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RSJ algorithmic trading

 Zaloţení r. 1995, obchodování od r. 2002

 Ryze česká společnost se sídlem v Praze

 Roční obrat: 4.1 krát 10^15 korun 

 Jak je takový obrat moţný? 

Styl obchodování: High-frequency

algorithmic trading
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Filozofie finančních trhů

 Finanční trh je velká a zároveň sloţitá 

matematická hra

 Přístup RSJ: Dělat vše co nejlépe, nejchytřeji 

a nejsystematičtěji

 Opakované výhry a velký úspěch na poli 

světové konkurence
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Obchodování RSJ

 Burzovní obchodování: Plně transparentní, 

napomáhá sniţovat dopady finanční krize

 Market making: RSJ poskytuje likviditu a 

pomáhá zefektivňovat trhy

 MM: Stanovení FP, adverse selection bias

 RSJ propojuje trhy, korelační obchodování

 Latence: Relevantní jsou milisekundy
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Finanční krize a regulace
 Ţití na dluh jako hlavní příčina

 Morální hazard a netransparentní finanční produkty

 Regulovat morální hazard, ne private equity!

 Dodd-Frank act:
 Přesun od OTC k burzám 

 Volcker rule – omezení obchodování na vlastní účet

 Circuit breakers, min tick, min čas: Zodpovědnost burz

 Populistické nesmysly:
 Anti-HFT: absurdní argument „zvyšování volatility“

 Tobin tax: Zdanění negativních externalit

 Problematika Flash Crash
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Matematika a úspěch

Klíčové faktory úspěchu pro RSJ

 Špičkové vzdělání a vědecké znalosti odborníků

 Maximální pruţnost a efektivita: Implementace 
nového modelu během dní

 Nulová administrativa

 Outsourcing méně podstatných činností

 Praxe vs. teorie:
 Schopnost aplikovat teoretickou matematiku 

 Most mezi teorií a realitou
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Jak dosáhnout úspěchu
 Chtít se pořád učit a vylepšovat

 Neustále testovat logiku „fakt“ 

 Umět pouţívat intuici

 Podpora exaktního vzdělání. Budoucnost je v 
technických disciplínách

 Maturita z matematiky!!!

 NFKJ
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Nadační fond Karla Janečka (www.nfkj.cz)
 Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc

 Absolvent MFF UK, dnes špičkový ekonom

 Od r. 1991 přednáší na CERGE, od r. 1993 pracuje v 
Národohospodářském ústavu AV ČR

 V listopadu 2002 jmenován profesorem na CERGE

 Prof. MUDr. Josef Veselka, CSc
 Špičkový kardiolog

 230 odborných publikací, z toho 65 zahraničních

 Vedoucím lékařem Kardiovaskulárního centra FN v Motole od r. 2004

 Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc
 Jeden z nejvýznačnějších českých matematiků

 Autor více neţ 350 odborných publikací a několika knih

 Prezidentská Medaile za zásluhy r. 2010

 Ředitel institutu teoretické informatiky MFF UK od r. 2000
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Nadační fond Karla Janečka

 Cena Neuron: první předání podzim 2010

 Grantové politika: matematika, ekonomie, 

medicína

 Grant aţ 1 mil. Kč v kaţdém oboru

 Podpora České učené společnosti

 Spolupráce s Týdnem vědy a techniky AV

 Spolupráce s FameLab pro popularizaci vědy
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Mecenášství nebo státní rozpočet?
 Veřejné výdaje: 

 Nebezpečí zneuţívání aţ korupce

 Nutnost kontrol a z toho plynoucí administrativa

 Celkově velká neefektivita

 Soukromá podpora: 
 „Investor“ mecenáš zvaţuje rizika i výnosy investic

 Cílem je maximální efektivita vydaných prostředků

 Výnos těchto investic věnován společnosti

 NFKJ bude dále rozšiřovat své pole působnosti!
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Kultura společnosti: Výzva pro vás

 Jak zabránit kolapsu evropských ekonomik?

 Osobní zodpovědnost

 Nebát se rizika

 Nepodléhat populismu

 Nechtít (přílišné) sociální jistoty

 Odsouzení příţivnictví, včetně jeho nejhorší 

formy ...

KORUPCE
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Korupce: Nejhorší forma krádeţe
 Objem korupce u nás devastuje ekonomiku!

 Pokřivení finančních toků, neefektivní alokace kapitálu

 Zvyšování daní i deficitu, chudnutí země, náklady mrtvé váhy

 Záporná daň bez pozitivních efektů

 Pomatení z totality: Korupce mnohdy tolerovaná

 Korupce je nejhorší forma krádeţe a příţivnictví!

 Korupci lze sniţovat i bez sniţování veř. rozpočtů

 Psychologie zločinu

Korupce je nejhorší forma příživnictví
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Korupce: Nejhorší forma příţivnictví
„Whistleblower“ 

je hrdina a ne udavač

 False Claims Act

 Existují 3 země: Nauru, Marshallovy ostrovy a …

Česká republika

s akciemi na doručitele v listinné podobě bez registrace

 Cíl: Transparentnost vlastnictví (beneficiar owner)

 Nadační fond proti korupci (www.nfpk.cz) 
 Registrace na Městském soudu v Praze

 Nebát se a nekrást a ne nakrást si a nebát se

Korupce je nejhorší forma krádeže
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Děkuji za pozornost.


