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zation problem we consider the Markowitz portfolio optimization model and the
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Kapitola 1

Úvod

Jedným z najdôležitejších rozhodnutí investora je zostaviť pre neho v určitom
zmysle vhodné a optimálne portfólio z investičných príležitostí, ktoré sú mu k
dispozícii. To znamená, že zostavené portfólio by malo odpovedať jeho vzťahu
k riziku a predstave o výnose. V teórii zostavovania optimálneho portfólia sa
využívajú rôzne postupy, jedným z nich je aj zahrnutie úžitkovej funkcie. Z ma-
tematického hľadiska sú úžitkové funkcie neklesajúce, spojité a dostatočne hladké
funkcie, ktorých zahrnutím sa zápis úlohy optimalizácie portfólia zjednodušuje
a namiesto maximalizácie výnosov a súčasnej minimalizácie rizika riešime úlohu
maximalizácie očakávaného úžitku portfólia. Úžitkové funkcie sa stali pomerne
populárnymi, keďže odrážajú rôzne postoje investorov voči riziku. Meranie rizika
je jednou z neoddelitelných súčastí optimalizácie portfólia. V 50.rokoch minu-
lého storočia sa touto problematikou začal zaoberať H.M.Markowitz v práci [7].
Na začiatku pracoval s očakávanou hodnotou a s rozptylom výnosov, neskôr
nahradil rozptyl semivarianciou. Dôležitou metódou, ktorú budeme skúmať, je
optimalizácia portfólia pomocou Kellyho kritéria [8]. Kellyho kritérium spočíva
v maximalizácii strednej hodnoty logaritmu náhodnej veličiny X, ktorá repre-
zentuje majetok investora po investícii.

Táto práca sa venuje riešeniu úloh optimalizácie portfólia, vzhľadom ku Kellyho
kritériu a následné porovnanie s Markowitzovou optimalizačnou úlohou. Súčasťou
je i obsiahla numerická štúdia.

Táto práca je členená nasledovne:
V prvej kapitole sa venujeme zavedeniu pojmu úžitkovej funkcie a vysvetľujeme
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jej význam v úlohe optimalizácie portfólia. Keďže úžitkové funkcie aproximujú
správanie investora, je ich voľba dôležitá. V tejto kapitole taktiež zavádzame po-
jem miery rizikovej averie investora a rozdeľujeme úžitkové funkcie vzhľadom k
tejto miere rizika. Poslednou časťou prvej kapitoly je aplikácia zavedených tvr-
dení na konkrétny príklad, na logaritmickú úžitkovú funkciu. V druhej kapitole
formulujeme klasický ”Mean-risk” model optimalizácie portfólia. V tretej kapi-
tole sa zaoberáme formuláciou Markowitzovho modelu a taktiež zavádzame aj
alternatívne formulácie modelu. Ďalej odvádzame optimálne riešenia a vysve-
tľujeme základné súvislosti. Štvrtá kapitola začína formuláciou modelu optima-
lizácie portfólia vzhľadom ku Kellyho kritériu pre spojitý aj diskrétny prípad
rozdelenia vektoru výnosov. Na základe rôznych článkov venujúcim sa danej te-
matike sme sformulovali pozorovania, ktoré vyplývajú z praktického využitia
tejto stratégie. Piata kapitola prezentuje numerickú štúdiu a porovnáva dosi-
ahnuté výsledky.
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Kapitola 2

Vzťah investora voči riziku

2.1 Úžitkové funkcie

Úžitkové funkcie sú neklesajúce a spojité funkcie, pomocou ktorých aproximu-
jeme postoj investora voči riziku. Vo všeobecnosti pod pojmom úžitkovej funkcie
rozumieme spojitú, neklesajúcu funkciu u : I → R, ktorá priraďuje bohatstvu
investora úžitok, ktorý z neho má. Vďaka tomu, že sa ich aplikáciou úloha opti-
malizácie portfólia zjednodušuje sa stali velmi populárnymi. V tejto podkapitole
uvádzam hlavné definície a rôzne vzťahy súvisiace s voľbou úžitkovej funkcie.
Pojmy a základné tvrdenia v tejto kapitole zavádzame na základe [4].

Definícia 2.1 Nech u : I → R je úžitková funkcia, t.j. spojitá, neklesajúca
funkcia na intervale I ⊂ R. Nech W je hladina majetku investora a nech inves-
tičná príležitosť e s rozdelením P je náhodná veličina, pre ktorú existujú stredné
hodnoty Eu(W + e) a Ee. Ak pre každú investičnú príležitosť platí

Eu(W + e) < u(W + Ee) (2.1)

potom hovoríme, že investor s úžitkovou funkciou u je rizikovo averzný na úrovni
majetku W .

Investor s úžitkovou funkciou u je obľubujúci riziko na úrovni majetku W , ak je
pre každú investičnú príležitosť splnená nerovnosť

Eu(W + e) > u(W + Ee). (2.2)
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Hovoríme, že investor je rizikovo neutrálny na hladine majektu W , ak pre jeho
úžitkovú funkciu a každú investičnú príležitosť platí rovnosť

Eu(W + e) = u(W + Ee). (2.3)

Z definície je zrejmé, že na vzťah investora voči riziku nemá vplyv investičná
príležitosť, ale iba jeho hladina majetku a zvolená úzitková funkcia. Keďže ten
istý investor môže byť na rôznych úrovniach majetku rizikovo averzný, obľubujúci
riziko alebo neutrálny, jedná sa o lokálnu vlastnosť.

Definícia 2.2 Investor sa nazýva globálne rizikovo averzný (prípadne neut-
rálny alebo obľubujúci riziko), ak je rizikovo averzný (prípadne neutrálny alebo
obľubujúci riziko) na každej hladine majetku W .

Definícia 2.3 Funkcia u : I → R je konkávna, ak pre ľubovoľné l ∈ (0, 1), x, y ∈
I splňuje :

u(lx + (1− l)y) ≥ lu(x) + (1− l)u(y). (2.4)

Ak je v nerovnici splnená ostrá nerovnosť pre všetky l ∈ (0, 1), x, y ∈ I, x 6= y,
hovoríme, že u je striktne konkávna funkcia.

Funkcia u : I → R je konvexná, ak pre ľubovoľné l ∈ (0, 1), x, y ∈ I platí:

u(lx + (1− l)y) ≤ lu(x) + (1− l)u(y). (2.5)

Ak je v nerovnici splnená ostrá nerovnosť pre všetky l ∈ (0, 1), x, y ∈ I, x 6= y,
hovoríme, že u je striktne konkonvexná funkcia.

Veta 2.1 Investor je

(i) globálne rizikovo averzný vtedy a len vtedy, keď je jeho úžitková funkcia
striktne konkávna na intervale I,

(ii) globálne rizikovo neutrálny vtedy a len vtedy, keď je jeho úžitková funkcia
lineárna na intervale I,

(iii) globálne obľubujúci riziko vtedy a len vtedy, keď je jeho úžitková funkcia
striktne konvexná na intervale I.
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Veta 2.2 Nech je úžitková funkcia u : I → R dvakrát diferencovateľná.

Potom je investor

(i) globálne rizikovo averzný, ak je druhá derivácia funkcie u záporná,

(ii) globálne rizikovo neutrálny, ak je druhá derivácia funkcie u nulová,

(iii) globálne obľubujúci riziko, ak je druhá derivácia funkcie u kladná.

2.2 Rizikové prémie

Aby sme mohli korektne zadefinovať pojem rizikovej prémie, potrebujeme si
zaviesť zopár základných pojmov z teórie pravdepodobnosti, ktoré budeme vyu-
žívať aj v ďaľších kapitolách.

Definícia 2.4 Pravdepodobnostný priestor (Ω, A, P ) definujeme ako merateľný
priestor (Ω, A), kde Ω označuje všetky jeho prvky (tj. všetky investičné príleži-
tosti resp. hry), A je sigma algebra na Ω a P je pravdepodobnostná miera defi-
novaná na A, tak, že platí P (Ω) = 1, tj. P (∅) = 0, kde symbolom ∅ označujeme
prázdnu množinu.

Definícia 2.5 Pod pojmom náhodnej veličiny definujeme merateľné zobrazenie
Y : (Ω, A)→ (R,B), kde B je Borelovská množina .

Definícia 2.6 Distribučnou funkciou FY náhodnej veličiny Y nazveme funkciu,
ktorá je definovaná nasledovne FY = P (Y ≤ y), kde y ∈ R.

Definícia 2.7 Ak existuje {an, pn}, kde n ∈ N, an sú navzájom rôzne reálne
čísla, pn≥ 0,

∑
npn= 1 a platí

F(y) =
∑n∈N

an≤y
anpn (2.6)

hovoríme, že náhodná veličina Y má diskrétne rozdelenie.
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Definícia 2.8 Ak existuje nezáporná merateľná funkcia f , že platí

F (y) =
∫ y

−∞ f(x)dx (2.7)

pre všetky y ∈ R, tak funkciu f nazývame hustotou náhodnej veličiny Y a platí
F ′(y) = f(y) pre skoro všetky y ∈ R . A hovoríme, že náhodná veličina Y má
absolútne spojité rozdelenie.

Nasledujúce tvrdenia a definície zavádzame podľa [4], kde je taktiež možné nájsť
aj dôkazy.

Ak uvažujeme investora s úrovňou majetku x, s úžitkovou funkciou u, ktorý je ri-
zikovo averzný, tak tento investor preferuje istý zisk čiastky Ee pred pristúpením
na investičnú príležitosť (hru) e s rozdelením P . Existuje však čiastka, vzhľadom
ku ktorej je investor na hladine x indiferentný voci investičnej príležitosti e a
veľkosť spomínanej čiastky je Ee− p(x, P ).

Definicia 2.9 Riziková prémia p(x,P) je hodnota závislá na úrovni majetku
x a rozdelení P , uvažovanej vhodnej hre e, pre ktorú platí:

u(x + Ee - p(x,P)) = E(u(x+e)). (2.8)

Pre rizikovo averzného investora na hladine majetku x je p(x, P ) kladné a pre
riziko obľubujúceho investora na rovnakej úrovni majetku záporné.

Peňažným ekvivalentom hry e sa nazýva peňažná čiastka

pa(x,P) = Ee - p(x,P). (2.9)

Označuje sa tiež pojmom kúpna cena, tj. najmenšia čiastka, za ktorú je investor
ochotný predať hru e. Taktiež môžeme použiť zadefinovanie vzťahom

u(x + pa(x,P)) = E(u(x + e)). (2.10)

A podobne aj pre predajnú cenu pb(x, P ) hry e, tj. najväčšiu čiastku, za ktorú
je investor ochotný danú hru kúpiť, platí

u(x) = E(u(x+e-pb(x,P) )). (2.11)
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2.3 Miery rizikovej averzie

Riziková prémia rizikovo averzného investora je závislá nielen na jeho počiatoč-
nom majetku, ale aj na hre (investičnej príležitosti), ktorú s ním podstúpi. Pri
hľadaní charakteristiky, ktorá nezávisí na zvolenej hre, ale len na úrovni majetku,
sa dostávame k pojmu miery rizikovosti investora, ktorý zavádzame v nasleduj-
úcej definícii. V celej podkapitole sa obmedzíme len na 2-krát diferencovateľné
úžitkové funkcie. Základné tvrdenia a definície zavádzamev súlade s [4], kde je
taktiež možné nájsť aj dôkazy.

Definícia 2.10 Nech u je úžitková funkcia investora. Potom funkcia r(x) s
definičným oborom I, pre ktorú platí:

r(x) = -u
′′
(x)

u′ (x)
= - d

dx
log u’(x) (2.12)

sa nazýva miera absolútnej rizikovej averzie alebo Arrow - Prattova absolútne
rizikovo averzná miera.

Veta 2.3 Pre mieru absolútnej rizikovej averzie (tj. pre ARA mieru) platí :

(i) r(x) > 0 pre rizikovo averzného investora,

(ii) r(x) = 0 pre rizikovo neutrálneho investora,

(iii) r(x) < 0 pre riziko obľubujúceho investora.

Okrem Arrow - Prattovej absolútne rizikovo averznej miery r(x) sa za mieru
rizika môže pokladať aj funkcia t(x) definovaná nasledovne:

t(x) = 1
r(x)

. (2.13)

Doteraz sme uvažovali aditívny prístup k investícii, ktorý pozostáva z toho, že
majetok investora po realizácii investičnej príležitosti e zapisujeme výrazom
x + e. Multiplikatívnym prístupom nazveme uvažovanie výsledného majetku
v tvare ex. V multiplikatívnom prístupe môžeme uvažovať relatívnu rizikovo
averznú mieru

R(x) =-xu
′′
(x)

u′ (x)
= xr(x) (2.14)

ako rizikovú mieru rizikovo averzného investora. V praxi sa najčastejšie používa
absolútne rizikovo averzná miera (ARA miera).

Ak uvažujeme jedného investora s úžitkovou funkciou u(x) platia pre neho na-
sledujúce tvrdenia, ktoré sú odvodené aj dokázané v [4]:
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Veta 2.4 Predpokladajme existenciu aspoň 3. derivácie uvažovaných funkcií,
potom sú nasledujúce tvrdenia ekvivalentné v slabej forme a taktiež aj v silnej
forme uvedenej v hranatých zátvorkách:

(i) Rizikovo averzná miera r(x) je [ klesajúca ] nerastúca.

Takže platí [ r
′
(x) < 0 ] r

′
(x) ≤ 0.

(ii) Riziková prémia p(x, P ) je [ klesajúca ] nerastúca funkcia premennej x pre
každé P . Takže platí [ p

′
(x, P ) < 0 ] p

′
(x, P ) ≤ 0.

Veta 2.5

• Všetky úžitkové funkcie s konštantnou, a kladnou ARA mierou majú tvar:

utextCARA(x) = ae−cx+ b (2.15)

kde a ≤ 0, b ∈ R, c > 0 a každá funkcia v tomto tvare je konštantne rizikovo
averzná.

• Všetky úžitkové funkcie s konštantnou a nulovou ARA mierou majú tvar:

utextCARA(x) = ax+ b (2.16)

kde a = 0, b ∈ R .

• Všetky úžitkové funkcie s konštantnou a zápornou ARA mierou majú tvar:

uCARA(x) = ae−cx+ b (2.17)

kde a ≥ 0, b ∈ R, c < 0.

Veta 2.6

• Úžitková funkcia s definičným oborom R+ je konštantne relatívne rizikovo
averzná s kladnou RRA mierou vtedy a len vtedy, ak má jeden z nasleduj-
úcich tvarov:
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uCRRA(x) = ax1−c

1−c + b (2.18)

pre c > 0, c 6= 1, kde a ≥ 0, b ∈ R, sú ľubovoľné konštanty

uCRRA(x) = a log (x) + b (2.19)

pre c = 1 a pre x > 0, kde a ≥ 0, b ∈ R, sú ľubovoľné konštanty.

• Úžitková funkcia s definičným oborom R+ je konštantne relatívne rizikovo
averzná so zápornou RRA mierou vtedy a len vtedy, ak má nasledujúci
tvar pre c < 0, c 6= 1:

uCRRA(x) = ax1−c

1−c + b (2.20)

• Úžitková funkcia s definičným oborom R+ je konštantne relatívne rizikovo
averzná s nulovou RRA mierou vtedy a len vtedy, ak má nasledujúci tvar:

uCRRA(x) = ax + b (2.21)

Vzhľadom k 2.14 je RRA u funkcií 2.18 až 2.21 kladná práve vtedy keď je ARA
kladná.

2.4 HARA funkcie

Základné tvrdenia a definície zavádzame podľa [4], kde je taktiež možné nájsť
dôkazy.

Definícia 2.11 Úžitkovú funkciu uHARA(x) nazývame hyperbolicky absolútne
rizikovo averznú, ak pre jej absolútne rizikovo averznú mieru platí:

r(x) =
1

ax + b
pre ax + b > 0. (2.22)
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Veta 2.7 Úžitková funkcia patrí medzi hyperbolicky absolútne rizikovo averzné
vtedy a len vtedy, keď pre ňu platí jeden z nasledujúcich predpisov:

uHARA(x) = c
a−1(ax)(1−1/a)+d (2.23)

pre ax > 0, a 6= 0, a 6= 1, c > 0 a nazýva sa mocninná HARA funkcia

uHARA(x) = clog(x+b)+d (2.24)

pre x + b > 0, c > 0 a nazýva sa logaritmická HARA funkcia

uHARA(x) = -ce−b/x+d (2.25)

pre b > 0, c > 0 a nazýva sa exponenciálna HARA funkcia

uHARA(x) = c
2
(b-x)2 (2.26)

pre c > 0, b > x a nazýva sa kvadratická HARA funkcia.

Keďže priebeh HARA funkcií nezávisí na posunutí danou konštantou d a táto
konštanta nemá vplyv na riešenie optimalizačných úloh matematického progra-
movania, tak sa často vynecháva (resp. sa považuje za nulovú).

2.5 Postoj investora s logaritmickou účelovou
funkciou voči riziku

V nasledujúcej podkapitole použijeme doteraz zavedené definície a vety a pomo-
cou nich určíme postoj investora s logaritmickou účelovou funkciou voči riziku.

Výpočty:
u(x) = log(x) (2.27)

u′(x) =
1

x
(2.28)

u′′(x) = − 1

x2
(2.29)

Keďže prirodzený logaritmus je funkcia definovaná len pre kladné x, tak platí,
že u′(x) > 0 a preto je funkcia rastúca na celom definičnom obore a u′′(x) < 0
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a funkcia je konkávna na celom definičnom obore. Použitím viet 2.1 a 2.2 do-
stávame, že investor s logaritmickou úžitkovou funkciou je (globálne) rizikovo
averzný.

Výpočet Arrow-Prattovej miery rizikovej averzie: Dosadením do vzťahu
z definície dostávame

r(x) = -u
′′
(x)

u′ (x)
= 1

x
> 0 (2.30)

a tým sme overili platnosť vety 2.3, tj. že ARA miera rizikovo averzného investora
je kladná a klesajúca.

Výpočet relatívnej rizikovo averznej miery:

R(x) = -xu
′′
(x)

u′ (x)
= xr(x) = 1 (2.31)

Vzťah logaritmickej funkcie a HARA funkcií: u = log(x) je špeciálnym
prípadom logaritmickej HARA funkcie uHARA(x) = clog(x+b)+d s parametrami
c = 1, d = 1, b = 0.

Vzťah logaritmickej funkcie a DARA funkcií: Investora s DARA ( decre-
asing absolute risk aversion) mierou nazveme investora, ktorý je rizikovo averzný,
ale jeho riziková prémia pre konkrétnu investičnú príležitosť e s malým rozpty-
lom, s jeho vzrastajúcim majetkom klesá. Takže čím je investor s DARA funkciou
bohatší, tým menej požaduje za pristúpenie na investičnú príležitosť. Logarit-
mus zaraďujeme medzi DARA úžitkové funkcie, vďaka tomu, že platí ARA ≥ 0
a (ARA)

′
< 0.
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Kapitola 3

Úloha optimalizácie portfólia -
Mean-risk model

V ekonómii pojmom portfólio označujeme súbor aktív (tj. súbor ľubovoľných
cenných papierov obchodovatelných na kapitálovom trhu alebo na finančných
trhoch). Naším hlavným cieľom pri zostavovaní portfólia je byť ziskový, alebo
aspoň nebyť stratový. Proces vytvárania portfólia sa skladá z dvoch častí. Prvou
časťou je výber konkrétnych aktív do portfólia a druhou časťou je určenie pomeru
zastúpenia daných aktív v portfóliu. Každá investícia je však spojená s určitým
rizikom. Pod pojmom optimalizácia portfólia rozumieme výber pomeru aktív
do portfólia tak, aby malo pri požadovanom výnose minimálne riziko (prípadne
pri stanovenom riziku maximálny výnos). Portfólio splňujúce túto podmienku sa
nazýva optimálne portfólio. Uvažujme náhodný vektor R = (R1,. . ., RN) , kde
Ri, i = 1,. .,N je percentuálny výnos z i-teho aktíva. Definujme ERi= ri pre i =
1,. .,N. Definície v tejto kapitole zavádzame v súlade s [1].

Definícia 3.1 Portfólio daných N akcií s váhami w je eficientné, ak neexistujú
iné váhy q = (q1,. . .,qN), tak, že

∑N
i=1qi = 1 a súčasne platí rizikoq ≤ rizikow a

výnosq ≥ výnosw, kde aspoň jedna z nerovností je ostrá.

Definicia 3.2 Nech Z ∈M , ktoré je podmnožinou L1 ∈ (Ω, A, P ) je náhodný
zisk. Potom pravdepodobnostný funkcionál F : M → R sa nazýva miera rizika,
ak splňuje nasledujúce vlastnosti pre všetky Y, Z ∈M :

• Ekvivalencia voči posunutiu
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F(Y-c) = F(Y) + c pre všetky c ∈ R.

• Monotónia

ak Y ≥ Z s.j, tak F(Y) ≤ F(Z).

Formulácia Mean-risk model úlohy hľadania optimálneho portfólia

minF (Rw) (3.1)

za podmienok:

uw≥ ue∑N
i=1wi=1

kde N je počet akcií v portfóliu

súbor akcií má váhy w = (w1, w2, ..., wN)T a platí
∑N

i=1wi= 1

ue je vopred určený minimálny očakávaný výnos

uw je výnos prislúchajúci portfóliu s váhami w

F (Rw) je miera rizika portfólia s váhami w
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Kapitola 4

Markowitzov model

Meranie rizika je jednou z neoddelitelných súčastí optimalizácie portfólia. V
50.rokoch minulého storočia sa touto problematikou začal zaoberať H.M.Markowitz
v práci [10]. Na začiatku pracoval s očakávanou hodnotou a s rozptylom výnosov,
neskôr nahradil rozptyl semivarianciou. V tejto kapitole čerpáme z [1] a [9].

Hovoríme, že pracujeme s eficientným trhom akcií ak splňuje nasledujúce požia-
davky:

1. Investor sa rozhoduje na základe informácií založených na očakávaných výno-
soch.

2. Investor vyberá portfólio s najväčším očakávaným výnosom z portfólií s rov-
nakým rizikom.

3. Investor vyberá portfólio s najmenším rizikom z portfólií s rovnakým očaká-
vaným výnosom.

4. Investori majú neobnedzenú možnosť investovania a požičiavania s rovnakou
bezrizikovou úrokovou mierou.

5. Neexistujú transakčné poplatky.

6. Všetky aktíva sú obchodovateľné

7. Investori môžu predávať aktíva v krátkej pozícii.

8. Investor nemôže ovplyvniť návraty z príslušných akcií.

9. Všetky informácie (kovariancie, priemery, atd.) sú k dispozícii všetkým inves-
torom v rovnakom čase.

11. Obchodovanie s nekonečne deliteľnými dokumentami je povolené.
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Markowitzov model, bol prvým modelom, ktorý zohľadňoval vzťah investora k
riziku, čo viedlo k diverzifikácii portólia. Pod pojmom diverzifikácie portfólia
rozumieme metódu znižovania rizika, ktorá spočíva v rozdelení majetku na nie-
koľko častí a investovanie každej časti do iného aktíva.

Ak uvažujeme N investícií, zavádzame uj ako celkovú náhodnú výnosnosť j-tej
investície. Rozdelenie vektoru u je určené vektorom stredných hodnôt Eu = r a
variančnou maticou V = cov(ui,uj), i,j = 1,. . ., N , pričom vieme, že cov(ui,ui)
= var(ui).

Definícia 4.1 Nech je zloženie portfólia dané váhami wj, j = 1,. . .,N, ktoré
splňujú podmienku

∑N
i=1wj = 1. Potom definujeme výnos portfólia s váhami w

ako strednú hodnotu jeho celkovej výnosnosti uw =
∑N

i=1wjrj = rw .

A definujeme riziko portfólia ako hodnotu rozptylu jeho celkovej výnosnosti, tj.
var(w) =

∑N
i,j=1cov(ui,uj)wiwj= wTVw .

4.1 Formulácia modelu

Nasledujúce formulácie zavádzame podľa [1] ako špeciálny prípad modelu 3.1,
kde F (Rw) = wTVw a ue = rp.

V danej situácii formulujeme Markowitzov základný model hľadania eficientného
potfólia ako úlohu:

minwTVw (4.1)

za podmienok:

rw ≥ rp

1Tw = 1

kde rp je nastaviteľná minimálna hodnota očakávanej výnosnosti portfólia a 1 =
(1, ..., 1)TN .

Alternatívne formulácie Markowitzov model môžeme taktiež formulovať
ako maximalizáciu výnosu za podmienky obmedzenia rizika. Keďže obmedze-
nia v podmienkach sú kvadratické a tým sa výpočet stáva komplikovanejším ako
pri pôvodnej formulácii, táto formulácia nie je často používaná
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max rw (4.2)

za podmienok:

wTVw ≤ g

1Tw = 1

kde g je maximálne riziko, ktoré je investor ochotný podstúpiť.

Ďaľšou možnostou ako hľadať eficientné portfólio je riešenie optimalizačnej úlohy
závisiacej na nezápornom parametri l, ktorý modeluje investorov vzťah k riziku.
Potom má úloha nasledujúci tvar:

max lrw − 1

2
wTVw (4.3)

za podmienky:

1Tw = 1

Výpočty
Predpokladajme, že matica V je regulárna a vektory 1 a r sú nezávislé. V

prípade, že uvažujeme veľmi opatrného investora, môžeme vynechať výnos a za-
oberať sa len rizikom. V tomto prípade vzniká nasledovný zápis úlohy:

min 1
2
wTVw (4.4)

za podmienky:

1Tw = 1

Zostrojíme Lagrangeovu funkciu úlohy 4.4:

L(w,l) = 1
2
wTVw + l(1 - 1Tw) (4.5)

Po položení derivácie Lagrangeovej funkcie rovnej 0 dostávame rovnosť Vw =
l1 odkiaľ plynie, že w = V−11l.

Z rovnosti 1 = 1Tw = l1TV−11 dostávame l = 1
1TV−11

.
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Takže globálnym minimom je

wG= V−11
1TV−11

. (4.6)

Hodnota účelovej funkcie je

var(wG) = wT
GV−1wG = 1

1TV−11
(4.7)

a výnos pri najnižšom riziku je rovný

rwG= rV−11
1TV−11

= rmin. (4.8)

Prejdime k riešeniu Markowitzovej optimalizačnej úlohy v základnom tvare 4.1.

Zostrojíme Lagrangeovu funkciu úlohy :

L(w, a, b) = 1
2
wTVw - a(1Tw -1) -b(rTw -rp). (4.9)

Po položení derivácie Lagrangeovej funkcie rovnej 0 dostávame rovnosť

Vw − a1− br = 0 a podmienky 1Tw = 1, rTw ≥ rp, b ≥ 0.

Podmienka komplementarity je b(rTw - rp) = 0.

Výpočtami:

w = aV−11 + bV−1r

rp= rTw = arTV−11 + b rTV−1r

rp= rTw = a1TV−11 + b 1TV−1r

dostávame riešenie

w = aV−11 + b V−1r . (4.10)

Keďže účelová funkcia je konvexná a množina prípustných riešení je tiež kon-
vexná, nami vyjadrené riešenie je naozaj globálnym minimom úlohy.
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Veta 4.1 Nech V je regulárna matica a nech sú vektory r, 1 lineárne nezávislé
a 1TVr 6= 0. Potom pri zvolenej hodnote rp≥ rmin platí:

1. Existuje vždy jediný vektor váh w(rp), ktorý minimalizuje rozptyl výnos-
nosti portfólia v úlohe 4.1 a má tvar w(rp) = a V−1r

1Tw−1r
+ b V−11

1TV−11
.

2. Vektor w(rp) nutne splňuje podmienku rTw ≥ rp ako rovnosť.

3. Hodnoty Lagrangeových multiplikátorov a, b sa dajú vypočítať vyriešením
sústavy rTw = rp , 1Tw =1 pre w = w(rp). Zrejme platí a+b = 1.

4. Získané váhy w(rp) sú lineárnou funkciou rp a odpovedajúci rozptyl vý-
nosnosti portfólia var(w(rp)) je kvadratickou funkciou rp a očakávaná vý-
nosnosť portfólia r(w(rp)) je lineárnou funkciou rp.

Veta 4.2 Pre 2 eficientné portfóliá s váhami w1, w2 minimalizujúcimi rozptyl
výnosnosti portfólia pri odlišne nastavených hraniciach očakávaných výnosností
r1 , r2 platí, že aj každá ich lineárna kombinácia lw1 + (1− l)w2 je eficientná a
to pri parametri lr1 + (1− l)r2.

Veta 4.3 Nech w1, w2 sú váhy portfólií s minimálnym rozptylom, ktorých
očakávané výnosy sú r1 , r2 a platí r1 6= r2. Potom každé portfólio s váhami w3

s minimálnym rozptylom sa dá zapísať ako w3 = lw1 + (1 − l)w2 pre nejaké l.
A každé takto zapísané portfólio je taktiež portfóliom s minimálnym rozptylom.

Veta 4.4 V rovine dvojíc [r(w), var(w)] leží minimálny rozptyl výnosnosti
portfólia na parabole. Jej vetva, na ktorej ležia maximálne možné očakávané
výnosnosti portfólia pri danej hodnote rozpylu sa nazýva eficientná hranica a
prislúcha hľadaným eficientným portfóliám, resp. optimálnym riešeniam úlohy
pre rôzne nastavené parametry rp ≥ rmin.

4.2 Úžitkové funkcie v optimalizácii portfólia

Zahrnutím úžitkovej funkcie do optimalizačného modelu dostávame úlohu maxi-
malizácie očakávaného úžitku z koncového majetku v nasledujúcom tvare:
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maxEu(y + Rw) (4.11)

za podmienky:

1Tw = y

wi ≥ 0

i = 1, ..., N

kde u je úžitková funkcia investora a y je počiatočný majetok investora.

Podmienka wi ≥ 0 hovorí, že nie sú pripustené krátke predaje. Vypustením
spomínanej podmienky dostávame úlohu optimalizácie portfólia, ktorá pripúšťa
aj krátke predaje (tzv. short sales):

maxEu(y + Rw) (4.12)

za podmienky:

1Tw = y

wi ≥ −1

i = 1, ..., N

kde u je úžitková funkcia investora a y je počiatočný majetok investora.
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Kapitola 5

Optimalizácia portfólia a Kellyho
kritérium

Úloha optimalizácie portfólia splňujúca Kellyho kritérium, je špeciálny prípad
úlohy s investorom s logaritmickou úžitkovou funkciou. V teórii pravdepodob-
nosti pojmom Kellyho kritérium označujeme vzťah na určenie optimálnej veľ-
kosti stávok (resp.stratégiu na dosiahnutie čo najvyšších ziskov z investícii). Vo
väčšine hier a mnohých investičných príležitostiach, pri splnení určitých zjedno-
dušujúcich predpokladov, dosahuje Kellyho stratégia omnoho lepšie výsledky v
dlhodobom horizonte, ako akákoľvek iná stratégia. Budúci používatelia Kellyho
kritéria po zvážení výhod aj nevýhod, môžu usúdiť či je Kellyho stratégia v
súlade s ich cieľmi a ich plánovaným použitím. Hoci sa tvrdenie, že Kellyho
stratégia je lepšia než iné, zdá byť presvedčivé, existujú aj ekonómovia ktorí s
tvrdením nesúhlasia, a to predovšetkým preto, že jednotlivé investičné obmed-
zenia potlačujú rýchlosť rastu zisku. Tradičnou alternatívou je úžitková teória,
ktorá hovorí, že stávky (tj.investície) by mali byť dimenzované tak, aby maxi-
malizovali očakávaný úžitok. Kellyho kritérium spočíva v maximalizácii strednej
hodnoty E(logX) z náhodnej veličiny X, ktorá reprezentuje majetok investora.
Tvrdenia v tejto kapitole sme sformulovali na základe [8] a [6].

Formulácia Kellyho úlohy optimalizácie portfólia

maxElog(y + Rw) (5.1)

za podmienok

1Tw = y
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wi ≥ 0

i = 1, ..., N

kde R = (R1,. . ., RN) je vektor výnosov

kde Ri, i = 1,. .,N označíme percentuálny výnos z i-teho aktíva (a platí ER =
r = (ri, ..., rN))

y je počiatočný majetok investora

wi je majetok investovaný do i-teho aktíva

Podmienka wi ≥ 0 hovorí, že nie sú pripustené krátke predaje. V prípade, že ich
chceme pripustiť, dostávame úlohu v tvare:

maxElog(y + Rw) (5.2)

za podmienok

1Tw = y

wi ≥ −y
i = 1, ..., N

Neobmedzené krátke predaje neuvažujeme, pretože v praxi väčšiou nie sú povo-
lené.

V prípade diskrétneho rozdelenia vektoru výnosov R má úloha tvar

max
T∑
t=1

ptlog(y + xtw) (5.3)

za podmienok:

1Tw = y

wi ≥ 0

i = 1, ..., N

kde predpokladáme, že R nadobúda vektory x1, ...,xT ,xt = (xt
1, ..., x

t
N),

t = 1, ..., T , pt je pravdepodobnosť, že náhodný vektor R nadobudne hodnotu
xt.
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V prípade absolútne spojitého rozdelenia vektoru výnosov R má úloha
tvar

max

∫
log(y + Rw)f(R)dR (5.4)

za podmienok:

1Tw = y

wi ≥ 0

i = 1, ..., N

kde f(R) je združená hustota vektoru výnosov R.
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Kapitola 6

Empirická aplikácia

V tejto kapitole sa budeme venovať riešeniu Kellyho úlohy optimalizácie portfólia
(5.1) a úlohe optimalizácie portfólia použitím Markowitzowho modelu (4.1). V
oboch úlohách budeme rozlišovať prípady, keď pripustíme a nepripustíme obmed-
zené krátke predaje. V prípade keď uvažujeme aj krátke predaje, modifikujeme
podmienku na váhy portfólia nasledovne: wi ≥ −y pre model (5.1) a wi ≥ −1
pre model (4.1). Úlohy budeme riešiť pomocou štandardného optimalizačného
softvéru GAMS.

6.1 Zadanie úlohy

K optimalizácii portfólia používame mesačné dáta, ktoré predstavujú nadvý-
nosy 10 rizikových aktív a jedného bezrizikového aktíva. Dáta obsahujú mesačné
nadvýnosy aktív od 7.1926 do 6.2010, tj. máme k dispozícii 1008 pozorovaní
(scenárov). V tejto numerickej štúdii uvažujeme radšej nadvýnosy, tj. výnosy
očistené o bezrizikový výnos, namiesto klasických výnosov, pretože bezrizikový
výnos bol v každom období iný. Je zrejmé, že dáta odrážajú správanie akciového
trhu v dlhodobom horizonte. Medzi vyššie spomínané rizikové aktíva patria od-
vetvia, ktoré produkujú netrvanlivé produkty (NoDur), produkty dlhodobej spo-
treby (Durbl), spracovateľský priemysel (Manuf), energetiku (Enrgy), Hi Tech
produkty (Hi Tec), telekomunikácie (Telcm), obchody (Shops), zdravotná sta-
rostlivosť (Hlth), Utility (Utils) a ďaľsie kategórie (Other). Dáta je možné nájsť
na priloženom CD. K výpočtu očakávaných nadvýnosov, ktoré by sme mohli
požadovať, sme použili spomínané nadvýnosy a počítali sme ich ako aritmetický
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priemer scenárov. Cieľom naších výpočtov bude určiť optimálne rozvrhnutie ma-
jetku investora, ktorý plánuje investovať kapitál 1 000 000 Kč.

Očakávané nadvýnosy jednotlivých aktív v percentách nám optimalizačný softvér
GAMS vypočítal nasledovne:

NoDur 0.664871

Durbl 0.779702

Manuf 0.709712

Enrgy 0.740813

HiTec 0.769454

Telcm 0.520218

Shops 0.660685

Hlth 0.757788

Utils 0.570149

Other 0.593284

Najvyšššie očakávané nadvýnosy dosiahlo aktívum Durbl. Pre ďaľšie výpočty cez
Markowitzov model volíme minimálne požadované nadvýnosy medzi 0.01 a 0.78
v úlohe bez krátkych predajov a v úlohe s krátkymi predajmi volíme minimálne
požadované nadvýnosy medzi 0.01 a 1.80 a pohybujeme sa medzi nimi s krokom
0.01. Naším cieľom je pozorovanie výsledkov pre jednotlivé hladiny minimálneho
nadvýnosu a následné porovnávanie s výsledkami Kellyho úlohy.

6.2 Riešenie úlohy softvérom GAMS

Na riešenie úloh optimalizácie portfólia sme použili softvér GAMS. Pri práci so
softvérom máme k dispozícii viacero implementácií na riešenie optimalizačných
úloh, ktoré sa nazývajú solvery. Pri riešení úloh sme použili solvery Conopt a
Ipopt. Zdrojové kódy pre výpočty v programe GAMS sa nachádzajú v prílohe.

Kellyho úloha bez krátkych predajov (5.1) Softvér GAMS s použitím
solveru Conopt dospel k riešeniu, ktoré investuje 770853 Kč do aktíva NoDur a
229147 Kč do aktíva Durbl.
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Očakávaný nadvýnos získaného portfólia získame ako strednú hodnotu jeho cel-
kovej nadvýnosnosti r(w) =

∑
jwjrj=rTw. Takže očakávaný nadvýnos Kellyho

portfólia je 770850*0.00664871+229147*0.00779702 = 6911.82, tj. percentuálny
nadvýnos portfólia je 0.69. Pre porovnanie s Markowitzovým riešením budeme
potrebovať rozptyl nadvýnosu portfólia. Aby sme dostali hodnoty porovnateľné
s účelovou funkciou Markowitzovho modelu, volíme vektor váh portfólia w =
(0.77085, 0.22915, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) a rozptyl počítame ako wTVw. Roz-
ptyl nadvýnosu portfólia sme počítali pomocou matematického softvéru R. Jeho
hodnota je 26,10472. Logaritmický úžitok portfólia je daný hodnotou účelovej
funkcie, tj. 13.821108.

Markowitzova úloha bez krátkych predajov (4.1) Pri riešení Markowit-
zovej úlohy pomocou softvéru GAMS sme znova použili solver Conopt, ktorého
jednotlivé riešenia sú zhrnuté v tabuľke, ktorú je možné nájsť na priloženom CD.
Keďže nadvýnos Kellyho portfólia je 0.69, tak nás u Markowitzovho modelu za-
ujíma otimálne portfólio s rovnakým minimálnym nadvýnosom. GAMS dospel
k riešeniu, ktoré spočíva v investovaní majetku v nasledujúcom zmysle :

440000 Kč investujeme do Nodur

259000 Kč investujeme do Enrgy

95000 Kč investujeme do Telcm

206000 Kč investujeme do Hlth

Riziko tohto porfólia je hodnota účelovej funkcie, tj. 20,919.

Logaritmický úžitok portfólia je 13.821359.

Ďalej volíme Markowitzovým modelom vypočítané portfólio, ktorého riziko je
zhodné s rizikom Kellyho portfólia, tj. rozdelenie majetku je nasledovné:

74000 Kč investujeme do aktíva NoDur

1000 Kč investujeme do aktíva Durbl

385000 Kč investujeme do aktíva Enrgy

540000 Kč investujeme do aktíva Hlth

Riziko portfólia je hodnota účelovej funkcie, tj. 26.103.

Nadvýnos tohto portfólia je 0.744.

Logaritmický úžitok portfólia je 13.823423.
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Porovnanie výsledkov Ako sme už v predchádzajúcich odstavcoch nazna-
čili, budeme porovnávať Kellyho optimálne portfólio a Markowitzovo optimálne
portfólio. Najprv sa budeme zaoberať ich relatívnou odchýlkou rizík pri rov-
nakom nadvýnose. Relatívna odchýlka rizika Markowitzovho portfólia od rizika
Kellyho portfólia má hodnotu 0.198597. To znamená, že pri rovnakom nadvý-
nose má Markowitzovo portfólio o 20 percent menšie riziko. Ďalej nás zaujíma
relatívna odchýlka ich nadvýnosov pri rovnakom rozptyle. Relatívna odchýlka
nadvýnosu Kellyho portfólia od nadvýnosu Markowitzovho portfólia má hod-
notu 0.07258. To znamená, že pri rovnakom riziku má Markowitzovo portfólio o
7 percent väčší nadvýnos. Relatívna odchýlka logaritmického úžitku Markowit-
zovho portfólia od logaritmického úžitku Kellyho portfólia s rovnakým nadvý-
nosom je 0.0000181602508. Relatívna odchýlka logaritmického úžitku Markowi-
tzovho portfólia od logaritmického úžitku Kellyho portfólia s rovnakým rizikom
je 0.0001674693743.
Pre názornosť uvádzame graf eficientnej hranice Markoritzovho modelu s vyzna-
čenou polohou Kellyho optimálneho portfólia, kde na horizontálnej osi je znázor-
nené riziko (rozptyl) a na osi vertikálnej prislúchajúce percentuálne nadvýnosy.
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Kellyho úloha s krátkymi predajmi (5.2) Softvér GAMS s použitím sol-
veru Ipopt dospel k riešeniu, ktoré investuje:

2199529 Kč do aktíva NoDur
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594774 Kč do aktíva Durbl

-999770 Kč do aktíva Manuf (požičia si)

1120638 Kč do aktíva Enrgy

401246 Kč do aktíva HiTec

-119817 Kč do aktíva Telcm

-673563 Kč do aktíva Shops

939041 Kč do aktíva Hlth

-462078 Kč do aktíva Utils

-1000000 Kč do aktíva Other

-1000000 Kč do bezrizikového aktíva

Očakávaný nadvýnos získaného portfólia je 17030,37056 Kč, takže percentuálny
nadvýnos je 1,703. Pre porovnanie s Markowitzovým riešením budeme potrebo-
vať rozptyl výnosu portfólia. Aby sme dostali hodnoty porovnateľné s účelovou
funkciou Markowitzovho modelu, volíme váhy portfólia w = (2.199529, 0.594774,
-0.999770, 1.120638, 0.401246, -0.119817, -0.673563, 0.939041, -0.462078, -1, -1).
Rozptyl nadvýnosu portfólia sme počítali pomocou matematického softvéru R.
Jeho hodnota je 105.5933. Logaritmický úžitok portfólia je hodnota účelovej
funkcie, tj. 13.827187.

Markowitzova úloha s krátkymi predajmi (4.12) Pri riešení Markowit-
zovej úlohy pomocou softvéru GAMS sme znova pouzili solver Conopt, ktorého
jednotlivé riešenia sú zhrnuté v tabuľke, ktorú je možné nájsť na priloženom CD.
Keďže nadvýnos Kellyho portfólia s krátkymi predajmi je 1.703, tak nás zaujíma
Markowitzove otimálne portfólio s rovnakým minimálnym nadvýnosom. GAMS
našiel riešenie, ktoré spočíva v rozdelení majetku v nasledujúcom zmysle :

2131000 Kč investujeme do aktíva NoDur

549000 Kč investujeme do aktíva Durbl

-1000000 Kč investujeme do aktíva Manuf

1113000 Kč investujeme do aktíva Enrgy

412000 Kč investujeme do aktíva HiTec

-142000 Kč investujeme do aktíva Telcm

-571000 Kč investujeme do aktíva Shops
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965000 Kč investujeme do aktíva Hlth

-457000 Kč investujeme do aktíva Utils

-1000000 Kč investujeme do aktíva Other

-1000000 Kč investujeme do bezrizikového aktíva

Riziko portfólia je dané hodnotou účelovej funkcie, tj. 105.375.
Logaritmický úžitok portfólia je 13.827183.

Ďalej volíme Markowitzovým modelom nájdené portfólio, ktorého riziko je zhodné
s rizikom Kellyho portfólia, tj. rozdelenie majetku je nasledovné:

2131000 Kč investujeme do aktíva NoDur

550000 Kč investujeme do aktíva Durbl

-1000000 Kč investujeme do aktíva Manuf

1114000 Kč investujeme do aktíva Enrgy

413000 Kč investujeme do aktíva HiTec

-144000 Kč investujeme do aktíva Telcm

-572000 Kč investujeme do aktíva Shops

967000 Kč investujeme do aktíva Hlth

-459000 Kč investujeme do aktíva Utils

-1000000 Kč investujeme do aktíva Other

-1000000 Kč investujeme do aktíva riskfree

Riziko portfólia je dané hodnotou účelovej funkcie, tj. 105.581.

Očakávaný nadvýnos je 1.704.

Logaritmický úžitok portfólia je 13.827183.

Porovnanie výsledkov Ako aj v predchádzajúcom prípade, budeme porov-
návať Kellyho optimálne portfólio a Markowitzovo optimálne portfólio, v tomto
prípade s povolenými obmedzenými krátkymi predajmi. Najprv nás zaujíma re-
latívna odchýlka rizík portfólií pri rovnakom výnose. Relatívna odchýlka rizika
Markowitzovho portfólia od rizika Kellyho portfólia má hodnotu 0,002067. Ďa-
lej nás zaujíma relatívna odchýlka výnosov pri rovnakom riziku. Relatívna od-
chýlka výnosu Kellyho portfólia od výnosu Markowityovho portfólia má hodnotu
0,001704. Relatívna odchýlka logaritmického úžitku Markowitzovho portfólia od
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logaritmického úžitku Kellyho portfólia pri rovnakom výnose aj pri rovnakom
riziku je 0.000000289. Na rozdiel od prípadu bez krátkych predajov sú teraz re-
latívne odchýlky tak malé, že je možné dôjsť k záveru, že rozdiely sú spôsobené
zaokrúhlovacími chybami a teda Kellyho portfólio leží na eficientnej hranici Mar-
kowitzovho modelu.
Pre názornosť uvádzame graf eficientnej hranice Markoritzovho modelu s pripus-
tenými krátkymi predajmi s vyznačenou polohou Kellyho optimálneho portfólia,
kde na horizontálnej osi je znázornené riziko (rozptyl) a na osi vertikálnej prisl-
úchajúce percentuálne nadvýnosy.
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Kapitola 7

Záver

V tejto práci sme sa zaoberali úlohou optimalizácie portfólia. Najprv sme za-
viedli základné pojmy, tvrdenia a modely potrebné pre pochopenie príslušnej te-
matiky. Konkrétne sme sa zaoberali optimalizáciou portfólia s použitím Kellyho
optimalizačného modelu a taktiež s použitím Markowitzovho modelu. Na dátach
od roku 1926 sme pomocou optimalizačného softvéru GAMS vyriešili obe úlohy
a následne porovnávali výsledky výpočtov. Naším hlavným cieľom bolo ukázať
alebo vyvrátiť, že portfólio získané vyriešením Kellyho úlohy je špeciálny prípad
portfólia získaného vyriešením Markowitzovej úlohy pre špeciálnu hodnotu mini-
málneho požadovaného výnosu a taktiež skúmanie vzťahu medzi vyššie spomína-
nými riešeniami. Všetky tieto pozorovania sme učinili aj pre prípady, v ktorých
v oboch úlohách pripúšťame aj obmedzené krátke predaje. Neobmedzené krátke
predaje nepripúšťame, pretoze je táto varianta z praktického hľadiska takmer
nevyužiteľná. V práci sme dospeli k nasledujúcim výsledkom:
Pri nepovolení krátkych predajov Kellyho portfólio neleží na eficientnej hranici
Markowitzovho modelu. Spozorovali sme redukciu rozptylu (rizika) o 20 percent
alebo zvýšenie nadvýnosu o 7 percent.
Pri povolení krátkych predajov Kellyho portfólio leží na eficientnej hranici.
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Príloha

Zdrojový kód GAMS

Táto príloha obsahuje zdrojové kódy úloh riešených v programe GAMS.

Uvádzame zdrojový kód pre Kellyho optimalizáciu portfólia bez krátkych pre-
dajov a taktiež aj s krátkymi predajmi a Markowitzovu optimalizáciu porfólia s
pripustenými aj nepripustenými krátkymi predajmi.

Kompletné zdrojové kódy všetkých úloh je možné nájsť na priloženom CD.

Zdrojový kód - Kellyho optimalizácia portfólia bez krátkych predajov:
Set I Akcie
T Tyzdne ;
$call Gdxxrw Data Dorova.xls set=T Rng=a2:a1009 rdim=1 set=I Rng=b1:l1
cdim=1 par=R Rng=a1:l1009 cdim=1 rdim=1
$gdxin Data Dorova.gdx
$load T
$load I parameter R(T,I) ;
$load R
$gdxin

Parameter Y Pociatocny majetok /2000/;
Parameter P(T) Pravdepodobnosti investovania do akcii ;

Parameter OV Ocakavany vynos ;

P(T) = 1/card(T);

OV(I) = (1 /card(T)) * Sum (T,R(T,I));

Positive Variables X(I) Vektor casti majetku prisluchajuci aktivam portfolia;

Variable Vynos Hodnota ucelovej fcie;

Equations Vynos1 Ucelova funkce Xsum Suma X je rovna Y;

Vynos1. . Vynos =E= Sum(T, P(T)*log(Y+sum(I, R(T,I)*X(I)/100)));

Xsum.. Sum(I,X(I)) =E= Y ;

option decimals = 6;
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Model Optim /Vynos1,Xsum/;

Solve Optim Maximizing Vynos Using NLP;

display X.l, Vynos.l;

Zdrojový kód - Kellyho optimalizácia portfólia s krátkymi predajmi:
Set I Akcie
T Tyzdne ;
$call Gdxxrw Data Dorova.xls set=T Rng=a2:a1009 rdim=1 set=I Rng=b1:l1
cdim=1 par=R Rng=a1:l1009 cdim=1 rdim=1
$gdxin Data Dorova.gdx
$load T
$load I parameter R(T,I) ;
$load R
$gdxin

Parameter Y Pociatocny majetok /1000000/;
Parameter P(T) Pravdepodobnosti scenarov
Parameter OV Ocakavany vynos ;
P(T) = 1/card(T);
OV(I) = (1 /card(T)) * Sum (T,R(T,I));
Variables X(I) Vektor casti majetku prisluchajuci aktivam portfolia;
Variable Vynos Hodnota ucelovej fcie ;
Equations Vynos1 Ucelova funkce
Xsum Suma X je rovna Y
Xomez(I) omezeni na X ;
Vynos1. . Vynos =E= Sum(T, P(T)*log(Y+sum(I, R(T,I)*X(I)/100)));
Xsum.. Sum(I,X(I)) =E= Y ;
Xomez(I). . X(I) =g= -1000000 ;
option decimals = 6;
Model Optim /Vynos1,Xsum,Xomez/;
Solve Optim Maximizing Vynos Using NLP;
display X.l, Vynos.l, OV;

Zdrojový kód - Markowitzova optimalizácia portfólia bez krátkych
predajov: Set I Akcie
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T Tyzdne ;
$call Gdxxrw Data Dorova.xls set=T Rng=a2:a1009 rdim=1 set=I Rng=b1:l1
cdim=1 par=R Rng=a1:l1009 cdim=1 rdim=1
$gdxin Data Dorova.gdx
$load T
$load I parameter R(T,I) ;
$load R
$gdxin

ALIAS(I,J)

Parameter OV(I) Ocakavany vynos ;

Parameters V(I,J) Vynosova kovariancna matica;

OV(I) = (1 / card(T)) * Sum (T,R(T,I));

V(I,J) = (1 / card(T)) * Sum (T,(R(T,I) - OV(I)) * (R(T,J) - OV(J)));

SCALAR MIN Minimalny ocakavany vynos;

Positive Variables W(I) Vahy portfolia;

Variable Riziko Hodnota ucelovej fcie;

Equations Riziko1 Ucelova funkce VAHY NORMALIZACE

WRsum Suma WR je rovna MIN;

Riziko1. . Riziko =E= sum(I, sum(J, W(I)*V(I,J)*W(J))) ;

WRsum.. Sum(I,OV(I)*W(I)) =G= MIN;

VAHY.. SUM(I,W(I))=E= 1;

Model Optim /ALL/;

FOR (MIN =0.01 TO 0.78 BY 0.01,

Solve Optim MINIMIZING Riziko Using NLP ;

DISPLAY W.L, RIZIKO.L, OV,MIN; );

Zdrojový kód - Markowitzova optimalizácia portfólia s krátkymi pre-
dajmi: Set I Akcie
T Tyzdne ;

$call Gdxxrw DataDorova.xlsset = TRng = a2 : a1009rdim = 1set = IRng =
b1 : l1cdim = 1par = RRng = a1 : l1009cdim = 1rdim = 1
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$gdxinDataDorova.gdx
$loadT
$loadI
parameterR(T, I);
$loadR
$gdxin

ALIAS(I,J);

Parameter OV(I) Ocakavany vynos ;
Parameters V(I,J) Vynosova kovariancna matica;
OV(I) = (1 / card(T)) * Sum (T,R(T,I));
V(I,J) = (1 / card(T)) * Sum (T,(R(T,I) - OV(I)) * (R(T,J) - OV(J))) ;
SCALAR MIN Minimalny ocakavany vynos;
Variables W(I) Vahy portfolia;
Variable Riziko Hodnota ucelovej fcie;
Equations Riziko1 Ucelova funkce
VAHY NORMALIZACE
WRsum Suma WR je rovna MIN
Womez(I) Vahy su vacsie ako -1 ;
Riziko1. . Riziko =E= sum(I, sum(J, W(I)*V(I,J)*W(J))) ;
WRsum.. Sum(I,OV(I)*W(I)) =G= MIN ;
VAHY.. SUM(I,W(I))=E= 1 ;
Womez(I). . W(I) =g=-1 ;
Model Optim /ALL/;
FOR (MIN =0.01 TO 1.80 BY 0.01,
Solve Optim MINIMIZING Riziko Using NLP ;
DISPLAY W.L, RIZIKO.L,MIN; );
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