

𝜙𝑦

𝛽𝑥

𝑢

(18)

kde y je závislá premenná, x je nezávislá premenná, p je počet optimálnych oneskorení závislej
premennej a q predstavuje počet optimálnych oneskorení každej vysvetľujúcej premennej.
Konštantu c0 a trend c1t je možné pridať na základe empirických výsledkov. Po reparametrizácii
vo forme korekcie podmienených chýb dostaneme:
∆𝑦

𝑐

𝑐 𝑡

𝛼 𝑦

𝜃𝑥

∑

𝜓 ∆𝑦

∑

𝜓 ∆𝑥

𝑢

(19)

kde α vyjadruje rýchlosť prispôsobenia závislej premennej na krátkodobý šok, θ predstavuje
dlhodobé a ψ krátkodobé koeficienty. Pesaran a kol. (Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J.,
2001) navrhli dva typy kritických hodnôt pre danú hladinu významnosti. Prvý typ predpokladá, že
všetky premenné v modeli sú I(1), a druhý platí za predpokladu, že všetky zahrnuté premenné sú
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I(0). Nulová hypotéza o neexistencii kointegrácie sa zamieta, ak vypočítaná F-štatistika prekročí
hornú hranicu. Ak je vypočítaná F štatistika pod dolnou hranicou, nulovú hypotézu o žiadnom
dlhodobom vzťahu nemožno zamietnuť a model ARDL by sa mal odhadnúť v prvých diferenciách
bez korekčného člena. Ak je štatistika F medzi týmito dvoma hranicami, výsledok je
nepresvedčivý. Okrem toho je potrebné vykonať niekoľko diagnostických testov na kontrolu
stability modelu, sériovej korelácie, heteroscedasticity a normality chýb.

4.3 Dynamické podmienené korelácie
Dynamické podmienené korelácie (Dynamic Conditional Correlations, DCC) budú modelované
pomocou DCC-GARCH modelu. Modely GARCH sú špeciálne navrhnuté na modelovanie
a predpovedanie podmienenej variancie. Pozostávajú z dvoch rovníc, 1. rovnice podmieneného
rozptylu a 2. rovnice podmieneného priemeru. Pre rovnicu podmieneného priemeru použijeme
autoregresívny (AR) model. Doteraz je v literatúre na modelovanie volatility finančných výnosov
najčastejšie používaný model AR. V našich analýzach budeme využívať autoregresný proces
prvého rádu, AR (1), takže výnosy v predchádzajúcom období budú použité na predikciu výnosov
aktuálneho obdobia:
𝑟

𝛽

𝛽𝑟

𝜀

𝑝𝑟𝑖č𝑜𝑚 𝜀

𝑖. 𝑖. 𝑑. 0, 𝜎

𝑎 |𝜃|

1

(20)

Rezíduá odhadovanej rovnice sa potom testujú na prítomnosť efektov ARCH. Na tento účel môže
slúžiť test Lagrangeovho multiplikátora (LM) na autoregresívnu podmienenú heteroskedasticitu
v rezíduách. Druhým predpokladom, ktorý je potrebné splniť, aby bolo možné odhadnúť model
GARCH(1,1), je zhlukovanie volatility. To je možné ilustrovať na jednoduchom grafickom
znázornení.
Rozptyl závislej premennej je modelovaný ako funkcia minulých hodnôt závislej premennej
a nezávislých alebo exogénnych premenných. Modely GARCH umožňujú, aby odchýlka nebola
závislá len od minulých šokov, ale aby bola závislá aj od jej najnovšej odchýlky. Reprezentácia
podmieneného rozptylu GARCH (q,p) ako ju uvádza (Bollerslev, T., 1986) môže byť
špecifikovaná nasledovne:
𝜎

𝜔

∑

𝑎

∑

𝛽𝜎

(21)

kde: t2 je podmienený rozptyl v čase t, , I, j sú koeficienty, t-12 predstavuje ARCH člen, t-12
je GARCH člen a musí platiť, že: i + j < 1;  > 0, i > 0 a j > 0.
Model GARCH (p, q) udáva počet oneskorených štvorcov rezíduí („p“) a počet oneskorení ich
rozptylov („q“) zahrnutých v modeli.
Po identifikácií a vhodnej špecifikácií GARCH modelu, v ktorom sa nepreukázal výskyt
dodatočnej heteroskedasticity, využijeme test na prítomnosť DCC efektu (Engle, R., & Sheppard,
K.). Nulovou hypotézou tohto testu je rovnosť konštantných podmienených korelácií
a dynamických podmienených korelácií. Alternatívna hypotéza hovorí o prítomnosti dynamickej
korelácie medzi premennými. Po odhadnutí DCC-GARCH modelu, významnosť komponentov
DCCα a DCCβ naznačuje, že odhady získané týmto modelom sú dynamické a líšia sa v čase. DCCα
meria vplyv krátkodobej volatility a DCCβ meria pretrvávajúci účinok šokového vplyvu
na podmienené korelácie. Súčet DCCα a DCCβ je menší ako jedna, čo naznačuje, že podmienené
korelácie v modeloch nie sú konštantné v čase.
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Konštrukcia modelu je nasledovná (Engle, R., 2002):
𝑦
𝐶𝑥
𝜀

(22)

𝜀

𝐻 𝑣

(23)

H

𝐷 𝑅𝐷

(24)

𝑅
𝑄

𝑑𝑖𝑎𝑔 𝑄
1 𝜆

𝑄 𝑑𝑖𝑎𝑔 𝑄
𝜆 𝑅 𝜆 ∈

1∈

𝜆 𝑄

(25)
(26)

Kde:
Yt = m × 1 vektor závisle premenných
C = m × k matica parametrov modelu
Xt = k × 1 vektor nezávisle premenných
𝐻 = Choleského faktor variančno-kovariančnej matice Ht
Dt = diagonálna matica podmienených štandardných odchýlok
Qt = n × n podmienená variančno-kovariančná matica rezíduí
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5 Empirické výsledky
Nasledujúca kapitola predstavuje empirické výsledky analýzy prepojení medzi finančnými
a komoditnými trhmi. V prvej časti sa zameriavame na analýzu väzieb medzi finančnými
a komoditnými trhmi. Niet pochýb o tom, že pandémia Covid-19 mala obrovský vplyv na naše
životy, vrátane dopadu na komoditné trhy. V ďalšej časti sme sa preto zamerali na empirickú
analýzu vplyvov koronavírusu na komoditné trhy.

5.1 Väzby medzi finančnými a komoditnými trhmi
Skôr ako sme pristúpili k samotnej analýze vzťahov medzi komoditnými a finančnými trhmi, bolo
nevyhnutné skontrolovať základné štatistiky zozbieraných dát. Výsledky deskriptívnych štatistík
sú uvedené v Tabuľke 1.
Priemer predstavuje priemernú hodnotu komodít a indexových cien od januára 2011 do októbra
2020. Všetky mäkké komodity ako rezivo, bavlna, pšenica a káva majú kladnú špicatosť (špicatú
krivku). Na druhej strane ropa a zlato majú negatívnu špicatosť (sploštená krivka). V prípade
indexov majú rozvíjajúce sa trhy MSCI normálnu distribúciu, Shanghai Composite má pozitívnu
špicatosť a ostatné premenné majú negatívnu špicatosť. Šikmosť meria stupeň asymetrie radu
a na základe toho môžeme povedať, že rezivo, bavlna a káva majú kladnú šikmosť a olej WTI,
ropa Brent, pšenica a zlato majú normálnu šikmosť, taktiež takmer všetky indexy majú normálnu
šikmosť, okrem vznikajúceho MSCI indexu a EuroStoxx50, ktoré majú negatívny sklon. Maximum
a minimum predstavujú najvyššie a najnižšie hodnoty jednotlivých premenných.
Tabuľka 1: Deskriptívna štatistika komodít a indexov
Premenné
Ropa Brent
Rezivo
Bavlna
Pšenica
Káva
Zlato
Eurostoxx50
Moex
MSCIemerging
MSCIworld
S&P500
ShanghaiComposite
Premenné
Ropa Brent
Rezivo
Bavlna
Pšenica
Káva
Zlato
Eurostoxx50

Priemer
64.498
425.92
72.607
534.98
130.13
1426.1
3352.5
2241.4
1026.2
2004.5
2602.4
3016.4
Št. odchýlka
21.184
212.99
10.933
104.74
26.935
218.38
312.92

Medián
61.680
357.20
70.600
511.88
123.88
1344.7
3330.1
2107.9
1012.0
1932.8
2472.3
3078.2
C.V.
0.32844
0.50008
0.15058
0.19578
0.20698
0.15313
0.093338

Minimum
21.440
216.60
51.040
384.12
87.350
1114.5
2548.5
1237.4
709.19
1472.7
1633.0
1992.7
Šikmosť
0.87430
2.8760
0.68347
1.5276
0.97921
1.1304
0.42881

Maximum
116.12
1686.0
109.49
943.88
220.40
2061.4
4229.7
4024.0
1430.0
3164.0
4535.4
5166.4
Špicatosť
0.15169
9.7680
-0.14479
2.7553
0.38597
0.14887
0.11435
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Moex
MSCIemerging
MSCIworld
S&P500
ShanghaiComposite

659.79
143.75
382.70
680.40
525.49

0.29437
0.14008
0.19092
0.26145
0.17421

0.72336
0.52220
1.1610
0.97201
0.12206

-0.18523
0.29196
0.85813
0.33287
1.0553

Zdroj údajov: vlastné spracovanie údajov, Gretl

Deskriptívne štatistiky nám ukázali, že niektoré premenné sú vychýlené kladným smerom, niektoré
záporným. Naše údaje nepochádzajú z normálneho rozdelenia, predstavujú charakteristiky
finančných údajov s ostrým vrcholom a hrubými chvostmi.
Na podstúpenie testovacej procedúry pre dáta časových radov je potrebné ešte otestovať
stacionaritu časových radov (Keong, M. CH., 2014). Na tento účel sme sa rozhodli pre rozšírený
Dickey-Fullerov test a Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin test.
Tabuľka 2 uvádza výsledky rozšíreného Dickey-Fullerovho testu pre komodity a indexy. Podľa
tohto testu väčšina našich premenných nebola stacionárna okrem bavlny. To bol dôvod, prečo bolo
potrebné dáta diferencovať a výsledky ukazujú, že všetky naše údaje v ich rozdieloch sú
stacionárne aj na 1 % hladine významnosti, takže hypotézu H0 sme mohli zamietnuť.
Tabuľka 2: ADF test koreňových jednotiek

Premenné

Výsledky testu jednotkového koreňa komodít a indexov
Odhadovaná
Testovacie štatistiky
P-hodnota
hodnota
-2.117
-0.019
0.238
-2.392
-0.014
0.144
-3.208
-0.034
0.020
-2.565
-0.032
0.101
-1.944
-0.022
0.311
-0.776
-0.005
0.825
0.796
0.004
0.994
0.322
0.002
0.979

Rezivo
Ropa Brent
Bavlna
Pšenica
Káva
Zlato
S&P 500
MSCI world
MSCI emerging
markets
MOEX
Euro Stoxx 50
Shanghai Composite

Premenné
Rezivo
Ropa Brent
Bavlna
Pšenica
Káva
Zlato
S&P 500

-1.232

-0.010

0.661

0.737
0.003
0.992
-2.525
-0.034
0.110
-2.385
-0.022
0.146
Konečný výsledok: Údaje sa musia diferencovať
Výsledky testu jednotkového koreňa po diferencovaní
Testovacie štatistiky Estimated value
P-value
-9.639
-0.755
4.722e-018
-7.618
-0.767
6.328e-012
-16.156
-1.140
1.709e-038
-21.355
-1.041
1.498e-035
-19.900
-0.973
2.07e-035
-21.453
-1.048
1.561e-035
-22.532
-1.095
4.125e-035

Interpretácia
Nestacionárne
Nestacionárne
Stacionárne
Nestacionárne
Nestacionárne
Nestacionárne
Nestacionárne
Nestacionárne
Nestacionárne
Nestacionárne
Nestacionárne
Nestacionárne

Interpretácia
Stacionárne
Stacionárne
Stacionárne
Stacionárne
Stacionárne
Stacionárne
Stacionárne
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MSCI world
MSCI emerging
markets
MOEX
Euro Stoxx 50
Shanghai Composite

-21.394

-1.045

1.521e-035

Stacionárne

-19.920

-0.972

2.035e-035

Stacionárne

-19.982
-20.887
-18.979

-0.976
-1.019
-0.925

1.94e-035
1.374e-035
6.215e-035

Stacionárne
Stacionárne
Stacionárne

Zdroj údajov: vlastné spracovanie údajov, Gretl

Zatiaľ čo rozšírený Dickey-Fullerov test bol testom jednotkového koreňa, Kwiatkowski–Phillips–
Schmidt–Shin je testom stacionarity, ktorý nám napomáha zistiť, či sú naše údaje stacionárne.
Výsledky sú uvedené v Tabuľke 3 a môžeme skonštatovať, že všetky premenné sú nestacionárne
na 1 % hladine významnosti.
Tabuľka 3: KPSS test koreňových jednotiek
Výsledky testu stacionarity komodít a indexov
Premenné
Testovacie štatistiky
P-hodnota
Rezivo
2.837
< .01
Ropa Brent
1.783
< .01
Bavlna
0.421
< .01
Pšenica
1.149
< .01
Káva
1.835
< .01
Zlato
4.947
< .01
S&P 500
6.156
< .01
MSCI world
5.550
< .01
MSCI emerging markets
2.741
< .01
MOEX
6.460
< .01
Euro Stoxx 50
1.856
< .01
Shanghai Composite
1.299
< .01

Interpretácia
Nestacionárne
Nestacionárne
Nestacionárne
Nestacionárne
Nestacionárne
Nestacionárne
Nestacionárne
Nestacionárne
Nestacionárne
Nestacionárne
Nestacionárne
Nestacionárne

Zdroj údajov: vlastné spracovanie údajov, Gretl

5.1.1

Stanovenie počtu časových oneskorení

Ako uvádza tabuľka 4, kritérium AIC označuje 2 časové oneskorenia ako najvhodnejšie pre náš
súbor údajov. Najprv bolo potrebné odhadnúť štandardný VAR model s intervalmi časových
oneskorené 1-14, pretože v týždenných údajoch je vhodné použiť 14, 21 alebo 28 oneskorení.
Pri našom množstve pozorovaní je však najvhodnejšie určiť 14. Pretože sme zistili, že podľa testu
stacionarity sú naše dáta na prvom stupni rozdielu stacionárne, môžeme odhadnúť VAR model.
Na výber optimálneho počtu časových oneskorení sa najčastejšie používajú informačné kritérium
Akaike (AIC), SC (Schwarzovo kritérium) a ďalšie. Aby sme zistili, ktoré z množstva kritérií je
pre náš súbor údajov najlepší, použili sme vektorové autoregresné odhady, podľa ktorých
vyberáme Akaikeho informačné kritérium (tabuľka 4).
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Tabuľka 4: Veľkosť lagov
Lag
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

LogL
-28011.97
-21370.38
-20917.16
-20803.09
-20715.83
-20616.87
-20508.72
-20413.54
-20297.92
-20193.16
-20089.17
-19923.17
-19792.15
-19650.87
-19520.67

LR
NA
12859.93
850.9086
207.4495
153.5595
168.3236
177.6025
150.7092
176.2589
153.5444
146.3012
223.7690
168.9101
173.8400*
152.5365

FPE
7.42e+44
1.09e+31
2.40e+30*
2.79e+30
3.72e+30
4.69e+30
5.71e+30
7.45e+30
8.89e+30
1.13e+31
1.46e+31
1.42e+31
1.66e+31
1.88e+31
2.30e+31

AIC
137.3724
105.5215
104.0057*
104.1524
104.4305
104.6513
104.8271
105.0663
105.2055
105.3978
105.5940
105.4861
105.5498
105.5631
105.6307

SC
137.4904
107.0552
106.9551*
108.5176
110.2115
111.8480
113.4395
115.0945
116.6494
118.2575
119.8694
121.1773
122.6567
124.0857
125.5691

HQ
137.4191
106.1284
105.1728*
105.8797
106.7181
107.4991
108.2350
109.0345
109.7339
110.4864
111.2428
111.6952
112.3190
112.8925
113.5204

Zdroj údajov: vlastné spracovanie údajov. EViews 10

5.1.2

Kauzálny vzťah medzi finančnými a komoditnými trhmi

Na základe testovania stacionarity sme zistili, že časové rady sú nestacionárne, je potrebné ich
diferencovať za účelom dosiahnutia stacionarity. Diferencované rady sme potom použili pre
zostavenie VAR modelu s dvomi časovými oneskoreniami. Na základe VAR modelu sme následne
mohli pristúpiť k testu kauzality. Tabuľka 5 uvádza Engle-Grangerov test kauzality indexov na
komodity s nasledujúcimi výsledkami: Podľa nášho výpočtu môžeme zamietnuť hypotézu H0, že
neexistuje kauzálny vzťah medzi dvomi premennými v prípade indexu Euro stoxx 50 na bavlnu,
MOEX na bavlnu, S&P 500 na bavlnu, S&P 500 ropu a S&P 500 na zlato. Môžeme skonštatovať,
že ceny bavlny sú vedené cenou Euro stoxx 50, MOEX a S&P 500, ceny ropy sú vedené cenou
S&P 500 a ceny zlata sú vedené cenou S&P 500. Ostatné indexy nemajú žiadnu dlhodobú príčinnú
súvislosť a vplyv na komodity v Grangerovom zmysle.
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Tabuľka 5: Engle-Granger test kauzality: Vplyv indexov na komodity
Komodity
Ropa
Brent
Káva
Bavlna
Zlato
Rezivo
Pšenica

Pravd.

Eurostoxx
50
0.0703

Pravd.
Pravd.
Pravd.
Pravd.
Pravd.

0.2568
0.0141*
0.5066
0.2912
0.4869

Shanghai

S&P 500

0.0795

Indexy
MSCI
MSCI
emerging
world
0.2995
0.4086

0.9645

0.0304*

0.0984
0.0260*
0.8079
0.8714
0.4169

0.7444
0.8501
0.2941
0.5672
0.9028

0.2039
0.7903
0.0527
0.7433
0.1551

0.2541
0.0047**
0.0084**
0.7837
0.6291

MOEX

0.1628
0.1887
0.4672
0.5557
0.6686

Zdroj údajov: vlastné spracovanie údajov. EViews 10

Keď sa pozeráme na vplyv komodít na indexy, potvrdzuje sa nám, že ceny komodít vplývajú
na ceny indexov vo viacerých prípadoch, než je tomu v prípade vplyvu indexov na komodity. Tým
pádom sme mohli zamietnuť hypotézu kauzality H0 až pri piatich komoditách. Tabuľka 6 uvádza
výsledky Engle-Grangerovho testu kauzality v prípade cien komodít na ceny indexov. Táto tabuľka
naznačuje, že ceny ropy v dlhodobom horizonte ovplyvňujú ceny indexov MSCI emerging a MSCI
world. V oboch prípadoch sme mohli zamietnuť hypotézu H0 a prijať alternatívu na hladine
významnosti 1 %. Na druhej strane káva má na 5 % hladine významnosti vplyv len na MSCI
emerging. V prípade bavlny môžeme akceptovať hypotézu H0 v prípade Eurostoxx 50, MOEX,
Shanghai composite indexu a S&P 500, kde ceny bavlny nevedú k cenám týchto indexov. Ceny
bavlny však vedú k zmenám v cenách indexov MSCI emerging a MSCI world obe na 1 % hladine
významnosti. V prípade zlata naše výsledky ukazujú, že tak isto ako aj v prípade bavlny, cena zlata
vedie ceny indexov MSCI emerging aj MSCI world na 1 % úrovni významnosti. V prípade pšenice
sme dokázali zistiť kauzálny vzťah a vplyv cien reziva na ceny indexu MSCI world na 1 % úrovni
významnosti. Neexistuje žiadna kauzálny vzťah medzi cenami pšenice a akýmikoľvek indexovými
cenami, takže sme mohli prijať hypotézu H0.
Tabuľka 6: Engle-Granger test kauzality: Vplyv komodít na indexy
komodity
Ropa
Brent
Káva
Bavlna
Zlato
Rezivo
Pšenica

Shanghai

S&P 500

0.2196

Indexy
MSCI
MSCI
emerging world
2.E-15**
2.E-18**

0.1430

0.2697

0.7145
0.1382
0.4436
0.4511
0.7438

0.0314*
6.E-06**
3.E-05**
0.1013
0.5720

0.1693
0.5623
0.5491
0.5592
0.7934

0.8178
0.8199
0.5838
0.4750
0.7406

MOEX

Pravd.

Eurostoxx
50
0.0703

Pravd.
Pravd.
Pravd.
Pravd.
Pravd.

0.2052
0.4872
0.1136
0.5063
0.4869

0.6474
1.E-06**
9.E-05**
0.0007**
0.8145

Zdroj údajov: vlastné spracovanie údajov. EViews 10

Celkovo sme pomocou Engle-Grangerovho testu kauzality mohli zistiť, že niektoré ceny komodít
a indexov zdieľajú spoločný dlhodobý trend a existuje medzi nimi vzťah príčiny a následku. Tiež
sme dokázali, že cena pšenice je jediná premenná, ktorá nespôsobuje zmenu žiadnej indexovej
ceny a indexové ceny tiež nespôsobujú zmenu ceny pšenice. Najväčší vplyv majú ceny komodít na
indexy MSCI emerging a MSCI world a najväčší vplyv majú ceny indexov na cenu bavlny.
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5.1.3

Analýza funkcie impulznej odozvy medzi finančnými a komoditnými trhmi

Po testovaní kauzality sme pristúpili k analýze reakcie indexov na impulz v nezávislých
premenných a reakcie komodít. Funkcia impulznej odozvy sa analyzuje vo forme protokolu. Každé
obdobie pozostáva z jedného týždňa. Ako je uvedené vyššie, dynamický efekt systému sa analyzuje
pomocou funkcie IRF VAR, keď model zaznemená impulz. Modrá čiara na našich obrázkoch
5-12 je funkcia impulznej odozvy, zatiaľ čo červené čiary predstavujú 95 %-ný interval
spoľahlivosti. V prípade MSCI emerging, MSCI world, Shanghai composite index, a pšenice
nebudeme analyzovať a interpretovať funkcie impulznej odozvy, pretože podľa EngleGrangerovho testu kauzality nezdieľajú kauzálny vzťah príčin a následkov, takže je neefektívne
ich interpretovať a analyzovať.
Obrázok 5 ukazuje reakcie indexových cien na jeden šok zo štandardnej odchýlky (SD) cien ropy.
Podľa Engle-Grangerovho testu kauzality majú ceny indexu MSCI emerging a MSCI world
spoločný dlhodobý trend s ropou.
1. Reakcia lnMSCI emerging na lnRopa: jeden SD šok ceny ropy spočiatku zvyšuje cenu
lnMSCI emerging, avšak od polovice obdobia 3 postupne klesá, ale zostáva stabilný a stále
zostáva v kladnej oblasti.
2. Reakcia lnMSCI world na lnRopa: jeden SD šok ceny ropy spočiatku zvyšuje lnMSCI
world, ale rovnako ako v prípade lnMSCI emerging, ale od polovice 3 obdobia sa stabilizuje
s miernym klesaním, ktoré pretrváva do polovice 4-tého obdobia, kedy sa mierne zvýši
a zostáva stabilné. Počas celého obdobia zostáva v kladnej časti.
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Obrázok 5: Impulzná odozva cien ropy a cien indexov

Zdroj údajov: vlastné spracovanie údajov. Eviews 10

1. Reakcia lnMSCI emerging na lnKava: jeden SD šok ceny kávy spočiatku zvyšuje
lnMSCI emerging a od obdobia 2 sa stabilizuje, zostáva stabilnou v kladnej oblasti
so stúpajúcim trendom.
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Obrázok 6: Impulzná odozva cien kávy a cien indexov

Zdroj údajov: vlastné spracovanie údajov. Eviews 10

1. Reakcia lnMSCI emerging na lnBavlna: jeden SD šok ceny bavlny spočiatku zvyšuje
cenu lnMSCI emerging, v polovici druhého obdobia dosahuje vrchol a následne klesá.
V polovici tretieho obdobia sa stabilizuje a s miernym stúpaním zostáva stabilná v kladnej
časti.
2. Reakcia lnMSCI world na lnBavlna: jeden SD šok ceny bavlny spočiatku zvyšuje cenu
lnMSCI world, ale rovnako ako v prípade lnMSCI emerging, taktiež dosahuje vrchol
v polovici druhého obdobia, a od polovice 3 obdobia sa stabilizuje a s miernym stúpaním
zostáva stabilná v kladnej časti.
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Obrázok 7: Impulzná odozva cien bavlny a cien indexov

Zdroj: vlastné spracovanie údajov. Eviews 10

1. Reakcia lnMSCI emerging na lnRezivo: jeden SD šok ceny reziva spočiatku zvyšuje
cenu lnMSCI world a od obdobia 2 sa stabilizuje, zostáva stabilnou v kladnej oblasti
so stúpajúcim trendom po začiatok štvrtého obdobia, kedy nadobúda mierne klesajúcu
tendenciu.
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Obrázok 8: Impulzná odozva cien reziva a cien indexov

Zdroj údajov: vlastné spracovanie údajov. Eviews 10

1. Reakcia lnMSCI emerging na lnZlato: jeden SD šok ceny zlata spočiatku rapídne zvyšuje
ceny lnMSCI emerging, v polovici druhého obdobia sa zvyšovanie ustáli a dosahuje vrchol
v polovici tretieho obdobia a následne zostáva cena stabilná do polovice štvrtého obdobia.
Od polovici štvrtého obdobia opäť narastá, avšak nie prudkým tempom. Po celý čas zostáva
v kladnej časti.
2. Reakcia lnMSCI world na lnZlato: jeden SD šok ceny zlata spočiatku zvyšuje ceny
lnMSCI world, ale rovnako ako v prípade lnMSCI emerging, taktiež dosahuje vrchol
v polovici tretieho obdobia, a od polovice 3 obdobia klesá až do polovice štvrtého obdobia
a následne má rastúci trend a zostáva v kladnej časti.
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Obrázok 9: Impulzná odozva cien zlata a cien indexov

Zdroj: vlastné spracovanie údajov. Eviews 10

1. Reakcia ceny lnBavlna na lnEurostoxx 50: jeden SD šok v cene Eurostoxx 50 najprv
zvyšuje ceny bavlny a na začiatku druhej periódy sa toto zvyšovanie mierne spomalí
a dosahuje svoj vrchol v polovici tretieho obdobia. Po tomto období nastáva klesanie až
do konca deviatej periódy. Hodnota však zostáva pozitívna.
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Obrázok 10: Impulzná odozva cien eurostoxx a cien komodít

Zdroj údajov: vlastné spracovanie údajov. Eviews 10

1. Reakcia ceny lnBavlny na lnMOEX: jeden SD šok ceny MOEX spôsobuje zvyšujúci sa
trend počas celých 9tich periód v cenách bavlny
Obrázok 11: Impulzná odozva cien MOEX a cien komodít

Zdroj údajov: vlastné spracovanie údajov. Eviews 10

1. Reakcia ceny lnRopy na lnS&P 500: jeden SD šok ceny S&P 500 najprv zvyšuje cenu
ropy a na začiatku druhej periódy začne klesať až dosiahne negatívnu oblasť na začiatku
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tretieho obdobia. Klesanie sa ustáli v polovici tretieho obdobia, kedy začne pomaly rásť
avšak rast sa zastaví koncom štvrtej periódy. Od konca štvrtej periódy je priebeh stabilný
avšak zostáva v negatívnej oblasti.
2. Reakcia lnBavlna na lnS&P 500: jeden SD šok ceny S&P 500 spočiatku zvyšuje bavlnu
a koncom druhého obdobia sa stabilizuje a zostáva stabilná do konca tretieho obdobia.
Následne začína klesať počas celého štvrtého obdobia, v piatej perióde sa stabilizuje, ale
na konci tohto obdobia klesne do negatívnej oblasti a má klesajúci charakter až do konca
obdobia 9.
3. Reakcia lnZlato na lnS&P 500: jeden SD šok ceny S&P 500 spočiatku znižuje rapídne
ceny zlata až pokým neklesne tesne pod 0 v polovici druhého obdobia. Hneď na to sa začne
zvyšovať a stabilizuje sa na začiatku tretieho obdobia. Od tohto obdobia až po koniec
deviatej periódy má mierne stúpajúci trend.
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Obrázok 12: Impulzná odozva cien S&P500 a cien komodít

Zdroj: vlastné spracovanie údajov. Eviews 10

5.1.4

Kointegračný vzťah medzi finančnými a komoditnými trhmi

Na kontrolu existencie dlhodobého vzťahu medzi rôznymi cenovými radmi je potrebné vykonať
Johansenov kointegračný test. V prípade vzťahu medzi cenou bavlny k cenám indexov, nebude
testovaný Johansenovým kointegračným testom, ale bude použitý Bounds test ARDL modelu,
pretože konkrétny časový bol stacionárny už vo svojich úrovniach, takže ho nemožno testovať
Johansenovým kointegračným testom. Výsledky Johansenovho kointegračného testu sú uvedené
v tabuľke 7. Podľa tejto tabuľky existuje dlhodobý vzťah iba v prípade reziva s niektorými
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indexmi. S ropou, pšenicou, zlatom ani s kávou nebol preukázaný dlhodobý vzťah. Avšak
Johansenov kointegračný test preukázal dlhodobý vzťah medzi S&P 500 a cenou reziva, pretože p
hodnota (0.0362) je nižšia ako hladina významnosti 0.5. Najviac 1 P-hodnota (0.9172) je vyššia
ako hladina významnosti 0.5, takže môžeme prijať hypotézu H0, že v tomto modeli máme najviac
jednu kointegračnú rovnicu. Medzi cenami MSCI emerging a cenami reziva taktiež existuje
dlhodobý vzťah. P-hodnota (0.0325) je nižšia ako hladina významnosti 0.5, čo znamená, že
môžeme akceptovať alternatívu, že medzi cenou MSCI emerging a cenou reziva existuje dlhodobý
vzťah. Zároveň P-hodnota pre najviac 1 kointegračný vzťah (0.1276) >5 % (0.05), je vyššia ako
hladina významnosti 0.5, takže môžeme prijať hypotézu H0, že v tomto modeli máme najviac jednu
kointegračnú rovnicu. Ďalší dlhodobý vzťah bol zaznamenaný pri MSCI world a pri rezive kedy aj
v tomto prípade p-hodnota (0.0438) <0.05 hladiny významnosti a zároveň najviac 1 p-hodnota je
väčšia ako 0.05 hladiny významnosti čo naznačuje, že v tomto modeli máme najviac jednu
kointegračnú rovnicu. Keď sa pozrieme na dlhodobý vzťah medzi Eurostoxx 50 a rezivom vidíme,
že aj v tomto prípade by sme mali odmietnuť H0 hypotézu, že neexistuje dlhodobý vzťah medzi
týmito dvoma premennými, avšak najviac 1 p-hodnota je menšia ako 0.05 hladiny významnosti,
čo indikuje, že akceptujeme H0 hypotézu. Táto hypotéza tvrdí, že v tomto modeli neexistuje 6iadnz
kointegračný vzťah.
Tabuľka 7: Johansenov kointegračný test
indexy
p-hodnota
Brent
oil
Rezivo
Pšenica
Káva
Zlato

žiadny

Eurostoxx
50
0.0901

najviac 1

0.6999

MSCI
emerging
0.2416

MSCI
world
0.6464

0.0881

0.6722

0.0120

0.6283

0.0471

0.6123

0.0174

0.7066

žiadny

0.0313*

0.2921

0.0325*

0.0438*

0.3036

0.0362*

najviac 1

0.0290*

0.9404

0.1276

0.8942

0.0536

0.9172

žiadny

0.0818

0.6867

0.1798

0.4845

0.2727

0.6028

0.0933

0.9315

0.1999

0.9608

0.0490

0.9700

žiadny
najviac 1

0.2242
0.1131

0.9111
0.8038

0.5779
0.2052

0.8693
0.9590

0.1844
0.0311

0.9217
0.9861

žiadny

0.1166

0.4634

0.1976

0.2773

0.6017

0.2113

najviac 1

0.4873

0.6769

0.2422

0.9685

0.4836

0.7258

najviac 1

MOEX

Shanghai

S&P 500

Zdroj údajov: vlastné spracovanie údajov. EViews 10

Tabuľka 8 zobrazuje ARDL test hraníc, ktorý sme použili na testovanie existencie kointegračného
vzťahu medzi cenami bavlny a jednotlivých indexov. K tomu kroku bolo potrebné pristúpiť preto,
že cenový rad bavlny sa potvrdil ako stacionárny už v jeho úrovniach, zatiaľ čo indexy sú
stacionárne až pri prvej diferenciácií. Tabuľka 8 ukazuje výsledky testu dlhodobého vzťahu cien
bavlny a indexov. Z našich výpočtov môžeme usúdiť, že bavlna zdieľa dlhodobý vzťah s viacerými
uvedenými indexovými cenami. Potvrdila sa kointegrácia medzi bavlnou a MSCI world (4.45),
MSCI emerging (4.51), Shanghai (4.68), S&P 500 (4.73). Pretože v každom z týchto prípadov bola
F-štatistika nad I(1), čo znamená, že môžeme zamietnuť H0 a prijať alternatívu, že cena bavlny
zdieľa dlhodobý vzťah s MSCI world, MSCI emerging, S&P 500 a Shanghai composite indexom.
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Tabuľka 8: Kointegračný test hraníc

Bavlna

Fstatistic
I(0)
I(1)

Eurostoxx
50
4.084233

MOEX

MSCI
emerging
4.096559 4.516265*

MSCI
world
4.448458*

4.683503*

4.727514*

3.62
4.16

3.62
4.16

3.62
4.16

3.62
4.16

3.62
4.16

3.62
4.16

Shanghai

S&P 500

Zdroj údajov: vlastné spracovanie údajov. EViews 10

5.1.5

Modelovanie vzťahu medzi finančnými a komoditnými radmi

Na modelovanie vzťahu medzi finančnými a komoditnými trhmi využijeme DCC GARCH model.
V prvom kroku musíme zistiť, či sú naše údaje charakterizované časovo premenlivou volatilitou.
Na tento účel vytvárame model ARCH, ktorý testuje heteroskedasticitu našich údajov. Tabuľka 9
poskytuje výsledky testu heteroskedasticity s uvedeným oneskorením 2 lagov. Podľa tejto tabuľky
ropa Brent, zlato, Eurostoxx50, MOEX, MSCI emerging markets, MSCI world, S&P 500
a Shanghai composite index je ARCH efekt prítomný na 1 % hladine významnosti. To znamená,
že na týchto premenných môžeme vygenerovať model DCC GARCH.
Tabuľka 9: ARCH model
Ropa Brent
Rezivo
Bavlna
Pšenica
Káva
Zlato
Eurostoxx50
MOEX
MSCI emerging
markets
MSCI world
S&P 500
Shanghai composite

Test heteroskedasticity: ARCH (2 lagy)
Obs*R-squared
79.52089
Pravd. Chi-Square(2)
Pravd. Chi-Square(2)
Obs*R-squared
1.169211
Pravd. Chi-Square(2)
Obs*R-squared
3.837954
Pravd. Chi-Square(2)
Obs*R-squared
0.016611
Pravd. Chi-Square(2)
Obs*R-squared
3.860685
Pravd. Chi-Square(2)
Obs*R-squared
47.54329
Pravd. Chi-Square(2)
Obs*R-squared
45.19085
Pravd. Chi-Square(2)
Obs*R-squared
34.71209
Pravd. Chi-Square(2)
Obs*R-squared
34.06638
Obs*R-squared
Obs*R-squared
Obs*R-squared

121.3223
54.84075
56.03179

Pravd. Chi-Square(6)
Pravd. Chi-Square(6)
Pravd. Chi-Square(6)

0.0000**
0.5573
0.1468
0.9917
0.1451
0.0000**
0.0000**
0.0000**
0.0000**
0.0000**
0.0000**
0.0000**

Zdroj údajov: vlastné spracovanie údajov. EViews 10

5.1.6

DCC GARCH model

Pri pohľade na súčet koeficientov α+β v tabuľke 10 naše výsledky ukazujú, že volatilita pretrváva
v prípade modelov Ropa Brent/MOEX (0.98) Ropa Brent/Shanghai composite (0.98), Zlato/MSCI
emerging (0.99) a Zlato /Shanghai composite (0.83), vzhľadom na to, že tieto hodnoty sú veľmi
blízke 1.
Z tabuľky 10 môžeme interpretovať ukazovatele alfa a beta. Významnosť DCCα a DCCβ
naznačuje, že odhady získané v DCC-GARCH sú dynamické a časovo premenlivé. DCCα
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znamená, že existuje krátkodobý vplyv volatility a DCCβ znamená, že existuje dlhodobý vplyv
volatility.
V modeli Ropa Brent/Eurostoxx 50 je p-hodnota pre DCCα 0.32, čo je viac ako 5 % hladina
významnosti, a teda neexistuje žiadne krátkodobé prelievanie volatility z ropy Brent na Eurostoxx
50. P-hodnota pre DCCβ je 0.000, čo znamená, že dochádza k dlhodobému prelievaniu volatility
z ropy Brent na Eurostoxx 50. Súčet odhadov DCCα a DCCβ je kladný avšak veľmi nízky.
Volatilita je len 4 %. To isté platí pre ropu Brent/MSCI emerging, kde DCCα je 0.99 a DCCβ má
p-hodnotu 0.000, pričom súčet odhadov je v tomto prípade len 15 %, čo je stále veľmi nízka
hodnota. Podobný výsledok sme zaznamenali aj pri rope Brent/MSCI world, kde súčet odhadov
bol 6 % a pri rope/SP500 len 3 %. Avšak v každom z týchto ukazovateľov sme mohli zaznamenať
dlhodobé prelievanie volatility ceny ropy na sledované indexy. Ropa Brent/MOEX p-hodnota pre
DCCα je 0.019, teda menej ako 5 % hladina významnosti, čo nám hovorí, že existuje krátkodobé
prelievanie volatility z ropy Brent na MOEX. P-hodnota pre DCCβ je 0.000, čo znamená, že
dochádza k dlhodobému prelievaniu volatility z ropy Brent na MOEX. Súčet odhadov DCCα
a DCCβ je kladný a veľmi vysoký. Volitilita je 98 %. Tak isto aj v prípade ropy Brent/Shanghai
composite sme mohli sledovať signifikantnosť DCCβ (0.000) a súčet odhadov DCCα a DCCβ
na úrovni 98 %.
V prípade modelu Zlato/Eurostoxx 50 je p-hodnota pre DCCα 0.15, čo je viac ako 5 % hladina
významnosti. To znamená, že nedochádza k žiadnemu krátkodobému prelievaniu volatility zo zlata
na Eurostoxx 50. P-hodnota pre DCCβ je 0.000, preto dochádza k dlhodobému prelievaniu
volatility zo zlata na Eurostoxx 50. Súčet odhadov DCCα a DCCβ je kladný a nie je väčší ako 1.
Jeho hodnota je však len 0.14 % To isté platí pre Zlato/MOEX, kde p-hodnota pre DCCα je 0.17
a p-hodnota pre DCCβ je 0.000 a súčet 2 %. Podobný výsledok bol preukázaný aj pri zlate/MSCI
world, keď súčet odhadov bol 0.9 % a pri Zlato/S&P500 súčet odhadov bol 1.2 %. V oboch
prípadoch sa preukázalo dlhodobé prelievanie volatility zo zlata na tieto indexy. V prípade zlata
a S&P 500 sa preukázalo aj krátkodobé prelievanie volatility.
V modeli Zlato/MSCI emerging vidíme, že p-hodnota pre DCCα je 0.29, čo je viac ako 5 % hladina
významnosti, preto neexistuje žiadne krátkodobé prelievanie volatility zo zlata na MSCI emerging.
P-hodnota pre DCCβ je 0.000, čo znamená, že je dlhodobé prelievanie volatility zo zlata na MSCI
emerging. Súčet odhadov DCCα a DCCβ je kladný a nie je väčší ako 1 a jeho hodnota je 99 %.
V prípade Zlato/Shanghai composite p-hodnota pre DCCα 0.20, čo je viac ako 5 % hladina
významnosti, a teda neexistuje krátkodobé preliatie volatility zo Zlata do sveta MSCI. P-hodnota
pre DCCβ je 0.000, čo znamená, že existuje dlhodobé prelievanie volatility zo zlata do Shanghai
composite. Súčet odhadov DCCα a DCCβ je kladný a nie je väčší ako 1 a jeho hodnota je 83 %.
Tabuľka 10: DCC GARCH fit
Ropa Brent/Eurostoxx 50

Ropa Brent/MOEX

Ropa Brent/MSCI emerging

parametre
DCC α
DCC β
Sum α & β
DCC α
DCC β
Sum α & β
DCC α

odhady
0.010465
0.030947
0.041412
0.022270
0.958570
0.98084
0.000026

P-hodnota
0.325632
0.000000**
0.019102*
0.000000**
0.999901
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Ropa Brent/MSCI world

Ropa Brent/S&P 500

Ropa Brent/Shanghai
composite
Zlato/Eurostoxx 50

Zlato/MOEX

Zlato/MSCI emerging
Zlato/MSCI world

Zlato/S&P 500

Zlato/Shanghai composite

DCC β
Sum α & β
DCC α
DCC β
Sum α & β
DCC α
DCC β
Sum α & β
DCC α
DCC β
Sum α & β
DCC α
DCC β
Sum α & β
DCC α
DCC β
Sum α & β
DCC α
DCC β
Sum α & β
DCC α
DCC β
Sum α & β
DCC α
DCC β
Sum α & β
DCC α
DCC β
Sum α & β

0.151969
0.151995
0.012386
0.048806
0.061192
0.010055
0.024126
0.034181
0.020018
0.955886
0.975904
0.007768
0.013530
0.149854
0.007768
0.013530
0.021298
0.008537
0.981908
0.990445
0.005481
0.004159
0.00964
0.006154
0.006102
0.012256
0.025994
0.799300
0.825294

0.000000**
0.862546
0.000000**
0.314777
0.000000**

0.180163
0.000000**
0.156757
0.000000**
0.178717
0.000000**
0.297969
0.000000**
0.530287
0.000000**
0.046688*
0.000000**
0.204508
0.004458**

Zdroj údajov: vlastné spracovanie údajov. RStudio Pro

Korelácia medzi komoditami a indexmi, kde bol prítomný efekt ARCH a taktiež najvyššia miera
volatility, bola odhadnutá pomocou DCC. Obrázky 13 až 16 podrobne znázorňujú zmeny
dynamickej korelácie cenových výnosov medzi komoditami a indexmi od augusta 2013 do
septembra 2021. Z toho, čo možno pozorovať, vyplýva, že Shanghai composite index a MOEX
zdieľajú veľmi podobný trend vo volatilite s ropou Brent. V každom DCC je vizualizovaná zjavná
zmena od začiatku roka 2020, kedy začala kríza Covid-19. Zatiaľ čo korelácie ropy s výnosmi
indexov rastú v čase rastúcich cien akcií, klesajú v časoch klesajúcich cien. Okrem Ropa
Brent/Shanghai Composite index a Ropa Brent/MOEX sme sledovali volatilitu medzi Zlato/MSCI
emerging a MSCI/Shanghai composite index. DCC medzi zlatom a MSCI emerging dokazuje „safe
haven“ úlohu zlata, pretože jeho korelácie s výnosmi akcií sú väčšinou negatívne a zmenšujú sa
v čase klesajúcich cien indexov.
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Obrázok 13: DCC medzi zlatom a indexom shanghai composite

Zdroj údajov: vlastné spracovanie údajov. RStudio Pro

Obrázok 14: DCC medzi zlatom a indexom MSCI emerging

Zdroj údajov: vlastné spracovanie údajov. RStudio Pro
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Obrázok 15: DCC medzi ropou a indexom shanghai composite

Zdroj údajov: vlastné spracovanie údajov. RStudio Pro

Obrázok 16: DCC medzi ropou a indexom MOEX

Zdroj údajov: vlastné spracovanie údajov. RStudio Pro
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5.2 Vplyv pandémie Covid-19 a záujmu médií na komoditné trhy
V poslednom období bol vývoj na komoditných trhoch silne ovplyvnený rozšírením pandémie
koronavírusu Covid-19. Dopad pandémie sa prejavil vo všetkých sférach nášho života a jeho
veľkosť štatisticky zachytávalo niekoľko ukazovateľov. Rozšírenie pandémie Covid-19 bolo
každodennou témou väčšiny domácich a svetových médií, zároveň bolo sprevádzané obrovským
mediálnym rozruchom, vznikom falošných správ a dezinformácií. Cieľom nasledujúcej analýzy
bolo zachytiť jednak vplyv rozšírenia koronavírusu na komoditné trhy, ale i vplyv mediálneho
rozruchu, mediálneho pokrytia a šírenia správ o pandémií na vývoj cien na komoditných trhoch.
V jednotlivých modeloch sme zároveň kontrolovali vplyv finančnej a politickej stability v období
pandémie Covid-19.
Pre účely našej analýzy sme si vybrali nasledovné ukazovatele: denný prírastok prípadov, denný
prírastok úmrtí, index paniky, index mediálneho rozruchu, index falošných správ, infodemický
index a index mediálneho pokrytia. Index paniky spojený s koronavírusom sleduje úroveň
spravodajstva, ktoré zmieňuje paniku, hystériu alebo koronavírus. Percento spravodajských
článkov o novom koronavíruse sa meria pomocou indexu mediálneho rozruchu. Index falošných
správ spojený s koronavírusom zachytáva množstvo mediálnych diskusií o novom víruse, ktoré sa
týkajú dezinformácií alebo falošných správ. Infodemický index určuje podiel všetkých subjektov,
ktoré nejakým spôsobom súvisia s Covid-19. Nakoniec, podiel všetkých spravodajských kanálov,
ktoré pokrývajú nový koronavírus sa vypočítava pomocou indexu mediálneho pokrytia.
Okrem toho, na kontrolu vplyvu finančnej volatility a ekonomicko-politickej neistoty začleňujeme
do našich modelov nasledujúce premenné: index neistoty hospodárskej politiky (epu) a index
volatility Chicagskej burzy (CBOE) alebo jednoducho index finančnej volatility (vix). Epu je index
založený na článkoch vo veľkých médiách o politickej neistote. Okrem toho je vix trhový indikátor,
ktorý v reálnom čase meria vplyv očakávania trhu na volatilitu počas nasledujúcich 30 dní. Emv
sleduje volatilitu akciového trhu, pričom sa pohybuje s vix a realizovanou volatilitou výnosov S&P
500.
V tabuľke 11 sú uvedené popisné štatistiky použitých časových radov. Ceny komodít predstavujú
denné ceny danej komodity (US Futures) vyjadrené v USD. Údaje boli získané z webovej stránky
investing.com.1 Údaje týkajúce sa pandémie Covid-19 o denných prípadoch novoinfikovaných
pacientov a nových denných úmrtiach v USA boli získané z webovej stránky ourworldindata.org.2
Údaje o indexe paniky, indexe mediálneho rozruchu, indexe falošných správ, indexe infodemických
informácií a indexe mediálneho pokrytia sme získali z databázy ravenpack.com.3 Údaje o epu v
USA boli získané z policyuncertainty.com.4 Časový rad vix sme získali z finance.yahoo.com5
a emv6 dáta boli čerpané z fred.stlouisfed.org.

1

https://www.investing.com/commodities/us-sugar-no11-historical-data
https://ourworldindata.org/coronavirus
3
https://coronavirus.ravenpack.com/
4
https://www.policyuncertainty.com/
5
https://finance.yahoo.com/quote/%5EVIX/
6
https://fred.stlouisfed.org/series/EMVCOMMMKT
2
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Tabuľka 11: Deskriptívne štatistiky
ropa
zlato
striebro
cukor
bavlna
káva
ryža
sója
kukurica
pšenica
kakao
drevo
denný prírastok prípadov
denný prírastok úmrtí
index paniky
index mediálneho rozruchu
index falošných správ
infodemický index
index mediálneho pokrytia
epu
vix
emv

Obs
546
546
546
546
546
546
546
546
546
546
546
546
546
546
546
546
546
546
546
546
546
546

Mean
47.083
1803.503
22.884
14.114
70.992
119.508
13.460
1113.610
440.438
586.910
2504.016
703.879
61319.680
1101.511
3.092
3.092
32.566
-3.093
47.356
67.302
278.331
26.155

Std. Dev.
Min
Max
13.841
10.100
74.050
120.688 1494.600
2103.200
4.512
11.978
30.135
2.247
9.240
18.780
11.048
48.850
93.620
16.022
93.650
162.350
1.547
11.385
22.065
252.379
824.620
1641.000
121.872
302.750
772.750
65.023
473.620
763.000
187.934 2160.000
3054.000
335.653
259.800
1686.000
63629.750
0.000
299579.000
995.765
0.000
4566.000
1.648
0.000
10.670
1.648
0.000
10.670
13.665
0.000
68.700
14.393
-50.170
39.880
15.354
0.000
69.590
16.621
0.000
84.620
104.322
141.300
503.960
10.901
12.100
82.690

Zdroj údajov: vlastný výpočet v State

V prvom kroku analýzy sme použili test na kontrolu stacionarity časových radov, nakoľko model
ARDL vyžaduje, aby všetky premenné boli stacionárne na úrovniach alebo stacionárne v prvých
diferenciách. Nasledujúca tabuľka 12 zobrazuje výsledky testu jednotkových koreňov, rozšíreného
Dickey-Fullerovho testu (ADF). Test bol použitý pre každý z možných existujúcich modelov, teda
bez konštanty, so zahrnutím konštanty a trendu a pre model s konštantou a bez trendu. Pre výber
počtu oneskorených premenných sme využili štandardné kritériá Akaikovo informačné kritérium
(AIC) a Bayesovo informačné kritérium (BIC). Výsledky naznačujú7, že zatiaľ čo pri šiestich
premenných sa aspoň v niektorom z modelov potvrdil stacionárny charakter premennej, zvyšné
časové rady majú nestacionárny priebeh a pre dosiahnutie stacionarity je potrebné ich
diferencovať. Testom prvých diferencií všetkých premenných sa následne potvrdilo, že všetky
premenné sú vo svojich prvých diferenciách stacionárne a môžu tak byť použité pre ďalšiu analýzu.
Analýzu vplyvu COVID-19 na jednotlivé komoditné trhy budeme realizovať použitím ARDL
modelu. Ako bolo uvedené pri opise jednotlivých metód, ARDL test je možné použiť aj pri
existencii kombinácie premenných stacionárnych vo svojich úrovniach – I(0) a v prvých
diferenciách – I(1). Je však nutné zaistiť, aby žiadna z premenných nebola nestacionárna v prvej
diferencii a nebola integrovaná vyššieho rádu – I(2) a pod. Aplikáciou ADF testu sa nám podarilo
tento prípad vylúčiť a je možné pristúpiť k testu kointegrácie medzi časovými radmi.

7

Numerické výsledky testu stacionarity sú k dispozícii na vyžiadanie od autorov
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Tabuľka 12: Výsledky ADF testu jednotkových koreňov

ropa
zlato
striebro
cukor
bavlna
káva
ryža
sója
kukurica
pšenica
kakao
drevo
denný prírastok prípadov
denný prírastok úmrtí
index paniky
index mediálneho rozruchu
index falošných správ
infodemický index
index mediálneho pokrytia
epu
vix
emv

bez konš
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Úrovne
konš+trend
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
S
NS
S
NS
S
S
NS
NS

konš
NS
NS
NS
NS
NS
NS
S
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
S
NS
S
S
S
NS
NS
NS

bez konš
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Diferencie
konš+trend
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

konš
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Zdroj údajov: vlastný výpočet v State

Pre hodnotenie vplyvu pandémie Covid-19 sme odhadli sériu modelov pre každú z 12 komodít.
Výber premenných do jednotlivých modelov znázorňuje nasledovná tabuľka. Celkovo sme získali
168 odhadov a naša analýza tak môže poskytnúť robustné výsledky. Prvých sedem modelov
využíva ako kontrolnú premennú na kontrolu vplyvu finančnej volatility index finančnej volatility
(vix) a index neistoty hospodárskej politiky (epu), zatiaľ čo druhých sedem modelov zahŕňa
premennú emv, ktorá nasleduje nielen finančnú volatilitu ale aj realizovanú volatilitu výnosov S&P
500. Všetky modely zahŕňajú index neistoty hospodárskej politiky (epu).
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Tabuľka 13: Výber premenných v odhadovaných modeloch
Model
vybraná komodita
denný prírastok prípadov
denný prírastok úmrtí
index paniky
index mediálne. rozruchu
index falošných správ
infodemický index
index mediálneho pokrytia
epu
vix
emv

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
x x x x x x x
x
x
x
x
x
x
x
x x x x x x x
x x x x x x x

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
x x x x x x x
x
x
x
x
x
x
x
x x x x x x x
x

x

x

x

x

x

x

Zdroj údajov: vlastné spracovanie

Testovanie kointegrácie pomocou ARDL testu ukazuje, že výsledky pre jednotlivé komodity sú
výrazne diverzifikované v rôznych verziách odhadovaných modelov. Ani v jednom z modelov pre
komodity bavlna, káva, ryža, sója, kukurica, pšenica a drevo nebol potvrdený kointegračný vzťah
medzi týmito komoditami a premennými sledujúcimi Covid-19. V týchto modeloch teda nebol
potvrdený dlhodobý vzťah a nemá význam odhadovať dlhodobé koeficienty ARDL
kointegračného modelu. Pri komoditách ropa, zlato, striebro a kakao, aspoň niektoré
z odhadnutých modelov odhalili existenciu kointegračného vzťahu a pri komodite cukor je
kointegračný vzťah potvrdený dokonca v každom odhadnutom modeli. Pre každý z prípadov, kedy
bola potvrdená existencia dlhodobého vzťahu medzi premennými sme odhadli ARDL model, ktorý
zachytáva ako dlhodobý vzťah, tak aj krátkodobé šoky. Výsledky týchto modelov sú uvedené
v tabuľkách 14 až 19.
Odhady modelov pre ceny ropy ukazujú, že korekčné členy všetkých modelov sú negatívne
a štatisticky vysoko významné, čo potvrdzuje existenciu dlhodobého vzťahu. Ako však vidno
z koeficientov pre jednotlivé premenné zachytávajúce vplyv pandémie Covid-19, žiadny
z faktorov pandémie nie je významný, čo naznačuje, že pandémia Covid-19 nemá dlhodobý vplyv
na ceny ropy. Posledné dve premenné modelu nadobúdajú negatívne a štatisticky signifikantné
hodnoty, môžeme preto konštatovať, že zvýšenie finančnej volatility a ekonomickej a politickej
neistoty vedie k poklesu cien ropy. Krátkodobé koeficienty ARDL modelu ďalej prezrádzajú, že
súčasné ceny ropy sú ovplyvňované najmä svojimi predchádzajúcimi výkyvmi cien
v predchádzajúcom období. Krátkodobý vplyv majú aj niektoré z premenných zachytávajúce vplyv
pandémie Covid-19. Ide napr. o denný prírastok úmrtí, ale aj infodemický index v modeli 1.6.
Záporná hodnota tohto indexu naznačuje, že pri stupňujúcom raste počtu subjektov zapojených do
riešenia pandémie, dochádza k poklesom cien ropy. Naše výsledky sú konzistentné s výsledkami
Atri a kol. (Atri, H., Kouki, S., & Gallali, M. I., 2021) a Bakas a Triantafyllou (Bakas, D., &
Triantafyllou, A., 2020), ktorí zistili, že vyššia ekonomická neistota a finančná volatilita na trhu
má krátkodobé a dlhodobé negatívne vplyvy na ceny ropy. Výsledky Atri a kol. (Atri, H., Kouki,
S., & Gallali, M. I., 2021) sa zhodujú s našimi výsledkami aj v tom, že nové potvrdené prípady
COVID-19 nemajú významný vplyv na cenu ropy. Toto zistenie však nepotvrdzuje výsledok iných
autorov (Albulescu, C., 2020) a (Musa, K.S., Rabiu, M., Nafisa, M., & Muktari, M., 2020), ktorí
zistili, že nové prípady infikované COVID-19 majú negatívny vplyv na cenu ropy, ich závery
potvrdzujú ako vplyv dlhodobý, tak aj krátkodobé vplyvy.
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Pri testovaní kointegrácie v modeloch pre ceny zlata sme odhalili štyri prípady, v ktorých nulová
hypotéza pre neexistenciu kointegračného vzťahu nemôže byť zamietnutá. Ide o modely, v ktorých
kontrolnými premennými pre pandémiu boli index paniky, index mediálneho rozruchu a index
falošných správ. Korekčné členy chýb v modeloch sú podľa očakávania záporné a štatisticky
významné, potvrdzujúce kointegračné správanie premenných. Z toho vyplýva, že denný prírastok
infikovaných pacientov, prírastok úmrtí, infodemický index a index mediálneho pokrytia, môžu
mať iba krátkodobý efekt pri cenotvorbe zlata. Vo všetkých odhadnutých modeloch sa zlato
ukazuje ako bezpečný prístav pre investície v dobe rastúcej paniky a neistoty. Rast paniky, rast
mediálneho rozruchu aj množstva falošných správ v médiách vedie k rastu cien zlata. K podobným
záverom dospeli aj Salisu a kol. (Salisu, A. A., Akanni, L., & Raheem, I., 2020), ktorí našli
pozitívny vzťah medzi výnosmi komodít a globálnym indexom strachu z pandémie. Autori zistili,
že výnosy komodít sa zvyšujú s rastúcim strachom z nového koronavírusu. Ekonomická a politická
neistota pritom nemá štatisticky preukazný vplyv na tento vývoj. Naopak finančná volatilita
na trhoch vplýva na ceny zlata významne, pričom ceny zlata rastú vtedy, ak je volatilita nižšia.
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Tabuľka 14: Test kointegrácie časových radov
denný prírastok
prípadov
1.1
Model
cointegration
ropa
no cointegration
zlato
no cointegration
striebro
cointegration
cukor
no
cointegration
bavlna
no cointegration
káva
no cointegration
ryža
no
cointegration
sója
kukurica no cointegration
no cointegration
pšenica
cointegration
kakao
no cointegration
drevo
Model
2.1
cointegration
ropa
no cointegration
zlato
no cointegration
striebro
cointegration
cukor
no cointegration
bavlna
no cointegration
káva
no cointegration
ryža
no cointegration
sója
kukurica no cointegration
no cointegration
pšenica
cointegration
kakao
no
cointegration
drevo

denný prírastok
úmrtí
1.2
cointegration
no cointegration
no cointegration
cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
cointegration
no cointegration
2.2
cointegration
no cointegration
no cointegration
cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
cointegration
no cointegration

index paniky
1.3
cointegration
cointegration
cointegration
cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
cointegration
no cointegration
2.3
cointegration
no cointegration
no cointegration
cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
cointegration
no cointegration

index mediálne.
rozruchu
1.4
no cointegration
cointegration
cointegration
cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
cointegration
no cointegration
2.4
no cointegration
no cointegration
no cointegration
cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
cointegration
no cointegration

index falošných
správ
1.5
cointegration
cointegration
cointegration
cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
cointegration
no cointegration
2.5
cointegration
cointegration
cointegration
cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
cointegration
no cointegration

infodemický
index
1.6
cointegration
no cointegration
cointegration
cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
cointegration
no cointegration
2.6
no cointegration
no cointegration
no cointegration
cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
cointegration
no cointegration

index mediálneho
pokrytia
1.7
cointegration
no cointegration
cointegration
cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
cointegration
no cointegration
2.7
cointegration
no cointegration
cointegration
cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
no cointegration
cointegration
no cointegration

Zdroj údajov: vlastný výpočet v State, pozn. no cointegration značí neexistenciu kointegračného vzťahu, cointegration vyjadruje potvrdenie vzťahu
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Tabuľka 15: Odhady modelu ARDL pre ceny ropy
Var.
ECT
Dlhodobé
koeficienty
denné prípady
denné úmrtia
index paniky
index mediálneho
rozruchu
index
falošných
správ
infodemický index
index mediálneho
pokrytia
epu
vix
Krátkodobé
koeficienty
LD.ropa
L2D.ropa
D1.denné úmrtia
LD.denné úmrtia
L2D.denné úmrtia
D1.infodemic index
D1.vix
LD.vix
L2D.vix
D1.emvcommmkt
LD. Emvcommmkt
L2D. emvcommmkt
konštanta

1.1
1.2
1.3
1.5
1.6
-0.035*** -0.032*** -0.036*** -0.038*** -0.027**

1.7
2.1
2.2
2.3
2.5
2.7
-0.029*** -0.034*** -0.030*** -0.036*** -0.036*** -0.028***

0.000

0.000
0.003

0.003
0.835

-0.490

-2.322

-1.282
0.404
0.389

0.244

-0.083*** -0.081*** -0.087*** -0.085*** -0.080*
-0.075** -0.094*** -0.091*** -0.093*** -0.093*** -0.094***
-0.931*** -1.006*** -1.020** -0.833*** -1.412*** -1.369*** -1.926*** -2.084*** -1.783** -1.839*** -2.447**

-0.432*** -0.425*** -0.430*** -0.429*** -0.442***
-0.153*** -0.162*** -0.152*** -0.152*** -0.180***
0.000
0.000*
0.000***
-0.041**
-0.096*** -0.098*** -0.093*** -0.097*** -0.090***
-0.120*** -0.114*** -0.117*** -0.120*** -0.112***
-0.103*** -0.108*** 0.000*** -0.103*** -0.089***

3.304***

3.014***

3.455***

3.656***

2.415**

-0.442*** -0.393*** -0.389*** -0.392*** -0.393*** -0.401***
-0.161*** -0.126*** -0.134*** -0.125*** -0.126*** -0.131***
0.000
0.000
0.000*
-0.090***
-0.114***
-0.099***

2.297**

3.262***

0.025
-0.012
-0.025
2.839***

3.447***

3.416***

2.404**

Zdroj údajov: Vlastné spracovanie v State

71

Tabuľka 16: Odhady modelu ARDL pre ceny zlata
1.3
-0.025***

Var.
ECT
Dlhodobé koeficienty
index paniky
index mediálneho rozruchu
index falošných správ
epu
vix
Krátkodobé koeficienty
LD.gold
L2D.gold
D1.panic index
D1.media hype indes
D1.fake news
LD.fake news
D1.vix
D1.epu
LD.epu
konštanta

1.4
-0.032***

1.5
-0.029***

2.5
-0.031***

498.464***
-0.064
-15.829***

354.423***
-0.262
-20.235***

-0.312***
-4.365**

-7.280***

-0.011
-0.009
54.600***

-0.007
-0.006
57.413***

151.992***
10.565***
0.086
-21.577***

0.006
-11.880***
-0.013
0.022

-3.505***
-0.612

-0.277
0.003
47.968***

56.521***

Zdroj údajov: Vlastné spracovanie v State

Tabuľka 17: Odhady modelu ARDL pre ceny striebra
Var.
ECT
Dlhodobé
koeficienty
index paniky
index mediálneho
rozruchu
index
falošných
správ
infodemický index
index mediálneho
pokrytia
epu
vix
Krátkodobé
koeficienty
LD.silver
D1.panic index
D1.fake news
LD.fake news
konštanta

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.5
2.7
-0.027*** -0.030*** -0.030*** -0.035*** -0.044*** -0.027*** -0.037***

3.625***
0.340***
15.246**
*

5.940**
0.192***
0.192***

0.131***

-0.023** -0.023** -0.028*** -0.018** -0.016** -0.031*** -0.025***
-0.641*** -0.500*** -0.565*** -0.343*** -0.333*** -0.568** -0.443***

-0.148*** -0.151*** -0.164*** -0.150*** -0.142*** -0.128*** -0.134***
-0.077***
-0.345***
-0.205***
0.941*** 0.945*** 1.039*** 0.972*** 1.037*** 0.931*** 0.979***

Zdroj údajov: Vlastné spracovanie v State
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Tabuľka 18: Odhady modelu ARDL pre ceny kakaa
Var.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

ECT

-0.044*** -0.043*** -0.040*** -0.034*** -0.041*** -0.045*** -0.044*** -0.033*** -0.033*** -0.036*** -0.039*** -0.034*** -0.044*** -0.041***

Dlhodobé koeficienty
denné prípady

0.001

denné úmrtia

0.000
0.048

index paniky
index mediálneho
rozruchu
index falošných správ
infodemický index
index mediálneho
pokrytia
epu
vix
emvcommmkt

0.018
39.596

-37.594
1.182

-4.561
115.794

-23.738
-2.154

-6.609**
-6.062**

-1.635

1.506*** 1.526*** 1.470*** 1.532** 1.427** 1.332*
1.350** 1.144*
1.156*
1.181*
1.176** 1.152*
0.979** 0.954*
-30.471** -28.156**
24.440*** 25.475***
28.351*** 22.506*** 23.201***
-39.181** -0.439***
48.144*** 48.308***
47.410*** 35.742*** 37.071***

Krátkodobé
koeficienty
LD.cocoa

-0.035

-0.026

D1.media hype index

0.386

0.310

LD.media hype index

-0.184

D1.infodemic index

-0.048

D1.vix
LD.vix

-1.170
-1.426**

D1.epu

0.079

0.078

LD.epu

-0.042

-0.042

D1.emvcommmkt

1.850

LD.emvcommmkt
konštanta

117.395
***

-0.674
114.426** 111.010**
113.026** 126.342** 123.993**
107.937**
129.581** 126.253**
94.851***
90.380*** 89.453*** 97.963***
91.327***
*
*
*
*
*
*
*
*

Zdroj údajov: Vlastné spracovanie v State
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Tabuľka 19: Odhady modelu ARDL pre ceny cukru
Var.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

ECT

-0.026*** -0.025*** -0.024*** -0.022*** -0.026*** -0.023*** -0.024*** -0.023*** -0.023*** -0.024*** -0.026*** -0.024*** -0.025*** -0.024***

Dlhodobé koeficienty
denné prípady

0.000

denné úmrtia

0.000
0.001

index paniky
index mediálneho
rozruchu
index falošných správ

0.000
0.453
0.060

-0.005

vix

-0.216*** -0.231*** -0.284**

-0.987
0.033

-0.017
0.032

-0.004

-0.006

-0.005

-0.006

-0.004

-0.004

-0.301**

-0.216*** -0.262*** -0.255***

-0.012
-0.007

-0.007

-0.007

-0.479*** -0,486*** -0.463**

-0.007

-0.007

-0.007

-0.007

-0.439*** -0.432*** -0.451*** -0.467***

-0.160*** -0.162*** -0.161*** -0.163*** -0.159*** -0.162*** -0.161*** -0.159*** -0.160*** -0.158*** -0.157*** -0.159*** -0.158*** -0.158***

D1.media hype index
konštanta

-0.021
-0.186

infodemický index
index mediálneho
pokrytia
epu
emvcommmkt
Krátkodobé
koeficienty
LD.sugar

-0.086

0.007

0.007

0.552*** 0.528*** 0.526*** 0.488*** 0.560*** 0.489*** 0.494*** 0.504*** 0.489*** 0.517*** 0.565*** 0.532*** 0.554*** 0.536***

Zdroj údajov: Vlastné spracovanie v State
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Podobne ako v prípade vplyvu koronavírusu na ceny zlata, aj v prípade cien striebra sa
nepreukázala existencia kointegračného vzťahu medzi cenami striebra a denným prírastkom novo
infikovaných pacientov, alebo denným prírastkom úmrtí. Naopak dlhodobý vzťah bol potvrdený
v modeloch, ktoré si za premennú reprezentujúcu pandémiu koronavírusu vzali index paniky,
index mediálneho rozruchu, index falošných správ, infodemický index a index mediálneho
pokrytia. V prípade modelov obsahujúcich index falošných správ a index mediálneho pokrytia sa
kointegrácia potvrdila aj za účasti kontrolnej premennej finančnej volatility, aj pri kontrolnej
premennej sledujúcej realizovanú volatilitu výnosov S&P 500. Bližší pohľad na výsledky ARDL
modelov pre ceny striebra ukazujú, že korekčné členy sú záporné a signifikantné, ako je žiadúce.
Ceny striebra sú štatisticky významne ovplyvnené jednotlivými indexami COVID-19. Všetky
indexy nadobúdajú kladné a štatisticky signifikantné hodnoty, čo naznačuje, že rast paniky, rast
mediálneho rozruchu, rast mediálneho pokrytia alebo rast podielu všetkých subjektov, ktoré
nejakým spôsobom súvisia s Covid-19 vedú k rastu cien striebra, pričom ide o dlhodobý vplyv.
Krátkodobé vplyvy sa pri väčšine týchto indexov nepotvrdili, vidíme iba krátkodobý vplyv zmien
indexu paniky a falošných správ, ktoré vedú k poklesom cien striebra. Rastúca volatilita
na finančných trhoch podobne ako v prípade cien zlata aj pri cenách striebra vedie k jeho poklesu.
Rovnako aj vývoj indexu hospodárskej neistoty sa negatívne premieta do cien striebra a jeho
zvyšujúca sa hodnota vedie k poklesom cien striebra.
Z modelov, ktoré analyzujú ceny poľnohospodárskych komodít, sa existencia kointegračného
vzťahu potvrdila iba pri dvoch poľnohospodárskych komoditách, a to pri cenách kakaa a cenách
cukru. Korekčné členy v modeloch pre ceny kakaa majú želateľné záporné a štatisticky
signifikantné hodnoty. Zatiaľ čo denný prírastok nových prípadov, denný prírastok úmrtí, index
paniky, index mediálneho rozruchu a index falošných správ nemajú dlhodobý vplyv na ceny kakaa,
modely 2.6 a 2.7 potvrdzujú, že rast infodemického indexu a indexu mediálneho pokrytia vedú
k poklesu cien kakaa. Čím viac subjektov je teda zapojených do riešenia koronakrízy a čím väčšie
mediálne pokrytie správy o koronavíruse získavajú, tým negatívnejší je vplyv na ceny kakaa. Tieto
indexy nadobúdajú negatívne koeficienty aj v modeloch, ktoré zahŕňajú kontrolnú premennú index
finančnej volatility, avšak zo štatistického hľadiska nie je ich vplyv signifikantný. Index neistoty
hospodárskej politiky má pozitívny a signifikantný dlhodobý vplyv na ceny kakaa. Ekonomická
a politická neistota v období koronavírusu tak viedla k zvýšeniu cien kakaa. Naopak zvýšená
finančná volatilita má negatívny dlhodobý vplyv na ceny kakaa a vedie k poklesu cien. Tento vplyv
sa prejavil aj v krátkodobom horizonte, avšak štatisticky významný koeficient nadobudol index
finančnej volatility len v modeli 1.4. Ostatné krátkodobé koeficienty sa nepreukázali ako štatisticky
významné.
Ako je zrejmé z výsledkov modelov pre ceny cukru, F-štatistika ARDL testu kointegrácie
prekračuje hornú hranicu pre všetky odhadované modely a môžeme dospieť k záveru, že nulová
hypotéza o žiadnej kointegrácii bola zamietnutá. Korekčné členy sú opäť negatívne a vysoko
významné, čo potvrdzuje existenciu dlhodobého vzťahu. Žiadny z ukazovateľov Covid-19 však
nie je významný, čo naznačuje, že pandémia Covid-19 nemá dlhodobý vplyv na ceny cukru.
Hodnoty posledných dvoch premenných, epu a vix sú negatívne, čo znamená, že zvýšenie neistoty
a finančnej volatility vedie k poklesu cien cukru. V prípade finančnej volatility sú výsledky
významné na 1 % alebo na 5 % hladine významnosti. Z krátkodobých koeficientov sa potvrdil ako
štatisticky významný iba vplyv vlastných minulých hodnôt cien cukru v predchádzajúcich
obdobiach.
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Záver
V posledných dvoch desaťročiach prešli trhy s poľnohospodárskymi komoditami niekoľkými
výraznými štrukturálnymi zmenami. Počas potravinovej krízy v rokoch 2007/2008 a po nej vzrástli
ceny hlavných poľnohospodárskych komodít na bezprecedentnú úroveň. Zvýšila sa aj cenová
volatilita na komoditných trhoch a to nielen v zmysle cenových výkyvov, ale aj z hľadiska
každodenných cenových výkyvov na komoditných burzách. Niet pochýb o tom, že tento vývoj je
vyvolaný zmenou fundamentálnych determinantov trhu. Svojim vplyvom prispeli politiky USA
a EÚ v oblasti bioaplív a mandáty, ktoré podporili dopyt po poľnohospodárskych plodinách, ako
je kukurica alebo repka olejná pestované skôr na výrobu biopalív ako na výrobu potravín.
Nezanedbateľný vplyv mali aj rastúce ekonomiky, najmä Čína a India, ktoré zvýšili dopyt po
potravinových aj nepotravinových komoditách. Zároveň sme svedkami čoraz prudších zmien
poveternostných podmienok, ktoré sa stávajú nepredvídateľnými a extrémnymi. To vedie k častým
suchám alebo záplavám a následným neúrodám. V neposlednom rade svoju úlohu zohrala aj tzv.
„financializácia“ komoditných trhov, ktorá prispieva k rastu cenovej volatility na komoditných
trhoch. Vývoj na komoditných trhoch sa dostal do sféry záujmu finančných investorov, ktorí vďaka
novým formám elektronického obchodovania, môžu vstúpiť na trh aj v prípade ak nechcú narábať
s fyzickou komoditou. To vytvorilo priestor pre vznik nových investičných produktov
a komoditných derivátov, ktoré sú dnes už vnímané ako finančné aktíva. Komodity sa stali
základným prvkom finančného zaistenia a investovania, keďže finanční investori sa začali viac
angažovať na komoditných trhoch, a v dôsledku toho už ceny komodít neovplyvňujú len
ekonomické fundamenty, ale aj finančné trhy. Financializácia komoditných trhov sa tak stala
jedným z faktorov ovplyvňujúcich ceny komodít.
Rast finančnej aktivity na komoditných trhoch a tiež rast cenových hladín komodít, vyvolali živú
diskusiu odbornej i laickej verejnosti o vplyve finančných aktivít na vývoj cien na komoditných
trhoch a súčasne o prepojení medzi finančnými a komoditnými trhmi. Vzťahy medzi finančnými
a komoditnými trhmi predstavujú aj predmet nášho záujmu v tejto publikácii. Jej cieľom je
zdokumentovať vývoj a súčasný stav na jednotlivých trhoch, odhaliť vzťah medzi finančnými
trhmi a komoditnými trhmi, vysvetliť vplyv záujmu médií a informácií na finančné a komoditné
trhy a mechanizmus tvorby cien.
Prvá rozsiahla kapitola monografie prináša komplexný prehľad vývoja na finančných
a komoditných trhoch. V tejto kapitole sme sa venovali nielen vývoju cien vybraných komodít
a indexov, ale i objasneniu faktorov, ktoré mali vplyv na formovanie cien komodít a indexov.
Komoditný trh, ako aj finančné trhy, sú dynamickým systémom, ktorý podlieha sústavným
zmenám. Sú ovplyvňované vývojom na iných trhoch; technologickým pokrokom a sú tiež silne
ovplyvnené zmenami životného prostredia. Za hlavné determinanty trhov sme preto do nášho
štúdia zahrnuli technológie a financializáciu komoditného trhu, ďalej finančné a ekonomické krízy,
akou je v súčasnej dobe pandémia Covid-19, obchodné obmedzenia; hlavne v oblasti
medzinárodných a politických vzťahov a významný determinant vývoja cien najmä pri
poľnohospodárskych komoditách bolo počasie. Z našich pozorovaní je zrejmé, že tieto faktory mali
významný vplyv pri formovaní cien komodít a finančných aktív. „Internet of Things“ je novým
fenoménom súčasnosti, ktorý uľahčuje prenos informácií a umožňuje rýchlejšie obchodovanie
s komoditami a má významný vplyv aj na vývoj cien komodít. Zároveň je novým trendom aj
Blockchain technológia, ktorá môže ovplyvňovať trh s energiou a komoditami tak, že napríklad
zníži náklady spojené s obchodom. Vďaka tomuto systému môžu operácie na komoditnom trhu
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fungovať efektívnejšie. Ďalším významným faktorom, ktorý otriasol vývojom na finančných
a komoditných trhoch bolo rozšírenie pandémie Covid-19. Tým, že Covid-19 sa šíri po celom
svete, tak má vplyv na dopyt a ponuku komodít a fungovanie dodávateľských reťazcov. Pretože
došlo k cestovným obmedzeniam, dopyt po rope klesol a spôsobil zníženie ceny ropy. Ceny
drahých kovov sa tiež znížili avšak nie v takej miere ako boli ovplyvnené ceny ropy
a poľnohospodárskych komodít. Väčšina komodít na trhu je citlivá aj na počasie, takže pri zmene
klímy môžeme očakávať zmenu ich ceny a ponuky. Na cenách jednotlivých komodít sa preto
prejavili aj výkyvy počasia a úrod v poľnohospodárstve.
Financializácií komoditných trhov a vzájomnému prepojeniu finančných a komoditných trhov sme
sa venovali v druhej kapitole práce. Literatúra poskytuje dôkazy o tom, že zmena cien komodít má
významný vplyv na ekonomický a finančný vývoj, takže vzťah medzi týmito dvoma trhmi by mal
byť silný. Okrem iného, globalizácia trhov spôsobuje, že ceny komodít a akciové trhy vo svete sa
viac integrujú a preto sa vo všeobecnosti verí a očakáva, že výkonnosť akciových trhov bude
ovplyvnená globálnou cenou komodít a naopak. Investori rýchlo reagujú na rozdiely vo výnosoch
a rizikách medzi rôznymi aktívami a používajú poľnohospodárske komodity, drahé kovy
a energetické komodity ako bezpečný prístav pre svoj kapitál. Napríklad v čase finančnej krízy
došlo k zvýšenému presunu finančných prostriedkov z finančných trhov na trhy
s poľnohospodárskymi komoditami. Presun kapitálu mal následný vplyv na tvorbu cien
poľnohospodárskych komodít. Niektorí autori, najmä odborníci z praxe, sa domnievajú, že
prepojenie medzi trhom komodít a trhom s dlhopismi je najdôležitejšie v rámci interakcií
finančných trhov. Táto teória je založená na myšlienke, že ak je možné vytvoriť silné prepojenie
medzi komoditným sektorom a sektorom dlhopisov, potom je možné vytvoriť spojenie aj medzi
komoditným trhom a akciovým trhom, pretože je do značnej miery ovplyvnený cenami dlhopisov.
Z literatúry môžeme vidieť, že tento reťazec vzťahov existuje. V súčasnosti už existuje mnoho
štúdií o tom, že ceny akcií a ceny komodít sa navzájom ovplyvňujú. Ich detailný prehľad poskytuje
podkapitola „1.1.1 Empirické štúdie vzťahu finančných a komoditných trhov“. Investori využívajú
vedomosti o vzťahoch medzi komoditnými a finančnými trhmi za účelom diverzifikácie ich
portfólia. Financializácia komoditných trhov sa začala v roku 2004 a zosilnela počas globálnej
finančnej krízy v rokoch 2008–2009. V súčasnosti už sa pri určovaní smerovania každého trhu
obchodníci s komoditami pozerajú na pohyby na akciovom aj komoditnom trhu súčasne, aby
urobili optimálne investičné rozhodnutia.
Najvýznamnejšou udalosťou, ktorá ovplyvnila vývoj na komoditných a finančných trhoch v roku
2020, bolo šírenie nového koronavírusu Covid-19. V snahe zastaviť šírenie choroby prijali vlády
rôzne opatrenia ako sociálne dištancovanie, zatváranie pracovísk či prevádzok, pozastavenie
leteckej dopravy, čiastočné alebo úplné „lockdowny“. Tieto opatrenia, slúžili na zabránenie šíreniu
choroby, no zároveň mali aj významné hospodárske dopady. Negatívne vplyvy pandémie viedli
k zvýšeniu hospodárskej a finančnej neistoty na celom svete, čo malo za následok hlbokú recesiu
v celosvetovom meradle. V tretej kapitole monografie sme sa zamerali na globálnu pandémiu
Covid-19 a jej vplyvy na komoditné trhy. Poskytli sme prehľad empirických štúdií zameraných
na zdôraznenie najrelevantnejšieho výskumu v oblasti vplyvov pandémie na komoditné trhy.
Zamerali sme sa ako na dopady pandémie Covid-19 na komoditné trhy, tak i na dopady pandémie
Covid-19 na prepojenie finančných a komoditných trhov. Zistili sme, že od vypuknutia
koronavírusu svetová ekonomika a komoditné trhy zaznamenali ešte väčší prepad ako počas
finančnej krízy v roku 2008. Komoditné trhy boli citlivé na makroekonomické premenné
a politické udalosti, pandemické determinanty a tiež správy spojené s pandémiou. V dôsledku
prepuknutia nového koronavírusu všetky triedy komodít zaznamenali výrazný pokles dopytu
a ponuky. Ceny komodít divoko kolísali, napr. ceny ropy klesali v dôsledku zníženia dopytu a ceny
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zlata dosahovali historické maximá v očakávaní pomalého hospodárskeho oživenia po pandémii.
Pandémia mala za následok výrazné zmeny v dopyte po energii a kovoch. Na rozdiel od toho
nedošlo k výraznému poklesu cien poľnohospodárskych komodít, ktoré nie sú bezprostredne
spojené s ekonomickým rastom. Globálna pandémia Covid-19 spôsobila šok na medzinárodných
finančných a komoditných trhoch, čo vo veľkej miere ovplyvnilo taktiež prepojenosť a vzájomné
závislosti medzi trhmi. Zistenia ukazujú, že komoditné trhy na celom svete sa otriasli obavami
z ochorenia Covid-19 viac ako bežné akcie.
Metodologický aparát využitý pri empirických analýzach väzieb medzi finančnými a komoditnými
trhmi ako aj odhadom vplyvu pandémie Covid-19 a záujmu médií na komoditné trhy bol podrobne
opísaný v štvrtej kapitole. Špecificky sme sa venovali vysvetleniu a testovaniu stacionarity
časových radov, kointegrácie medzi nestacionárnymi časovými radmi a zostaveniu vektorového
modelu s korekčným členom a autoregresného modelu rozložených časových oneskorení,
pomocou ktorých sme dokázali zachytiť ako krátkodobé vzťahy medzi premennými, tak
i dlhodobý kointegračný vzťah. Vysvetlili sme tiež možné spôsoby interpretácie výsledkov
vektorového autoregresného modelu pomocou funkcie reakcie na impulz. V závere kapitoly sme
sa venovali aj modelom GARCH a ich špecifikácií s dynamickými podmienenými koreláciami.
Kapitola „Empirické výsledky“ sumarizuje empirické výsledky analýzy prepojení medzi
finančnými a komoditnými trhmi. V prvej časti sme sa zamerali na analýzu väzieb medzi
finančnými a komoditnými trhmi. Naše zistenia potvrdili, že môžeme zamietnuť hypotézu H0, že
neexistuje kauzálny vzťah medzi premennými v prípade vplyvu indexu Euro stoxx 50 na bavlnu,
MOEX na bavlnu, S&P 500 na bavlnu, S&P 500 ropu a S&P 500 na zlato. Môžeme skonštatovať,
že ceny bavlny sú vedené cenou Euro stoxx 50, MOEX a S&P 500, ceny ropy sú vedené cenou
S&P 500 a ceny zlata sú vedené cenou S&P 500. Ostatné indexy nemajú žiadnu dlhodobú príčinnú
súvislosť a vplyv na komodity v Grangerovom zmysle. Výsledky Johansenovho kointegračného
testu ukázali, že neexistuje dlhodobý vzťah medzi cenami indexov a ropou, pšenicou, zlatom
a s kávou. Avšak Johansenov kointegračný test preukázal dlhodobý vzťah medzi S&P 500 a cenou
reziva, MSCI emerging a cenami reziva, MSCI world a rezivom a medzi Eurostoxx 50 a rezivom.
Použitím ARDL testu hraníc sme odhalili, že bavlna zdieľa dlhodobý vzťah s viacerými
indexovými cenami. Potvrdila sa kointegrácia medzi bavlnou a MSCI world, MSCI emerging,
Shanghai composite indexom a indexom S&P 500. Štúdium literatúry a skúsenosť z posledného
obdobia však ukázali, že nemožno mať pochybnosti o tom, že pandémia Covid-19 mala obrovský
vplyv na komoditné trhy. V ďalšej časti sme sa preto zamerali na empirickú analýzu vplyvov
koronavírusu na komoditné trhy. Očakávali sme tiež, že médiá ovplyvnili dopyt po tovaroch buď
pozitívne alebo negatívne, v závislosti od typu správ, ktoré dominovali v médiách v danom čase.
Rozšírenie pandémie Covid-19 bolo každodennou témou väčšiny domácich a svetových médií,
zároveň bolo sprevádzané obrovským mediálnym rozruchom, vznikom falošných správ
a dezinformácií. Cieľom našej analýzy preto bolo zachytiť jednak vplyv rozšírenia koronavírusu
na komoditné trhy, ale i vplyv mediálneho rozruchu, mediálneho pokrytia a šírenia správ
o pandémií na vývoj cien na komoditných trhoch. V jednotlivých modeloch sme zároveň
kontrolovali vplyv finančnej a politickej stability v období pandémie Covid-19. Testovanie
kointegrácie pomocou ARDL testu ukázalo, že ani v jednom z modelov pre komodity bavlna, káva,
ryža, sója, kukurica, pšenica a drevo nebol potvrdený kointegračný vzťah medzi týmito
komoditami a premennými sledujúcimi Covid-19. Pri komoditách ropa, zlato, striebro a kakao,
aspoň niektoré z odhadnutých modelov odhalili existenciu kointegračného vzťahu a pri komodite
cukor je kointegračný vzťah potvrdený dokonca v každom odhadnutom modeli.
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