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Úvod
Proces výberu portfólia pozostáva vo vybraní vhodných finančných aktív,

do ktorých investor alokuje svoj kapitál za cieľom dosiahnuť zisk. Existuje množ-
stvo literatúry, ktorá sa zaoberá rôznymi metódami výberu portfólia. Najznámej-
šia je Markowitzova moderná teória portfólia (viz Markowitz, 1952). Tá pozostáva
z výberu aktív za cieľom minimalizácie celkového rozptylu portfólia. Viacerí autori
rozšírili túto metódu, napríklad Black a Litterman do toho priniesli bayesovský
prístup (viz. Black a Litterman, 1991).

V tejto práci navrhneme metódy tvorby portfólia založené na hľadaní aktíva
s najvyšším očakávaným výnosom. Tieto portfóliá nazveme portfóliá s maximál-
nym výnosom. V dlhodobom investičnom horizonte by toto aktívum malo na zá-
klade Zákona o veľkých číslach prebiť všetky ostatné aktíva. Tento prístup by sme
mohli použiť aj v Markowitzovom modeli, kedže to je jeden z extrémnych prípa-
dov toho postupu. Problém nastáva v predpoklade znalosti skutočných stredných
hodnôt výnosov aktív. Chyba štandardného odhadu strednej hodnoty výnosov
býva taká, že si nemôžeme byť istí či je skutočná hodnota kladná alebo záporná.
Preto sa v našich metódach budeme snažiť identifikovať aktíva s maximálnym
očakávaným výnosom a nebude nás zaujímať jeho hodnota.

Prvá kapitola poskytne úvod do teórie portfólia, predstaví Markowitzovu teó-
riu a problémy predpokladu znalosti skutočných hodnôt parametrov výnosov.
V druhej kapitole navrhneme niekoľko postupov hľadania portfólia s maximálnym
výnosom. Vlastnosti portfólií z týchto postupov preveríme pomocou simulačných
analýz a vyberieme z nich tie najlepšie. V poslednej kapitole potom otestujeme
portfóliá s maximálnym výnosom na reálnych dátach. Naša práca je zameraná
hlavne na tvorbu portfólia zloženého z akcií, a preto výkony našich portfólií po-
rovnáme s výkonom akciového indexu S&P 500.
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1. Teórie portfólia

1.1 Úvod do teórie portfólia
Definícia 1 (Portfólio). Majme finančné aktíva 1, . . . , N a vektor váh týchto ak-
tív x = (x1, . . . , xN)⊤, kde xi ≥ 0 pre i = 1, . . . , N a ∑N

i=1 xi = 1. Portfóliom
budeme rozumieť skupinu finančných aktív (napríklad akcií), ktorá je reprezento-
vaná váhami daných aktív.

Definícia 2 (Výnos finančného aktíva). Označme Pt ako cenu daného aktíva
v čase t ≥ 0. Výnos aktíva za jednotku obdobia (napríklad deň) definujeme ako

ρ = Pt+1 − Pt

Pt

.

Predpokladáme, že ρ je náhodná premenná so strednou hodnotou (očakávaným
výnosom) r ∈ R a rozptylom σ2 > 01.

Definícia 3 (Výnos portfólia). Výnos portfólia P s váhami x = (x1, . . . , xN)⊤ a
výnosmi jednotlivých aktív ρ = (ρ1, . . . , ρN)⊤ je

ρp =
N∑

i=1
ρixi.

Výnos portfólia je teda náhodná premenná s očakávaným výnosom

rp =
N∑

i=1
rixi

a s rozptylom

σ2
p =

N∑
i=1

N∑
j=1

xixj cov(ρi, ρj).

Teórie portfólia sa zaoberajú spôsobmi ako rozdeliť investíciu medzi dostupné
aktíva. Inými slovami, hovoria o možnostiach ako vytvoriť portfólio. Pre jedno-
duchosť budeme ďalej uvažovať, že veľkosť investície je rovná 1.

Tvorba portfólia znamená určenie váh pre jednotlivé dostupné finančné aktíva.
Každý investor môže mať rôzne kritéria pri rozdeľovaní investície medzi dostupné
aktíva. Zväčša ale chcú maximalizovať svoj výnos a minimalizovať riziko. Za mieru
rizika sa najčastejšie berie rozptyl daného portfólia (možeme brať do úvahy aj iné
miery rizika ako napríklad VaR (hodnota v riziku), CVaR (podmienená hodnota
v riziku) alebo aj MAD (stredná absolútna odchylka)).

V ďalšej časti si povieme viac o najznámejšej teórii portfólia, ktorou je Mar-
kowitzova teória portfólia. Markowitz berie práve rozptyl ako mieru rizika.

1V tejto práci sa budeme zaoberať portfóliom vytvorenom z akcií a nebudeme brať do úvahy
možnosť investovať do bezrizikového aktíva.
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1.2 Markowitzova teória portfólia
Markowitz ako prvý prišiel s matematickým modelom na vytvorenie portfó-

lia v článku "Portfolio Selection"(viz Markowitz, 1952). Model skúma očakávaný
výnos a rozptyl portfólia a ich možné kombinácie v závislosti od výberu váh
v portfóliu. Predpokladá sa tam, že investori sa chovajú racionálne, čo znamená,
že preferujú väčší zisk pri rovnakom riziku a preferujú menšie riziko pri rovnakom
zisku. Na Obrázku 1.1 môžeme vidieť hranicu eficientných portfólií, ktoré spĺňajú
predpoklady racionálneho investora.

Rozptyl portfólia
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rt
fó
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Všetky možné kombinácie 
očakávaného výnosu a 
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Obr. 1.1: Hranica eficientných portfólií.

Pri vytváraní portfólia pomocou Markowitzovej teórie si investor zvolí očaká-
vaný výnos, ktorý by rád dosiahol a následne nájde taký vektor váh dostupných
aktív aby bol rozptyl portfólia minimálny pri danom očakávanom výnose.
Príklad (Portfólio s minimálnym rozptylom). Označme dostupné akcie, do kto-
rých môže investor investovať číslami

1, . . . , N

a ich výnosy
ρ = (ρ1, . . . , ρN)⊤.

Hľadané portfólio bude reprezentované vektorom váh

x = (x1, . . . , xN)⊤.

Očakávané výnosy jednotlivých akcií si označíme vektorom

r = (r1, . . . , rN)⊤.
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Rozptylová matica výnosov akcií bude

V =

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
σ2

1 σ12 . . . σ1N

σ21 σ2
2 . . . σ2N

... ... . . . ...
σN1 σN2 . . . σ2

N

⎤⎥⎥⎥⎥⎦ ,

kde σ2
i = var(ρi) a σij = cov(ρi, ρj) pre i, j = 1, . . . , N. Požadovaný očakávaný

výnos portfólia bude rp a rozptyl portfólia σ2
p. Portfólio s minimálnym rozptylom

nájdeme vyriešením nasledovnej optimalizačnej úlohy

min σ2
p = x⊤Vx

s.t. rp = x⊤r

x⊤1 = 1,

(1.1)

kde 1 = (1, . . . , 1)⊤. Úlohu 1.1 budeme riešiť pomocou Lagrangeovej funkcie

L = x⊤Vx − λ1(x⊤r − rp) − λ2(x⊤1 − 1).

Následne si vypočítajme jej parciálne derivácie a považujme ich za rovné 0
∂L

∂x
= 2Vx − λ1r − λ21 = 0 (1.2)

∂L

∂λ1
= rp − x⊤r = 0 (1.3)

∂L

∂λ2
= 1 − x⊤1 = 0. (1.4)

Z rovnice 1.2 dostaneme

x = 1
2V

−1(λ1r − λ21) = 1
2V

−1
[
r 1

] [λ1
λ2

]
. (1.5)

Z ďalších dvoch rovníc 1.3 a 1.4 dostaneme[
r 1

]⊤
x =

[
rp

1

]
. (1.6)

Následne dosadením rovnice 1.5 do rovnice 1.6 nám výjde

1
2
[
r 1

]⊤
V−1

[
r 1

] [λ1
λ2

]
= 1

2

[
r⊤V−1r r⊤V−11
r⊤V−11 1⊤V−11

] [
λ1
λ2

]
=
[
rp

1

]
.

Odtiaľto už ľahko dostaneme vektor váh pre portfólio s minimálnym rozptylom a
očakávaným výnosom rp

x = V−1
[
r 1

] [r⊤V−1r r⊤V−11
r⊤V−11 1⊤V−11

]−1 [
rp

1

]
. (1.7)

Portfólia reprezentované vektormi váh z 1.7 sa nazývajú portfólia s minimál-
nym rozptylom a nachádzajú sa na eficientnej hranici tak ako to vidíme na Ob-
rázku 1.1. Aplikácie Markowitzovej teórie a príklady výpočtu portfólia s minimál-
nym rozptylom pomocou softvéru R môžeme nájsť v práci Bennetta a Hugena
(viz. Bennett a Hugen, 2016).
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1.3 Problémy Markowitzovej teórie portfólia
Jeden z hlavných problémov Markowitzovej teórie portfólia je ten, že je za-

ložená na znalosti stredných hodnôt, rozptylov a kovariancií výnosov. Tieto pa-
rametre sú však v realite neznáme a preto je treba použiť ich odhady. Presnosť
týchto odhadov ale závisí na množstve pozorovaní. Ukážme si to na príklade
odhadu očakávaného jednodňového výnosu akcie.
Príklad. Predpokladajme, že náhodná premenná výnosu danej akcie má normálne
rozdelenie so strednou hodnotou (očakávaným výnosom) µ a rozptylom σ2. Odhad
očakávaného výnosu resp. rozptylu bude výberový priemer resp. výberový rozptyl
z historických pozorovaní výnosov. Označme si ich ako r̄ resp s2. Počet pozorovaní
je n. Nech hodnoty odhadov sú

r̄ = 0.11 % & s2 = 0.0182.

Konkrétne odhady sú založené na historických pozorovaniach2 výnosov akcií Ama-
zonu od roku 2014 do roku 2018. Potom 95%-ný interval spoľahlivosti pre očaká-
vaný výnos je (

r̄ − 1.96 s√
n

; r̄ + 1.96 s√
n

)
.

Teraz môžeme zistiť koľko pozorovaní potrebujeme na to, aby sme s 95%-nou
pravdepodobnosťou vedeli, že očakávaný výnos je väčší ako 0.

r̄ − 1.96 s√
n

≥ 0

n ≥ (1.96)2(
r̄
s

)2

n ≥ 1 029.

To znamená, že potrebujeme viac ako 4 roky pozorovaní. Keď skúsime dosadiť
iné odhady, napríklad na základe pozorovaní akcií Coca-Coly

r̄KO = 0.03 % & s2
KO = 0.0082,

tak nám vyjde, že potrebujeme viac ako 2 732 pozorovaní. Čo znamená, že potre-
bujeme dáta za viac ako 10 rokov.

Z predchádzajúceho príkladu možeme vidieť, že odhadnuté parametre v Mar-
kowitzovom modeli môžu byť bez dostatočného počtu pozorovaní celkom nepresné
(pri odhade očakávaného výnosu si nemusíme byť istí či je skutočný očakávaný
výnos kladný alebo záporný).

Veta 1 (Silný zákon veľkých čísiel). Nech X1, X2, . . . sú párovo nezávislé, rov-
nako rozdelené náhodné premenné s konečnou strednou hodnotou E |X1| < ∞.
Označme E X1 = µ a Sn = X1 + · · · + Xn. Potom

Sn

n
−→ µ, skoro iste, pre n −→ ∞.

2Dáta pochádzajú z webu https://finance.yahoo.com/
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Vetu 1 spolu s dôkazom môžeme nájsť v práci Durreta (Durrett, 2019) v ka-
pitole o Zákone veľkých čísiel na stranách 37–97. Zákon o veľkých číslach nám
hovorí, že výberový priemer konverguje k skutočnej strednej hodnote danej ná-
hodnej premennej. Vetu 1 by sme mohli aplikovať na výnosy akcií. Najskôr však
potrebujeme overiť splnenie predpokladov danej vety.

V knihe od Mantegnu a Stanleyho (Mantegna a Stanley, 1999) sa môžeme
dozvedieť o Hypotéze efektívneho trhu (v kapitole na stranách 8–13). Jej záver
nám hovorí, že zmeny v cenách finančných aktív (napríklad akcií) je veľmi ťažké
ba až nemožné predvídať na základe časových rád zmien cien. Výnosy sú defino-
vané zmenami cien a teda sú tiež nepredvídateľné. Preto možno predpokladať, že
výnosy finačných aktív sú nezávislé.

Môžeme predpokladať, že výnosy akcií majú normálne rozdelenie. Problém
nastáva v stabilite ich strednej hodnoty a rozptylu. Na splnenie predpokladov
vety 1 potrebujeme aby výnosy danej akcie mali rovnaké rozdelenie, a teda rov-
nakú strednú hodnotu s rozptylom. Je veľmi pravdepodobné, že v realite tieto
parametre nebudú konštantné a môžu sa meniť. Nemôžeme to ale ani potvrdiť
ani vyvrátiť. V Markowitzovej teórii portfólia sa predpokladá stabilita strednej
hodnoty výnosov aj ich rozptylu, a preto to budeme predpokladať aj my v tejto
práci. Treba však stále mať na vedomí, že tento podstatný predpoklad nemusí
v realite platiť.

Pre výnosy akcií teda budeme brať do úvahy splnenie predpokladov vety 1.
Platnosť Zákona veľkých čísiel pre výnosy akcií znamená, že ak nás zaujíma
prípad investora s dlhodobým investičným horizontom, tak môže dávať zmysel
investovať len do akcie s najvyšším očakávaným výnosom.

Veta 2. Majme na trhu N finančných aktív s očakávanými výnosmi r1, . . . , rN ,
ktoré sú konštatné v čase. Potom portfólio, v ktorom sa nachádza len finačné aktí-
vum s maximálnym očakávaným výnosom rmax = max(r1, . . . , rN) bude mať lep-
šiu výkonnosť, ako ľubovoľné portfólio reprezentované váhami x = (x1, . . . , xN)⊤,
kde xi ≥ 0 pre i = 1, . . . , N a ∑N

i=1 xi = 1.

Dôkaz. Označme r̄t
i pre i = 1, . . . , N ako priemerné výnosy daných aktív v

čase t ≥ 0. Podla zákona o velkých číslach nám priemerné výnosy konvergujú k
očakávaným výnosom, a taktiež

r̄t
max −→ rmax, pre t −→ ∞.

Majme ľubovoľné portfólio s váhami x = (x1, . . . , xN)⊤ potom
N∑

i=1
xir̄

t
i −→

N∑
i=1

xiri ≤ rmax pre t −→ ∞.

□

Veta 2 nám hovorí, že pokiaľ bereme do úvahy dlhodobý investičný horizont,
tak by nám malo stačiť investovať do aktíva s najvyšším očakávaným výnosom
bez ohľadu na jeho rozptyl. Toto je vlastne extrémny prípad Markowitzovho mo-
delu, keď si za požadovaný očakávaný výnos zvolíme maximálny možný výnos.
Model nám v takom prípade zvolí portfólio, ktoré obsahuje len aktívum s najvyš-
ším očakávaným výnosom. Problém je v tom, že my nepoznáme reálne hodnoty
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očakávaných výnosov a k dispozícii máme len ich odhady. Z tých ale nevieme
určiť aktívum, ktorého výnos má najväčšiu skutočnú strednú hodnotu.

Otázka teda znie: Ako nájsť aktívum s maximálnym očakávaným výnosom?
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2. Výber portfólia s maximálnym
výnosom

2.1 Maximálna stredná hodnota z množiny nor-
málnych náhodných premenných

Budeme predpokladať, že výnosy akcií sú reprezentované náhodnými premen-
nými z normálnych rozdelení, ako sme už spomenuli v predchádzajúcej kapitole.
Čo je rozumný predpoklad, keďže normálne rozdelenie sa bežne používa pri den-
ných výnosoch akcií.

Nemôžeme ale predpokladať nezávislosť výnosov medzi akciami. V praxi bu-
deme vyberať zo širokej množiny akcií, ako napríklad z indexu S&P 500, kde sa
nachádzajú akcie firiem, ktorých výnosy budú vo veľkej miere na sebe istým spô-
sobom závislé. Problém, ktorý chceme vyriešiť znie: Ako nájsť náhodnú premennú
s maximálnou strednou hodnotou z množiny normálnych náhodných premenných?

V prípade dvoch normálnych náhodných premenných môžeme použiť párový
t-test (viz Anděl, 1998) na otestovanie, či je jedna stredná hodnota väčšia ako
tá druhá. Pri tomto teste nemusíme predpokladať nezávislosť daných náhodných
premenných ani rovnosť ich rozptylov. Preto by sa do istej miery mohol využiť
v našom prípade hľadania maximálneho očakávaného výnosu. To ale len v mo-
mente, keď sa rozhodujeme medzi dvoma akciami.

Na analýzu a porovnávanie stredných hodnôt viacerých normálnych náhod-
ných premenných je najznámejšia takzvaná ANOVA metóda a konkrétne F-test
(viz Anděl, 1998), ktorý testuje či sú stredné hodnoty daných premenných rov-
naké. F-test je bohužiaľ pre náš problém nevyužiteľný a to z dvoch hlavných
dôvodov.

V prvom rade predpokladá nezávislosť jednotlivých premenných a taktiež rov-
nosť ich rozptylov. Ani jeden z týchto predpokladov nemôžeme splniť. Druhý
dôvod je založený na povahe F-testu. Ten nám môže povedať len to, že stredné
hodnoty nie sú rovnaké. V prípade, keď zamietame hypotézu o rovnosti stredných
hodnôt, môžeme zostrojiť simultánne intervaly spoľahlivosti pre všetky rozdiely
stredných hodnôt (napríklad pomocou Tukey-ho metódy (viz Tukey, 1953)). Ani
vtedy ale nie je zaručené, že sa dozvieme, ktorá stredná hodnota je najväčšia.

Už niekoľko autorov sa zaoberalo analýzou najväčšej strednej hodnoty z nor-
málnych premenných. Interval spoľahlivosti pre najväčšiu strednú hodnotu hľa-
dajú Chen a Lam (1989) a Chen a Wen (2006). Tam síce nepotrebujeme predpo-
klad rovnosti rozptylov náhodných premenných (takzvaný predpoklad homoske-
dasticity), ale stále je potrebný predpoklad nezávislosti. Seal (1955) zase vytvoril
set pravidiel na základe, ktorých môžeme určiť najväčšiu strednú hodnotu. Tam
sú bohužiaľ potrebné predpoklady nezávislosti aj homoskedasticity.

Pravdepodobne najbližšie k želanému výsledku sa dostaneme v práci od Hor-
raca a Schmidta (Horrace a Schmidt, 2000), kde popisujú metódu "multiple com-
parisons with the best" (MCB). Pomocou tejto metódy vieme určiť najväčšiu
strednú hodnotu a jej porovnania s ostatnými strednými hodnotami. V štandard-
nej forme predpokladá ako nekorelovanosť tak aj homoskedasticitu. Existuje ale

9



aj jej zovšeobecnená verzia, ktorá predpokladá ľubovoľnú korelačnú štruktúru
normálnych náhodných premenných. Jedna z komplikácií nastáva v tom, že síce
náhodné premenné nemusia byť nekorelované ale predpokladá sa, že kovariančná
matica týchto premenných je známa. Ďalšou komplikáciou je veľká výpočtová
náročnosť v prípade, keď nemôžeme predpokladať žiadnu špeciálnu štruktúru ko-
variančnej matice skúmaných náhodných premenných.

Musíme preto skúsiť vymyslieť inú metódu ako vytvoriť portfólio akcií, ktorá
bude založená na hľadaní akcie s najväčším výnosom.

2.2 Možné metódy výberu portfólia

2.2.1 Definovanie metód pre výber portfólia z dvoch akcií
Najprv sa pustíme do príkladu, kde vytvárame portfólio z dvoch možných ak-

cií. Postupne definujeme tri možné prístupy k vytvoreniu portfólia a tie následne
preskúmame pomocou simulácií. Portfóliá budeme vytvárať na základe daných
funkcií napozorovaných denných výnosov akcií.

V tejto časti budeme predpokladať, že máme k dispozícii dve akcie C a D.
Ich denné výnosy sú reprezentované normálnymi náhodnými premennými vC a
vD, ktorých koreláciu budeme značiť písmenom ρ

vC ∼ N(µC , σ2
C) & vD ∼ N(µD, σ2

D) & ρ = cov(vC , vD)
σCσD

, (2.1)

kde µC , µD ∈ R a σC , σD > 0.
Definícia 4 (Metóda vytvorenia portfólia pomocou funkcie napozorovaných vý-
nosov). Majme pozorovania denných výnosov oboch akcií

xC = (xC,1, . . . , xC,n)⊤,

xD = (xD,1, . . . , xD,n)⊤.

Ďalej nech f : R2 ↦−→ [0, 1] je funkcia pozorovaných denných výnosov dostupných
akcií, ktorá definuje váhu akcie C v danom portfóliu. Potom portfólio vytvorené
pomocou funkcie napozorovaných výnosov je v tvare:

P = f

(
xC

xD

)
C +

(
1 − f

(
xC

xD

))
D.

V nasledujúcich definíciach definujeme 3 rôzne funkcie výnosov f , ktoré určia
váhu akcie C v portfóliu.
Definícia 5 (Portfólio na základe p-hodnoty). Majme vektory pozorovaní den-
ných výnosov oboch akcií

xC = (xC,1, . . . , xC,n)⊤,

xD = (xD,1, . . . , xD,n)⊤.

Definujme najskôr pomocnú funkciu, ktorá bude počítať výberovú štandardnú od-
chýlku rozdielu výnosov daných akcií:

Sn := Sn

(
xC

xD

)
=
√ 1

n − 1

n∑
i=1

[
xC,i − xD,i − (x̄C − x̄D)

]2
,
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kde x̄C = 1
n

∑n
i=1 xC,i a x̄D = 1

n

∑n
i=1 xD,i. Funkcia určujúca váhu akcie C v port-

fóliu bude:

pp
C

(
xC

xD

)
= Ftn−1

⎛⎝√
n

x̄C − x̄D

Sn

⎞⎠,

kde Ftn−1 je distribučná funkcia t-rozdelenia s (n − 1) stupňami voľnosti. Funkcia
pp

C je p-hodnota párového t-testu s nulovou hypotézou H0: µC ≥ µD a alternatívou
H1: µC < µD. Preto portfólio

Pp = pp
C

(
xC

xD

)
C +

(
1 − pp

C

(
xC

xD

))
D

nazveme P-value portfólio.

P-hodnota je miera súladu pozorovaní s nulovou hypotézou. Prípad, keď je
p-hodnota malá, nám hovorí, že napozorované dáta sú v nesúlade s nulovou hy-
potézou a teda by sme sa mali skôr prikloniť k alternatívnej hypotéze. P-hodnotu
by sme mohli tiež chápať ako dosiahnutú hladinu testu.

Takže pokiaľ nám p-hodnota vyjde veľmi malá, napríklad p < 0.01, tak by
sme mohli všetko investovať rovno do akcie D, lebo by sme nulovú hypotézu
mohli zamietať aj na hladine 1 %. Definícia 5 v takom prípade ale aj tak hovorí,
že väčšina investície pôjde do akcie D. V prípadoch, keď nám p-hodnota nevyjde
ani veľmi malá a ani veľmi vysoká, nemáme dostatok informácií na to, aby sme
sa rozhodli, ktorá akcia má väčší výnos. Vtedy dáva zmyseľ investíciu rozdeliť
medzi dané akcie a p-hodnota by mohla byť vhodný kandidát, ktorý nám určí
váhy portfólia.

Ďalšia možnosť ako vytvoriť portfólio založené na tom, že chceme nájsť ak-
ciu s maximálnym výnosom je pomocou váh, ktoré určujú pravdepodobnosť, že
daná akcia má maximálny výnos. Samozrejme skutočné hodnoty týchto pravdepo-
dobností nepoznáme, ale môžeme ich odhadnúť. Napríklad pomocou relatívneho
počtu maximálnych výnosov danej akcie v historických pozorovaniach.

Definícia 6 (Portfólio na základe maximálnych denných výnosov). Opäť označme
vektory pozorovaní denných výnosov oboch akcií

xC = (xC,1, . . . , xC,n)⊤,

xD = (xD,1, . . . , xD,n)⊤.

Funkcia určujúca váhu akcie C bude:

pM
C

(
xC

xD

)
=

∑n
i=1 χ(xC,i ≥ xD,i)∑n

i=1 χ(xC,i ≥ xD,i) +∑n
i=1 χ(xC,i ≤ xD,i)

,

kde χ(·) je indikátor, ktorý vracia hodnotu 1 pokiaľ je udalosť v indikátore pravdivá
alebo hodnotu 0 inak. Portfólio vytvorené pomocou funkcie pM

C nazveme Daily-max
portfólio a budeme ho značiť

PM = pM
C

(
xC

xD

)
C +

(
1 − pM

C

(
xC

xD

))
D.
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Portfólio z definície 6 je síce založené na odhadoch pravdepodobností maxi-
málnych výnosov, no tieto jednoduché odhady pravdepodobne nie sú v tomto
prípade tie najkvalitnejšie. Denné výnosy akcií veľmi veľa oscilujú a často sa do-
stávajú pod nulovú hodnotu aj napriek kladnému očakávanému výnosu. Môže sa
preto stať, že tieto odhady budú často dávať hodnoty blízke 50 %. To aj vtedy,
keď je jeden očakávaný výnos výrazne vyšší ako ten druhý. Taktiež sa môže stať,
že portfólio z definície 6 dá vysokú váhu akcii, ktorá má výrazne nižší očakávaný
výnos ako druhá akcia (kľudne aj záporný). To v prípade, keď má daná akcia
dostatočne veľlký rozptyl.

Veta 3. Majme dve akcie C a D, ktorých výnosy sú reprezentované náhodnými
veličinami ρC ∼ N(µC , σ2

C) a ρD ∼ N(µD, σ2
D). Nech stredné hodnoty µC , µD ∈ R

sú ľubovoľné a štandardná odchylka σD > 0 je tiež ľubovoľná a konečná. V prípade,
keď σC −→ ∞, portfólio z definície 6 priradí akcii C váhu blízku 1

2 bez ohľadu
na hodnoty ostatných parametrov.

Dôkaz. Zvoľme ϵ > 0. Následne nájdime taký interval [a, b], aby platilo

P(ρD ∈ [a, b]) = P(a ≤ ρD ≤ b) = 1 − ϵ.

Teraz ukážeme, že P(ρC ∈ [a, b]) sa blíži k 0, pre σC blížiace sa k ∞. Pripomeňme
si, že ρC−µC

σC
∼ N(0, 1).

P(ρC ∈ [a, b]) = P(a ≤ ρC ≤ b)

= P
(

a − µC

σC

≤ ρC − µC

σC

≤ b − µC

σC

)
= P

(
a − µC

σC

≤ N(0, 1) ≤ b − µC

σC

)

=
∫ b−µC

σC

a−µC
σC

1√
2π

e− x2
2 dx

≤
∫ b−µC

σC

a−µC
σC

1√
2π

dx

= 1√
2π

b − a

σC

⇒ P(ρC ∈ [a, b]) ≤ 1√
2π

b − a

σC

−→ 0, pre σC −→ ∞.

Ďalej ukážeme, že P(ρC > b) sa blíži k 1
2 , pre σC blížiace sa k ∞.

P(ρC > b) = P
(

ρC − µC

σC

<
b − µC

σC

)
= P

(
N(0, 1) <

b − µC

σC

)
.

⇒ P(ρC > b) = P
(

N(0, 1) <
b − µC

σC

)
−→ P(N(0, 1) < 0) = 1

2 , pre σC −→ ∞.
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Výnosy akcie D sa budú s pravdepodobnosťou 1 − ϵ nachádzať v intervale [a, b].
Pre dostatočne malé ϵ to znamená, že väčšina výnosov akcie D bude v tomto
intervale.

V prípade, keď σC −→ ∞, tak výnosy akcie C sa budú s pravdepodobnosťou
blížiacou sa k 1

2 nachádzať nad intervalom [a, b] a s pravdepodobnosťou blížiacou
sa k 1

2 sa budú nachádzať pod intervalom [a, b]. Takže približne polovica výnosov
akcie C bude vyššia ako výnosy akcie D a približne polovica výnosov akcie C
bude nižšia ako výnosy akcie D.

□

Portfólio Daily-max teda zjavne nemá najvhodnejšie vlastnosti. Pri dosta-
točne veľkom rozptyle jednej z akcií (a ľubovoľných zvyšných parametroch) bude
rozdelovať investíciu približne rovnomerne medzi obe akcie. Každopádne s ním
budeme rátať pri analýze portfólií v simuláciach a uvidíme či sa jeho neideálne
vlastnosti prejavia aj v nich.

Do tretice by sme mohli portfólio založiť na celkovom výnose akcie za sle-
dované obdobie. Z pozorovaní ale dostaneme len dve hodnoty (jednu za každú
akciu). Portfólio vytvorené na základe jedného porovnania by bolo málo viero-
hodné. Použiť by sme mohli aj celkové ročné výnosy jednotlivých akcií. Vtedy
by sme mali viac než jedno porovnanie. Na rozumný počet porovnávaní by sme
pravdepodobne aj tak nemali dostatok pozorovaní.

Tento problém by sme mohli vyriešiť použitím metódy založenej na takzvanej
bootstrap metóde (viz Efron a Tibshirani, 1994). Nasimulovali by sme si dosta-
točný počet období, aby sme mali rozumný počet porovnávaní celkových výnosov
daných akcií. Na simuláciu použijeme historické pozorovania. Dĺžka jedného ob-
dobia bude taká, aká je dĺžka historických pozorovaní. Z historických pozorovaní
výnosov máme ku každému pozorovanému dňu údaje o výnosoch oboch akcií.
Denné pozorovania simulovaných období budú náhodným výberom s opakovaním
z historických denných pozorovaní.

Definícia 7 (Portfólio založené na bootstrap metóde). Majme vektory pozorovaní
denných výnosov pre každú akciu

xC = (xC,1, . . . , xC,n)⊤,

xD = (xD,1, . . . , xD,n)⊤.

Ďalej náhodne vyberme T funkcií permutácií s opakovaním1 π1, . . . , πT z množiny
všetkých permutácií s opakovaním vektoru dĺžky n. Definujme pomocné funkcie,
ktoré vypočítajú celkový výnos pre daný vektor výnosov akcie a danú simuláciu:

rS,l(x) =
n∏

i=1
(1 + πl(x)i) − 1, x ∈ Rn, l = 1, . . . , T.

Funkcia určujúca váhu akcie C bude:

pB
C

(
xC

xD

)
=

∑T
l=1 χ(rS,l(xC) ≥ rS,l(xD))∑T

l=1 χ(rS,l(xC) ≥ rS,l(xD)) +∑T
l=1 χ(rS,l(xC) ≤ rS,l(xD))

,

1Funkcia permutácie s opakovaním aplikovaná na vektor vráti vektor rovnakej dĺžky, ktorého
zložky budú náhodný výber s opakovaním zo zložiek pôvodného vektora
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kde χ(·) je indikátor, tak ako v definícií 6. Portfólio vytvorené pomocou funkcie
pB

C nazveme Bootstrap portfólio a budeme ho značiť

PB = pB
C

(
xC

xD

)
C +

(
1 − pB

C

(
xC

xD

))
D.

Každý jeden z troch prístupov sa snaží identifikovať akciu, ktorá by mala
mať vyšší očakávaný výnos než tá druhá. Jedna z možností by bola priradiť celú
investíciu do takto identifikovanej akcie. Ani jeden z postupov v definíciach 5, 6
a 7 nám nedáva jasnú správu, ktorá akcia by to mala byť. Preto sa kvôli tejto
neistote snažíme váhy rozdeliť medzi obe akcie. Pri skúmaní výsledkov simulácií
výkonov portfólií si budeme samozrejme všímať aj prípad, keď sa všetko investuje
len do jednej akcie.

2.2.2 Simulačná analýza výberu portfólia z dvoch akcií
Aby sme zistili, či nami zvolené portfólia dávajú rozumné výsledky, tak ich

budeme porovnávať nielen medzi sebou ale aj s inými možnými lineárnymi kom-
bináciami.

Definícia 8 (Portfólio lineárnej kombinácie). Definujme označenie portfólia po-
mocou hodnôt koeficientov váh pri dvoch možných akciách

Pi,1−i = iC + (1 − i)D, i ∈ [0, 1] .

Porovnávať budeme portfólia: Pp, PM , PB a Pi,1−i, kde i ∈ {0, 0.1, . . . , 0.9, 1}.
Skúmanie výkonov našich portfólií si rozdelíme na dve fázy. V prvej budeme
analyzovať výkony portfólií na základe jednej simulácie vytvorenia a testovania
portfólia pri rôznych scenároch. V druhej fáze sa bližšie pozrieme na úspešnosť ge-
nerácie portfólia pri viacerých simuláciách. Všetky simulácie vykonáme v softvéri
R.

Pripomeňme si predpoklady, ktoré máme na výnosy jednotlivých akcií C a D.
Denné výnosy akcie C pochádzajú z normálneho rozdelenia N(µC , σ2

C) a denné
výnosy akcie D pochádzajú tiež z normálneho rozdelenia N(µD, σ2

D). Koreláciu
medzi jednotlivými výnosmi značíme písmenom ρ. Tieto údaje nám budú slúžiť
ako vstupné parametre, podľa ktorých budeme generovať pozorovania denných
výnosov pre dané akcie. Rôzne scenáre sa budú odlišovať práve v rozličných vzťa-
hoch medzi týmito vstupnými parametrami.

Množinu vygenerovaných pozorovaní, ktorá hrá rolu historických dát, si roz-
delíme na tréningovú podmnožinu a testovaciu podmnožinu. Portfóliá sa budú
vytvárať na základe dát z tréningovej vzorky a vyhodnocovanie výkonu portfó-
lií budeme vykonávať na dátach z testovacej vzorky. Celkovo budeme generovať
1 250 pozorovaní, z ktorých prvých 1 000 bude tréningová vzorka a zvyšných 250
bude testovacia vzorka. Takže portfóliá budeme vytvárať na približne štvorroč-
ných dátach a testovať ich budeme na asi ročných dátach.

Pri vytváraní portfólia z definície 7 musíme zvoliť počet simulácií, ktoré vytvo-
ria alternatívne pozorovania. V našej práci sme zvolili číslo 1 000 (podľa značenia
z definície: T = 1 000).
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Prvá fáza simulačnej analýzy výkonu portfólií

Najprv zadefinujme možné varianty scenárov podľa typov hodnôt vstupných
parametrov:

1. µC < µD & σC < σD

(a) ρ = −0.5
(b) ρ = 0
(c) ρ = 0.5

2. µC < µD & σC = σD

(a) ρ = −0.5
(b) ρ = 0
(c) ρ = 0.5

3. µC < µD & σC > σD

(a) ρ = −0.5
(b) ρ = 0
(c) ρ = 0.5

4. µC = µD & σC < σD

(a) ρ = −0.5
(b) ρ = 0
(c) ρ = 0.5

Hodnoty stredných hodnôt a štandardných odchýlok výnosov budeme gene-
rovať náhodne tak, aby sme splnili podmienky daného scenára.

Predpoklady generovania parametrov podľa typov scenára:
• V prípade µC < µD predpokladáme: µC ∼ U [0, 0.01] a µD ∼ µC +U(0, 0.02].

• V prípade µC = µD predpokladáme: µC = µD ∼ U [0, 0.01].

• V prípade σC < σD predpokladáme: σC ∼ U [0.02, 0.1] a σD ∼ σC +
U [0.001, 0.1].

• V prípad σC = σD predpokladáme: σC = σD ∼ U [0.02, 0.1].
Kritéria pomocou ktorých budeme analyzovať vytvorené portfóliá budú defi-

nované v nasledujúcej definícií.
Definícia 9 (Kritéria výkonnosti portfólia). Nech P je portfólio s napozorova-
nými dennými výnosmi r = (r1, . . . , rn)⊤. Zoraďme pozorované výnosy od naj-
menšieho po najväčší r(1) ≤ · · · ≤ r(n). Ešte označme

kα =
⎧⎨⎩⌊αn⌋ + 1, pokiaľ αn nie je celé číslo,

αn, inak,

kde ⌊·⌋ znamená zaokrúhlenie nadol. Nižšie definujeme kritéria výkonnosti port-
fólia:
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• Celkový výnos portfólia (budeme značiť rtotal):

rtotal =
n∏

i=1
(1 + ri) − 1. (2.2)

• Priemerný výnos portfólia (budeme značiť rmean):

rmean = 1
n

n∑
i=1

ri. (2.3)

• Pravdepodobnosť výnosu väčšieho než 0 (budeme značiť P(r > 0)):

P(r > 0) = 1
n

n∑
i=1

χ(ri > 0), (2.4)

kde χ(·) je indikátor, ktorý nadobúda hodnoty 0 a 1, tak ako v definíciach 6
a 7.

• Expected shortfall na úrovni 50 % respektíve 5 % (budeme značiť ES50%
respektíve ES5%):

ES50% = 1
k0.5

k0.5∑
i=1

r(i),

ES5% = 1
k0.05

k0.05∑
i=1

r(i),

(2.5)

• Expected upside na úrovni 50 % respektíve 5 % (budeme značiť EU50% res-
pektíve EU5%):

EU50% = 1
n − k1−0.5 + 1

n∑
i=k1−0.5

r(i),

EU5% = 1
n − k1−0.05 + 1

n∑
i=k1−0.05

r(i),

(2.6)

Kritérium Expected shortfall na úrovni X % nám určuje odhad očakávaného
výnosu v najhorších X % prípadoch (alebo aj odhad podmienenej strednej hod-
noty výnosu za podmienky, že výnos je menší ako X%-kvantil). Naopak kritérium
Expected upside na úrovni X % nám určuje odhad očakávaného výnosu v naj-
lepších X % prípadoch (alebo aj odhad podmienenej strednej hodnoty výnosu
za podmienky, že výnos je väčší ako (100 − X)%-kvantil.

Kritéria ES a EU z definície 9 sú inšpirované mierou rizika, ktorá sa nazýva
Expected shortfall. Táto miera rizika je takzvaná koherentná miera rizika (viz.
definícia 10). To znamená, že spĺňa štyri dôležité vlastnosti miery rizika. Definíciu
tejto miery rizika ako aj dôkaz toho, že to je koherentná miera rizika môžeme
nájsť v práci Acerbiho a Tascheho (Acerbi a Tasche, 2002).

Rozdiel medzi našim kritériom Expected shortfall na úrovni X % a mierou ri-
zika Expected shortfall je v znamienku. Miera rizika je nastavená tak, aby čím
vyššie bolo riziko (v tomto prípade strata), tým vyššia bola aj miera rizika. Preto
je Expected shortfall záporná podmienená stredná hodnota danej náhodnej veli-
činy (v našom prípade výnosu).
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Definícia 10 (Delbaen, 2002, str. 4). Zobrazenie ρ: L∞(Ω, F , P) ↦−→ R sa nazýva
koherentná miera rizika pokiaľ spĺňa nasledujúce vlastnosti:

1. Pokiaľ X ≥ 0 potom ρ(X) ≤ 0.

2. Subaditivita: ρ(X + Y ) ≤ ρ(X) + ρ(Y ).

3. Pozitívna homogenita: pre λ ≥ 0 platí ρ(λX) = λρ(X).

4. Pre každú konštantnú funkciu a platí ρ(a + X) = ρ(X) − a.

Napríklad jedna z najznámejších mier rizika Value at Risk (VaR) nespĺňa
podmienku subaditivity. Môže sa teda stať, že portfólio bude mať vyššiu hodnotu
VaR (rizika) než je súčet hodnôt VaR (rizík) jednotlivých komponentov daného
portfólia. Príklady toho, že VaR nespĺňa subaditivitu môžeme nájsť v práci Artz-
nera a kol. (Artzner a kol., 1999, str. 13–15).

Každé z kritérií z definície 9 bude počítané z výnosov daného portfólia v tes-
tovacej vzorke. Pre všetky dané kritéria platí, že čím vyššiu hodnotu portfólio
dosiahne, tým je lepšie.

Pri analyzovaní jednotlivých portfólií sme najprv porovnali empirické hustoty
denných výnosov jednotlivých portfólií. Grafy týchto hustôt môžeme nájsť v prí-
lohe A.1. Následne sme porovnali hodnoty našich kritérií. Tabuľky s hodnotami
kritérií pre jednotlivé scenáre taktiež môžeme nájsť v prílohe A.1. Zameriavať
sa budeme hlavne na naše tri portfóliá (P-value, Bootstrap, Daily-max) a tiež
na portfóliá zložené len z jednej akcie.

Z porovnávania hodnôt kritérií je možné rýchlo zistiť, že Daily-max portfólio
v každom scenári malo váhy rozdelené približne rovnako a to blízko rozdelenia
50% na 50%. Naplnili sa teda naše obavy neschopnosti portfólia správne odhad-
núť, ktorá akcia má vyšší výnos. Práve skutočnosť, že za rozličných okolností
nám toto portfólio zakaždým dalo približne rovnaké váhy, poukazuje na fakt, že
sa pravdepodobne nejedná o príliš kvalitný spôsob vytvárania portfólia. Preto sa
pri vyhodnocovaní výkonu portfólií budeme venovať hlavne zvyšným dvom našim
portfóliam.

V scenári 1 má akcia D vyšší očakávaný výnos a taktiež aj vyššiu štandardnú
odchýlku. Z týchto údajov nie sme schopní určiť, ktoré portfólio by preferoval
racionálny investor. P-value portfólio vo všetkých troch prípadoch scenára 1 dalo
väčšinu váhy práve do akcie D. Vidieť to napríklad z obrázku 2.1, kde hustoty
výnosov P-value portfólia a akcie D sú veľmi podobné. Grafy porovnania hustôt
pre zvýšné podscenáre scenára 1 sú na obrázku A.1 v prílohe.

Bootstrap portfólio viac rozdelilo investíciu medzi obe akcie. Z empirických
hustôt výnosov taktiež môžeme usúdiť, že rozdelenie výnosov P-value portfólia
má ťažšie konce než zvyšné portfólia. To znamená nielen väčšie riziko vyššej
straty, ale aj vačšiu šancu dosiahnuť vyšší výnos.

Hodnoty z tabuliek A.1, A.2 a A.3 v prílohe nám potrvdzujú fakt, že P-value
portfólio trafilo akciu s vyšším očakávaným výnosom a skladá sa hlavne z akcie
D. Celkový výnos síce nevyšiel najvyšší, ale hodnoty EU50% a EU5% má medzi
najvyššími. Taktiež aj pravdepodobosť kladného denného výnosu je až na jeden
prípad medzi najväčšími zpomedzi všetkých portfólií. Bootstrap portfólio lepšie
dokázalo diverzifikovať riziko vyššieho rozptylu akcie D a dosiahlo zakaždým
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Scénar 1c: Empirická hustota denných výnosov sledovaných portfólií
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Obr. 2.1: Graf porovnania emprirických hustôt denných výnosov v prípade sce-
nára 1 a korelácie medzi výnosmi akcií 0.5

jeden z najvyšších celkových výnosov (platí aj o priemernom výnose). O pravde-
podobnosti denného výnosu vyššieho než 0 platí to isté ako pri P-value portfóliu.
Naopak to ale je pri hodnotách expected shortfall/upside. Bootstrap portfólio do-
sahuje jedny z najvyšších hodnôt ES50% a ES5%.

V scenári 2 má akcia D opäť vyšší očakávaný výnos ako akcia C, ale tentoraz
majú obe akcie rovnakú štandardnú odchýlku. Na základe týchto informácií by
racionálny investor pravdepodobne investoval do akcie D, kedže pri rovnakom
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Tabuľka 2.1: Scenár 2c - Porovnanie jednotlivých kritérií výkonu portfólií.

Portfólio rtotal rmean P(r > 0) ES5% ES50% EU50% EU5%

Pp 4.11 0.009 54.8 % −0.14 −0.05 0.06 0.15
PM 4.11 0.009 54.8 % −0.14 −0.05 0.06 0.15
PB 1.41 0.005 55.2 % −0.12 −0.04 0.05 0.12
P1,0 −0.28 0.001 52.0 % −0.14 −0.05 0.06 0.13
P0.9,0.1 −0.07 0.002 52.8 % −0.13 −0.05 0.05 0.13
P0.8,0.2 0.18 0.003 53.6 % −0.13 −0.05 0.05 0.12
P0.7,0.3 0.47 0.003 54.4 % −0.12 −0.05 0.05 0.12
P0.6,0.4 0.82 0.004 54.0 % −0.12 −0.04 0.05 0.12
P0.5,0.5 1.23 0.005 54.8 % −0.12 −0.04 0.05 0.12
P0.4,0.6 1.69 0.006 55.6 % −0.12 −0.04 0.05 0.12
P0.3,0.7 2.21 0.007 55.6 % −0.13 −0.04 0.06 0.13
P0.2,0.8 2.80 0.007 56.0 % −0.13 −0.04 0.06 0.13
P0.1,0.9 3.43 0.008 55.6 % −0.13 −0.04 0.06 0.14
P0,1 4.11 0.009 54.8 % −0.14 −0.05 0.06 0.15

riziku môžeme dosiahnuť vyšší výnos. P-value a Boostrap portfóliá vyzerajú byť
približne rovnaké. Vidieť to môžeme z obrázku A.2 v prílohe, kde sa nachádzajú
grafy porovnania empirických hustôt denných výnosov. Vo väčšine prípadov sú
hustoty výnosov týchto portfólií veľmi podobné hustote výnosov akcie D. Môžeme
povedať, že obe portfólia trafili akciu s vyšším očakávaným výnosom a väčšinu
investície by dali do akcie D.

Tieto dve portfólia spolu s portfóliom zloženého len z akcie D excelujú skoro
vo všetkých nami zvolnených kritériach (s výnimkou kritérií ES50% a ES5%). Mô-
žeme to vidieť najmä v tabuľke 2.1, ktorá sa týka porovnania kritérií výkonu
portfólií pre scenár 2c (korelácia medzi výnosmi akcií je 0.5). Ďalšie hodnoty
kritérií výkonu portfólií pre zvyšné podscenáre scenára 2 môžeme vidieť v tabuľ-
kách A.4 a A.5 v prílohe.

V scenári 3 má akcia D stále vyšší očakávaný výnos, ale tentoraz má nižšiu
štandardnú odchýlku než akcia C. Toto je extrémnejší prípad scenára 2. Racio-
nálny investor by určite mal preferovať akciu D, kedže vyšší očakávaný výnos je
spojený s nižším rizikom (riziko je reprezentované štandardnou ochýlkou). Grafy
empirických hustôt denných výnosov môžeme vidieť na obrázku A.3 v prílohe.
Až na prípad so zápornou koreláciou medzi akciami portfóliá P-value a Bootstrap
opäť trafili akciu s vyšším očakávaným výnosom a určili veľmi veľkú váhu akcii
D.

Opäť na základe našich kritérií patria obe portfóliá medzi tie najlepšie. Hod-
noty kritérií pre scenár 3 nájdeme v tabuľkách A.6, A.7 a A.8 v prílohe. Výnimka
je tentoraz pri hodnotách EU50% a EU5%, kde sa v porovnaní s ostatnými port-
fóliami nenachádzajú medzi najlepšími. Dokonca aj v prípade zápornej korelácie
medzi akciami, P-value a Bootstrap portfóliá patria medzi najlepšie. V tomto prí-
pade zvolili portfóliá väčšie rozdelenie váh medzi akcie a dokázali tak prekonať
akciu D vo väčšine kritérií.

V scenári 4 majú obe akcie rovnaký očakávaný výnos a akcia D má vyš-
šiu štandardnú odchýlku. Racionálný investor by pravdepodobne teraz preferoval
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akciu C, kedže pri rovnakom výnose má menšie riziko. Akcia D môže ale vďaka
vyššiemu rozptylu dosahovať vyššie výnosy ako akcia C (samozrejme ale aj vyššie
straty).

Z grafov empirických hustôt denných výnosov portfólií na obrázku A.4 v prí-
lohe, nie je tentoraz vidieť, že by sa portfóliá P-value alebo Bootstrap výraznejšie
približovali k hustote výnosov jednej alebo druhej akcie. Približujú sa skôr k akcii
C, prípadne rozdelili investíciu približne podobne medzi obe akcie. Potvrdzujú
to aj hodnoty z tabuliek A.9, A.10 a A.11 v prílohe. V dvoch z troch prípadov
scenára 4 akcia D dokázala vďaka vyššiemu rozptylu dosiahnuť lepšie výsledky.
V prípade s pozitívnou koreláciou opäť boli medzi najlepšími P-value a Bootstrap
portfóliá.

Vo väčšine prípadoch portfóliá P-value a Bootstrap dokázali v testovacej vzor-
ke dosahovať najvyššie hodnoty celkových aj priemerných výnosov. Taktiež ich
hodnoty empirickej pravdepodobnosti denného výnosu vyššieho než 0 patrili me-
dzi najvyššie.

P-value portfólio dosiahlo z najvyšších hodnôt kritérií expected upside viac než
v polovici prípadoch. Vo zvyšných prípadoch dosahovalo vyšších hodnôt pri porov-
naní s ostatnými, u kritérií expected shortfall. Bootstrap portfólio bolo vo väčšine
prípadoch najlepšie v rámci kritéria expected shortfall.

Jedno z pozorovaní teda je, že obe tieto portfóliá boli vo väčšine prípadoch
medzi najlepšími v rámci pravdepodobnosti kladného denného výnosu. Takže by
pri nich mohla byť vačšia šanca ziskových dní než pri iných portfóliách.

Keď sa zameriame na najlepších 5 % respektíve 50 % denných výnosov, tak
pri P-value portfóliu by mohla byť vyššia šanca vyššieho očakávaného výnosu
než pri ostatných portfóliách. Bootstrap portfólio by zase naopak mohlo mať vyš-
šiu šancu vyššieho očakávaného výnosu v rámci najhorších 5 % respektíve 50 %
denných výnosoch.

V druhej fáze analýzy môžeme skúsiť overiť tieto domienky. V nej vykonáme
viacero simulácií tvorby portfólia v rámci jednotlivých scenárov.

Druhá fáza simulačnej analýzy výkonu portfólií

V druhej fáze sa opäť zameriame na rovnaké štyri scenáre ako v prvej fáze. Ten-
toraz pre jeden scenár urobíme 100 simulácií. Nebudeme už rozdeľovať jednotlivé
scenáre na tri rôzne prípady korelácie medzi akciami. Namiesto toho na začiatku
každej simulácie náhodne vygenerujeme hodnotu korelácie ρ (budeme predpokla-
dať, že ρ má rovnomerné rozdelenie na intervale [−1, 1]).

Na začiatku každej simulácie náhodne vygenerujeme taktiež hodnoty µC , µD,
σC , σD tak aby boli splnené podmienky daného scenára (rovnaká mechanika ako
v prvej fáze). Ďalej náhodne vygenerujeme hodnotu korelácie ρ ako je popísané
vyššie. Následne náhodne vygenerujeme pozorovania denných výnosov oboch akcií
za predpokladu 2.1 a rozdelíme ich na tréningovú a testovaciu vzorku (tak ako aj
v prvej fáze).

Potom pomocou tréningovej vzorky zostrojíme portfóliá Pp, PB a PM podľa
postupov z definícií 5, 7 a 6. Portfóliá Pp, PB, PM spolu s portfóliami Pi,1−i, kde
i ∈ {0, 0.1, . . . , 0.9, 1} aplikujeme na testovaciu vzorku a pre každé zistíme hod-
noty našich kritérií z definície 9: rtotal, rmean, P(r > 0), ES5%, ES50%, EU5% a
EU50% definovaných v prvej fáze. Pre každé jedno kritérium zoradíme hodnoty
jednotlivých portfólií od najmenšej po najväčšiu. Portfóliám za dané kritérium
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priradíme body 1, . . . ,14 podľa poradia: 1 pre portfólio s najmenšou hodnotou
kritéria a 14 pre portfólio s najväčšou hodnotou kritéria. V prípade rovnosti hod-
nôt dostanú obe portfóliá rovnaký počet bodov (napríklad ak sú dve portfóliá
na prvej priečke, tak obe dostanú 14 bodov).

Po prebebehnutí všetkých simulácií sčítame pre každé portfólio dosiahnuté
body v jednotlivých kritériách. Súčty týchto bodov následne porovnáme medzi
portfóliami. Pre všetky kritériá platí, že čím vyššiu hodnotu portfólio dosiahne,
tým to je pre portfólio lepšie. Pri porovnávaní bodov taktiež bude platiť, že čím
viac ich portfólio získa, tým je lepšie v danej kategórii. Porovnávame 14 portfólií,
preto maximálne možné skóre po 100 simuláciach pre jednu kategóriu je 1 400 a
minimálne možné skóre je 100.

Tabuľku 2.2 s výsledkami simulácií pre scenár 2 môžeme nájsť nižšie v texte
a tabuľky pre zvyšné scenáre potom možno nájsť v prílohe A.1. Konkrétnejšie sa
jedná o tabuľky A.12, A.13 a A.14. Hodnoty skóre jednotlivých kritérií pre Daily-
max portfólio sú opäť blízke skóre kritérií pre portfóliá s rovnomerne rozloženými
váhami. Vidieť to hlavne pri skóre celkového výnosu a priemerného výnosu. To
nám potvrdzuje, že Daily-max portfólio by v rozličných prípadoch zakaždým roz-
delilo investíciu podobne rovnomerne medzi dané dve akcie.

V scenároch 1, 2 a 3, kde akcia D má vyšší očakávaný výnos, sa oplatilo pri-
radiť výrazne vyššiu váhu práve akcii s vyšším očakávaným výnosom. Môžeme to
usúdiť zo skóre celkového aj priemerného výnosu, kde práve portfóliá s výrazným
podielom akcie D patria medzi tie s najvyššími hodnotami skóre kritérií.

P-value a Bootstrap portfóliá taktiež patria medzi portfóliá s najvyššími hod-
notami skóre celkového aj priemerného výnosu. Vidieť to môžeme v tabuľke 2.2,
ktorá ukazuje porovnanie skóre jednotlivých kritérií medzi pozorovanými portfó-
liami v rámci scenára 2. Obe zjavne dokázali v týchto prípadoch odhaliť akciu
s výšším očakávaným výnosom a priradiť jej významnejší podiel investície.

Tabuľka 2.2: Scenár 2: Porovnanie výkonu portfólií po 100 simuláciách.

Skóre kritérií pre dané portfóliá (min.:100, max.: 1 400)
Portfólio rtotal rmean P(r > 0) ES5% ES50% EU50% EU5%

Pp 1 087 1 124 963 630 754 1 128 1 115
PM 1 141 1 194 977 590 716 1 200 1 191
PB 812 747 1 081 1 247 1 212 422 377
P1,0 220 269 263 150 127 894 1 024
P0.9,0.1 316 343 339 354 289 735 836
P0.8,0.2 420 421 449 576 474 581 651
P0.7,0.3 524 495 592 799 698 444 478
P0.6,0.4 629 567 817 1 001 898 326 323
P0.5,0.5 705 638 971 1 212 1 108 288 246
P0.4,0.6 826 766 1 008 1 140 1 128 512 447
P0.3,0.7 886 856 995 999 1 026 713 651
P0.2,0.8 932 931 941 821 883 904 855
P0.1,0.9 983 1 014 910 654 736 1 075 1 048
P0,1 1 115 1 231 870 423 547 1 374 1 354

Taktiež patrili aj medzi lídrov hodnôt P(r > 0). Tým potvrdili našu dom-

21



nienku, že tieto dva postupy dokážu vytvoriť portfóliá, ktoré patria medzi tie
s najväčšou šancou mať pozitívny denný výnos. P-value a Bootstrap portfóliá
vynikali v skóre Expected upside kritéria v prípadoch, keď akcia D mala vyššiu
alebo rovnakú štandardnú odchýlku ako akcia C. Vtedy nepatrili medzi najsil-
nejšie v kritérii expected shortfall. Tam patrili naopak v prípade scenára 3, keď
práve akcia D mala nižšiu štandardnú odhchýlku.

V scenári 4, kde obe akcie mali rovnaký očakávaný výnos a rozdiel bol v štan-
dardnej odchýlke, ktorú mala akcia D vyššiu, sa už neoplatilo priradiť významne
vyššiu váhu tejto akcii. V tabuľke A.14 môžeme vidieť, že portfólio obsahujúce len
akciu D má najnižšie skóre celkového výnosu, ako aj pravdepodobnosti kladného
denného výnosu.

Najvyššiu hodnotu skóre priemerného výnosu možno priradiť k pár vysokým
výnosom vďaka vyššiemu rozptylu. Tie ale celkový výnos už nezachránili. V tomto
scenári sa najviac darilo portfóliám, ktoré priradili váhy skôr rovnomerne medzi
akcie. Preto sa darilo aj Daily-max portfóliu, ktoré inak ani váhy priradiť nevie.
Dobrá správa je, že naše portfóliá P-value a Bootstrap sa taktiež nestratili a
mali relatívne slušné skóre celkového výnosu ako aj pravdepodobnosti kladného
denného výnosu.

V oboch fázach analyzovania výkonu portfólií vytvorených podľa definícií 5, 6
a 7 sme zistili, že portfólio Daily-max pri rôznych scenároch priradí vždy podobné
váhy, a preto tento postup nepovažujeme za kvalitný.

Portfóliá P-value a Bootstrap zase ukázali dobrú schopnosť identifikácie akcie
s vyšším očakávaným výnosom, pokiaľ jedna z akcií naozaj mala vyšší očakávaný
výnos. Taktiež často dokázali nájsť také váhy pre jednotlivé akcie, aby dosiahli
vysoké celkové výnosy v porovnaní s inými portfóliami. Vynikali aj podľa kritéria
pravdepodobnosti kladného denného výnosu, kde pravidelne patrili medzi port-
fóliá s vysokými hodnotami tohto kritéria. Z definície 2.4 výpočtu P(r > 0) to
znamená, že denné výnosy portfólií P-value a Bootstrap boli častejšie kladné než
denné výnosy mnohých ostatných portfólií.

Neúspech Daily-max portfólia sme predvídali na základe výsledkov vety 3.
Z danej vety vyplýva, že problém portfólia môže spočívať v porovnávaní výno-
sov z rozličnými rozptylmi. Preto môžeme skúsiť pozmeniť postup tvorby tohto
portfólia z definície 6 a pokúsiť sa obmedziť vplyv rozptylu na porovávanie vý-
nosov. V upravenom postupe budeme teda porovnávať normované výnosy akcií.
Normovať budeme pomocou štandardnej odchýlky daných výnosov, respektíve jej
odhadom.

Definícia 11 (Normované daily-max portfólio). Majme vektory pozorovaní den-
ných výnosov oboch akcií

xC = (xC,1, . . . , xC,n)⊤,

xD = (xD,1, . . . , xD,n)⊤.

Definujme pomocnú funkciu odhadu štandardnej odchýlky výnosov

Sn(x) =
√ 1

n − 1

n∑
i=1

(xi − x̄)2, x ∈ R, x̄ = 1
n

n∑
i=1

xi.
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Funkcia určujúca váhu akcie C bude:

pNM
C

(
xC

xD

)
=

∑n
i=1 χ

(
xC,i

Sn(xC) ≥ xD,i

Sn(xD)

)
∑n

i=1 χ
(

xC,i

Sn(xC) ≥ xD,i

Sn(xD)

)
+∑n

i=1 χ
(

xC,i

Sn(xC) ≤ xD,i

Sn(xD)

) ,

kde χ(·) je rovnaký indikátor ako v definícii 6. Portfólio vytvorené pomocou fun-
kcie pNM

C nazveme Normované daily-max portfólio a budeme ho značiť

PNM = pNM
C

(
xC

xD

)
C +

(
1 − pNM

C

(
xC

xD

))
D.

To či definícia 11 priniesla zlepšenie do vytvárania portfólia založenom na
porovnávaní historických denných výnosoch zistíme tým, že sa pozrieme na váhy
priradené daným akciám pri rôznych scenároch. Bude nás zaujímať či Normované
daily-max portfólio tiež priraďuje váhy približne rovnomerne medzi obe akcie.

Vykonáme 100 simulácií pre každý zo štyroch scenárov2 a budeme skúmať
rozdelenie váh. Zaujímať nás bude to, koľkokrát sa váha jednej akcie vyskytla
v intervale [0.4, 0.6] (vtedy bude aj váha druhej akcie v rovnakom intervale).

Zhrnuté výsledky týchto simulácií nájdeme v tabuľke 2.3. K jemnému zlepše-
niu prišlo len v prípade scenára 3. Teda aj Normované daily-max portfólio vo väč-
šine prípadoch rozdeľuje investíciu približne rovnomerne medzi obe akcie. Dôvod
bude pravdepodobne vo veľkej oscilácií denných výnosov, keď často dosiahnú aj
zápornú hodnotu.

Tabuľka 2.3: Percentuálny výskyt váhy akcie v intervale [0.4, 0.6] v 100 simulá-
ciách pre každý scenár a portfóliá založené na porovnávaní historických denných
výnosov.

Portfólio Scenár 1 Scenár 2 Scenár 3 Scenár 4
Normované daily-max 95 % 82 % 74 % 97 %
Daily-max 93 % 82 % 93 % 100 %

Akcii s nižším očakávaným výnosom stačí mať aj malú kladnú hodnotu v mo-
mentoch, keď druhá akcia dosiahne záporný denný výnos. Preto dokáže akcia
s nižším očakávaným výnosom dosiahnuť významnú váhu v portfóliu založe-
nom na porovnávaní historických denných výnosoch (normovaných aj nenormo-
vaných).

Portfólio priraďujúce váhy na základe porovnávania historických denných vý-
nosov popísané v definíciach 6 a 11, vyšlo z našej analýzy ako nekvalitné. Preto
ho nebudeme ďalej brať do úvahy.

Ďalej nám analýza potvrdila potenciál v P-value aj Bootstrap portfóliu. Zatiaľ
sme však skúšali len výber portfólia z dvoch akcií. V realite investori vyberajú
z oveľa väčšej množiny akcií, napríklad z indexu S&P 500. Preto si musíme overiť,
či dané portfóliá dávajú zmysel aj pri možnosti výberu z viac než len dvoch
akcií. Pri Bootstrap portfóliu nebude problém s rožšírením definície 7 na výber
z viacerých akcií. Problém bohužiaľ nastáva v prípade P-value portfólia. Tam
neexistuje jednoznačný postup ako definíciu 5 rožšíriť na výber z viacerých akcií.

2koreláciu budeme generovať náhodne pred každou simuláciou
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2.2.3 Rozšírenie metód na výber portfólia z ľubovoľného
počtu akcií

V tejto časti navrhneme postup na rožšírenie postupu P-value portfólia z de-
finície 5 na výber z troch a viac akcií. Ten postup následne overíme pomocou
simulácií výberu portfólia z troch akcií v porovnaní s Bootstrap portfóliom. To sa
v minulej časti ukázalo ako kvalitné portfólio a navyše sa dá jednoznačne rozšíriť
na výber z viacerých akcií.

Predpokladajme, že máme k dispozícii H (H ≥ 2, H ∈ N) akcií a ich denné
výnosy, ktoré sú reprezentované náhodnými premennými: v1, . . . ,vH .

vh ∈ N(µh, σ2
h) & ρh,d = cov(vh, vd)

σhσd

, h, d = 1, . . . , H, (2.7)

kde µh ∈ R a σh > 0, pre h = 1, . . . , H.

Definícia 12 (P-value portfólio). Majme k dispozícii H akcií a vektory pozoro-
vaní ich historických denných výnosov

xh = (xh,1, . . . , xh,n)⊤, h = 1, . . . , H.

Pre každú dvojicu akcií definujeme funkciu:

ph,d = Ftn−1

⎛⎝√
n

x̄h − x̄d

Sh,d

⎞⎠, h, d = 1, . . . , H & h ̸= d,

kde

Ftn−1 je distribučná funkcia t-rozdelenia s n − 1 stupňami voľnosti,

x̄h = 1
n

n∑
i=1

xh,i, h = 1, . . . , H,

Sh,d =
√ 1

n − 1

n∑
i=1

[
xh,i − xd,i − (x̄h − x̄d)

]2
, h, d = 1, . . . , H & h ̸= d.

Funkcia ph,d určuje p-hodnotu párového t-testu s nulovou hypotézou H0: µh ≥ µd

a alternatívou H1: µh < µd, pre h, d = 1, . . . , H, h ̸= d. Potom porovnáme
všetky dvojice akcií pomocou párových t-testov a ich p-hodnot. Akciám podla toho
priradíme „skóre“

sp
h =

H∑
d=1

χ(ph,d ≥ pd,h), h = 1, . . . , H,

kde χ(·) je indikátor ako v definícii 6. Následne nájdeme akciu s maximálnou
hodnotou „skóre“ a označíme jej index (best). Index akcie s druhou najvyššou
hodnotou „skóre“ označíme ako (best−1) (v prípade viacerých akcií s maximálnou
hodnotou „skóre“ vyberieme ľubovoľnú z nich). Na základe toho priradíme akciám
pomocné váhy:

w∗p = (w∗p
1 , . . . , w∗p

H )⊤,

w∗p
(best) = p(best),(best−1),

w∗p
h = ph,(best), h = 1, . . . , H, h ̸= (best).
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Výsledné váhy P-value portfólia označíme

wp = (wp
1, . . . , wp

H)⊤,

wp
h = w∗p

h∑H
i=1 w∗p

i

.

Definícia 12 skutočne rozširuje pôvodnú definíciu 5 P-value portfólia, kedže
dáva rovnaký výsledok v prípade H = 2.

Definícia 13 (Bootstrap portfólio). Majme k dispozícií H akcií a vektory pozo-
rovaní ich historických denných výnosov

xh = (xh,1, . . . , xh,n)⊤, h = 1, . . . , H.

Ďalej náhodne vyberme T funkcií permutácií s opakovaním π1, . . . , πT z množiny
všetkých permutácií s opakovaním vektoru dĺžky n. Definujme pomocné funkcie,
ktoré vypočítajú celkový výnos pre daný vektor výnosov akcie a danú simuláciu:

rS,l(x) =
n∏

i=1
(1 + πl(x)i) − 1, x ∈ Rn, l = 1, . . . , T.

Váhy Bootstrap portfólia označíme

wB = (wB
1 , . . . , wB

H)⊤

wB
h =

∑T
l=1 χ

[
rS,l(xh) = max{rS,l(x1), . . . , rS,l(xH)}

]
∑H

d=1
∑T

l=1 χ
[
rS,l(xd) = max{rS,l(x1), . . . , rS,l(xH)}

] .
2.2.4 Simulačná analýza výberu portfólia z troch akcií

P-value portfólio budeme porovnávať s Bootstrap portfóliom pri vytváraní
portfólia z troch dostupných akcií. Opäť to budeme vykonávať pomocou simu-
lácií podobne ako v predchádzajúcej časti. Množinu vygenerovaných pozorovaní
rovnako rozdelíme na tréningovú podmnožinu a testovaciu podmnožinu. Počty
vygenerovaných pozorovaní budú taktiež rovnaké (1 000 tréningových pozorovaní
a 250 testovacích pozorovaní). Počet bootstrap simulácií tiež nebudeme meniť
(T = 1 000).

Znovu si definujeme niekoľko možných scenárov podľa typov hodnôt očakáva-
ných výnosov akcií:

1. µ1 < µ2 < µ3

2. µ1 = µ2 < µ3

3. µ1 < µ2 = µ3

4. µ1 = µ2 = µ3

Hodnoty rozptylov a korelácií budeme pre každý scenár generovať náhodne:

• σ1, σ2, σ3 ∼ U [0.02, 0.1]

• ρ1,2, ρ1,3, ρ2,3 ∼ U [−1, 1]
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Hodnoty očakávaných výnosov budeme generovať podľa typov scenára:

• Scenár 1: µ1 ∼ U [0,0.01], µ2 ∼ µ1 + U(0,0.01], µ3 ∼ µ2 + U(0,0.01].

• Scenár 2: µ1 ∼ U [0,0.01], µ2 = µ1, µ3 ∼ µ2 + U(0,0.01].

• Scenár 3: µ1 ∼ U [0,0.01], µ2 ∼ µ1 + U(0,0.01], µ3 = µ2.

• Scenár 4: µ1 ∼ U [0,0.01], µ2 = µ1, µ3 = µ2.

Hodnotiť výkon portfólií budeme opäť pomocou kritérií z definície 9. Na začia-
tok pre každý scenár vygenerujeme pozorovania a vytvoríme P-value a Bootstrap
portfóliá. Tieto dve portfóliá budeme porovnávať aj s portfóliami zložených len
z jednotlivých akcií. Následne vyhodnotíme výkon portfólií v testovacej vzorke
pomocou našich kritérií.

Tabuľky s hodnotami jednotlivých kritérií pre dané portfóliá a dané scenáre
môžeme nájsť v prílohe A.2. Taktiež tam môžeme nájsť tabuľky s váhami jednot-
livých akcií v portfóliách P-value a Bootstrap, ktoré im priradili pre daný scenár.

V scenári 1 P-value aj Bootstrap portfólio dokázali nájsť akciu s najvyšším
očakávaným výnosom. Potvrdzujú to hodnoty celkového aj priemerného výnosu
portfólií v tabuľke 2.4. Taktiež to možno vidieť pri pohľade na priradené váhy
akciám (viz. tabuľka 2.5), keď obe portfóliá priradili skoro všetku váhu akcii
s najvyšším očakávaným výnosom podľa predpokladov scenára 1.

Tabuľka 2.4: Výber z troch akcií - Scenár 1: Porovnanie jednotlivých kritérií
výkonu portfólií.

Portfólio rtotal rmean P(r > 0) ES5% ES50% EU50% EU5%

P-value 52.46 0.018 60.4 % −0.110 −0.035 0.071 0.143
Bootstrap 50.76 0.018 60.8 % −0.107 −0.034 0.069 0.139
Akcia1 1.59 0.008 52.8 % −0.174 −0.068 0.083 0.207
Akcia2 14.21 0.011 69.6 % −0.036 −0.006 0.028 0.050
Akcia3 52.51 0.018 60.4 % −0.110 −0.035 0.071 0.143

Tabuľka 2.5: Výber z troch akcií - Scenár 1: Váhy portfólií.

Portfólio Akcia1 Akcia2 Akcia3
P-value 0.0002 0.0007 0.9991
Bootstrap 0.0000 0.0350 0.9650

V scenári 2 síce obe portfólia priradili väčšinu investície (viz. tabuľka A.16
v prílohe) akcii s najvyšším očakávaným výnosom, no nepriradili jej drvivú väč-
šinu investície a preto nedokázali dosiahnuť tak vysoký celkový výnos ako akcia
s najvyšším očakávaným výnosom. Vďaka diferencovaniu portfólia však dokázali
dosiahnuť najvyššiu empirickú pravdepodobnosť kladného denného výnosu, a tak-
tiež najvyššie hodnoty kritérií Expected shortfall (viz. tabuľka A.15 v prílohe).
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V scenári 3 boli dve akcie s najvyšším očakávaným výnosom. P-value aj Boot-
strap portfólio dokázali väčšinu investície priradiť práve týmto akciám (viz. ta-
buľka A.18 v prílohe). Tým pádom dosiahli najvyššie celkové výnosy. Taktiež
opäť vynikali v kritériách P(r > 0), ES5% a ES50% (viz. tabuľka A.17 v prílohe).

V scenári 4 mali všetky akcie rovnaký očakávaný výnos. V tomto prípade sa
bohužiaľ našim dvom portfóliam nedarilo a nedokázali dosiahnuť najvyšší celkový
výnos ani najvyšší priemerný výnos (viz. tabuľka A.19 v prílohe). Akcii, ktorá
dosiahľa najvyšší celkový aj priemerný výnos, priradili najmenšiu váhu (viz. ta-
buľka A.20 v prílohe).

Celkovo Bootstrap portfólio potvrdilo svoje kvalitné vlastnosti, ktoré ukázalo
pri výbere portfólia z dvoch akcií. P-value portfólio sa tiež ukázalo v podobnom
svetle ako pri výbere z dvoch akcií. Rovnako ako vtedy, tak aj teraz sa správalo
podobne ako Bootstrap portfólio. Naše rozšírenie z definície 12 sa ukázalo ako
správne.

2.2.5 Zhrnutie metód výberu portfólia
Na začiatku sme definovali tri rôzne postupy výberu portfólia, ktoré boli zalo-

žené na rozličných funkciách pozorovaných denných výnosov daných akcií. Každý
z postupov sa snažil identifikovať akciu s najvyšším očakávaným výnosom a pri-
radiť jej čo najväčšiu časť investície.

Pri jednom z postupov (Daily-max portfólio) sme mali isté pochybnosti o kva-
lite takto vytvoreného portfólia. Tie plynuli hlavne z vety 3. Postupné analyzova-
nie výkonu portfólií pomocou simulácií ukázalo, že pochybnosti boli oprávnené.
Ani úprava postupu, ktorá viedla k definovaniu Normovaného daily-max portfólia,
nepomohla zlepšiť kvalitu tohto postupu.

Zvyšné dva postupy P-value a Bootstrap portfólio sa naopak ukázali ako kva-
litné hneď pri analýze výkonu portfólií z dvoch akcií. Následne sme definovali aj
rozšírenia týchto postupov na výber portfólia z ľubovoľného počtu akcií. Simulácie
výberu portfólia z troch akcií tiež preukázali kvality týchto portfólií.

Metóda vytvorenia Bootstrap portfólia navyše nezávisí na voľbe náhodného
rozdelenia výnosov akcií. Metóda vytvorenia P-value portfólia síce predpokladá
normálne rozdelenie kvôli použitiu párového t-testu, no pri dostatočnom počte
tréningových pozorovaní funguje t-test aj asymptoticky. Takže ani pri tejto me-
tóde nie je príliš dóležité skutočné rozdelenie výnosov akcií.

V ďalšej kapitole sa presunieme do reality. Výkon portfólia P-value z definí-
cie 12 a portfólia Bootstrap z definíce 13 porovnáme s výkonom nejakého indexu.
Uvidíme či obe portfólia potvrdia svoje kvality aj v reálnom prípade.
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3. Testovanie výberu portfólií
na reálnych dátach

3.1 Postup testovania
Naše metódy výberu portfólií P-value (definícia 12) a Bootstrap (definícia 13)

budeme na reálnych dátach porovnávať s indexom S&P 500. Portfóliá budeme
vyberať z akcií v indexe S&P 500. Historické ceny akcií a indexu stiahneme z da-
tabázy na stránke https://finance.yahoo.com/. Aktuálne komponenty S&P
500 indexu stiahneme zo stránky https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_
S%26P_500_companies. Pracovať budeme stále v softvéri R. Komponenty indexu
stiahneme pomocou R-kového balíčka BatchGetSymbols. Na stiahnutie historic-
kých cien akcií zase použijeme R-kový balíček pdfetch.

K dispozícií budeme mať dáta od 3.3.2005 do 1.3.2019. V prípade, keď pre ur-
čité dni nie sú k dispozícii ceny niektorých akcií, doplníme tam ceny z predchádza-
júceho obchodného dňa. Stiahnuté ceny sú upravené o dividendy aj o rozdelenia
akcií. Z týchto cien následne vypočítame výnosy akcií, pomocou ktorých budeme
vytvárať naše portfóliá. Postupne vytvoríme 9 rôznych portfólií, ktoré sa budú
líšiť hlavne v dĺžke porovnávania portfólií s indexom a v dĺžke tréningových dát.
Označíme ich následovne:

• Portfólio 1y_1y:

– Tréningové dáta: ceny od 3.3.2017 plus ďalších 250 cien z nasledujúcich
obchodných dní ⇒ 250 tréningových výnosov.

– Testovacie dáta: ceny od 2.3.2018 plus ďalších 250 cien z nasledujúcich
obchodných dní (do 1.3.2019) ⇒ 250 testovacích výnosov.

• Portfólio 1y_2y:

– Tréningové dáta: ceny od 3.3.2016 plus ďalších 500 cien z nasledujúcich
obchodných dní ⇒ 500 tréningových výnosov.

– Testovacie dáta: ceny od 28.2.2018 plus ďalších 252 cien z nasledujúcich
obchodných dní (do 1.3.2019) ⇒ 252 testovacích výnosov.

• Portfólio 1y_4y:

– Tréningové dáta: ceny od 3.3.2014 plus ďalších 1 000 cien z nasledujú-
cich obchodných dní ⇒ 1 000 tréningových výnosov.

– Testovacie dáta: ceny od 21.2.2018 plus ďalších 257 cien z nasledujúcich
obchodných dní (do 1.3.2019) ⇒ 257 testovacích výnosov.

• Portfólio 5y_1y:

– Tréningové dáta: ceny od 4.3.2013 plus ďalších 250 cien z nasledujúcich
obchodných dní ⇒ 250 tréningových výnosov.

– Testovacie dáta: ceny od 3.3.2014 plus ďalších 1 258 cien z nasledujú-
cich obchodných dní (do 1.3.2019) ⇒ 1 258 testovacích výnosov.
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• Portfólio 5y_2y:

– Tréningové dáta: ceny od 5.3.2012 plus ďalších 500 cien z nasledujúcich
obchodných dní ⇒ 500 tréningových výnosov.

– Testovacie dáta: ceny od 4.3.2014 plus ďalších 1 257 cien z nasledujú-
cich obchodných dní (do 1.3.2019) ⇒ 1 257 testovacích výnosov.

• Portfólio 5y_4y:

– Tréningové dáta: ceny od 3.3.2010 plus ďalších 1 000 cien z nasledujú-
cich obchodných dní ⇒ 1 000 tréningových výnosov.

– Testovacie dáta: ceny od 24.2.2014 plus ďalších 1 263 cien z nasledujú-
cich obchodných dní (do 1.3.2019) ⇒ 1 263 testovacích výnosov.

• Portfólio 10y_1y:

– Tréningové dáta: ceny od 3.3.2008 plus ďalších 250 cien z nasledujúcich
obchodných dní ⇒ 250 tréningových výnosov.

– Testovacie dáta: ceny od 2.3.2009 plus ďalších 2 517 cien z nasledujú-
cich obchodných dní (do 1.3.2019) ⇒ 2 517 testovacích výnosov.

• Portfólio 10y_2y:

– Tréningové dáta: ceny od 5.3.2007 plus ďalších 500 cien z nasledujúcich
obchodných dní ⇒ 500 tréningových výnosov.

– Testovacie dáta: ceny od 27.2.2009 plus ďalších 2 518 cien z nasledujú-
cich obchodných dní (do 1.3.2019) ⇒ 2 518 testovacích výnosov.

• Portfólio 10y_4y:

– Tréningové dáta: ceny od 3.3.2005 plus ďalších 1 000 cien z nasledujú-
cich obchodných dní ⇒ 1 000 tréningových výnosov.

– Testovacie dáta: ceny od 24.2.2009 plus ďalších 2 521 cien z nasledujú-
cich obchodných dní (do 1.3.2019) ⇒ 2 521 testovacích výnosov.

V rámci týchto portfólií budeme mať tri rôzne dĺžky testovania portfólia:
približne 1, 5 a 10 rokov. Taktiež tri rôzne dĺžky tréningových dát: približne 1,
2 a 4 roky. Bude nás zaujímať či P-value a Bootstrap portfólio dokážu pri väčšej
dĺžke testovania byť výrazane lepšie než S&P 500 index. Taktiež môžeme zistiť
či dlhšie obdobie tréningových dát pomôže pri výbere portfólia.

Pri výbere portfólia z množiny akcií v indexe si musíme dať pozor aby sme
do portfólia v daný deň nevybrali akciu, ktorá k danému dňu ešte nebola zaradená
do indexu. Veľa investičných fondov sa snaží replikovať S&P 500 index, a preto
musia nakupovať tie akcie, ktoré sa v ňom nachádzajú. Zaradenie akcie do indexu
teda prináša výrazné zvýšenie jej hodnoty (viz. Lynch a Mendehall, 1997). Nám
by takáto akcia mohla napomôcť k lepšiemu výsledku nášho portfólia a nesprávne
by tak ovplyvnila celkový výsledok analýzy. My by sme ale v danom čase nemali
vedieť o jej neskoršom zaradení do indexu a nemala by byť pre nás k dispozícii.

Spolu so zoznamom aktuálnych komponentov indexu S&P 500 máme aj dátum
ich zaradenia do indexu. Preto môžeme vyberať vždy len z akcií, ktoré sa v daný

29



deň už nachádzali v indexe. Bohužiaľ kompletné historické dáta o zaradení a
vyhodení z S&P 500 indexu nie su voľne k dispozícii. Nemôžeme preto vyberať
zakaždým zo všetkých akcií, ktoré sa v daný deň nachádzali v indexe, ale len
z tých, ktoré sa v ňom nachádzajú ku dňu stiahovania dát (12.7.2019) a tiež sa
v ňom nachádzali v daný deň tvorby portfólia.

V niekoľkých prípadoch sa stalo, že ceny niektorých akcií boli k dispozícií
až od určitého dňa a nie od začiatku nášho intervalu (od 3.3.2005 do 1.3.2019).
Mohlo sa teda stať, že tieto akcie nemali kompletné tréningové dáta pre niektoré
portfóliá. Tieto akcie sme v takýchto prípadoch nebrali do úvahy pri vyberaní
portfólia.

Pri vytváraní portfólií sme vždy pracovali s investíciou vo veľkosti 1. Tú sme
pomocou nájdených váh priradili vybraným akciám. Pri porovnávaní s indexom
sme pracovali taktiež s investíciou vo veľkosti 1, ktorá bola ako keby investovaná
do indexu. Všetky portfóliá tedy mali počiatočnú cenu 1, ktorá sa následne vy-
výjala podľa reálneho vývoja cien vybraných akcií v portfóliach, respektíve podľa
vývoja ceny indexu.

Portfóliá sme medzi sebou porovnávali hlavne podľa vývoja ich cien. Taktiež
sme sa pozreli aj na hodnoty našich kritérií výkonu portfólií z definície 9. Nakoniec
sme sa snažili zistiť či sú naše portfólia z pohľadu vývoja ceny signifikatne lepšie
alebo horšie než index na hladine spoľahlivosti 95 %.

Pri tvorbe Bootstrap portfólia sme opäť použili vždy 1 000 bootstrapových
simulácií (T = 1 000).

3.2 Analýza výkonu portfólií
Najprv sa pozrime bližšie na rozdeľovanie váh jednotlivým akciám pri port-

fóliách P-value a Bootstrap. Prvý rozdieľ je v maximálnej váhe priradenej ak-
cii v portfóliu. Bootstrap portfólio priraďovaľo výrazne vyššie maximálne váhy
akciám ako P-value portfólio. Taktiež Bootstrap portfólio niektorým akciám ne-
priradilo vôbec žiadnu váhu (tieto akcie vôbec nevybralo do portfólia). Naopak
P-value portfólio priradilo každej akcii určitú váhu, aj keď veľmi malú. Vidieť to
môžeme v tabuľke 3.1 s maximálnymi a minimálnymi váhami akcií v portfóliách
s 5-ročným investičným horizontom (maximálne a minimálne váhy pre zvyšné
portfóliá môžeme nájsť v prílohe A.3 v tabuľke 2.3).

Tabuľka 3.1: Porovnanie maximálnych a minimálnych priradených váh portfó-
liami P-value a Bootstrap pri 5-ročných testovacích dátach.

Portfólio Maximálna váha akcie Minimálna váha akcie
P-value (5y_1y) portfólio 0.050 0.000072
Bootstrap (5y_1y) portfólio 0.235 0.000000
P-value (5y_2y) portfólio 0.019 0.000224
Bootstrap (5y_2y) portfólio 0.263 0.000000
P-value (5y_4y) portfólio 0.081 0.000097
Bootstrap (5y_4y) portfólio 0.407 0.000000

Obe portfóliá priraďovali významnejšie váhy rovnakým akciám. Bootstrap
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portfólio im ale priradilo oveľa väčšie váhy než P-value portfólio. Vidieť to mô-
žeme aj na obrázku 3.1, kde sú váhy jednotlivých akcií zobrazené graficky (grafy
váh pre zvyšné portfóliá nájdeme na obrázkoch A.5 a A.6 v prílohe A.3).
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Obr. 3.1: Porovnanie priradených váh akciám medzi P-value a Bootstrap portfó-
liom v prípade ročných testovacích dát (5y_1y, 5y_2y, 5y_4y).

Tabuľka 3.2: Top 10 akcií s najväčšími váhami v portfóliách: 5y_1y.

P-value: 5y_1y Bootstrap: 5y_1y
Ticker Váha Ticker Váha
MU 0.050 MU 0.235
NFLX 0.036 NFLX 0.162
FB 0.036 FB 0.159
AGN 0.031 VRTX 0.092
VRTX 0.026 AGN 0.070
TRIP 0.024 DAL 0.038
DAL 0.022 TRIP 0.038
ALXN 0.020 REGN 0.035
REGN 0.020 BBY 0.031
WYNN 0.018 ALXN 0.026
Spolu 0.283 Spolu 0.886

Taktiež nás zaujímajú akcie s najväčšími váhami. Do tých sa alokovala naj-
väčšia časť investície. Tabuľka 3.2 ukazuje top 10 akcií, ktoré majú najväčšie
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váhy v P-value a Bootstrap portfóliu. Konkrétne sa jedná o prípad 5-ročného in-
vestičného horizontu a ročných tréningových dát. Akcie sú označené takzvaným
tickerom, čo je symbol označujúci danú akciu na burze. Obe portfóliá vyberali
približne podobné akcie. Prvé tri akcie sú dokonca rovnaké s rovnakým poradím.
Ide o akcie firiem: Micron Technology (ticker: MU), Netflix (ticker: NFLX) a Fa-
cebook (ticker: FB). V tomto Bootstrap portfóliu 10 najväčších akcií tvorí skoro
89 % celej investície. Pri P-value portfóliu to je len 28 % investície. Opäť vidieť,
že P-value portfólio je viac diverzifikované. Podobne to je aj pri zvyšných portfó-
liách, P-value a Bootstrap majú podobné najväčšie akcie, no Bootstrap portfólio
im dáva výrazne vyššiu váhu než P-value portfólio (viz. tabuľky A.22, A.23, A.24,
A.25, A.26, A.26, A.27, A.28 a A.29 v prílohe A.3).
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Obr. 3.2: Vývoj cien portfólií: 1y_2y.

V prípade ročného investičného horizontu (teda portfólií 1y_1y, 1y_2y a
1y_4y) sa cena P-value portfólia viac približovala cene indexu než cena Boots-
trap portfólia. Jeho výnosy mali zjavne vyšší rozptyl a preto sa jeho cena rýchlo
dostala výraznejšie nad zvyšné portfóliá, ale následne dokázala aj výrazne kles-
núť pod hodnotu zvyšných portfólii. S narastajúcou množinou tréningových dát
sa P-value portfólio viac približovalo Bootstrap portfóliu. No nakoniec zakaždým
malo vyšší celkový výnos oproti Bootstrap portfóliu a až na jeden prípad aj oproti
indexu. Vývoj cien portfólií v prípade dvojročných testovacích dát môžeme vi-
dieť na obrázku 3.2 (zvyšné grafy vývoja cien v prípade ročného investičného
horizontu nájdeme na obrázku A.7 v prílohe A.3).

V prípade 5-ročného investičného horizontu (teda portfólií 5y_1y, 5y_2y a
5y_4y), tak hodnoty oboch našich portfólií od istého momentu prevyšujú S&P
500 index. Vidieť to môžeme na obrázku 3.3 s vývojom cien pre prípad dvoj-
ročných tréningových dát (grafy vývoja cien zvyšných portfólií s 5-ročným inves-
tičným horizontom môžeme nájsť na obrázku A.8 v prílohe A.3). Vo všetkých
troch prípadoch Bootstrap portfólio dominuje cenou nad ostatnými. Teraz nie je
z vývoja cien jasné ako ovplyvňuje portfólio dlhší časový horizont tréningových
dát.

32



1.
0

1.
5

2.
0

2.
5

Vývoj cien v portfóliu: 5y_2y

Dátum

C
en

a 
po

rt
fó

lia

2014−03 2014−08 2015−01 2015−06 2015−12 2016−05 2016−10 2017−04 2017−09 2018−02 2018−07 2019−01

P−value portfólio

Bootstrap portfólio

S&P500 index

Obr. 3.3: Vývoj cien portfólií: 5y_2y.

Pri 10-ročnom investičnom horizonte (teda pri portfóliách 10y_1y, 10y_2y
a 10y_4y) vidíme výraznú dominanciu našich portfólií (viz. obrázok 3.4 a ob-
rázok A.9 v prílohe A.3). V dvoch z troch prípadov jasne dominuje Bootstrap
portfólio. Pri ročných tréningových dátach sú P-value aj Bootstrap portfóliá po-
rovnateľné. Opäť nie je úplne jasné ako ovplyvnil výkon portfólií časový horizont
tréningových dát, kedže vo všetkých prípadoch portfóliá jasne dominujú. Vyzerá
to tak, že s dlhším časovým horizontom dokážu P-value a Bootstrap portfóliá
porážať S&P 500 index v zmysle ceny a teda aj celkového výnosu. Pred tým než
sa pozrieme či sú naše portfólia aj štatisticky lepšie než index, zameriame sa ešte
na hodnoty našich kritérií výkonu portfólií.
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Obr. 3.4: Vývoj cien portfólií: 10y_2y.

Pri porovnaní našich kritérií výkonu portfólií sa pozrime bližšie na portfóliá
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Tabuľka 3.3: Porovnanie kritérií výkonu portfólií 1y_2y.

Portfólio rtotal rmean P(r > 0) ES5% ES50% EU50% EU5%

P-value 0.05 0.0003 56.7 % −0.040 −0.011 0.012 0.035
Bootstrap 0.00 0.0004 54.0 % −0.070 −0.019 0.019 0.054
S&P 500 0.03 0.0002 53.6 % −0.025 −0.007 0.007 0.022

Tabuľka 3.4: Porovnanie kritérií výkonu portfólií 5y_2y.

Portfólio rtotal rmean P(r > 0) ES5% ES50% EU50% EU5%

P-value 0.71 0.0005 54.7 % −0.022 −0.006 0.007 0.019
Bootstrap 1.33 0.0008 52.9 % −0.031 −0.009 0.011 0.031
S&P 500 0.50 0.0004 53.6 % −0.021 −0.005 0.006 0.018

Tabuľka 3.5: Porovnanie kritérií výkonu portfólií 10y_2y.

Portfólio rtotal rmean P(r > 0) ES5% ES50% EU50% EU5%

P-value 4.95 0.0008 55.1 % −0.025 −0.006 0.008 0.025
Bootstrap 7.26 0.0009 54.5 % −0.030 −0.008 0.010 0.029
S&P 500 2.81 0.0006 54.8 % −0.025 −0.006 0.007 0.024

v jednotlivých investičných horizontoch. Kedže sme nevideli významné rozdiely
v portfóliách pri rozličných časových horizontoch tréningových dát, tak sa po-
zrime napríklad na portfóliá vytvorené z dvojročných tréningových dát. Ich hod-
noty môžeme nájsť v tabuľkách 3.3, 3.4 a 3.5. Hodnoty kritérií výkonu portfólií
pre všetky zvyšné portfóliá môžeme nájsť v prílohe A.3, v tabuľkách A.30, A.31,
A.32, A.33, A.34 a A.35.

V celkovom aj priemernom výnose dominuje Bootstrap portfólio pre dlhšie in-
vestičné horizonty. Hneď za ním je v týchto prípadoch P-value portfólio. To sme
už samozrejme videli z grafov vývoja hodnôt daných portfólií. V prípade ročného
investičného horizontu má Bootstrap portfólio najnižsie hodnoty celkových výno-
sov. Naopak P-value portfólio dokázalo mať podobný celkový výnos ako S&P 500
index.

Takže P-value portfólio pravdepodobne dokázalo lepšie diverzifikovať investí-
ciu tak, že aj v kratšom investičnom horizonte dokázalo dosiahnuť najvyšší výnos.
Väčšiu diverzifikáciu nám potvrdila aj analýza váh akcií v daných portfóliách.
Nižšiu rizikovosť P-value portfólia nám potvrdzujú aj hodnoty Expected shortfall
kritéria, kedže ich má zakaždým najvyššie.

Naopak Bootstrap portfólio dosahuje najvyššie hodnoty Expected upside kri-
téria. Čiže v najlepších prípadoch dosahuje vyššie zisky než zvyšné portfóliá
vo svojich najlepších prípadoch. Prichádza to ale s väčším rizikom vyšších strát
pri najhorších prípadoch. To sa prejavuje najme pri ročnom investičnom hori-
zonte. V prípade dlhších investičných horizontoch je toto riziko zjavne potlačené.

Čo sa týka pravdepodobnosti kladného výnosu, tak v tomto kritériu dosahujú
všetky portfóliá blízke hodnoty. Vo väčšine prípadoch má najvyššiu hodnotu P-
value portfólio. Bootstrap portfólio si spolu s indexom strieda druhú priečku.
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V našej analýze výkonu portfólií na reálnych dátach dosahovali naše portfóliá
vyššie zisky pri dlhších investičných horizontoch než S&P 500 index. V nasledu-
júcej časti preto skúsime zistiť či je tento jav štatisticky významný, a teda či boli
naše portfóliá signifikatne lepšie než index, z hľadiska vývoja hodnoty.

3.3 Štatistické porovnanie výkonu portfólií
Porovnávať naše portfóliá s indexom budeme pomocou podielu ceny daného

portfólia a ceny indexu. Našou hypotézou bude, že sa hodnota portfólií významne
nelíši v hodnote indexu. Graf tohto podielu by sa teda mal pohybovať okolo
hodnoty 1.

Pre prípad dvojročných tréningových dát si môžeme pozrieť vývoj tohto po-
dielu pre jednotlivé portfólia na obrázku 3.5 (zvyšné grafy nájdeme na obráz-
koch A.10 a A.11 v prílohe A.4). Pri ročnom investičnom horizonte sa grafy
podielu cien pohybujú okolo jednej hodnoty 1. Pri dlhších investičných horizon-
toch sa podiely cien oboch našich portfólií s indexom pohybujú nad hodnotou 1.
Otázka je či vieme štatisticky ukázať, že sú naše portfóliá lepšie než index.

Obr. 3.5: Vývoj podielu cien portfólií a indexu v prípade dvojročných tréningových
dát.
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Pomer ceny portfólia a ceny indexu môžeme chápať ako hodnotu nového port-
fólia. Ďalej predpokladajme, že ceny akcií a teda aj portfólií majú log-normálne
rozdelenie. Log-normálne ceny predpokladajú aj Black a Scholes vo svojom modeli
oceňovania opcií (viz. Black a Scholes, 1973). Dáta môžeme ďalej transformovať
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na logaritmické výnosy (Lt+∆t):

Lt+∆t = log(Pt+∆t) − log(Pt) = log
(

Pt+∆t

Pt

)
,

kde Pt je cena portfólia v čase t. Viac o použití logaritmických výnosov sa môžeme
dočítať v knihe od Roberta Stronga v druhej kapitole (Strong, 2006).

Za nášho predpokladu log-normálneho rozdelenia cien majú logaritmické vý-
nosy normálne rozdelenie. Za platnosti hypotézy, že hodnota portfólia sa nelíši
od hodnoty indexu, májú logaritmické výnosy (Lt+∆t) podielu cien portfólia a
indexu nulovú strednú hodnotu s rozptylom σ∆t.

Pre daný čas T a ∆t = 1 vezmime kumulatívnu sumu logaritmických výno-
sov do času T : ∑T

t=1 Lt, kde Lt = log
(

Pt

Pt−1

)
. Táto suma má v čase T normálne

rozdelenie s nulovou strednou hodnotou a rozptylom σT , vďaka predpokladu ne-
závislosti výnosov z hypotézy eficientného trhu. Pre takúto kumulatívnu sumu
logaritmických výnosov môžeme v čase T zostrojiť 95%-ný interval spoľahlivosti:(

− q0.025
√

TSN ; +q0.975
√

TSN

)
, T = 1, . . . , N,

kde qα je α-kvantil normálneho N(0, 1) rozdelenia a SN je odhad štandardnej
odchýlky logaritmických výnosov (N je celkových počet napozorovaných logarit-
mických výnosov):

SN =

√ 1
N − 1

N∑
i=1

(
Li − 1

N

N∑
j=1

Lj

)2

.

Pri vykreslení grafu kumulatívnej sumy logaritmických výnosov podľa času
a vykreslení príslušného intervalu spoľahlivosti pre daný čas, môžeme graficky
zhodnotiť či je dané portfólio signifikatne lepšie alebo horšie než index, na úrovni
spoľahlivosti 95 %. Takto vykreslené grafy pre prípad dvojročných tréningových
dát, jednotlivé investičné horizonty a obe naše portfóliá môžeme nájsť na ob-
rázku 3.6 (zvyšné grafy nájdeme na obrázkoch A.12 a A.13 v prílohe A.4).

Vidíme, že pre ročný investičný horizont, sa grafy kumulatívnej sumy logarit-
mických výnosov podielov cien portfólia a indexu nachádzajú vo vnútri intervalov
spoľahlivosti pre obe portfóliá. V tomto prípade teda nemôžeme zamietnuť našu
hypotézu, že hodnota našich portfólií sa nelíší od hodnoty indexu.

Pre prípad 5-ročného investičného horizontu už môžeme vidieť, že P-value
portfólio by mohlo byť signifikantne lepšie než index. Lebo hodnota kumulatívnej
sumy logaritmických výnosov podielu ceny P-value portfólia a indexu sa dostala
nad hornú hranicu intervalu spoľahlivosti. V prípade 10-ročného investičného ho-
rizontu vidíme, že obe naše portfóliá boli signifikatne lepšie než S&P 500 index.

Pre dlhodobý investičný horizont sa nám teda podarilo zostrojiť portfóliá,
ktoré dosiahli signifikatne (na hľadine spoľahlivosti 95 %) vyšší výnos než index
S&P 500. To naznačuje, že naše metódy na vytvorenie portfóliá z definícií 12
(P-value) a 13 (Bootstrap) by mohli dávať zmyseľ aj v praktickom použití.
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Obr. 3.6: Vývoj kumulatívnej sumy logaritmických výnosov podielu ceny daného
portfólia a indexu s prílsušným 95%-ným intervalom spoľahlivosti (dvojročné tré-
ningové dáta).
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Záver
Cieľom našej práce bolo navrhnúť vhodnú metódu výberu portfólia, ktorá by

bola založená na hľadaní akcie s maximálnym očakávaným výnosom. Následne
sme chceli otestovať ako sa dané portfólio bude správať na reálnych historických
dátach akcií.

V druhej kapitole sme navrhli hneď tri metódy hľadania portfólia s maxi-
málnym výnosom: P-value portfólio, Daily-max portfólio a Bootstrap portfólio.
Pri Daily-max portfóliu sme mali isté pochybnosti o jeho vlastnostiach už pri jeho
definícii. Tieto pochybnosti vyplývali najmä z vety 3. Nekvalitné vlastnosti tohto
portfólia sa potvrdili aj v simulačných analýzach a nepomohla ani úprava po-
stupu tvorby tohto portfólia. Preto sme ho ďalej netestovali na reálnych dátach.
Naopak P-value aj Bootstrap portfólio ukázali svoje kvality hneď pri prvej simu-
lačnej analýze. Dokonca sme dokázali rozšíriť definíciu P-value portfólia tak aby
mohlo vyberať z ľubovoľného počtu akcií. Toto rozšírenie sa ukázalo ako správne
aj v druhej simulačnej analýze a mohli sme otestovať oba postupy na reálnych
historických dátach akcií z indexu S&P 500.

V poslednej kapitole sme naše dva postupy tvorby portfólia preverili na re-
álnych dátach. Ukázalo sa, že rovnako ako pri simulačných analýzach, tak aj
pri reálnych dátach obe portfóliá vynikajú v nami definovaných kritériach vý-
konu portfólií. Pri porovnávaní portfólií s indexom sme zistili, že obe portfóliá
dokázali dosiahnuť vyšší celkový výnos než index pri dlhšom investičnom ho-
rizonte. Pri 10-ročnom investičnom horizonte sme dokonca ukázali, že výkony
oboch portfólií boli signifikantne lepšie než výkon indexu na hladine spoľahlivosti
95 %.

Výstupy zo všetkých simulačných analýz ako aj z analýz na reálnych dátach
sa nachádzajú v prílohe tejto práce.
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A. Prílohy

A.1 Analýza výberu portfólia z dvoch akcií

Obr. A.1: Scenár 1a, 1b: Porovnanie empirických hustôt denných výnosov port-
fólií.
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Obr. A.2: Scenár 2: Porovnanie empirických hustôt denných výnosov portfólií.
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Obr. A.3: Scenár 3: Porovnanie empirických hustôt denných výnosov portfólií.
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Obr. A.4: Scenár 4: Porovnanie empirických hustôt denných výnosov portfólií.
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Tabuľka A.1: Scenár 1a - Porovnanie jednotlivých kritérií výkonu portfólií.

Portfólio rtotal rmean P(r > 0) ES5% ES50% EU50% EU5%

Pp −0.74 0.005 49.6 % −0.29 −0.11 0.12 0.31
PM 0.44 0.005 49.6 % −0.16 −0.06 0.07 0.17
PB 0.82 0.005 49.6 % −0.14 −0.05 0.06 0.14
P1,0 0.63 0.004 52.0 % −0.14 −0.05 0.06 0.14
P0.9,0.1 1.06 0.005 54.4 % −0.11 −0.04 0.05 0.12
P0.8,0.2 1.35 0.005 55.6 % −0.09 −0.03 0.04 0.11
P0.7,0.3 1.44 0.005 54.0 % −0.08 −0.03 0.04 0.10
P0.6,0.4 1.31 0.005 51.6 % −0.10 −0.04 0.05 0.11
P0.5,0.5 0.99 0.005 50.8 % −0.12 −0.05 0.06 0.12
P0.4,0.6 0.55 0.005 50.4 % −0.15 −0.06 0.07 0.16
P0.3,0.7 0.10 0.005 50.4 % −0.19 −0.07 0.08 0.20
P0.2,0.8 −0.30 0.005 50.4 % −0.23 −0.08 0.09 0.24
P0.1,0.9 −0.59 0.005 50.4 % −0.26 −0.10 0.11 0.28
P0,1 −0.79 0.005 50.0 % −0.30 −0.11 0.12 0.32

Tabuľka A.2: Scenár 1b - Porovnanie jednotlivých kritérií výkonu portfólií.

Portfólio rtotal rmean P(r > 0) ES5% ES50% EU50% EU5%

Pp −0.95 −0.001 51.2 % −0.30 −0.12 0.11 0.32
PM −0.60 0.000 50.4 % −0.18 −0.07 0.07 0.18
PB −0.61 0.000 50.4 % −0.18 −0.07 0.07 0.18
P1,0 −0.31 0.001 49.2 % −0.14 −0.06 0.06 0.14
P0.9,0.1 −0.29 0.001 51.2 % −0.13 −0.05 0.05 0.13
P0.8,0.2 −0.31 0.001 51.2 % −0.13 −0.05 0.05 0.13
P0.7,0.3 −0.38 0.000 52.0 % −0.14 −0.05 0.06 0.14
P0.6,0.4 −0.48 0.000 50.4 % −0.15 −0.06 0.06 0.16
P0.5,0.5 −0.59 0.000 50.4 % −0.18 −0.07 0.07 0.18
P0.4,0.6 −0.70 0.000 49.6 % −0.20 −0.07 0.07 0.21
P0.3,0.7 −0.79 0.000 50.0 % −0.23 −0.08 0.08 0.24
P0.2,0.8 −0.87 −0.001 50.4 % −0.25 −0.10 0.09 0.27
P0.1,0.9 −0.92 −0.001 50.8 % −0.28 −0.11 0.11 0.30
P0,1 −0.96 −0.001 50.8 % −0.31 −0.12 0.12 0.33
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Tabuľka A.3: Scenár 1c - Porovnanie jednotlivých kritérií výkonu portfólií.

Portfólio rtotal rmean P(r > 0) ES5% ES50% EU50% EU5%

Pp −1.00 −0.014 49.2 % −0.33 −0.13 0.11 0.29
PM −0.88 −0.006 49.2 % −0.17 −0.07 0.06 0.14
PB −0.98 −0.010 48.8 % −0.24 −0.10 0.08 0.20
P1,0 −0.81 −0.004 46.4 % −0.16 −0.06 0.05 0.13
P0.9,0.1 −0.86 −0.005 49.6 % −0.17 −0.06 0.05 0.13
P0.8,0.2 −0.91 −0.006 48.8 % −0.18 −0.07 0.06 0.15
P0.7,0.3 −0.94 −0.007 49.6 % −0.19 −0.08 0.06 0.16
P0.6,0.4 −0.97 −0.008 48.4 % −0.21 −0.09 0.07 0.18
P0.5,0.5 −0.98 −0.010 48.4 % −0.24 −0.10 0.08 0.20
P0.4,0.6 −0.99 −0.011 49.6 % −0.26 −0.11 0.08 0.22
P0.3,0.7 −0.99 −0.012 48.4 % −0.29 −0.12 0.09 0.25
P0.2,0.8 −1.00 −0.013 49.2 % −0.32 −0.13 0.10 0.27
P0.1,0.9 −1.00 −0.014 49.2 % −0.34 −0.14 0.11 0.30
P0,1 −1.00 −0.015 48.8 % −0.37 −0.15 0.12 0.33

Tabuľka A.4: Scenár 2a - Porovnanie jednotlivých kritérií výkonu portfólií.

Portfólio rtotal rmean P(r > 0) ES5% ES50% EU50% EU5%

Pp 2.37 0.007 53.6 % −0.12 −0.04 0.06 0.14
PM 2.33 0.007 53.6 % −0.11 −0.04 0.06 0.13
PB 0.52 0.002 54.4 % −0.07 −0.03 0.03 0.07
P1,0 −0.80 −0.004 46.8 % −0.15 −0.06 0.05 0.15
P0.9,0.1 −0.68 −0.003 47.2 % −0.13 −0.05 0.04 0.13
P0.8,0.2 −0.51 −0.002 48.0 % −0.11 −0.04 0.04 0.11
P0.7,0.3 −0.27 0.000 49.6 % −0.09 −0.03 0.03 0.09
P0.6,0.4 0.03 0.001 51.6 % −0.08 −0.03 0.03 0.08
P0.5,0.5 0.40 0.002 53.6 % −0.07 −0.03 0.03 0.07
P0.4,0.6 0.84 0.003 54.0 % −0.07 −0.03 0.03 0.07
P0.3,0.7 1.31 0.004 54.4 % −0.08 −0.03 0.04 0.09
P0.2,0.8 1.81 0.006 54.0 % −0.10 −0.04 0.05 0.11
P0.1,0.9 2.29 0.007 54.4 % −0.11 −0.04 0.06 0.13
P0,1 2.71 0.008 53.2 % −0.13 −0.05 0.07 0.16
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Tabuľka A.5: Scenár 2b - Porovnanie jednotlivých kritérií výkonu portfólií.

Portfólio rtotal rmean P(r > 0) ES5% ES50% EU50% EU5%

Pp 9.07 0.012 60.8 % −0.14 −0.04 0.07 0.14
PM 8.98 0.012 60.8 % −0.14 −0.04 0.07 0.14
PB 3.20 0.007 54.8 % −0.10 −0.03 0.05 0.11
P1,0 −0.16 0.002 48.0 % −0.14 −0.05 0.06 0.14
P0.9,0.1 0.20 0.003 49.2 % −0.13 −0.05 0.05 0.13
P0.8,0.2 0.68 0.004 50.0 % −0.11 −0.04 0.05 0.12
P0.7,0.3 1.29 0.005 50.4 % −0.10 −0.04 0.05 0.12
P0.6,0.4 2.04 0.006 50.8 % −0.10 −0.04 0.05 0.11
P0.5,0.5 2.96 0.007 54.0 % −0.10 −0.03 0.05 0.11
P0.4,0.6 4.03 0.008 54.8 % −0.10 −0.03 0.05 0.11
P0.3,0.7 5.24 0.009 57.6 % −0.11 −0.03 0.05 0.11
P0.2,0.8 6.57 0.010 58.8 % −0.12 −0.04 0.06 0.12
P0.1,0.9 7.99 0.011 58.8 % −0.13 −0.04 0.06 0.13
P0,1 9.42 0.012 61.6 % −0.14 −0.04 0.07 0.14

Tabuľka A.6: Scenár 3a - Porovnanie jednotlivých kritérií výkonu portfólií.

Portfólio rtotal rmean P(r > 0) ES5% ES50% EU50% EU5%

Pp 9.05 0.011 58.8 % −0.09 −0.03 0.05 0.11
PM 6.37 0.009 54.0 % −0.09 −0.03 0.05 0.11
PB 9.04 0.010 58.8 % −0.09 −0.03 0.05 0.11
P1,0 4.21 0.013 53.6 % −0.21 −0.08 0.10 0.26
P0.9,0.1 5.76 0.012 54.0 % −0.18 −0.06 0.09 0.23
P0.8,0.2 7.22 0.012 54.0 % −0.15 −0.05 0.08 0.19
P0.7,0.3 8.36 0.011 55.6 % −0.13 −0.04 0.07 0.16
P0.6,0.4 9.00 0.011 58.0 % −0.10 −0.04 0.06 0.13
P0.5,0.5 9.03 0.010 58.8 % −0.09 −0.03 0.05 0.11
P0.4,0.6 8.44 0.010 59.6 % −0.08 −0.03 0.05 0.10
P0.3,0.7 7.35 0.010 56.0 % −0.08 −0.03 0.05 0.10
P0.2,0.8 5.92 0.009 53.6 % −0.10 −0.03 0.05 0.12
P0.1,0.9 4.38 0.009 52.4 % −0.12 −0.04 0.06 0.14
P0,1 2.92 0.008 54.0 % −0.15 −0.05 0.07 0.16
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Tabuľka A.7: Scenár 3b - Porovnanie jednotlivých kritérií výkonu portfólií.

Portfólio rtotal rmean P(r > 0) ES5% ES50% EU50% EU5%

Pp 1.54 0.007 57.6 % −0.17 −0.05 0.07 0.17
PM 1.54 0.007 57.6 % −0.17 −0.05 0.07 0.17
PB 0.12 0.003 52.8 % −0.15 −0.05 0.06 0.14
P1,0 −0.90 −0.002 49.2 % −0.27 −0.09 0.09 0.23
P0.9,0.1 −0.83 −0.002 50.4 % −0.24 −0.08 0.08 0.21
P0.8,0.2 −0.72 −0.001 50.8 % −0.22 −0.07 0.07 0.19
P0.7,0.3 −0.56 0.000 51.6 % −0.19 −0.06 0.06 0.17
P0.6,0.4 −0.34 0.001 51.6 % −0.17 −0.06 0.06 0.16
P0.5,0.5 −0.06 0.002 53.6 % −0.16 −0.05 0.06 0.14
P0.4,0.6 0.27 0.003 52.8 % −0.15 −0.05 0.06 0.13
P0.3,0.7 0.62 0.004 56.0 % −0.14 −0.05 0.06 0.13
P0.2,0.8 0.98 0.005 56.8 % −0.15 −0.05 0.06 0.14
P0.1,0.9 1.30 0.006 58.0 % −0.16 −0.05 0.06 0.15
P0,1 1.54 0.007 57.6 % −0.17 −0.05 0.07 0.17

Tabuľka A.8: Scenár 3c - Porovnanie jednotlivých kritérií výkonu portfólií.

Portfólio rtotal rmean P(r > 0) ES5% ES50% EU50% EU5%

Pp 6.81 0.011 53.6 % −0.14 −0.05 0.07 0.17
PM 7.07 0.011 53.6 % −0.14 −0.05 0.07 0.17
PB 1.95 0.007 51.2 % −0.15 −0.06 0.07 0.17
P1,0 −0.41 0.004 51.2 % −0.21 −0.08 0.09 0.21
P0.9,0.1 −0.15 0.004 50.8 % −0.19 −0.08 0.09 0.20
P0.8,0.2 0.20 0.005 50.0 % −0.18 −0.07 0.08 0.19
P0.7,0.3 0.66 0.006 49.6 % −0.17 −0.07 0.08 0.18
P0.6,0.4 1.23 0.007 50.0 % −0.16 −0.06 0.07 0.17
P0.5,0.5 1.93 0.007 51.2 % −0.15 −0.06 0.07 0.17
P0.4,0.6 2.76 0.008 51.2 % −0.14 −0.05 0.07 0.17
P0.3,0.7 3.71 0.009 54.4 % −0.14 −0.05 0.07 0.17
P0.2,0.8 4.77 0.010 55.6 % −0.14 −0.05 0.07 0.17
P0.1,0.9 5.90 0.010 55.2 % −0.14 −0.05 0.07 0.17
P0,1 7.08 0.011 53.6 % −0.14 −0.05 0.07 0.17
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Tabuľka A.9: Scenár 4a - Porovnanie jednotlivých kritérií výkonu portfólií.

Portfólio rtotal rmean P(r > 0) ES5% ES50% EU50% EU5%

Pp 2.63 0.007 54.4 % −0.11 −0.04 0.05 0.13
PM −0.04 0.003 50.4 % −0.15 −0.06 0.07 0.17
PB 15.12 0.013 61.6 % −0.13 −0.03 0.06 0.13
P1,0 −0.43 0.002 50.8 % −0.17 −0.07 0.07 0.18
P0.9,0.1 0.34 0.004 52.0 % −0.14 −0.06 0.06 0.15
P0.8,0.2 1.88 0.006 54.0 % −0.12 −0.04 0.06 0.13
P0.7,0.3 4.61 0.008 54.4 % −0.11 −0.04 0.05 0.13
P0.6,0.4 8.98 0.011 62.8 % −0.11 −0.03 0.05 0.12
P0.5,0.5 15.19 0.013 61.6 % −0.13 −0.03 0.06 0.13
P0.4,0.6 22.97 0.015 58.8 % −0.15 −0.04 0.07 0.15
P0.3,0.7 31.30 0.018 58.0 % −0.18 −0.05 0.08 0.18
P0.2,0.8 38.52 0.020 59.2 % −0.21 −0.06 0.10 0.21
P0.1,0.9 42.73 0.022 59.2 % −0.25 −0.07 0.11 0.25
P0,1 42.47 0.025 58.4 % −0.28 −0.08 0.13 0.28

Tabuľka A.10: Scenár 4b - Porovnanie jednotlivých kritérií výkonu portfólií.

Portfólio rtotal rmean P(r > 0) ES5% ES50% EU50% EU5%

Pp 7.72 0.011 56.4 % −0.12 −0.04 0.07 0.15
PM 2.68 0.008 52.8 % −0.15 −0.05 0.07 0.17
PB 14.84 0.014 56.0 % −0.13 −0.05 0.07 0.15
P1,0 1.24 0.007 49.6 % −0.17 −0.06 0.07 0.18
P0.9,0.1 2.77 0.008 52.8 % −0.15 −0.05 0.07 0.17
P0.8,0.2 4.93 0.010 54.0 % −0.13 −0.05 0.07 0.16
P0.7,0.3 7.71 0.011 56.4 % −0.12 −0.04 0.07 0.15
P0.6,0.4 10.98 0.012 57.2 % −0.12 −0.04 0.07 0.15
P0.5,0.5 14.43 0.014 56.4 % −0.13 −0.05 0.07 0.15
P0.4,0.6 17.62 0.015 57.6 % −0.14 −0.05 0.08 0.17
P0.3,0.7 20.03 0.016 56.8 % −0.16 −0.06 0.09 0.19
P0.2,0.8 21.26 0.018 58.0 % −0.18 −0.07 0.10 0.21
P0.1,0.9 21.05 0.019 59.2 % −0.20 −0.08 0.11 0.24
P0,1 19.43 0.02 58.0 % −0.22 −0.09 0.13 0.27
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Tabuľka A.11: Scenár 4c - Porovnanie jednotlivých kritérií výkonu portfólií.

Portfólio rtotal rmean P(r > 0) ES5% ES50% EU50% EU5%

Pp 0.67 0.007 51.2 % −0.19 −0.07 0.09 0.21
PM 0.72 0.006 52.0 % −0.17 −0.07 0.08 0.18
PB 0.72 0.007 50.4 % −0.18 −0.07 0.09 0.21
P1,0 0.52 0.006 54.0 % −0.18 −0.07 0.08 0.18
P0.9,0.1 0.65 0.006 53.6 % −0.17 −0.07 0.08 0.18
P0.8,0.2 0.74 0.006 50.8 % −0.17 −0.07 0.08 0.18
P0.7,0.3 0.79 0.006 49.2 % −0.17 −0.07 0.08 0.19
P0.6,0.4 0.77 0.007 49.6 % −0.18 −0.07 0.08 0.20
P0.5,0.5 0.71 0.007 50.4 % −0.18 −0.07 0.09 0.21
P0.4,0.6 0.60 0.007 51.2 % −0.19 −0.08 0.09 0.22
P0.3,0.7 0.46 0.007 52.0 % −0.20 −0.08 0.10 0.23
P0.2,0.8 0.28 0.008 51.6 % −0.21 −0.09 0.10 0.25
P0.1,0.9 0.10 0.008 52.4 % −0.23 −0.09 0.11 0.26
P0,1 −0.09 0.008 52.0 % −0.25 −0.10 0.11 0.28

Tabuľka A.12: Scenár 1: Porovnanie výkonu portfólií po 100 simuláciách.

Skóre kritérií pre dané portfóliá (min.:100, max.: 1 400)
Portfólio rtotal rmean P(r > 0) ES5% ES50% EU50% EU5%

Pp 904 1 107 795 369 381 1 159 1 154
PM 1 036 1 045 829 513 519 1 038 1 037
PB 845 731 946 909 935 649 631
P1,0 329 282 476 916 823 449 501
P0.9,0.1 430 355 652 1 055 992 351 381
P0.8,0.2 527 429 779 1 151 1 116 294 303
P0.7,0.3 626 504 905 1 173 1 171 314 311
P0.6,0.4 701 576 958 1 118 1 138 410 391
P0.5,0.5 771 650 964 979 1 006 562 539
P0.4,0.6 873 790 912 761 787 781 769
P0.3,0.7 910 871 889 620 644 915 906
P0.2,0.8 885 949 763 482 503 1 047 1 044
P0.1,0.9 849 1 030 713 344 363 1 170 1 170
P0,1 851 1 218 702 147 159 1 400 1 400
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Tabuľka A.13: Scenár 3: Porovnanie výkonu portfólií po 100 simuláciách.

Skóre kritérií pre dané portfóliá (min.:100, max.: 1 400)
Portfólio rtotal rmean P(r > 0) ES5% ES50% EU50% EU5%

Pp 1 057 1 051 1 062 992 1 013 609 573
PM 1 188 1 203 1 067 972 1 001 717 672
PB 735 714 863 909 884 544 560
P1,0 197 256 261 100 101 1 371 1 390
P0.9,0.1 294 334 325 214 206 1 241 1 270
P0.8,0.2 387 409 431 329 325 1 108 1 137
P0.7,0.3 478 486 495 460 452 955 984
P0.6,0.4 565 562 639 626 594 790 819
P0.5,0.5 662 647 769 824 781 624 635
P0.4,0.6 816 787 913 1 043 1 024 416 435
P0.3,0.7 913 877 1 049 1 096 1 119 375 380
P0.2,0.8 993 955 1 057 1 092 1 105 432 416
P0.1,0.9 1 071 1 038 1 036 1 024 1 038 560 523
P0,1 1 209 1 246 1 041 886 922 823 771

Tabuľka A.14: Scenár 4: Porovnanie výkonu portfólií po 100 simuláciách.

Skóre kritérií pre dané portfóliá (min.:100, max.: 1 400)
Portfólio rtotal rmean P(r > 0) ES5% ES50% EU50% EU5%

Pp 725 754 813 776 764 714 730
PM 818 690 820 1 004 992 498 504
PB 899 757 938 874 877 627 626
P1,0 715 677 767 855 850 651 641
P0.9,0.1 814 701 884 990 996 511 504
P0.8,0.2 876 716 949 1 093 1 094 422 408
P0.7,0.3 912 721 931 1 140 1 137 368 377
P0.6,0.4 932 735 954 1 084 1 072 422 428
P0.5,0.5 909 754 896 882 887 621 617
P0.4,0.6 816 777 771 657 665 840 839
P0.3,0.7 707 787 713 490 496 1 010 1 007
P0.2,0.8 588 797 684 345 352 1 149 1 151
P0.1,0.9 467 815 652 219 225 1 278 1 278
P0,1 331 828 579 100 102 1 398 1 399
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A.2 Analýza výberu portfólia z troch akcií

Tabuľka A.15: Výber z troch akcií - Scenár 2: Porovnanie jednotlivých kritérií
výkonu portfólií.

Portfólio rtotal rmean P(r > 0) ES5% ES50% EU50% EU5%

P-value 2.02 0.005 64.4 % −0.022 −0.005 0.014 0.032
Bootstrap 2.12 0.005 61.6 % −0.026 −0.008 0.017 0.039
Akcia1 −0.68 −0.004 46.0 % −0.083 −0.036 0.029 0.071
Akcia2 1.90 0.006 54.4 % −0.130 −0.045 0.057 0.132
Akcia3 5.72 0.008 59.6 % −0.066 −0.019 0.035 0.077

Tabuľka A.16: Výber z troch akcií - Scenár 2: Váhy portfólií.

Portfólio Akcia1 Akcia2 Akcia3
P-value 0.2767 0.2119 0.5114
Bootstrap 0.2790 0.1040 0.6170

Tabuľka A.17: Výber z troch akcií - Scenár 3: Porovnanie jednotlivých kritérií
výkonu portfólií.

Portfólio rtotal rmean P(r > 0) ES5% ES50% EU50% EU5%

P-value 29.59 0.014 68.4 % −0.045 −0.008 0.036 0.071
Bootstrap 30.83 0.015 69.2 % −0.059 −0.013 0.041 0.083
Akcia1 −0.25 0.002 52.4 % −0.152 −0.062 0.066 0.167
Akcia2 29.16 0.015 65.2 % −0.076 −0.018 0.047 0.098
Akcia3 10.98 0.014 56.0 % −0.175 −0.055 0.082 0.188

Tabuľka A.18: Výber z troch akcií - Scenár 3: Váhy portfólií.

Portfólio Akcia1 Akcia2 Akcia3
P-value 0.0128 0.6391 0.3481
Bootstrap 0.0000 0.9060 0.0940
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Tabuľka A.19: Výber z troch akcií - Scenár 4: Porovnanie jednotlivých kritérií
výkonu portfólií.

Portfólio rtotal rmean P(r > 0) ES5% ES50% EU50% EU5%

P-value −0.80 −0.005 44.4 % −0.092 −0.040 0.029 0.079
Bootstrap −0.77 −0.005 46.4 % −0.089 −0.037 0.026 0.073
Akcia1 −0.82 −0.006 46.4 % −0.109 −0.043 0.032 0.087
Akcia2 5.32 0.008 57.2 % −0.061 −0.019 0.035 0.073
Akcia3 −0.93 −0.006 44.8 % −0.196 −0.080 0.067 0.173

Tabuľka A.20: Výber z troch akcií - Scenár 4: Váhy portfólií.

Portfólio Akcia1 Akcia2 Akcia3
P-value 0.5749 0.0298 0.3953
Bootstrap 0.8450 0.0520 0.1030

A.3 Analýza výkonu portfólií na reálnych dá-
tach

Tabuľka A.21: Porovnanie maximálnych a minimálnych priradených váh portfó-
liami P-value a Bootstrap v prípade 1 a 10-ročných investičných horizontoch.

Portfólio Maximálna váha Minimálna váha
P-value (1y_1y) portfólio 0.026 0.000007
Bootstrap (1y_1y) portfólio 0.210 0.000000
P-value (1y_2y) portfólio 0.135 0.000001
Bootstrap (1y_2y) portfólio 0.460 0.000000
P-value (1y_4y) portfólio 0.270 0.000004
Bootstrap (1y_4y) portfólio 0.622 0.000000
P-value (10y_1y) portfólio 0.012 0.000006
Bootstrap (10y_1y) portfólio 0.067 0.000000
P-value (10y_2y) portfólio 0.021 0.000147
Bootstrap (10y_2y) portfólio 0.223 0.000000
P-value (10y_4y) portfólio 0.032 0.000004
Bootstrap (10y_4y) portfólio 0.196 0.000000
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Obr. A.5: Porovnanie priradených váh akciám medzi P-value a Bootstrap portfó-
liom v prípade ročných testovacích dát (1y_1y, 1y_2y, 1y_4y).

Tabuľka A.22: Top 10 akcií s najväčšími váhami v portfóliách: 1y_1y.

P-value: 1y_1y Bootstrap: 1y_1y
Ticker Váha Ticker Váha
NVDA 0.026 ALGN 0.210
ALGN 0.024 NVDA 0.210
NFLX 0.018 VRTX 0.074
VRTX 0.015 NFLX 0.069
BA 0.014 MU 0.064
MU 0.014 CPRI 0.054
BBY 0.013 BBY 0.046
CPRI 0.013 NRG 0.041
ABBV 0.013 WYNN 0.026
KSS 0.011 ABBV 0.023
Spolu 0.161 Spolu 0.817
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Tabuľka A.23: Top 10 akcií s najväčšími váhami v portfóliách: 1y_2y.

P-value: 1y_2y Bootstrap: 1y_2y
Ticker Váha Ticker Váha
NVDA 0.135 NVDA 0.460
AMD 0.110 AMD 0.247
MU 0.043 MU 0.058
DXC 0.030 ALGN 0.043
ALGN 0.027 DXC 0.037
URI 0.023 FCX 0.022
FCX 0.023 URI 0.022
NFLX 0.018 BBY 0.017
BA 0.015 NRG 0.015
NRG 0.014 DHR 0.011
Spolu 0.438 Spolu 0.932

Tabuľka A.24: Top 10 akcií s najväčšími váhami v portfóliách: 1y_4y.

P-value: 1y_4y Bootstrap: 1y_4y
Ticker Váha Ticker Váha
NVDA 0.270 NVDA 0.622
AMD 0.067 AMD 0.077
NFLX 0.043 NFLX 0.060
ALGN 0.027 ALGN 0.028
DXC 0.021 DXC 0.025
EA 0.020 EA 0.023
BBY 0.018 BBY 0.020
EW 0.018 EW 0.016
AMZN 0.017 CNC 0.014
AVGO 0.016 AVGO 0.012
Spolu 0.517 Spolu 0.897

Tabuľka A.25: Top 10 akcií s najväčšími váhami v portfóliách: 5y_2y.

P-value: 5y_2y Bootstrap: 5y_2y
Ticker Váha Ticker Váha
NFLX 0.019 NFLX 0.263
STZ 0.012 STZ 0.137
DAL 0.010 DAL 0.078
AGN 0.010 TRIP 0.072
REGN 0.010 REGN 0.070
GILD 0.010 VRTX 0.065
TRIP 0.010 GILD 0.057
VRTX 0.009 AGN 0.047
MU 0.009 MU 0.043
PHM 0.008 PHM 0.036
Spolu 0.107 Spolu 0.868
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Tabuľka A.26: Top 10 akcií s najväčšími váhami v portfóliách: 5y_4y.

P-value: 5y_4y Bootstrap: 5y_4y
Ticker Váha Ticker Váha
REGN 0.081 REGN 0.407
NFLX 0.052 NFLX 0.197
ALXN 0.022 ALXN 0.066
STZ 0.019 STZ 0.041
BKNG 0.019 BKNG 0.033
CMG 0.016 BIIB 0.029
BIIB 0.016 CMG 0.021
TSCO 0.013 AGN 0.020
CBS 0.013 VRTX 0.018
MU 0.013 MNST 0.016
Spolu 0.264 Spolu 0.848
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Obr. A.6: Porovnanie priradených váh akciám medzi P-value a Bootstrap portfó-
liom v prípade 10-ročných testovacích dát (10y_1y, 10y_2y, 10y_4y).
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Tabuľka A.27: Top 10 akcií s najväčšími váhami v portfóliách: 10y_1y.

P-value: 10y_1y Bootstrap: 10y_1y
Ticker Váha Ticker Váha
AZO 0.012 MYL 0.067
MS 0.012 NEM 0.055
AMZN 0.012 MS 0.052
MYL 0.012 AMGN 0.040
PBCT 0.011 AMZN 0.036
HRB 0.011 DHI 0.034
PHM 0.010 CF 0.032
DHI 0.010 PHM 0.032
NTRS 0.010 AZO 0.031
AMGN 0.010 PBCT 0.030
Spolu 0.110 Spolu 0.409

Tabuľka A.28: Top 10 akcií s najväčšími váhami v portfóliách: 10y_2y.

P-value: 10y_2y Bootstrap: 10y_2y
Ticker Váha Ticker Váha
CF 0.021 CF 0.223
AMZN 0.014 AMZN 0.160
MA 0.012 MA 0.071
FLIR 0.009 FLIR 0.041
GILD 0.008 ISRG 0.041
HES 0.008 BIIB 0.037
MS 0.008 NEM 0.033
ISRG 0.008 FLS 0.026
BIIB 0.008 GILD 0.021
NTRS 0.008 AZO 0.018
Spolu 0.104 Spolu 0.671

Tabuľka A.29: Top 10 akcií s najväčšími váhami v portfóliách: 10y_4y.

P-value: 10y_4y Bootstrap: 10y_4y
Ticker Váha Ticker Váha
CELG 0.032 CELG 0.196
ISRG 0.024 ISRG 0.121
NDAQ 0.021 NDAQ 0.064
AKAM 0.017 GILD 0.054
FLS 0.017 AAPL 0.047
GILD 0.017 AKAM 0.044
AAPL 0.017 AMZN 0.038
AMZN 0.016 FLS 0.034
CRM 0.016 WCG 0.032
HES 0.016 CRM 0.031
Spolu 0.193 Spolu 0.661
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Obr. A.7: Vývoj cien portfólií v prípade ročného investičného horizontu.
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Tabuľka A.30: Porovnanie kritérií výkonu portfólií 1y_1y.

Portfólio rtotal rmean P(r > 0) ES5% ES50% EU50% EU5%

P-value 0.06 0.0003 58.0 % −0.027 −0.008 0.008 0.025
Bootstrap −0.03 0.0001 58.4 % −0.046 −0.013 0.013 0.038
S&P 500 0.04 0.0002 53.6 % −0.025 −0.007 0.007 0.022

Tabuľka A.31: Porovnanie kritérií výkonu portfólií 1y_4y.

Portfólio rtotal rmean P(r > 0) ES5% ES50% EU50% EU5%

P-value 0.01 0.0002 57.6 % −0.045 −0.012 0.012 0.036
Bootstrap −0.15 −0.0003 54.9 % −0.070 −0.018 0.017 0.048
S&P 500 0.04 0.0002 53.7 % −0.025 −0.007 0.007 0.022

Obr. A.8: Vývoj cien portfólií v prípade 5-ročného investičného horizontu.
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Tabuľka A.32: Porovnanie kritérií výkonu portfólií 5y_1y.

Portfólio rtotal rmean P(r > 0) ES5% ES50% EU50% EU5%

P-value 0.81 0.0005 54.3 % −0.025 −0.007 0.008 0.022
Bootstrap 1.42 0.0008 54.1 % −0.036 −0.010 0.012 0.034
S&P 500 0.52 0.0004 53.7 % −0.021 −0.005 0.006 0.018

Tabuľka A.33: Porovnanie kritérií výkonu portfólií 5y_4y.

Portfólio rtotal rmean P(r > 0) ES5% ES50% EU50% EU5%

P-value 0.75 0.0005 53.4 % −0.024 −0.006 0.007 0.021
Bootstrap 0.97 0.0006 51.4 % −0.032 −0.010 0.012 0.034
S&P 500 0.52 0.0004 53.7 % −0.021 −0.005 0.006 0.018

Obr. A.9: Vývoj cien portfólií v prípade 10-ročného investičného horizontu.
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Tabuľka A.34: Porovnanie kritérií výkonu portfólií 10y_1y.

Portfólio rtotal rmean P(r > 0) ES5% ES50% EU50% EU5%

P-value 5.31 0.0008 55.5 % −0.026 −0.007 0.008 0.026
Bootstrap 5.01 0.0008 54.7 % −0.027 −0.007 0.009 0.027
S&P 500 3.00 0.0006 54.8 % −0.024 −0.006 0.007 0.024

Tabuľka A.35: Porovnanie kritérií výkonu portfólií 10y_4y.

Portfólio rtotal rmean P(r > 0) ES5% ES50% EU50% EU5%

P-value 4.74 0.0008 54.3 % −0.027 −0.007 0.009 0.027
Bootstrap 6.28 0.0009 54.7 % −0.029 −0.008 0.010 0.029
S&P 500 2.63 0.0006 54.7 % −0.025 −0.006 0.007 0.023
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A.4 Štatistické porovnanie výkonu portfólií

Obr. A.10: Vývoj podielu cien portfólií a indexu v prípade ročných tréningových
dát.
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Obr. A.11: Vývoj podielu cien portfólií a indexu v prípade štvorročných trénin-
gových dát.
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Obr. A.12: Vývoj kumulatívnej sumy logaritmických výnosov podielu ceny da-
ného portfólia a indexu s prílsušným 95%-ným intervalom spoľahlivosti (ročné
tréningové dáta).
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Obr. A.13: Vývoj kumulatívnej sumy logaritmických výnosov podielu ceny da-
ného portfólia a indexu s prílsušným 95%-ným intervalom spoľahlivosti (4-ročné
tréningové dáta).
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