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ÚVOD

Tato publikace je věnována výpočetním aspektům cenných papírů. Proto je
zaměřena poněkud speciálněji než publikace nadepsané jako finanční matematika.
Cenné papíry ovšem patří k nejčastějším a nejatraktivnějším aplikacím finanční
matematiky a nejenže využívají celé její spektrum, ale také často motivují další
směr výzkumu v této oblasti.
Kniha je určena pro vysokoškolské studenty, pro pracovníky finančních institucí, kteří přicházejí do styku s cennými papíry v rámci svého povolání, a vůbec
pro všechny, které tato problematika z nejrůznějších důvodů zajímá i po výpočetní
stránce. Autor se nevyhýbá matematicky obtížnějším partiím, které však většinou
lze přeskočit, aniž by čtenář ztratil kontinuitu výkladu. Navíc teoretické partie
bývají pro snazší pochopení doplněny názorným numerickým příkladem.
Text je rozdělen do tří částí, nazvaných (1) Dluhopisy, (2) Akcie a (3) Finanční
deriváty. Kromě těchto tří základních typů cenných papírů je však v souvislosti
s nimi popsána řada dalších nástrojů speciálního či smíšeného typu. Každá část
prezentuje nejprve příslušné cenné papíry z praktického hlediska v situacích, které
jsou pro ně nejtypičtější. Teprve pak následuje jejich matematická analýza.
Publikace si nečiní nárok na úplnost, neboť rozsah literatury věnované výpočetní problematice cenných papírů je enormní a kromě monografií, učebnic a
časopisecké literatury zde hrají důležitou roli interní materiály bank a finančních
skupin, texty zveřejňované internetovou formou a manuály finančního softwaru
(na konci knihy je uveden dílčí seznam literatury, v němž lze nalézt odkazy pro
případnou další četbu). V žádném případě si pak publikace nečiní nárok na
aktuálnost, neboť vývoj v této oblasti neustále akceleruje (útěchou ovšem může
být, že matematické principy nezastarávají tak rychle jako některé „finanční
reálie“). Dalším problémem, na který je nutné upozornit, jsou mezery a nejednotnost v české finanční terminologii. Autor se ve sporných případech snažil
vybírat výrazy, které se v české finanční literatuře používají v průměru nejčastěji,
nebo použil překlad, který je nejvhodnější podle jeho vlastního uvážení (pro jistotu
jsou však většinou uváděny také originální anglické termíny).
Za pomoc při přípravě publikace autor děkuje dr. P. Dostálovi a dr. K. Maříkovi. Práce na publikaci probíhala v rámci projektu P402/12/G097 „Dynamické
modely v ekonomii“.

