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Úvod

Investor je denne vystavený množstvu investičných príležitostí. V jeho
záujme je zvoliť si investičnú stratégiu, ktorá je pre neho v istom zmysle
optimálna. To znamená zostaviť si portfólio, ktoré odráža jeho preferencie
medzi očakávaným výnosom a rizikom. Pri vstupe na finančné trhy je inve-
stor oprávnený obchodovať v minimálnych jednotkách nákupu (loty), alebo
má možnosť zakúpiť menšie množstvá, ale drahšie, niekedy je táto možnosť
vylúčená úplne. Tento fakt ovplyvňuje rozhodnutie investora ako aj čas,
ktorý má na výpočet svojho rozhodnutia.

Meranie rizika v úlohách optimalizácie portfólia nie je iba záležitosťou
posledných pár rokov. S jedným z prvých prístupov prišiel H. M. Markowitz
v 50. rokoch minulého storočia [13]. Jeho model viackriteriálnej optimali-
zácie pracuje s očakávanou hodnotou a rozptylom výnosov (podkap. 1.1).
Neskôr sám Markowitz nahradil rozptyl tzv. semivarianciou, ktorá penali-
zuje iba odchýlky smerom dole, keďže odchýlky smerom hore sa za riziko
v prípade optimalizácie portfólia nepovažujú. V praxi často uplatňovaným
prístupom k meraniu rizika je tzv. Value at Risk (VaR). Táto miera rizika
udáva maximálnu možnú stratu pokiaľ zanedbáme stratu, ku ktorej môže
prísť s pravdepodobnosťou menšou než 1-α (hodnota α blízko 1). Táto miera
však neobsahuje žiadnu informáciu o veľkosti straty v (1-α)·100% najhorších
prípadoch. To vyriešili Rockafellar a Uryasev [15] tým, že modifikovali VaR
a zaviedli Conditional Value at Risk (CVaR) ako strednú hodnotu týchto
strát.

Mnoho modelov na optimalizáciu portfólia predpokladá úplnú deliteľnosť
investičných aktív, ktorá však nezodpovedá skutočnosti. Opustenie tohto
predpokladu vedie problém optimalizácie portfólia na riešenie úlohy MIP
(mixed integer programming). Tieto problémy patria do triedy NP-ťažkých
problémov, pre ktoré polynomiálny deterministický algoritmus nie je známy.
Možným riešením pre NP-ťažké úlohy sa javia byť moderné algoritmy na-
zývané heuristiky. Ich úlohou je nájsť aproximované riešenie úlohy v prija-
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teľnom čase. Z veľkej skupiny evolučných algoritmov sa pre kombinatorickú
optimalizáciu využíva genetický algoritmus, ktorý v roku 1975 formalizo-
val J.Holland [8]. O 8 rokov neskôr bola predstavená myšlienka simulova-
ného chladenia [9] ako základ pre ďalšiu vetvu vývoja heuristík, do ktorej
patrí aj heuristika prahová akceptácia [4]. Inšpiráciu živočíšnou ríšou využil
M.Dorigo [3] a popísal heuristiku ako správanie sa mravcov hľadajúcich cestu
medzi svojimi kolóniami a zdrojom potravy. V oblasti algoritmov na výpočet
kombinatorických optimalizačných úloh je priestor nielen pre vylepšovanie
už používaných, ale aj na objavy nových a efektívnejších algoritmov.

Cieľom tejto práce je formulovať úlohy kombinatorickej optimalizácie
portfólia, navrhnúť spôsob riešenia (heuristiky) pre tieto úlohy a dosiahnuté
výsledky porovnať so štandardným optimalizačným softvérom. Formulácia
úloh spočíva vo vytvorení modelov pre jednotlivé miery rizika - rozptyl,
VaR a CVaR. Základné heuristické algoritmy určené pre kombinatorickú
optimalizáciu budú prispôsobené na optimalizáciu portfólia a implemento-
vané v MATLABe. Výsledky naprogramovaných heuristík budú analyzované
v porovnaní s výsledkami softvéru GAMS.

Práca je štruktúrovaná v troch kapitolách. V kapitole 1 najprv uvedieme
problém, ktorého riešenie hľadáme a zadefinujeme si základné pojmy stra-
tová funkcia a miera rizika. Potom si pre jednotlivé miery rizika - rozptyl,
VaR a CVaR formalizujeme model riešenia zadaného problému. Kapitola 2
obsahuje pseudokódy zvolených heuristík prahovej akceptácie a genetického
algoritmu. Tie sú nasledované podrobným popisom všetkých častí oboch
algoritmov. V záverečnej kapitole 3 aplikujeme algoritmy na reálne dáta
významných svetových indexov a výsledky vyhodnotíme v porovnaní s opti-
malizačným softvérom GAMS.
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Kapitola 1

Formulácia úloh optimalizácie
portfólia

Uvažujme investora, ktorý chce zhodnotiť svoje peniaze a využiť inve-
stičné príležitosti na trhu. Jeho cieľom je zostaviť portfólio, ktoré bude z hľa-
diska výnosu a rizika optimálne, t.j. investor bude požadovať čo najvyšší
očakávaný výnos pri čo najnižšej úrovni rizika.

Majme N aktív, do ktorých je možné investovať. Označme si X množinu
rozhodnutí o alokácií bohatstva. Každé rozhodnutie je dané vektorom x ∈ X ,
ktorého i-ta zložka udáva, koľko z disponibilného bohatstvaK je investované
do i-teho aktíva. Pre jednoduchosť predpokladajme, že predaje „na krátko“
nie sú povolené, t.j.

∑N
i=0 xi ≤ K. Jednotková investícia do i-teho aktíva

prináša výnos ρi za obdobie [0,T]. Ďalej majme k dispozícii bezrizikové aktí-
vum, ktoré prináša konštantný výnos ρ0. Predpokladané rozdelenie náhod-
ného vektora ρ je charakterizované vektorom očakávaných výnosov Eρ = r.

Definícia 1.1. Nech ρ je náhodný vektor výnosov a x ∈ X . Výnos z portfólia
definujeme ako náhodnú veličinu

ρ(p)(x) = xTρ

a očakávaný výnos ako

r(p)(x) = Eρ(p)(x) =
N∑
i=0

xiri = xTr.

Nech pravdepodobnostné rozdelenie vektora ρ je diskrétne, (napr. em-
pirické rozdelenie), kde realizácie (scenáre) sú rovnako pravdepodobné.
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Je daných M scenárov vývoja výnosov pre všetkých N aktív. Vektor ρj

pre j = 1, . . . ,M je výnos aktív v j-tom scenári. Pre diskrétne rozdelenie
definujeme očakávaný výnos:
Definícia 1.2 (Očakávaný výnos a diskrétne scenáre). Nech náhodný vek-
tor výnosov ρ má diskrétne rozdelenie a x ∈ X . Potom očakávaný výnos
z portfólia je

r(p)(x) =
1

M

N∑
i=0

M∑
j=1

xiρ
j
i =

1

M

M∑
j=1

xTρj.

Definícia 1.3. Stratovou funkciou sa rozumie náhodná veličina L = −xTρ,
ktorá je funkciou vektoru x = (x0, . . . , xN)T ∈ X ⊂ RN a náhodného vek-
toru ρ = (ρ0, . . . , ρN)T so zložkami definovanými na pravdepodobnostnom
priestore (Ω, A, P) a majúcimi hodnoty v (E, B(E)), kde B(E) je Borelovská
σ-algebra generovaná metrickým priestorom E ⊂ R.
Definícia 1.4. Nech L je množina stratových funkcií. Potom mierou rizika
sa rozumie funkcionál τ : L → R.
Základné pojmy sme si zaviedli podľa [5] a [2].

Pri formulovaní optimalizačných modelov budeme riziko hodnotiť tromi
rôznymi spôsobmi: rozptylom, hodnotou v riziku (Value at Risk - VaR)
a podmienenou hodnotou v riziku (Condicional Value at Risk - CVaR).

1.1 Miera rizika - rozptyl
Meranie rizika pomocou rozptylu zavádzame podľa Markowitza [13],

ktorý uvažuje kovarianciu medzi jednotlivými aktívami. S klesajúcou ko-
relovanosťou aktív klesá aj riziko portfólia, zatiaľ čo výnos sa nemení. A tak
vhodná diverzifikácia portfólia znižuje riziko v porovnaní s celkovou investí-
ciou do jednotlivého aktíva.
Definícia 1.5. Riziko portfólia je merané rozptylom výnosu portfólia ako

σ2(x) =
N∑
i=0

N∑
j=0

cov(ρi, ρj)xixj = xTVx,

kde V je výberová kovariančná matica pre diskrétne rozdelenie určená na-
sledovne

V =
1

M − 1

M∑
j=1

(ρj − r)(ρj − r)T.
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Eficientné portfólio hľadáme minimalizáciou rizika za podmienky získa-
nia aspoň minimálneho požadovaného očakávaného výnosu.

min
x∈X

xTVx

za podmienok
1

M

M∑
j=1

xTρj ≥ rp

N∑
i=0

xi ≤ K

xi ∈ R+
0 , i = 0, . . . , N,

(1.1)

kde rp je minimálny požadovaný očakávaný výnos. Podmienka nezápornosti
premenných znamená, že predaje na krátko (shortsales) neuvažujeme.

Markowitzov model však pracuje s predpokladom nekonečnej deliteľnosti
aktív. V tržných podmienkach je investor penalizovaný za nákup iných ako
štandardne veľkých balíkov aktív, alebo nákup nie je možný vôbec. Z tohto
dôvodu pridávame podmienku celočíselnosti:

zi ∈ N0, i = 0, . . . , N,

kde z je vektor, ktorého zložky predstavujú počet kusov nakúpených aktív
z daného druhu. Premenná xi sa dá zapísať ako :

xi = ci · zi,
kde ci je cena i-teho aktíva a cenu bezrizikového aktíva c0 zavádzame c0 = 1.

Konečný model so zahrnutím podmienky celočíselnosti vyzerá nasle-
dovne:

min
x∈X

xTVx

za podmienok
1

M

M∑
j=1

xTρj ≥ rp

N∑
i=0

xi ≤ K

xi = ci · zi, i = 0, . . . , N

zi ∈ N0, i = 0, . . . , N.

(1.2)
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1.2 Miera rizika - VaR
Uvažujme stratovú funkciu portfólia L = −xTρ s váhami x, ktorá má

distribučnú funkciu
ψ(x,ζ) = P[L ≤ ζ].

Value at Risk, v súlade s [15], predstavuje minimálnu hodnotu straty, ktorá
nebude prekročená s pravdepodobnosťou α, typicky α=0,95 alebo α=0,99.

Definícia 1.6. Nech L je stratová funkcia a 0 <α< 1. Value at Risk VaRα

hodnotu spojenú s rozhodnutím x definujeme ako:

VaRα(x)=min [ζ|ψ(x, ζ) ≥ α]

a ďalej definujeme horný VaRα

VaR+
α (x)=inf [ζ|ψ(x, ζ) > α] .

Vzťah vyššie definovaných veličín je zrejmý VaRα(x) ≤ VaR+
α (x).

Optimalizačnú úlohu formulujeme opäť na princípe minimalizácie miery
rizika a pri predpoklade diskrétneho rozdelenia ako:

min
x∈X

VaRα(x)

za podmienok
1

M

M∑
j=1

xTρj ≥ rp

N∑
i=0

xi ≤ K

xi = ci · zi, i = 0, . . . , N

zi ∈ N0, i = 0, . . . , N,

(1.3)

kde rp je minimálny požadovaný očakávaný výnos, krátke predaje (short-
sales) neuvažujeme a z je vektor, ktorého zložky predstavujú počet kusov
nakúpených aktív z daného druhu pri cenách c.
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Pre praktické riešenie sa podľa [10] dá táto úloha prepísať do vhodného
tvaru

min
ν,x,δj

ν

za podmienok − xTρj ≤ ν + Tδj, j = 1, . . . ,M

M∑
j=1

δj = b(1− α)Mc

δj ∈ {0, 1} , j = 1, . . . ,M

1

M

M∑
j=1

xTρj ≥ rp

N∑
i=0

xi ≤ K

xi = ci · zi, i = 0, . . . , N

zi ∈ N0, i = 0, . . . , N,

(1.4)

kde T je dostatočne veľká konštanta taká, že T ≥ maxi,j ρ
j
i −mini,j ρ

j
i a byc

označuje celú dolnú časť čísla y, tzn. byc = max {n ∈ N0, n ≤ y} pre y ∈ R+.

1.3 Miera rizika - CVaR
Miera rizika CVaR je definovaná v [15] ako stredná hodnota strát, ktoré

presahujú hodnotu VaR. V prípade diskrétneho rozdelenia stratovej funkcie
L sa môže vyskytnúť problém určiť presne (1-α)·100% najväčších strát.

Definícia 1.7. Nech L je stratová funkcia a 0 <α< 1. Horný a dolný CVaRα

straty spojenej s rozhodnutím x definujeme:

CVaR+
α (x)=E [L|L > VaRα(x)] ,

CVaR−α (x)=E [L|L ≥ VaRα(x)] .

V prípade, že distribučná funkcia ψ(x,ζ) má pravdepodobnostný skok
v bode VaRα(x), bude platiť CVaR−α (x)<CVaR+

α (x). A preto zavádzame
CVaRα pomocou α-chvosta.
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Definícia 1.8. Nech L je stratová funkcia a 0 <α< 1. CVaRα hodnotu
straty spojenej s rozhodnutím x definujeme

CVaRα(x)=stredná hodnota rozdelenia α-chvosta L,

rozdelenie α-chvosta L je definované

ψα(x,ζ) =

{
0 pre ζ < VaRα(x),

[ψ(x,ζ)− α]/[1− α] pre ζ ≥ VaRα(x).

Obdobne ako pre predchádzajúce miery rizika predpokladajme diskrétne
rozdelenie ρ. Potom stratová funkcia L = −xTρ bude mať diskrétne rozde-
lenie. Pre konečný počet scenárov môžeme modelovať riziko nasledovne:

Tvrdenie 1.9 (CVaR a diskrétne scenáre). Nech náhodný vektor výnosov ρ
má diskrétne rozdelenie. Potom rozdelenie straty L pre pevné x ∈ X bude
mať takisto diskrétne rozdelenie sústredené v konečne mnoho bodoch l1 <
l2 < · · · < lM s pravdepodobnosťami P (L = lj) = pj,

∑M
j=1 pj = 1. Nech jα,

0<α<1, je taký index, pre ktorý platí
jα−1∑
j=1

pj < α ≤
jα∑
j=1

pj.

Potom
VaRα(x) = ljα

a

CVaRα(x) =
1

(1− α)

[(
jα∑
j=1

pj − α

)
ljα +

M∑
j=jα+1

pjlj

]
.

Dôkaz tohto tvrdenia je možné nájsť v [15].
Optimalizačnú úlohu pri predpoklade diskrétneho rozdelenia s mierou

rizika CVaR formulujeme podobne ako v prípade VaR. Aby sme však mohli
túto úlohu upraviť pre praktickú aplikáciu potrebujeme ďalšie tvrdenie z [15].

Tvrdenie 1.10 (Minimalizačná formula pre CVaR). Nech L je stratová
funkcia portfólia a 0<α<1. Potom CVaRα(x) získavame vyriešením úlohy

CVaRα(x) = min
y
y +

1

(1− α)
E
[
[L− y]+

]
,

kde [t]+ = max [0, t]. Riešením úlohy je uzavretý interval optimálnych hodnôt
y∗ ∈ 〈VaRα(x),VaR+

α (x)〉, prípadne sa redukuje na jediný bod y∗ = VaRα(x).
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Z predchádzajúceho tvrdenia formulujeme dôsledok pre konečný počet
scenárov.

Dôsledok 1.11. Nech náhodný vektor výnosov ρ má diskrétne rozdelenie
koncentrované v konečne mnoho bodoch ρj s pravdepodobnosťami pj, kde
j = 1, . . . ,M . Potom CVaRα(x) získavame vyriešením úlohy

CVaRα(x) = min
y
y +

1

(1− α)

M∑
j=1

pj

[[
−xTρj − y

]+]
.

Pre rovnako pravdepodobné scenáre platí pj = 1
M
, j = 1, . . . ,M . Mô-

žeme teda podobne ako v [14] formulovať minimalizačnú úlohu ako úlohu
lineárneho programovania:

min
x∈X

y +
1

(1− α)M

M∑
j=1

tj

za podmienok tj ≥ −xTρj − y, j = 1, . . . ,M

tj ≥ 0, j = 1, . . . ,M

1

M

M∑
j=1

xTρj ≥ rp

N∑
i=0

xi ≤ K

xi = ci · zi, i = 0, . . . , N

zi ∈ N0, i = 0, . . . , N.

(1.5)

Je možné dokázať, viď [15], že všetky optimálne riešenia y∗ v predchá-
dzajúcej úlohe ležia v intervale 〈VaRα(−xTρ),VaR+

(α)(−xTρ)〉.
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Kapitola 2

Možnosti riešenia - heuristiky

Pre riešenie úloh optimalizácie portfólia sa používajú ako klasické me-
tódy, ktoré obyčajne vyžadujú konvexitu a ďalšie predpoklady, tak aj alter-
natívne metódy ako sú heuristiky. Heuristiku zavedieme podľa [17].

Definícia 2.1. Nech x je optimálne riešenie úlohy optimalizácie portfólia
a x′ je dobrá aproximácia optimálneho riešenia. Heuristikou nazývame me-
tódu, ktorou získame aproximatívne riešenie x′ . Táto metóda je ľahko imple-
mentovateľná a odolná voči malým zmenám účelovej funkcie aj podmienok
pre riešenie.

Vo všeobecnosti heuristické metódy optimalizácie začínajú počiatočným
riešením a iteráciami vytvárajú podľa určitého pravidla nové riešenia. Tie sa
vyhodnocujú a to najlepšie nájdené sa reportuje. Proces hľadania sa zastaví,
ak je riešenie dostatočne dobré, nenastalo zlepšenie po určitom počte iterácií,
uplynul procesorový čas alebo je proces ukončený iným vnútorným parame-
trom. Ďalšou podmienkou pre zastavenie procesu by mohlo byť vyčerpanie
kandidátov na riešenie. Táto možnosť však v praxi spravidla nenastáva.

Heuristiky klasifikujeme podľa spôsobu generovania nových riešení, zaob-
chádzania s novými riešeniami, počtu riešení aktívne sa podieľajúcich na hľa-
daní riešenia alebo obmedzenia priestoru, na ktorom sa riešenia hľadajú.
Nasledujúce indikátory dovoľujú testovať a hodnotiť algoritmy a prispievajú
k rozhodnutiu pre výber metódy na určitý problém: náročnosť implementá-
cie, konvergenčná rýchlosť alebo spoľahlivosť riešenia.

Keďže neexistuje heuristika, ktorá by prekonala všetky ostatné heuris-
tiky na akomkoľvek optimalizačnom probléme, zavedieme si v tejto kapitole
dve základné typovo odlišné heuristiky: prahová akceptácia a genetický al-
goritmus.
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2.1 Prahová akceptácia
Algoritmus heuristiky nazývanej prahová akceptácia (PA) je zjedno-

dušenou verziou procesu simulovaného chladenia [4]. Obe tieto heuristiky
generujú nové riešenia x1 z tzv. susedstva x0 a porovnávajú ho s doterajším
riešením x0. Zatiaľ čo simulované chladenie využíva pre prijatie nového
riešenia pravdepodobnostné pravidlo, prahová akceptácia aplikuje deter-
ministické. Pri prijatí nového riešenia je dovolené zhoršenie v rozmedzí
stanoveného akceptačného prahu, vďaka ktorému prehľadávame priestor
a pamätáme si najlepšie riešenie pre stanovený prah x∗. Z tohto riešenia
pokračujeme pre nižšiu hladinu akceptačného prahu, ktorý sa po stano-
venom počte opakovaní znižuje. Pri existencii lokálnych optím je možné,
že sa heuristika zastaví v lokálnom extréme. Výskyt tejto skutočnosti zní-
žíme spustením heuristiky viackrát z navzájom rôznych počiatočných riešení.

Pseudokód heuristiky PA

generuje sa prípustné riešenie x0;
x∗:= x0;
REPEAT

FOR počet krokov
generuje sa riešenie x1 - modifikácia riešenia x0;
vyhodnotí sa x1;
IF akceptačné kritérium (Risk x1 < Risk x0 + PRAH)

x0 := x1;
IF Risk x1 < Risk x∗

x∗ := x1;
END

END
END
prispôsobí sa akceptačné kritérium - zníži sa PRAH;
x0 := x∗;

UNTIL kritérium ukončenia;

Heuristika PA je flexibilnou metódou, ktorá je jednoduchá na implemen-
táciu a exituje dôkaz konvergencie tejto heuristiky. Ten je možné nájsť v [1].
Táto metóda je určená pre hľadanie riešenia v konvexnom priestore, prí-
padne v priestore s nízkym počtom lokálnych optím.
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Generovanie prípustného riešenia

Z dôvodov spomínaných vyššie generujeme viacero rôznych počiatočných
riešení. Najprv budeme vytvárať extrémne riešenia investíciou celého ob-
jemu kapitálu do jedného aktíva. Z hľadiska výnosu môžu nastať dve situ-
ácie. Prvá, riešenie nebude dosahovať dostatočný výnos. Vtedy investujeme
určitú časť do najvýnosnejšieho aktíva. Druhá, výnos bude vyšší ako poža-
dovaný. V tejto situácii ponecháme časť kapitálu v danom vybranom ak-
tíve tak, aby tento kapitál priniesol minimálny požadovaný výnos. Ostatnú
časť kapitálu prevedieme do bezrizikového aktíva, aby heuristika mohla jed-
noduchšie modifikovať riešenie. Takto postupne vytvoríme N počiatočných
riešení, kde N je počet aktív, do ktorých môžeme investovať.

K týmto N počiatočným riešeniam pridáme ďalšie, na ktoré sú kladené
dva požiadavky: minimálny požadovaný výnos a dostatočná diverzifikácia
portfólia. Z tohto dôvodu pre prípustné riešenie uplatníme kombináciu dvo-
jakého prístupu. Určitú časť kapitálu rovnomerne rozložíme medzi všetky
aktíva, zvyšnú časť kapitálu pridelíme najvýnosnejšiemu aktívu. Pri rastú-
com požadovanom výnose sa časť kapitálu investovaného do najvýnosnej-
šieho aktíva bude zvyšovať.

Generovanie nového riešenia

Nové riešenie x1 vyberáme náhodne zo susedstva Sx0 súčasného riešenia
x0. Náhodne vyberieme rizikové aktívum i a ľubovoľné aktívum j. Následne
predáme qi kusov i-teho aktíva a o hodnotu qipi sa nám zvýšia peňažné
prostriedky určené na nákup aktív. Z nich qjpj využijeme na nákup j-teho
aktíva a zvyšok ponecháme v bezrizikovom aktíve. Stanovíme qi =

⌈
cmax
ci

⌉
a qj =

⌊
cmax
cj

⌋
. Hodnota cmax je cenou najdrahšieho aktíva a ci, cj sú prí-

slušné ceny i-teho a j-teho aktíva. Celú hornú dye a celú dolnú byc časť
podielu y, ktorý určuje počet predaných a nakúpených aktív, sme si zvo-
lili, aby vždy existovala možnosť nákupu najdrahšieho aktíva. Pri týchto
transakciách zároveň overujeme dostatok vlastnených aktív určených na ich
predaj a dostatočné množstvo peňažných prostriedkov určených na nákup
aktív.

16



Vyhodnotenie riešenia

Vyhodnotíme účelovú funkciu pre daný typ rizika a príslušný výnos port-
fólia porovnáme s minimálnym požadovaným výnosom. Ak je výnos portfó-
lia dostatočne vysoký, pokračujeme v porovnávaní s akceptačným kritériom.
V opačnom prípade, keď je výnos nedostatočný, generujeme nového suseda.

Akceptačné kritérium

K stanoveniu akceptačného prahu je potrebné určiť empirické rozdelenie
vzdialenosti (absolútnej hodnoty rozdielu účelovej funkcie) riešenia x0 a jeho
suseda x1. Toto rozdelenie získame náhodným generovaním riešení x0 a ich
susedov x1. Ďalšou možnosťou ako postupovať pri určení tohto empirického
rozdelenia je výber portfólií s istou pravidelnosťou. Portfólia sa vyberajú
tak, aby rovnomerne pokryli celý priestor, nielen určité oblasti. Pre našu
praktickú časť sme sa rozhodli využiť prvý spomínaný spôsob.

Z empirického rozdelenia vzdialenosti medzi dvoma susednými riešeniami
stanovíme klesajúcu postupnosť akceptačného prahu. Zvolíme si jednotlivé
kvantily, ktoré nám determinujú prahové akceptačné hladiny. Tieto hladiny
a ich počet volíme podľa toho, aké zhoršenie riešenia pripúšťame a ako rýchlo
chceme k riešeniu dokonvergovať na úkor jeho kvality. Prah akceptácie je tiež
možné určiť expertným odhadom.

Kritérium ukončenia

Až prah akceptácie dosiahne nulovú hodnotu, zmení sa akceptačné
kritérium na tvar (Risk x1 ≤ Risk x0) a zároveň zmeníme množstvá predaja
a nákupu qi = qj = 1. Túto zmenu urobíme preto, aby bolo možné lepšie
priblíženie k optimálnemu riešeniu. V tomto prípade nebude hľadanie
limitované konečným počtom krokov pre hladinu prahu, ale konečným
počtom hľadaní x1 v susedstve x0. To znamená, že proces hľadania sa
zastaví až vo zvolenom počte susedných riešení nenájdeme žiadne lepšie
riešenie s nižšou hodnotou účelovej funkcie.

Na každé vybrané počiatočné riešenie aplikujeme danú heuristiku. Na-
koniec za heuristické riešenie úlohy označíme riešenie s najnižšou hodnotou
účelovej funkcie z týchto prevedení.
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2.2 Genetický algoritmus
Genetický algoritmus GA patrí do veľkej skupiny evolučných algoritmov,

ktoré hľadajú riešenie optimalizačnej úlohy pomocou techník inšpirovaných
evolúciou [8]. Z vytvorenej rodičovskej generácie sa vytvára generácia
potomkov pomocou kríženia rodičov a ich následnou mutáciou. Najlepší
jedinci z populácie sa stávajú novou rodičovskou generáciou.

Pseudokód heuristiky GA

generuje sa generácia rodičov;
REPEAT

stanovenie pravdepodobnosti výberu rodičov;
FOR (počet rodičov

2
)

výber 2 rodičov;
krížením sa vytvoria 2 potomkovia;
mutácia potomkov;

END;
vytvára sa nová rodičovská generácia;

UNTIL kritérium ukončenia;

Aby mohol byť GA ľahko aplikovateľný na problém optimalizácie port-
fólia, vyjadríme si pomer jednotlivých aktív na kapitále vo forme binárnych
reťazcov. Nech d0 : d1 : · · · : dn predstavuje pomer delenia kapitálu, kde N
je počet aktív a zložka pomeru do prislúcha peňažným prostriedkom, ktoré
prinášajú bezrizikový výnos. Pre zložku pomeru di aktíva i vyčleníme k bi-
tov. Potom každé portfólio o N aktívach je reprezentované (N+1) x k bitmi.
Číslo k nám udáva jemnosť delenia portfólia. Počet bitov pre reprezentáciu
jedného aktíva si zvolíme v závislosti na počte aktív a minimálnej percentuál-
nej hodnote kapitálu pridelenej jednému aktívu počas procesu generovania.
Nasledujúci príklad (obr. 2.1) konkrétne zobrazuje predchádzajúce riadky.

 

  1 0 1 0  1 0 0 1 

Pomer di:dj  1 : 1  2 : 1 

Rozdelený kapitál  1500 : 1500  2000 : 1000 
 

Obr. 2.1: Príklad dvoch aktív s k = 2 a K = 3000 EUR
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Generovanie populácie rodičov

Členov rodičovskej generácie vytvárame dvojakým spôsobom. Podobne
ako v PA generujeme N extrémnych prípustných riešení a ostatných členov
doplníme náhodne. Každý ostatný člen je generovaný ako náhodný reťazec
0 a 1. Každých k bitov predstavuje pomer daného aktíva k ostatným aktí-
vam na kapitále. Za pomernú sumu kapitálu sa nakúpi príslušný počet aktív
a ostatok peňažných prostriedkov prináša bezrizikový výnos. Ak je výnos
portfólia nízky, použijú sa prostriedky prinášajúce bezrizikový výnos na ná-
kup ďalších aktív. Počet členov rodičovskej generácie si zvolíme log(#P ),
kde #P je počet rôznych portfólií, ktoré je možné vytvoriť.

Stanovenie pravdepodobnosti a výber rodičov

Rodičov pre nasledujúcu generáciu nevyberáme náhodne, ale uplatňu-
jeme jednoduchú selekciu. Ta spočíva v tom, že zo starej generácie vyberáme
jedincov pre novú tak, že čím lepší jedinec, tým väčšia pravdepodobnosť vý-
skytu jeho potomkov v novej generácii. Postup spočíva v dvoch krokoch.
Najprv si stanovíme pravdepodobnosti výberu rodičov a potom použijeme
„výber ruletou“ .

Označme fi pre i = 1, . . . , log(#P ) účelovú funkciu portfólia i v rodi-
čovskej generácii. V tejto generácii si vyberieme rodiča, ktorý ma najvyššiu
hodnotu účelovej funkcie, označme fmax. Každému rodičovi v generácii bude
prislúchať ohodnocovacia funkcia hi = fmax− fi pre i = 1, . . . , log(#P ). Po-
tom pravdepodobnosť reprodukcie i-teho rodiča definujeme:

pi =
hi∑log(#P )

j=1 hj
.

V tomto prípade najhorší člen populácie úplne stráca možnosť reprodukcie.
Je možné predísť tomuto vylúčeniu, a tak rozdeliť časť pravdepodobností
rovnomerne medzi všetkých členov generácie a zvyšok podľa ohodnocovacích
funkcií. Keďže naša populácia je dostatočne veľká, neprekáža nám vylúčenie
najhoršieho člena rodičovskej generácie pre reprodukciu. Z tohto dôvodu
zmienenú úpravu neuvažujeme.

Pravdepodobnosti pre výber ruletou máme určené. Každý rodič dostane
pridelený interval na ruletovom (jednotkovom) kole o veľkosti pi úmernej
jeho ohodnoteniu - pravdepodobnosť jeho reprodukcie (obr. 2.2). Náhodne
sa generuje číslo medzi nulou a jednotkou. Zistíme, do ktorého intervalu
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padne toto číslo a ktorému rodičovi tento interval patrí.

 

pi

pj

Obr. 2.2: Príklad rulety a pravdepodobnosti výberu

V nasledujúcich dvoch operáciách definujeme, ako sa vyvíja ďalšia gene-
rácia populácie.

Kríženie

V našej implementácii GA používame kríženie v jednom bode binárneho
reťazca. Noví jedinci sú vytváraní kombináciou dvoch rodičov. Binárny re-
ťazec rodičov je rozdelený náhodne na dve časti a potomkovi sú pridelené
odlišné časti rodičov, tzn. prvá časť jedného rodiča a druhá časť druhého
vytvorí jedinca (obr. 2.3).

           

Rodičia  1 0 1 0  1 0 0 1 

           

Potomkovia  1 0 1 1  1 0 0 0 

           
 

Obr. 2.3: Kríženie

Mutácia

Mutáciu v GA aplikujeme na jedincov, ktorí vznikli krížením rodičov.
Tá spočíva v zmene jedného alebo viacerých bitov binárneho reťazca, ktorým
je jedinec reprezentovaný (obr. 2.4).
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Potomok  1 0 1 1  0 0 1 1 
 

 

Obr. 2.4: Mutácia

Úlohou mutácie v GA je udržiavať diverzitu. A to tým, že zabraňuje,
aby riešenia boli rovnaké, pretože to by mohlo spomaliť, či dokonca zastaviť
proces evolúcie.

Nová rodičovská generácia

Krížením a mutáciou sme vytvorili generáciu potomkov. Každého po-
tomka skontrolujeme, či dosahuje minimálny požadovaný výnos. Novú ro-
dičovskú generáciu vyberáme z pôvodnej rodičovskej a z generácie potom-
kov. Berieme riešenia od najlepšieho (najnižšia hodnota účelovej funkcie)
po najhoršie z generácie potomkov a porovnávame ho s aktuálne najhorším
riešením v rodičovskej generácii. Ak je potomok lepší, nahradí najhoršieho
rodiča. Proces tvorby novej rodičovskej generácie sa zastaví u toho potomka,
ktorý prvý neprinesie zlepšenie pre generáciu rodičov.

Kritérium ukončenia

Heuristika GA najskôr prechádza určitý počet generácií a potom vytvára
ďalšie generácie iba vtedy, ak dochádza k zlepšeniu akéhokoľvek člena
generácie. Ak už nedošlo k zlepšeniu rodičovskej generácie, uložíme si
najlepšieho rodiča získaneho tvorbou generácií.

Heuristiku opakujeme niekoľkokrát s rôznou počiatočnou generáciou (jej
rôznosť zabezpečujú náhodne generované riešenia medzi extrémnymi) a ako
heuristické riešenie úlohy vyberieme najlepšie spomedzi uložených riešení
z jednotlivých opakovaní.
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Kapitola 3

Empirická aplikácia

V tejto kapitole vyriešime optimalizačné modely (1.2), (1.3) a (1.5) pred-
stavené v prvej kapitole na reálnych historických scenároch výnosov, a to ako
pomocou štandardného optimalizačného softvéru GAMS, tak i pomocou na-
programovaných heuristík.

3.1 Zadanie úlohy
Pre optimalizáciu porfólia sme použili dáta o cenách významných sve-

tových indexov z databázy portálu Patria.cz, ktorého prevádzkovateľom
je Patria Online, a.s.. Grafy jednotlivých vybraných indexov sa nachádzajú
v dodatku A. Dáta konkrétnych indexov (tab. 3.1) je možné nájsť na prilo-
ženom CD.

Index Skratka Mena Index Skratka Mena
Down Jones Transport Index DOWT USD Deutscher Aktien Index DAX EUR
Nasdaq 100 Index NASD USD CAC 40 Index CAC EUR
S&P 500 Index S&P USD Swiss Market Index SMI CHF
Index BCPP PX CZK FTSE 100 Index FTSE GBP
Amsterdam Exchange Index AEX EUR Nikkei 225 Index NIKE JPY

Tabuľka 3.1: Vybrané indexy

Z národných mien boli ceny indexov prepočítané na spoločnú menu
zmenným kurzom podľa Európskej centrálnej banky [6]. K výpočtu výnosov
sme použili uzatváracie indexové kurzy na konci každého obchodného dňa
v období od 5.9.2008 do 4.6.2010, čo nám dáva I = 400 scenárov pre vý-
nosy. Zvolili sme si denné výnosy, aby dátová základňa bola dostatočne veľká
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v období po začiatku globálnej finančnej kríze. Kurz indexu na konci i-teho
dňa označíme K(i) pre i = 1, . . . , I. Potom denný výnos daného indexu
počítame:

V (i) =
K(i+ 1)−K(i)

K(i)
, i = 1, . . . , I.

Štátne nemecké dlhopisy s dobou splatnosti pol roka, nulovým kupó-
nom a výnosom 0, 26%1 sme použili pre výpočet dennej bezrizikovej miery
rF ≈ 0, 00144%. Dáta sme testovali na náhodnosť piatimi základnými tes-
tami: test založený za znamienkach diferencií, test založený na bodoch
zvratu, test založený na Kendallovom koeficiente, test založený na Spear-
manovom koeficiente a test založený na počte iterácií nad a pod mediánom.
Ani jeden z týchto testov hypotézu náhodnosti u všetkých indexov na hla-
dine významnosti α = 1% nezamietol.2

V ďalšej časti sa pokúsme popísať predstavy investora, ktorý plánuje
investovať kapitál K = 1 000 000 EUR. Približný minimálny výnos, ktorý by
mohol investor požadovať, nám pre predstavu poskytnú očakávané výnosy
jednotlivých indexov:

(DOWT NASD S&P PX AEX DAX CAC SMI FTSE NIKE

0, 0371 0, 0777 0, 0299 −0, 0101 −0, 0170 0, 0187 −0, 0188 0, 0239 0, 0168 0, 0453
)

Najvyššie kladné výnosy dosiahli severoamerické indexy NASDAQ
a DOWT a japonský index Nikkei 225. Na európskom trhu kladné vý-
nosy dosahoval britský index FTSE a nemecký index DAX. Keďže predaje
na krátko ani vypožičanie peňažných prostriedkov neuvažujeme, budeme
predpokladať, že investor si volí denný výnos v intervale najmenej a naj-
viac výnosného aktíva 〈−0, 0188%; 0, 0777%〉, čo odpovedá ročnej výnosovej
miere 〈−6, 862%; 28, 360%〉. Pre ďalšie výpočty a porovnania si zvolíme
denný minimálny požadovaný výnos na úrovni 0, 015%, 0, 025% a 0, 035%.

1Spravodajský portál Bloomberg dostupné na http://www.bloomberg.com/ [5.6.2010].
2Pre výpočty bol použitý program Hanzák T.: Testy náhodnosti dostupný

na http://thanzak.sweb.cz/ [22.06.2010].
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3.2 Riešenie úlohy softvérom GAMS
Softvér GAMS sme použili pre riešenie úloh celočíselnej optimalizácie

portfólia. Tabuľka (tab. 3.2) zobrazuje výsledky pre miery rizika rozptyl,
VaR a CVaR pri troch rôznych minimálnych požadovaných výnosoch. V sú-
časnosti GAMS ponúka niekoľko implementácií na riešenie optimalizačných
úloh tzv. solvery. K riešeniu úlohy pomocou rozptylu sme použili solver
Alpha ECP3, ktorý ako jediný medzi ponúkanými solvermi vypočítal najniž-
šiu hodnotu účelovej funkcie pre všetky tri úrovne minimálneho požadova-
ného výnosu. Pre riešenie úloh VaR a CVaR sme volili solver CPLEX, ktorý
je k dispozícii v licencii zakúpenej Univerzitou Karlovou.

rp = 150 rp = 250 rp = 350

14061126 42444482 86132310
Rozptyl NASD 87 (13,2) NIKE

897 (7,9)
NASD 151 (22,9) NIKE
1563 (13,8)

NASD 217 (32,9) NIKE
2170 (19,2)

5729 10050 14184
VaR NASD 66 (10,0) SMI 1

(0,5) NIKE 1497 (13,3)
NASD 116 (17,6) PX 17
(0,1) SMI 1 (0,5) NIKE
2582 (22,9)

NASD 163 (24,8) DAX 2
(1,2) SMI 3 (1,4) NIKE
3648 (32,3)

8871 15104 21695
CVaR NASD 83 (12,6) FTSE 1

(0,6) NIKE 992 (8,8)
NASD 144 (21,9) NIKE
1772 (15,7)

NASD 205 (31,1) FTSE
1 (0,6) NIKE 2503 (22,2)

Tabuľka 3.2: Výsledky softvérom GAMS

V tabuľke (tab. 3.2) značí rp minimálny požadovaný výnos a pre každú mieru
rizika uvádzame v 1. riadku hodnotu rizika a podtým v nasledujúcich riad-
koch počet nakúpených aktív a v zátvorke je podiel kapitálu v jednotlivých
aktívach v %. Zdrojové kódy pre výpočet týchto úloh v programe GAMS
sa nachádzajú v dodatku C.

3Pre riešenie využíva metódu Generalised Extended Cutting Plane.
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3.3 Riešenie úlohy pomocou heuristík
Aby sme mali predstavu koľko existuje možností pre vytvorenie rôznych

portfólií, vypočítame si dolný odhad pre ich množstvo podľa [11] nasledovne:

#P =
N−1∏
i=1

(1 +
ni
i

),

kde ni = K/ci predstavuje množstvo i-teho aktíva, ktoré môžeme nakúpiť
za daný kapitál a N je počet investičných príležitostí. Ak by sme si chceli
byť úplne istý, že máme najlepšie riešenie pre zvolený minimálny požadovaný
výnos, bolo by potrebné prejsť v našom prípade viac ako 8 · 1019 portfólií.

Úlohy vyriešené v predošlej časti (podkap. 3.2) pomocou programu
GAMS riešime najprv heuristikou PA a následne GA, ktoré boli podrobne
popísané v predchádzajúcej kapitole (kap. 2). Implementácia algoritmov bola
napísaná v MATLABe a zdrojové kódy sú k dispozícii v dodatku D. Heuris-
tiky sme testovali pre rôzne úrovne výnosov a získali výstupy pre porovnanie.

Riešenie heuristikou PA

Predtým než spustíme heuristiku, určíme si potrebné parametre. Kvantily
20% a 10% empirického rozdelenia vzdialenosti medzi riešením x0 a sused-
ným riešením x1 a hodnota 0 budú určovať akceptačný prah pre jednotlivé
miery. Tieto empirické rozdelenia sme získali z 1 000, 10 000 a 100 000 pozo-
rovaní. V aplikácii využívame rozdelenie o počte pozorovaní 100 000. Ako je
však možné vidieť v dodatku B na grafoch empirické rozdelenia vzdialeností
o počte pozorovaní 10 000 a 100 000 sú takmer identické.

Pre každú hodnotu minimálneho požadovaného výnosu bol program
spustený tisíckrát. Jedno spustenie programu spočíva v použití heuristiky
v našom prípade pre 11 rôznych počiatočných prípustných riešení - desať
extrémnych a jedno diverzifikované. Počet opakovaní pre jednu hodnotu ak-
ceptačného prahu sme zvolili 500 opakovaní. Jednotlivé tabuľky (3.3), (3.4)
a (3.5) zachycujú získane štatistiky.

Pri jednom spustení heuristiky PA začíname postupne z 11 bodov s vy-
užitím 2 nenulových hodnôt prahu po 500 opakovaní a u hodnoty prahu
0 pokračujeme, pokiaľ dochádza ku zlepšeniu aspoň u jedného z 90% su-
sedných riešení. Počet porfolií, ktoré prejdeme a vyhodnotíme je približne
1, 6 · 104. K tejto hodnote je potrebné zarátať aj počet portfólii, ktoré sme
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rp= 150 rp = 250 rp = 350

Priemer 14066912 42497310 86240355
S.odchylka 7062 72348 161202
Minimum 14061126 42444482 86132310
Maximum 14112300 42927719 87429269

Medián 14068223 42473236 86184751

Tabuľka 3.3: PA miera rizika rozptyl

rp= 150 rp = 250 rp = 350

Priemer 5806 10479 15443
S.odchylka 83 328 231
Minimum 5762 10029 14277
Maximum 6277 11107 16126

Medián 5770 10585 15470

Tabuľka 3.4: PA miera rizika VaR

vyhodnotili v rámci určovania prahu. Aj napriek tomu, je toto číslo v po-
rovnaní s celkovým počtom portfólií dostatočne malé.

Riešenie heuristikou GA

Táto heuristika takisto vyžaduje určenie počiatočných parametrov. K re-
prezentácii pomeru jedného aktíva pridelíme 4 bity, čo zodpovedá 15 po-
merovým jednotkám pre jedno aktívum. Počet členov generácie určujeme
log(#P ) =̇ 48.

Program bol spustený tisíckrát pre každý z minimálne požadovaných vý-
nosov. V jednom spustení programu opakujeme proces hľadania viackrát
s rôznou prvou generáciou. Tá pozostáva z 10 zámerne vybraných a ostat-
ných náhodne generovaných bodov. Pokračuje sa tvorbou nových generácií,
ktorá je ukončená, keď už nedôjde k zlepšeniu žiadneho člena generácie ro-
dičov. V procese uplatňujeme kríženie v jednom bode rodičov a mutáciu
na dvoch miestach jedného potomka.

Posledný riadok tabuliek (tab. 3.6), (tab. 3.7) a (tab. 3.8) udáva
priemerný počet prejdených generácií pri výpočte. Ich vyšší počet pre vyšší
minimálny požadovaný výnos je dôsledkom zmenšujúceho sa priestoru
prípustných riešení, čo spôsobuje pomalšiu konvergenciu k heuristickému
riešeniu.
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rp= 150 rp = 250 rp = 350

Priemer 8707 15140 21626
S.odchylka 20 35 58
Minimum 8688 15104 21522
Maximum 8883 15297 21813

Medián 8698 15131 21628

Tabuľka 3.5: PA miera rizika CVaR

rp= 150 rp = 250 rp = 350

Priemer 14509195 43037044 86729775
S.odchylka 256967 101215 145993
Minimum 14296937 42768721 86222786
Maximum 15076094 43903130 88826232

Medián 14359882 42995946 86764818
Generácie 38 42 44

Tabuľka 3.6: GA miera rizika rozptyl

Pri spustení heuristiky GA sme volili veľkosť generácie 48, počet vý-
chodiskových generácií pre jedno spustenie4 5 a počet generácií, ktoré boli
prejdené je v priemere okolo čísla 40. To znamená, že sme vyhodnotili pri-
bližne 104 portfólií.

3.4 Porovnanie výsledkov
V tabuľkách (tab. 3.9), (tab. 3.10) a (tab. 3.11) značí rp minimálny poža-
dovaný výnos a pre každú mieru rizika uvádzame v 1. riadku hodnotu rizika
a podtým v nasledujúcich riadkoch počet nakúpených aktív a v zátvorke
je podiel kapitálu v jednotlivých aktívach v %.

Štruktúra porfólií je pre všetky tri miery rizika značne podobná. V port-
fóliách sa vyskytujú hlavne indexy NASDAQ, NIKKEI, okrajovo sa objavia
aj indexy PX, SMI, FTSE a DAX. Ostatné indexy sú z hľadiska optimalizá-
cie porfólia týchto mier rizika neatraktívne. U miery rizika VaR je príznačný
vyšší podiel kapitálu investovaného do indexu NIKKEI na úkor NASDAQ
indexu v porovnaní so zvyšnými dvoma mierami rizika.

4Čím vyšší počet východiskových generácií pre jedno spustenie, tým dlhšie trvá priebeh
hľadania heuristického riešenia, ale tým stabilnejšie výsledky dostaneme. Takže sme zvolili
kompromisnú variantu s 5 východiskovými generáciami.
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rp= 150 rp = 250 rp = 350

Priemer 6150 10271 14435
S.odchylka 112 205 51
Minimum 5892 10040 14307
Maximum 6576 10814 14844

Medián 6155 10152 14425
Generácie 40 38 44

Tabuľka 3.7: GA miera rizika VaR

rp= 150 rp = 250 rp = 350

Priemer 8874 15226 21606
S.odchylka 58 51 28
Minimum 8704 15129 21545
Maximum 9128 15452 21837

Medián 8834 15198 21608
Generácie 36 40 42

Tabuľka 3.8: GA miera rizika CVaR

Najnižšie hodnoty účelovej funkcie, ktoré heuristika PA našla minimali-
zujúc rozptyl, sa zhodujú s výstupmi softvéru GAMS. Pomocou tejto heuris-
tiky sme získali pre všetky miery rizika a pre všetky úrovne výnosu nižšiu
hodnotu účelovej funkcie ako heuristikou GA. Minimálna hodnota však ne-
vypovedá o tom, ako dopadlo testovanie v ostatných 999 prípadoch. Preto
sme si zostrojili rozdelenia mier rizika získaných oboma heuristikami, ktoré
sú v dodatku E. Z týchto rozdelení ako aj zo sumarizovaných výsledkov v ta-
buľke (tab. 3.12) môžeme pozorovať, že priemerné hodnoty (1.riadok v ta-
buľke) a medián (2.riadok v tabuľke) už nehovoria jednoznačne v prospech
PA. U miery rizika VaR dosahuje heuristika GA stabilnejšie riešenie s nižším
priemerom a smerodajnou odchýlkou u vyšších minimálnych požadovaných
výnosov.

Aby sme pomocou GA získali výsledky bližšie heuristike PA, bolo by
možné aplikovať vyšší počet mutácií alebo jemnejšie pomery delenia medzi
jednotlivými aktívami v reprezentácii GA. Všetky tieto vylepšenia by šli
na úkor časovej náročnosti. Tabuľka (tab. 3.13) zachytáva CPU čas v se-
kundách pre všetky úrovne minimálneho požadovaného výnosu a používané
miery rizika (v časoch pre PA nie je zohľadnený čas potrebný na výpočet
prahov akceptácie5). Nárast času od miery rizika rozptyl k miere rizika CVaR

5V prípade 1000 spustení i po započítaní tohto času je PA rýchlejšia než GA.
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rp = 150 rp = 250 rp = 350

14061126 42444482 86132310
Rozptyl NASD 87 (13,2) NIKE

897 (7,9)
NASD 151 (22,9) NIKE
1563 (13,8)

NASD 217 (32,9) NIKE
2170 (19,2)

5729 10050 14184
VaR NASD 66 (10,0) SMI 1

(0,5) NIKE 1497 (13,3)
NASD 116 (17,6) PX 17
(0,1) SMI 1 (0,5) NIKE
2582 (22,9)

NASD 163 (24,8) DAX 2
(1,2) SMI 3 (1,4) NIKE
3648 (32,3)

8871 15104 21695
CVaR NASD 83 (12,6) FTSE 1

(0,6) NIKE 992 (8,8)
NASD 144 (21,9) NIKE
1772 (15,7)

NASD 205 (31,1) FTSE
1 (0,6) NIKE 2503 (22,2)

Tabuľka 3.9: Výsledky softvérom GAMS

rp = 150 rp = 250 rp = 350

14061126 42444482 86132310
Rozptyl NASD 87 (13,2) NIKE

897 (7,9)
NASD 151 (22,9) NIKE
1563 (13,8)

NASD 217 (32,9) NIKE
2170 (19,2)

5762 10029 14277
VaR NASD 70 (10,6) PX 40

(0,2) NIKE 1515 (13,4)
NASD 117 (17,8) PX 54
(0,2) NIKE 2583 (22,9)

NASD 165 (25,0) PX 14
(0,1) SMI 1 (0,5) NIKE
3695 (32,8)

8688 15104 21522
CVaR NASD 83 (12,6) NIKE

1017 (9,0)
NASD 144 (21,9) NIKE
1772 (15,7)

NASD 205 (31,1) NIKE
2528 (22,4)

Tabuľka 3.10: Najlepšie výsledky heuristikou PA

u heuristík je daný náročnosťou vyhodnotenia miery rizika. Čas vzrastajúci
pre heuristiku GA v rámci jednej miery rizika od nižšieho k vyššiemu mi-
nimálnemu požadovanému výnosu spôsobuje menšia množina prípustných
riešení, čo má za následok aj vyšší počet prejdených generácií a pomalšiu
konvergenciu k riešeniu.

U miery rizika VaR a stredného minimálneho požadovaného výnosu pozo-
rujeme ako pokles generácií, tak aj nižší CPU čas GA. To je pravdepodobne
spôsobené tvarom účelovej funkcie tejto miery rizika. Pri najnižšom sledo-
vanom výnose spôsobuje veľký počet prípustných riešení na nekonvexnom
povrchu nárast počtu generácií. Zároveň pri najvyššom sledovanom výnose
je vyšší počet generácií spôsobený veľkým počtom vygenerovaných riešení,
ktoré sú však neprípustné.

Žiadna heuristika nie je tak silná, aby dosahovala vo všeobecnosti najlep-
šie výsledky. Preto je vhodné zvoliť si heuristiku podľa typu úlohy, účelovej
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rp = 150 rp = 250 rp = 350

14296937 42768721 86222786
Rozptyl NASD 91 (13,8) SMI 1

(0,5) NIKE 752 (5,4)
NASD 151 (22,9) SMI 1
(0,5) NIKE 1540 (13,6)

NASD 221 (33,6) NIKE
2051 (18,2)

5892 10040 14307
VaR NASD 69 (10,5) NIKE

1463 (13,0)
NASD 117 (17,8) NIKE
2576 (22,8)

NASD 166 (25,2) PX 142
(0,6) NIKE 3708 (32,9)

8704 15129 21545
CVaR NASD 82 (12,5) NIKE

1050 (9,3)
NASD 145 (22,0) NIKE
1750 (15,5)

NASD 205 (31,1) NIKE
2537 (22,5)

Tabuľka 3.11: Najlepšie výsledky heuristikou GA

funkcie (miery rizika), náročnosti implementácie, počtu spustení, časovej ná-
ročnosti a.i.. Heuristika PA je ľahko implementovateľná a dobre využiteľná
v úlohách s nízkym počtom lokálnych optím. V prípade heuristiky GA je im-
plementácia náročnejšia z hľadiska reprezentácie aktív a procesu množenia,
no v úlohách s vysokým počtom lokálnych optím sa pohybuje jednoduchšie
a dosahuje lepšie výsledky.

rp = 150 rp = 250 rp = 350

PA GA PA GA PA GA
Rozptyl 14066912 14509195 42497310 43037044 86240355 86729775

14068223 14359882 42473236 42995946 86184751 86764818
VaR 5806 6150 10479 10271 15443 14435

5770 6155 10585 10152 15470 14425
CVaR 8707 8874 15140 15226 21626 21606

8698 8834 15131 15198 21628 21608

Tabuľka 3.12: Porovnanie priemerných výsledkov GA a PA

rp = 150 rp = 250 rp = 350

GAMS PA GA GAMS PA GA GAMS PA GA
Rozptyl 4,40 2,19 5,89 4,87 2,22 7,96 7,34 2,31 9,75

VaR 9,83 3,73 10,42 10,64 4,20 10,31 6,79 3,86 12,91
CVaR 1,37 5,08 14,12 1,32 5,13 15,73 1,34 5,23 17,61

Tabuľka 3.13: Porovnanie priemerných časov výpočtu
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Záver

V tejto práci sme sa zaoberali úlohami optimalizácie portfólia v pod-
mienkach celočíselnosti a ich riešením pomocou heuristických metód. Za-
definovali sme si základné pojmy a zaviedli miery rizika - rozptyl, VaR
a CVaR. Pre tieto miery boli odvodené „mean-risk“ modely v tvare využi-
teľnom pre praktickú aplikáciu v programe GAMS. Podrobne sme popísali
dva základné typy heuristík určené k riešeniu úloh MIP: prahovú akceptáciu
a genetický algoritmus. Oba tieto heuristické algoritmy boli prispôsobené
na riešenie úloh optimalizácie portfólia a implementované v MATLABe.

Na konkrétnych dátach z databáze portálu Patria.cz sme vyriešili celo-
číselne úlohu optimalizácie portfólia. Hľadali sme optimálne portfólio, ktoré
bude vykazovať pri určenom minimálnom požadovanom výnose najnižšiu
hodnotu rizika. K meraniu rizika sme použili rozptyl, VaR0,95 a CVaR0,95.
Optimálne portfólia sme spočítali optimalizačným softvérom a oboma heuri-
stikami pre rôzne hladiny minimálneho požadovaného výnosu a analyzovali
sme získané štatistiky. Výpočtom heuristickými metódami sme získali vý-
sledky zrovnateľné s optimalizačným softvérom. Heuristika prahová akcep-
tácia v porovnaní s genetickým algoritmom našla nižšie hodnoty rizika a sta-
bilnejšie riešenie pri optimalizácii portfólia s mierami rizika rozptyl a CVaR.
Genetický algoritmus a jeho vlastnosti sa ukázali vhodnejšie pre aplikáciu
na úlohu optimalizácie portfólia s mierou rizika VaR.

Problematika kombinatorickej optimalizácie portfólia a jej riešenie pomo-
cou heuristických metód je široká a neustále rozvíjajúca sa oblasť. Do štúdia
v tejto oblasti je možné zahrnúť ďalšie miery rizika (napr. semivariancia),
heuristické algoritmy z iných ako základných typov (napr. ACO), prípadne
kombinovať výhody uplatnených heuristík (napr. memetický algoritmus).
Numerické štúdie, v ktorých sa heuristiky používajú k optimalizácii port-
fólia, je možné nájsť v prácach [17], [7] a [16]. Heuristické metódy sa zdo-
konaľujú a využívajú stále častejšie, čo prispieva k ich rastúcemu významu
a rýchlemu vývoju v tejto oblasti.
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Dodatok B

Kvantily rozdelenia vzdialeností
medzi x0 a x1
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Obr. B.1: Kvantily rozdelenia vzdialenosti pre rozptyl
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Obr. B.2: Kvantily rozdelenia vzdialenosti pre VaR

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 1 2 3 4 5 6 7

K

v

a

n

t

i

l

Vzdialenosť
E+02

Počet pozorovaní 1000 Počet pozorovaní 10000 Počet pozorovaní 100000

Obr. B.3: Kvantily rozdelenia vzdialenosti pre CVaR
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Dodatok C

Zdrojový kód GAMS

Táto príloha obsahuje zdrojové kódy úloh riešených v programe GAMS.
Uvádzame zdrojový kód pre jednu konkrétnu úlohu pre každú mieru rizika
uvažovanú v tejto práci - rozptyl, VaR a CVaR. Kompletné zdrojové kódy
všetkých úloh je možné najsť na priloženom CD.

Zdrojový kód - spoločná časť:
Sets J Aktiva /DOWT,NASD,SP500,PX,AEX,DAX,CAC,SMI,FTSE,NIKE/

T Tyzdne /T1 * T400/;

Alias (I,J);

table R(T,J) data v CSV formate

$Ondelim
$Include AkcioveIndexy
$Offdelim;

Parameter C(I) Ceny balika aktiv

/ DOWT 3447.07
Nasdaq 1519.15
SP500 882.98
PX 43.57
AEX 321.22
DAX 5938.88
CAC 3455.61
SMI 4515.07
FTSE 6194.94
NIKKEI 88.62 /

Parameters ERho(J) Ocakavany vynos;
Parameters V(I,J) Kovariancna matica;
ERho(J) = (1 / 400) * Sum (T,R(T,J));
V(I,J) = (1 / 399) * Sum (T,(R(T,I) - ERho(I)) * (R(T,J) - ERho(J)));
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Parameter Rp Pozadovany vynos /150/
Alpha Hladina /0.95/
K Kapital /1000000/
Konstanta Dostatocne velka /10000/
RiskFree Bezrizikovy vynos /0.00144/;

Positive Variables S(T) Pomocne premenne;
Binary Variables Delta(T) Pomocne premenne;
Integer Variables Z(I) Kusy aktiv

z0 Kusy bezrizikoveho aktiva;
Z.up(I) = 4000;
z0.up = K;

Variable Y Pomocna premenna
Nu Pomocna premenna;

Variable Risk Hodnota ucelovej funkcie;

Zdrojový kód optimalizácie pomocou rozptylu:
Equations Rozptyl Ucelova funkcia tj riziko

Obmedzenie Omedzenie pozadovanym vynosom
Xsum Suma X(I)=C(I)*Z(I) je mensia rovna Kapital;

Rozptyl.. Risk =E= Sum ((I,J),C(I) * Z(I) * V(I,J) * C(J) * Z(J)) ;
Obmedzenie.. Sum (I, ERho(I) * C(I) * Z(I)) + RiskFree * z0 =G= Rp;
Xsum.. Sum (I,C(I) * Z(I)) + z0 =L= K;

Model Optim /Rozptyl, Obmedzenie, Xsum/;

Solve Optim Minimizing Risk Using MINLP;

Zdrojový kód optimalizácie pomocou VaR:
Equations Var Ucelova funkcia tj riziko

Omedzenie Omedzenie pozadovanym vynosom
OmdzKonstanta(T) Omedzenie na S
OmdzDelta Omedzenie delty
Xsum Suma X(I) = C(I) * Z(I) je mensia rovna Kapital;

VaR.. Risk =E= Nu;
Omedzenie.. Sum (I,ERho(I) * C(I) * Z(I)) + RiskFree * z0 =G= Rp;
OmdzKonstanta(T).. -Sum (I,R(T,I) * C(I) * Z(I)) - RiskFree * z0 =L= Nu + Konstanta * Delta(T);
OmdzDelta.. Sum (T,Delta(T)) =E= floor((1-Alpha) * 400);
Xsum.. Sum (I,C(I) * Z(I)) + z0 =L= K;

Model Optim /VaR, Omedzenie, Xsum, OmdzDelta, OmdzKonstanta/;

Solve Optim Minimizing Risk Using MIP;
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Zdrojový kód optimalizácie pomocou CVaR:
Equations Cvar Ucelova funkcia tj riziko

Obmedzenie Omedzenie pozadovanym vynosom
Obmdz(T) Omedzenie na S
Xsum Suma X(I)=C(I)*Z(I) je mensia rovna Kapital;

CVaR.. Risk =E= Y + (1 / ((1 - Alpha) * 400)) * Sum (T,S(T));
Obmedzenie.. Sum (I,ERho(I) * C(I) * Z(I)) + RiskFree * z0 =G= Rp;
Obmdz(T).. S(T) =G= -Sum (I,R(T,I) * C(I) * Z(I)) - RiskFree * z0 - Y;
Xsum.. Sum (I,C(I) * Z(I)) + z0 =L= K;

Model Optim /CVaR, Obmedzenie, Obmdz, Xsum/;

Solve Optim Minimizing Risk Using MIP;
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Dodatok D

Zdrojový kód MATLAB

Táto príloha obsahuje zdrojové kódy úloh riešených v programe MAT-
LAB. Uvádzame zdrojový kód pre všetky úlohy riešene pomocou GA a PA
pre každú mieru rizika uvažovanú v tejto práci - rozptyl, VaR a CVaR.

Zdrojový kód PA:

Zdrojové kódy sa nachádzajú na priloženom CD.

Zdrojový kód GA:

Zdrojové kódy sa nachádzajú na priloženom CD.

41



Dodatok E

Rozdelenie mier rizika

V tomto dodatku sú zobrazené rozdelenia mier rizika získané heuristikami
pre jednotlivé úrovne výnosu. Vodorovná os je rozdelená na 100 rovnomer-
ných intervalov, kde prvý interval začína najnižšiou hodnotou a koncový
interval je uzatvorený najvyššou hodnotou účelovej funkcie získanou opa-
kovaným spustením heuristík. Zvislá os údáva počet pozorovaní v danom
intervale.
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