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Bianka Dorová: Kellyho kritérium v úlohách optimalizace portfolia

Předložená bakalářská práce se zabývá úlohou optimalizace portfolia. První kapitola je

úvodní a následující čtyři kapitoly představují některé pojmy této teorie optimalizace se za-

měřením na Markowitzův model a Kellyho kritérium. V šesté se uvažuje aplikace na reálná

data, kdy se za pomocí optimalizačního softwaru GAMS hledá optimální portfolio.

Bohužel nemohu říci, že by práce byla dobře sepsaná. Práce obsahuje množství drobných

překlepů i vážnějších nedostatků.

Hlavním přínosem práce je šestá kapitola, kde autorka porovnává portfolia získaná na

základě Markowitzova modelu a Kellyho kritéria. Před tuto nejzajímavější část práce se však

dostalo mnoho samoúčelné „vatyÿ a to zejména do kapitol dva až čtyři. Jedná se o definice,

věty, ale i optimalizační úlohy, které nejsou v práci dále již jinak využity. Některé optimalizační

úlohy mohly být zapsány daleko kompaktněji. Také šestá kapitola mohla být zpracována dle

mého názoru výrazně lépe (viz podrobnější připomínky níže).

Připomínky:

Kapitola 1 „Úvodÿ.

(1) 59: Autorka zde a poté ještě jednou v kapitole 4 zmiňuje pojem semivariance. Nikde

však tento pojem nevysvětluje.

Kapitola 2 „Vzťah investora voči rizikuÿ.

Autorka čerpá z Kopa (2004). Některé definice či věty jsou doslovně opsané. Zavedení mnoha

pojmů mi přijde samoúčelné, neboť v této práci nejsou využity.

(1) str. 9, 2.2 Rizikové prémie: Souhlasím s autorkou, že korektní definice jsou důležité.

Nicméně se mně nepodařilo zjistit, kde dále v práci explicitně využívá definici distri-

buční funkce. Dále v práci se využívá pojem střední hodnoty a rozptylu. Tyto pojmy

však zavedeny nejsou.

(2) str. 9, Definícia (2.5) není správně.

(3) str. 9, rovnice (2.6): Vzorec pro distribuční funkci zde není správně.

(4) str. 12, Věta 2.6: Zkratka RRA není zavedena.

Kapitola 3 „Úloha optimalizácie portfólia - Mean-risk modelÿ.

Tato kapitola mně přijde samoúčelná, neboť Definícia 3.2 vylučuje Markowitzův model.
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(1) Autorka se odvolává, že postupuje jako Dupačová et al. (2002). V této knize jsem

však autorkou předkládané definice nenalezl.

(2) str. 16: Definícia 3.2: Domnívám, že první vlastnost se nazývá spíše ekvivariance ni-

koliv ekvivalence vůči posunutí. Předpokládám, že tato vlastnost by měla být správně

zapsána jako

F (Y + c) = F (Y ) + c.

(3) str. 17: Není definováno uw.

Kapitola 4 „Úžitkové funkcie v optimalizácii portfóliaÿ.

(1) str.18, bod 7: Bylo by vhodné vysvětlit, co to znamená prodávat aktiva v krátké

pozici.

(2) str.18, bod 11: Bylo by vhodné vysvětlit, co to jsou nekonečně dělitelné dokumenty.

(3) str. 19, Def 4.1: V definici celkové výnosnosti nesedí indexy. V definici rizika portfólia

je asi divné psát var(w), protože w je vektor pevných vah.

(4) str. 19: Vektory r, u, w nejsou pořádně zavedeny. Zdá se, že r, u jsou řádkové vektory,

zatímco w je sloupcový vektor.

(5) str. 2013: Co znamená nezávislost vektorů r a 1?

(6) str. 20 : Není příliš šťastné používat stejný symbol l v obou rovnicích (4.3) a (4.5),

když pokaždé to značí něco úplně odlišného.

(7) str. 21 rovnice (4.7): V hodnotě účelové funkce je přebytečná inverze.

(8) str. 219: Je využita podmínka komplementarity bez jakéhokoliv vysvětlení či odkazu,

kde by se mohl čtenář dozvědět, co to ta komplementarita je.

(9) str. 215 : Druhá rovnice pro rp zřejmě není správně.

(10) str. 22 : Věta 4.1 až Věta 4.4 vypadají v textu dost samoúčelně.

(11) str. 22 : Dá se ve Větě 4.2 uvažovat l /∈ [0, 1]?

(12) str. 233 : Bylo by dobré vysvětlit, proč právě wi ≥ −1 je ta správná podmínka

při umožnění krátkých prodejů. Obzvláště, když v následující kapitole se uvažuje

wi ≥ −y.

Kapitola 5 „Optimalizácia portfólia a Kellyho kritériumÿ.

Krátká kapitolka, která za obecnou užitkovou funkcí z kapitoly 4.2 dosazuje logaritmus.

V úvodu této kapitoly by se dalo více a jasněji naznačit, proč právě optimalizace logaritmu

očekávaného výnosu může být vhodnou strategií.
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Kapitola 6 „Empirická aplikáciaÿ.

Obsahuje aplikaci na reálná data. Autorka porovnává portfolio nalezené pomocí Kellyho kri-

téria a pomocí Markowitzova modelu.

(1) Prezentace výsledků není přehledná. Pomohlo by vhodné zaokrouhlování a také využití

oddělovače tisíců. Jednotlivá portfolia a jejich vlastnosti by se dalo snadněji porovnat

pomocí vhodných tabulek. Také vytvořené grafy oku příliš nelahodí.

(2) Jak by autorka vysvětlila to, že pro variantu bez krátkých prodejů má portfolio nale-

zené Markowitzovým modelem větší očekávanou střední hodnotu logaritmu než port-

folio nalezené pomocí Kellyho kritéria?
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