Portfólio s maximálnym výnosom
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posudek oponenta
Práce diskutuje n¥kolik nestandardních metod výb¥ru portfolia, které jsou
podle v²eho vyvinuty autorem práce, a testuje tyto metody jednak pomocí
simulací a jednak na reálných datech. Práce spl¬uje zadání, je dob°e £itelná a
p°iná²í zajímavé výsledky. Pochválit lze zejména empirické výsledky na základ¥
reálných dat. Vyzna£uje se v²ak °adou r·zných nep°esnosti a n¥které v¥ci nejsou
úpln¥ dotaºené, proto navrhuji hodnotit stupn¥m velmi dob°e.
Zásadn¥j²í p°ipomínky

•

Ur£ení po£tu pozorování pot°ebných pro významný odhad o£ekáváného
výnosu (str 6) není matematicky korektní, protoºe odhady jsou funkcí
vzorku, jehoº délka se teprve ur£uje. Je mi jasné, ºe jde jen o ilustraci, i
ta by se ale dala ud¥lat korektn¥ji, nap°íklad na základ¥ známých rozd¥lení
odhad· po£ítat sílofunkci testu.

•

Z hypotézy efektivního trhu (alespo¬ tak, jak se v¥t²inou uvádí), nevyplývá
nezávislost výnos·, jak se nazna£uje na str 7, ale pouze jejich nulová
podmín¥ná st°ední hodnota (za podmínky v²í minulosti).

Podotýkám,

ºe i pro takové £asové °ady platí zákon velkých £ísel.

•

Ve V¥t¥ 2 se vyskytuje nedenovaný pojem výkonnost.

•

Ve vzorci na páté °ádce odspodu strany 11 ve jmenovateli sta£í

n,

pokud

je rozd¥lení srovnávaných veli£in absolutn¥ spojité, jak se p°edpokládá.
(Pokud by v rozd¥lení existovaly atomy a rovnost dvou pozorování by
tedy byla moºná, se pak zase m·ºou n¥která pozorování po£ítat dvakrát).
Totéº u bootstrapového portfolia.

•

Výsledky simulací neobsahují ºádnou informaci o nep°esnosti Monte Carlo
odhad· (b¥ºn¥ se uvádí standardní chyba nebo je simulace provedena
tolikrát, aby byla tato chyba zanedbatelná).

Mén¥ závaºné nedostatky

•

Formulace ...

do toho p°inesli Bayesovský p°ístup není ve v¥deckém

textu vhodná.

•

Rozptyl kv·li svým nedostatk·m (zejména oboustrannost) v sou£asnosti
asi uº není nej£ast¥j²í pouºívanou mírou rizika - v bankovnictví a regulaci
se pouºívá spí²e VaR.
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•

Na str. 3, pátý °ádek odspodu, je navíc závorka.

•

P°i diskusi Markowitzovy úlohy by asi bylo vhodné zd·raznit, ºe jsou v
uvedené verzi povoleny krátké prodeje, narozdíl od dále diskutovaných
model·, a moºná také diskutovat verzi bez krátkých prodej·.

•

To, ºe pravd¥podobnost, ºe jedna akcie bude mít v¥t²í výnos neº druhá,
vychází polovina, není chyba metody výb¥ru portfolia, ale velkého pom¥ru
rozptylu v·£i st°ední hodnot¥, tedy téhoº fenoménu, který zp·sobuje praktickou
nemoºnost odhadu st°ední hodnoty. Pochybuji, ºe tento p°oblém lze n¥jak
obejít.

Hledáme-li akcii s vy²²í st°ední hodnotou, pak je to práv¥ ta,

pro kterou rozdíl st°edních hodnot vychází kladný, p°i£emº ecientním
odhadem st°ední hodnoty je starý dobrý pr·m¥r (kaºdý jiný odhad bude
mít v¥t²í £i rovný rozptyl). Samoz°ejm¥ lze namítat, ºe nás zajímá pouze

sgn

rozdílu - bylo by (t°eba v rigorozní práci) zajímavé podivat se, zda

je £i není

sgn

aplikovaná na výb¥rový pr·m¥r v daném p°ípad¥ ecientní,

já bych ale °ekl, ºe spí² bude (ve sv¥t¥ normáních rozd¥lení v²e chodí
ideáln¥). Ale kdo ví?

•

ást simula£ních výsledk· týkající se dvou akcií by bylo moºné po£ítat
p°esn¥ (by´ numericky) integrováním sdruºené hustoty výnos·.

•

Popisky graf· na stran¥ 35 jsou p°ili² malým písmem.

•

Grafy na stran¥ 37 by mohly navozovat dojem, ºe zobrazují konden£ní
mnoºinu pro celou trajektorii, coº v²ak není pravda (jde o jednotlivé
konden£ní intervaly). Pro statisticky korektní testování významnosti by
m¥l být vybrán jeden konkrétní £as a v n¥m pak testovat. Nicmén¥ to,
ºe je trajektorie mimo v²echny intervaly, je siln¥j²í výsledek, takºe to v
dal²ím nevadí.

V Choceradech 29.8.2019 Martin míd
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