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Kaderová Andrea 

ZÁKLADNÉ POJMY Z OBLASTI MERANIA A RIADENIA 
KREDITNÉHO RIZIKA 
 

Kreditné riziko na rozdiel od ostatných finančných rizík vyplýva priamo 

z vnútornej povahy danej investície. Je rizikom straty vyplývajúcej zo zlyhania dlžníka. 

 

Základné pojmy: 

 

Zlyhanie dlžníka (default) znamená, že spoločnosť nie je schopná splatiť svoje 

záväzky voči veriteľom. Nemusí ísť nutne o konkurz a podkladový nástroj si môže 

zachovať určitú hodnotu (recovery value). 

 

Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka defP  (Probability of Default) vyjadruje 

tzv. riziková prirážka nad bezrizikovou úrokovou sadzbou, ktorá je vyjadrená výnosom 

zo štátnych cenných papierov. Riziková prirážka je ekvivalentná potenciálnej strate 

(podiel z celkovej hodnoty dlhu v %) plynúcej zo zlyhania dlžníka a kompenzuje tak 

riziko veriteľa. 

Zlyhanie dlžníka je vlastne len málo pravdepodobný jav. Priemerne nastane 

s pravdepodobnosťou okolo 2 % ročne. Pravdepodobnosti zlyhania dlžníka sa samozrejme 

pri rôznych firmách značne líšia. Pravdepodobnosť, že skrachuje firma s ratingom AAA, 

je len 0,01 % za rok, kým firma s ratingom CCC má pravdepodobnosť zlyhania až 6 %. 

 

Riziko zlyhania dlžníka je neistota vyplývajúca zo schopnosti dlžníka splatiť 

svoje dlhy a záväzky. Nevieme vopred odhadnúť, ktoré spoločnosti skrachujú a ktoré nie, 

ale vieme urobiť odhady pravdepodobnosti zlyhania dlžníka. Riziko zlyhania dlžníka 

rastie, ak sa hodnota aktív približuje k účtovnej hodnote pasív. Dlžník skrachuje, keď 

trhová hodnota aktív nie je schopná pokryť záväzky. V skutočnosti spoločnosti 

neskrachujú hneď, keď ich trhová hodnota aktív dosiahne účtovnú hodnotu pasív, pretože 

niektoré ich záväzky majú dlhodobý charakter. 

 

Bod zlyhania dlžníka je hodnota aktív firmy, keď firma skrachuje a tento bod sa 

nachádza niekde medzi celkovými pasívami a krátkodobými pasívami. 
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Zložky kreditného rizika z pohľadu jeho riadenia: 

Inherentné riziko  je popisované čiastkou, ktorú držiteľ expozície môže stratiť 

v dôsledku zlyhania dlžníka. Táto čiastka sa dá ľahko zistiť pri klasických kreditných 

expozíciách ako je úver alebo dlhopis, kde je rovná nominálnej hodnote vrátane 

príslušenstva. Kvantifikácia inherentného rizika vyplývajúceho z ostatných obchodov, 

hlavne finančných derivátov, je náročnejšia a často vyžaduje modelovanie ostatných 

finančných veličín. 

 

Riziko straty  v prípade jednoduchších modelov je odhadom pravdepodobnosti, že 

dôjde k zlyhaniu dlžníka, pri zložitejších modeloch ide o odhad pravdepodobnosti, že 

u daného titulu dôjde k poklesu alebo rastu ceny vyvolanej zmenou kreditnej kvality. 

 

Obchodovanie s kreditným rizikom predpokladá, že subjekty majú istú predstavu 

o výške straty, ktorá môže nastať v prípade rizikovej udalosti, vedia predpokladať 

pravdepodobnosť, že nastane táto situácia a počítajú s časovým horizontom jeho 

pôsobenia. Zjednodušene povedané, subjekty dokážu kvantifikovať kreditné riziko.  

 

Kvantifikácia rizika sa vždy začína jeho dekompozíciou na zložky: 

Prvou zložkou pri meraní kreditného rizika je pravdepodobnosť zlyhania dlžníka 

defP . 

Ďalšou dôležitou premennou je angažovanosť pri zlyhaní dlžníka EAD  

(Exposure at Default). EAD je výška pohľadávky, ktorú má veriteľ voči dlžníkovi vrátane 

všetkých platieb, ktoré veriteľ zinkasuje počas trvania úverového vzťahu. Z výšky 

úverovej angažovanosti sa následne odvodzuje výška možnej náhrady, t. j. čiastka, ktorú 

ešte možno zinkasovať. Táto veličina úzko súvisí s inherentným rizikom. 

 

Poslednou zložkou pri meraní kreditného rizika je strata v prípade zlyhania 

LGD (Loss Given Default). 

 

Dekompozícia rizika straty na očakávané a neočakávané straty umožní separovať zložku 

požadovanej platby za prijatie rizika. 
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Dekompozícia rizika straty: 

Očakávané straty EL (expected loss) sa stávajú súčasťou nákladov, firmy ich dopredu 

zohľadňujú. Keby straty boli každý rok rovnaké, tak by neexistovalo žiadne riziko. Straty 

sa ale môžu nepredvídateľne meniť. Túto skutočnosť vyjadruje neočakávaná strataUL  

(unexpected loss). 

 

Výpočet očakávanej a neočakávanej straty: 

Očakávanú stratu v peňažných jednotkách (p. j.) definujeme takto 

EADLGDPEL def ⋅⋅= . 

Vyjadrenie podielu očakávanej straty k výške pohľadávky v percentách je dané ako 

LGDPEL def ⋅= . 

Platí, že 

RRLGD −= 1 , kde 

RR - miera návratnosti (recovery rate). 

A teda veľkosť čiastky, ktorú veriteľ ešte môže po zlyhaní dlžníka zinkasovať je 

EADRR⋅ . 

 

V podstate existujú dva spôsoby ako neočakávanú stratu merať. 

Prvým z nich určíme neočakávanú stratu ako štandardnú odchýlku (teda voľne 

povedané, ako priemernú odchýlku od očakávanej straty). Čím je táto odchýlka väčšia, 

tým je väčšie riziko neočakávanej straty 

( ) defPELLGDUL ⋅−= 2 . 

Druhý spôsob počíta neočakávanú stratu ako interval spoľahlivosti. Ide o určenie 

pravdepodobnosti straty danej veľkosti v dopredu určenom intervale napríklad použitím 

metódy Value at Risk (ďalej len VaR). Pre straty z minulosti sa tvoria rezervy, 

pre neočakávané straty sa vytvára ekonomický kapitál. Ekonomický kapitál predstavuje 

kapitál, ktorý akcionári vkladajú do spoločnosti (vlastné imanie), aby mohli uskutočniť 

plánované investície a udržať svoju cieľovú ratingovú pozíciu. Ekonomický kapitál 

a z neho odvodená ratingová pozícia je pre vlastníkov a zákazníkov indikátorom 

bezpečnosti vložených finančných prostriedkov a udržateľnosti rozvoja podnikateľských 

aktivít firmy.  
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Očakávaná a neočakávaná strata graficky: 

 

 

Na obrázku [zdroj UBS Warburg] vidíme, že očakávaná strata portfólia je 1%. Tá sa 

pokrýva z rezerv, ktoré sa počítajú do nákladov. Neočakávanú stratu je možné pokryť 

ekonomickým kapitálom. Hodnota VaR sumarizuje najhoršiu stratu počas stanoveného 

časového horizontu v danom intervale spoľahlivosti (99 %). Koncová oblasť vyjadruje 

katastrofickú stratu, jej pravdepodobnosť je 1 %. Zložka očakávanej a neočakávanej straty 

tvorí dokopy komponenty kreditného rozpätia, teda platby za prijatie kreditného rizika. 

 

Nesymetrický profil  je významnou prekážkou v analýze kreditného rizika. 

Hustota rozdelenia strát aktív s faktorom kreditného rizika je vpravo výrazne zošikmená. 

Znamená to, že potenciálne výnosy z daného aktíva s faktorom kreditného rizika sú zhora 

ohraničené, kým strata môže dosiahnuť až celých 100% jej hodnoty. 

 

Modelovanie pravdepodobnosti zlyhania dlžníka: 

Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka je modelovateľná prístupmi, ktoré sa dajú rozdeliť do 

nasledujúcich troch skupín. Klasický prístup vychádza z účtovných dát 

a zo subjektívneho úsudku založeného na skúsenostiach. Prístup založený na štatistickej 

analýze. Posledný prístup je založený na trhových dátach. 
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Modely využívajúce trhové indikátory kreditnej kval ity: 

Redukované modely rozširujú modely výnosových kriviek o faktor kreditného 

rizika a nie sú spojené so žiadnou podobou kapitálovej štruktúry, modelujú proces 

zlyhania dlžníka ako náhodný Poissonov proces. Redukované modely sú z matematického 

hľadiska atraktívne, keďže sú konzistentné s riziko-neutrálnymi pravdepodobnosťami 

zlyhania odvoditeľnými z cien dlhopisov, či rozpätia kreditných swapov. 

Štrukturálne modely sú charakteristické tým, že modelujú zlyhanie dlžníka 

v závislosti na jeho kapitálovej štruktúre. Princíp je založený na predpoklade, že pokiaľ sa 

hodnota aktív priblíži k hodnote krátkodobých záväzkov, nastáva zlyhanie dlžníka. Riziko 

zlyhania dlžníka je explicitne spojené s variabilitou hodnoty aktív, ktorá je odvodená 

z modelu oceňovania opcií. Hlavným nedostatkom štrukturálnych modelov je to, že nie sú 

konzistentné s riziko-neutrálnymi pravdepodobnosťami zlyhania a že hodnota aktív firmy 

a ich volatilita nie sú pozorovateľné veličiny. Týmito modelmi sa budeme ďalej zaoberať. 
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