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Zahrnuji prvky behaviorální a omezené racionality do modelu oceňování aktiv s reprezenta-
tivním aktérem řešícím problém volby portfolia ve dvou obdobích Aktér modelu má zkreslená
apriorní očekávání a neúplnou informaci o rozdělení budoucích stavů. Aktér utváří své pos-
teriorní očekávání dle signálů, které volí ve frameworku racionální nepozornosti s diskrétní
volbou vytvořeném Matějkou a Mckayem (2015). Přesnost očekávání závisí na apriorním
očekávání a nákladech na získání informace λ. V případě logaritmické užitkové funkce je
optimální portfolio konvexní kombinací N portfolií, která by investor volil v některém z N

možných stavů, pokud by byly stavy plně pozorovatelné. Váhy konvexní kombinace před-
stavují subjektivní posteriorní pravděpodobnosti stavů v čase nula. Posteriorní očekávání je
dáno přehodnocením vah plynoucích z apriorního očekávání, kde váhy závisí na λ, diskontním
faktoru β a relativní entropii rozdělení budoucích stavů daných rozdílnými stavy v čase nula.

S použitím příkladu o dvou stavech ukazuji, jak náklady na informace a zkreslení mo-
hou být společně zkoumány v popsaném frameworku a diskutuji implikované rozdíly oproti
zcela racionálnímu chování. Hlavní výhodou navrženého modelu je flexibilita. Pokud jsou
náklady na získání informace λ nulové a aktér má správné apriorní očekávání, pak se model
redukuje na standardní neoklasický framework. Pokud je λ nenulová a aktér má správné
apriorní očekávání, pak se jedná o model s omezenou racionalitou s endogenními signály a
náklady na informace odrážejícími mentální kapacitu aktéra. Pokud je λ nulová a aktér
má zkreslené očekávání, pak se model redukuje na behaviorální model se standardními pref-
erencemi. Navržený framework by mohl být rozšířen o vice období a heterogenní aktéry.
Rozšíření by umožnilo zkoumat společný vliv zkreslení a nákladných informací a reprezentace
modelu založená na spotřebě by mohla být užitečná i v aplikacích mimo oceňování aktiv.
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