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Modelování vývoje vybraných akciových indexů
Cílem práce je modelování vývoje vybraných akciových indexů pomocí
pokročilých metod analýzy finančních časových řad a případná predikce
jejich budoucího vývoje s využitím vhodného ekonometrického softwaru.
Mgr. David Zapletal, Ph.D.
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Práce je psaná vcelku jasně a srozumitelně, řazení kapitol je logické a přispívá k přehlednosti
práce. V práci jsou zpravidla vhodně zařazeny tabulky a grafy. Ocenit lze zejména
představení a aplikaci poměrně netriviálních metod analýzy finančních časových řad
(Boxova-Jenkinsonova metodologie, modely volatility) obsažených ve druhé a čtvrté kapitole.
V práci lze ovšem nalézt několik zejména formálních nedostatků. V části 4.1 jsou nesprávně
popsány obr. 23 – 25, stejně jako poslední sloupec tabulky 14. Na str. 38 ve vzorci (18) je
nesprávný index v sumaci.
U obhajoby autorku žádám, aby uvedla, zda a případně jakým způsobem mohou být akciové
indexy využity k obchodování drobnými investory.
Práce je doporučena k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň:
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