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Wstęp

Stwierdzenie "informacja jest najcenniejszym dobrem" jest powszechnie uważane za

prawdziwe. Owa "cenność" nie jest jedynie abstrakcją, wiążą się z nią rzeczywiste korzyści.

Każda działalność gospodarcza jest nieuchronnie związana z ryzykiem. Posiadanie możliwie

pełnej i dokładnej informacji na temat systemu gospodarczego (mikro- bądź makrosystemu w

zależności od skali działalności gospodarczej) może pomóc osiągnąć zamierzone cele przy

możliwie najniższych kosztach lub stratach. Im dokładniejsza, precyzyjniejsza jest posiadana

informacja o systemie gospodarczym, którym się steruje albo w ramach którego się

gospodaruje, tym lepszy jest wynik końcowy, tym lepszy bilans zysków i strat. Naturalnym

więc sposobem powiększania szans osiągnięcia pożądanych bądź coraz lepszych wyników

końcowych jest poszerzanie informacji o systemie (estymacja parametrów, identyfikacja,

uczenie się). Idee te po raz pierwszy pojawiły się nie w naukach ekonomicznych, lecz w

automatyce i uzyskały swój najpewniejszy kształt w teorii sterowania adaptacyjnego i

dualnego. "Układy adaptacyjne stanowią grupę układów sterowania, ..w.których właściwości

(charakterystyki) dynamiczne (pochodzące z identyfikacji) są dostosowywane do aktualnych

warunków pracy systemu, zmieniających się w sposób nieprzewidziany a piori "(patrz [22], s.

171). Innymi słowy, gdy warunki pracy systemu ulegają zmianom, algorytm, za pomocą

którego steruje się systemem, stale się przystosowuje (adaptuje) do tych zmian. Sterowanie, w

którym sygnał sterujący ma charakter dwoisty: w pewnym sensie jest badającym, w znacznym

zaś stopniu kierującym, aby doprowadzić obiekt do żądanego stanu, jest nazywane

sterowaniem dualnym. Układy sterowania dualnego są to układy o niepełnej informacji

początkowej o systemie, w których odbywa się proces aktywnego gromadzenia informacji

przebiegający w sposób statystycznie. optymalny. "Niepełna informacja o obiekcie zawarta jest

w charakterystykach rozkładów prawdopodobieństwa. Powyższe rozkłady w miarę badania

obiektu coraz dokładniej charakteryzują jego właściwości. Polega to na stopniowej zmianie

rozkładów prawdopodobieństwa a posteriori oraz skupianie się ich (rozkładów) w pobliżu

rzeczywistych charakterystyk obiektu" (patrz [20], s. 369). Pierwotne, złożone zadanie

sterowania adaptacyjnego jest rozważanym i analizowanym do dzisiaj i nierozwiązanym w

pełni (na gruncie teoretycznym) ciągle atrakcyjnym i przyciągającym uwagę badaczy

problemem (istnieje na ten temat ogromna 'literatura na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat,



poczynając od A. A. Feldbauma [20], R. Kulikowskiego [39], J. Gutenbauma[22], a kończąc

na najnowszych pracach V. E. Beneśa, R. W. Rishela [11], R. W. Rishela [52], R. W. Rishela,

L Hariisa [53], l. Karatzasa [27]).

W działalności gospodarczej pozyskanie dokładniejszej informacji ma na celu redukcję

ryzyka. W rozważaniach poczynionych w pracy uwzględniać będziemy następujące aspekty

ryzyka: niepewność oraz stosunek inwestora do ryzyka. .Podstawowym i najważniejszym

czynnikiem generującym niepewność w działalności gospodarczej jest czynnik czasu. Po

pierwsze, rzeczywistość gospodarcza nie jest statyczna, przeciwnie, zmienia się z czasem.

Zmiany dotyczą zarówno skali makro (związanej głównie z polityką państwa), jak i skali mikro

(wyznaczonej poprzez działalność podmiotów indywidualnych). Po drugie, w działalności

podmiotów ... pojawiają się opóźnienia i odroczenia czasowe, nieuchronne następstwa

wszelkiej aktywności gospodarczej. Opóźnienia mogą występować zarówno po stronie

przychodów, jak i ponoszonych kosztów. Ogólniej można powiedzieć, że ich rozłożenie w

czasie różni się od zaplanowanego" (patrz [3]). Źródłem niepewności jest więc czas i

środowisko zewnętrzne, w którym zachodzą procesy niemożliwe do dokładnego

przewidywania i kontroli, natomiast możliwe do oszacowania. Ryzyko podejmowanych decyzji

w sytuacjach z identycznym poziomem niepewności może być różne dla różnych inwestorów.

Zależy ono od skłonności decydenta do podejmowania działań ryzykownych uwarunkowanej

przesłankami psychologicznymi. A zatem ryzyko można określić jako możliwość wystąpienia

efektu działania niezgodnego z oczekiwaniami. Efekt tego działania może być zarówno gorszy

niż oczekiwany (zagrożenie), jak i lepszy niż oczekiwany (szansa).

Praktyka gospodarcza odnośnie redukcji ryzyka podejmowanych decyzji rozwija się

przede wszystkim w kierunku systemu ubezpieczeń. Również rynek informacji .należy do rynku

"redukcji ryzyka". Spowolniony rozwój rynku informacji związany jest z wieloma problemami,

dotyczącymi jego funkcjonowania. Z tymi trudnościami próbowali się zmierzyć wybitni

badacze, między innymi Kenneth J. Arrow [2]. Jeden z problemów wymienionych przez

Arrowa polegał na niemożliwości wyceny informacji bez jej ujawnienia. Wycenić potencjalną

wartość przedmiotu transakcji można poprzez jego obejrzenie czy wypróbowanie lub w

przypadku usług poprzez zapoznanie się z warunkami ich świadczenia, bez dokonywania samej

transakcji. Po obejrzeniu lub zapoznaniu się z przedmiotem transakcji informacja zostaje

ujawniona, co może powodować trudności z uiszczeniem opłaty. Mimo to Arrow nie widział

zadowalającego rozwiązania odnośnie zasad funkcjonowania rynku informacji. Model

umożliwiający redukcję ryzyka przez zakup informacji został zaproponowany w pionierskich

2



pracach T. Baneka [3]-[5] oraz w kontynuacjach T. Banek [6], T. Banek, P. Kowalik [9], T.

Banek, P. Kowalik, E. Kozłowski [7]-[8], T. Banek, E. Kozłowski [10], [70]. W powyższych

pracach przedstawione są (por. [3]-[5], [6]) modele wyceny informacji bez jej ujawnienia.

Przedmiotem transakcji jest rozkład stóp zwrotu z inwestycji, który byłby ujawniany po

uiszczeniu opłat.

W roku 1952 opublikowano artykuł H. M. Markowitza pt. Portfo/io Se/ection, który

dał początek rozwoju całej teorii portfela. Klasyczne modele konstrukcji portfeli

inwestycyjnych (patrz [29], [44], [57], [65], [83]) biorą pod uwagę dwie podstawowe

charakterystyki każdego instrumentu finansowego - oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko.

Ryzyko można określać jako zróżnicowanie możliwych stóp zwrotu względem oczekiwanej

stopy zwrotu. Im większe jest to zróżnicowanie, tym większe jest ryzyko. W niektórych

modelach za miarę ryzyka przyjmuje się wariancję lub odchylenie standardowe stóp zwrotu z

inwestycji w instrumenty finansowe (modele Markowitza [44]). W innych modelach ryzyko

(model Roya [57]) jest zdefiniowane jako prawdopodobieństwozdarzenia, że zysk z inwestycji

będzie niższy niż wymagany przez inwestora. Racjonalne zachowanie inwestora polega na

maksymalizacji zysku .i minimalizacji ryzyka, innymi słowy - inwestor powinien nabyć

instrument finansowy lub zbudować portfel inwestycyjny o największej oczekiwanej stopie

zwrotu i najmniejszym ryzyku (np. najmniejszym odchyleniu standardowym). W większości

przypadków zasada maksymalizacji zysku i minimalizacji ryzyka nie może być stosowana w

bezpośredniej postaci, ponieważ na rynkach kapitałowych przeważnie instrumenty finansowe o

wysokiej stopie zwrotu charakteryzująsię wysokim ryzykiem.

Zgodnie z poczynionymi rozważaniami, inwestycje, a w szczególności inwestycje w

papiery wartościowe obarczone są nieuniknionym ryzykiem związanym z niepewnością co do

przyszłych stóp zwrotu. Modele spotykane dotychczas w literaturze (Roya, Markowitza,

Telsera) można generalnie scharakteryzować jako dążenie do osiągnięcia jak najwyższych

zysków przy jak najmniejszym ryzyku. Mają one jednak jedną wspólną cechę: traktują

informację jako element dany i statyczny. Inaczej mówiąc, nie biorą pod uwagę możliwości

powiększania informacji na przykład poprzez zakup (wywiad gospodarczy, usługi analityków,

ekspertów, doradców inwestycyjnych) jeszcze przed podjęciem właściwej decyzji

inwestycyjnej. Jest to założenie upraszczające w porównaniu z rzeczywistością.



Poniżej przedstawiam idee rozszerzerua klasycznych modeli konstrukcji portfeli

inwestycyjnych o aspekt zakupu informacji, pochodzące z monografii T. Banka [3], które

eliminują wyżej omówionąwadę (nie traktują informacji jako element dany i statyczny).

Inwestor dysponuje początkowym kapitałem i dokonuje konstrukcji portfela

inwestycyjnego według określonego kryterium. Przed dokonaniem właściwej decyzji ma

możliwość zakupu informacji dotyczącej wektora losowych stóp zwrotu z inwestycji w

poszczególne instrumenty finansowe. Innymi słowy, może sięgnąć do opinii analityków,

ekspertów, doradców inwestycyjnych, którzy szacując rozkłady prawdopodobieństwa stóp

zwrotu wykorzystują techniki analizy technicznej i fundamentalnej w odniesieniu do spółek

podlegających obrotowi giełdowemu, sektorów, w których te spółki się znajdują, a szerzej

branż zawierających te sektory, wreszcie całej gospodarki. Inwestor, dokonując zakupu

informacji, dostaje od sprzedawcy informacji bardziej skoncentrowany rozkład wektora

losowego stóp zwrotu z inwestycji w poszczególne aktywa. Zarówno otrzymanie nowej

informacji, jak i jej przetworzenie wymaga finansowania, jest zatem przedsięwzięciem

kosztownym. Im dokładniejsza będzie analiza sporządzona przez ekspertów, tym trafniejsze

będą ich prognozy, jak również bardziej kosztowne. Tak więc inwestor w trakcie procesu

decyzyjnego, wydając na zakup informacji coraz większą ilość pieniędzy, dostaje w zamian.,

lepsze oszacowania parametrów rozkładu, natomiast mniej pieniędzy mu pozostaje na

dokonanie konstrukcji portfela. Powstaje w związku z tym pytanie, czy da się znaleźć "złoty

środek" pomiędzy nakładami poniesionymi w czasie trwania procesu zakupu informacji, a

redukcją ryzyka uzyskaną dzięki temu zakupowi.

Modele konstrukcji portfeli inwestycyjnych rozważane w monografii [3] oraz w

pracach [7]-[9], [32] uwzględniały komplet informacji dostępnych decydentowi przed

podjęciem decyzji, pozwalały na stworzenie określonego planu działania oraz na wstępną

ocenę możliwych do osiągnięcia efektów (modele planistyczne). Przede wszystkim dawały

odpowiedź na pytanie: czy w ogóle warto dokonywać zakupu informacji. Jeżeli odpowiedź

była twierdząca, to określały kwotę, jaką można by przeznaczyć na takiego rodzaju

przedsięwzięcie.

Niniejsza praca jest kontynuacją problematyki związanej z zakupem informacji przez

inwestora w trakcie realizacji procesu decyzyjnego zapoczątkowanej w [3] oraz próbą

odpowiedzi na pytanie: jak wykorzystać informację napływającą do inwestora. W trakcie

realizacji procesu decyzyjnego dowiemy się:

- kiedy zatrzymać proces zakupu informacji == ile wydać na zakup informacji;
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- jak inwestowaćw dostępne na rynku papiery wartościowe.

Nawet jeśli instytucje i systemy finansowe nie są jeszcze w pełni rozwinięte oraz

zastosowanie / działanie / modeli operacyjnych przedstawionych w [3], [10] wykracza poza

obecny zakres otoczenia prawno-finansowego, to niemniej jednak modele te mogą być

wykorzystane do dalszego rozwoju rynków kapitałowych, a mianowicie do utworzenia

podmiotu gospodarczego.izwanego sprzedawcą informacji.

Operacyjne modele konstrukcji portfela inwestycyjnego z uwzględnieniem zakupu

informacji rozważane w tej pracy są daleką i uproszczoną wersją znanych w teorii sterowania

zadań sterowania adaptacyjnego i sterowania dualnego. Wspomniane uproszczenie polega na

możliwości dekompozycji zadania na dwa rozłączne (w różnych sekwencjach czasowych)

zadania: powiększania informacji (uczenia się, estymacji) oraz działania (sterowanie,

konstrukcja portfela optymalnego według określonego kryterium). W rozważanym przypadku

informacja początkowa o rozkładzie wektora losowego stóp zwrotu w poszczególne

instrumenty finansowe jest uzupełniana informacją pochodzącą od sprzedawcy (w trakcie

realizacji procesu decyzyjnego) oraz na bieżąco jest wykorzystywana do konstrukcji portfela

inwestycyjnego.

W rozdziale I wymieniono najważniejsze fakty związane z rozwojem klasycznej teorii

inwestowania, przedstawiono. niektóre modele wyboru portfeli inwestycyjnych oraz

przytoczono podstawowe pojęcia dotyczące teorii informacji.

Od rozdziału II rozwijamy główny temat tej pracy. Najpierw omówione są

podstawowe założenia dotyczące obrotu informacją. Następnie rozważane są trzy modele

operacyjne, które uwzględniają informację udostępnianą decydentowi w trakcie realizacji

procesu decyzyjnego za odpowiednią opłatę. Jeden z prezentowanych modeli, uogólniony

model Roya-Banka, polega na wyznaczeniu takiego momentu zatrzymania procesu zakupu

informacji, dla którego prawdopodobieństwo, że maksimum funkcji użyteczności przekroczy

wymagany poziom aspiracji, jest największe. Drugi z prezentowanych modeli, model Roya

Banka, jest rozszerzeniem klasycznego modelu Roya o aspekt zakupu informacji. Ten model

jest opisany w monografii [3] pod nazwą OP-PROB. Polega on na tym, że decydent,

otrzymując od sprzedawcy informacji bardziej skoncentrowany rozkład, inwestuje w akcje o

największej stopie zwrotu. W rozważanym przypadku wybiera on portfel o największym

prawdopodobieństwie osiągruęcia zysku, sprawdzając wszystkie możliwe momenty

zatrzymania procesu zakupu informacji. Dokładny przepis funkcjonowania powyższego
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modelu jest przedstawiony w pracy T. Banek , E. Kozłowski [la]. Trzeci z prezentowanych

modeli decyzyjnych, model Banka, jest opisany w [3] na stronie 201. W omawianym modelu

decydent dokonuje konstrukcji portfela maksymalizując swoją funkcję użyteczności oraz chce

zainwestować posiadany kapitał tak, aby średnia użyteczność z portfela była jak największa po

wszystkich momentach zatrzymania procesu zakupu informacji.

W rozdziale III przedstawione zostały rozwiązania dyskretnych wersji omówionych

modeli operacyjnych. W tym celu zostały wykorzystane optymalne zasady stopowania

losowych ciągów Markowa [88]. Zasady owe są również stosowane w modelach wyceny

instrumentów finansowych [68], [77], [80], [84]-[87].

W rozdziale IV modele przetestowano przy użyciu danych rzeczywistych

pochodzących z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Otrzymane wyniki (przy

wszelkich niezbędnych zastrzeżeniach) wskazują na to, że zastosowanie rozważanych modeli

do usprawnienia funkcjonowania rynku informacji może mieć pozytywne skutki dla

inwestorów.

W rozdziale V pokazano zachowanie zbiorów możliwych portfeli inwestycyjnych dla

momentów, w których inwestor ma możliwość dokonania zakupu informacji. Powyższe zbiory

są przedstawiane w układach zysk-ryzyko i użyteczność-ryzyko. W zależności od położenia

zbiorów możliwych portfeli inwestycyjnych inwestor może odpowiedzieć na pytanie: czy

warto inwestować dalej w informację sprzedawaną przez analityków, a więc czy się opłaca

dokonać zakupu następnej "porcji informacji" w celu dalszej częściowej redukcji ryzyka i

poprawienia komfortu psychicznego decydenta.
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l. Podstawowe zagadnienia dotyczące portfeli inwestycyjnych i informacji

1.1 Rozwój teorii nowoczesnego inwestowania

Współczesna teoria wyboru portfeli inwestycyjnych uwzględnia dwie najważniejsze

charakterystyki: stopę zwrotu i ryzyko. Ilościowa analiza podstawowych parametrów procesu

inwestycyjnego pozwala budować oraz rozwiązywać modele dotyczące konstrukcji

optymalnych portfeli według określonych kryteriów. Istnienie dostatecznie dobrze

opracowanych metod optymalizacyjnych oraz rOZWInIęCIe narzędzi obliczeniowych

(komputerów, programów itd.) pozwala na realizację w praktyce nowoczesnych metod

konstrukcji portfeli inwestycyjnych, w skład których wchodzą dziesiątki, setki różnego rodzaju

aktywów. Chociaż proces tworzenia współczesnej teorii inwestycji jeszcze do końca nie jest

uformowany i nadal toczą się dyskusje dotyczące podstawowych zasad i wyników, to wpływy

tej teorii w świecie finansów stale rosną. Obecnie dowolny podręcznik z teorii finansów,

zarządzania finansami w większym lub mniejszym stopniu przedstawia podstawowe zasady

teorii inwestowania.

Początki współczesnej teorii inwestowania sięgają lat pięćdziesiątych :xx wieku. W

roku 1952 w artykule Harry Markowitza Portfolio Selection (patrz [44]) po raz pierwszy

zaproponowano matematyczny model konstrukcji portfela inwestycyjnego oraz pokazano, w

jaki sposób można skonstruować rodzinę portfeli inwestycyjnych, z których każdy

charakteryzuje się najniższym poziomem ryzyka przy ustalonym poziomie oczekiwanej stopy

zwrotu. H. Markowitz dokonał formalizacji terminów: stopa zwrotu i ryzyko jako pojęć

teoretyczno-probabilistycznych. To pozwoliło mu określić zadanie dotyczące wyboru

optymalnej strategii inwestycyjnej w języku matematycznym - jako zadanie programowania

kwadratowego.

Markowitz twierdzi, że całkowita inwestycja w papier wartościowy o największej

oczekiwanej stopie zwrotu nie jest działaniem racjonalnym, ponieważ typowy inwestor chce

aby dochód był jak największy, a jednocześnie najbardziej wiarygodny, o ile jest to możliwe.

Decydent powinien więc dążyć do maksymalizacji oczekiwanego dochodu i minimalizacji

ryzyka. Tym samym ma dwa sprzeczne cele, które powinny być zbalansowane. Podejście

Markowitza do powyższego problemu było następujące: szukamy portfela, który ma
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najmniejsze ryzyko inwestycyjne przy określonym poziomie dochodu. Jeżeli miarą ryzyka

portfela jest wariancja, to omówiony problem można przedstawić w postaci:

min xT OX (l. 1)
o~(x,j)~[ -
(x,m)~z

gdzie j = col(I, ...,I), natomiast m i Q - wektor oczekiwanych stóp zwrotu i odpowiednio

macierz kowariancji. Szukany portfel x E R" jest portfelem o najmniejszym ryzyku

inwestycyjnym przy jednoczesnym gwarantowanym dochodzie z i nazywany jest klasycznym

portfelem Markowitza. Algorytm rozwiązywania zadania programowania kwadratowego (l. 1)

można znaleźć w pracy H. Markowitza [45], a także w [83] (s. 221-226) oraz [24] (s. 456

460). Po opublikowaniu swojej pracy Markowitz ciągle zajmował się udoskonaleniem

rozwojem zaproponowanego modelu konstrukcji portfeli inwestycyjnych. (patrz [46], [47]).

Ukazały się również inne prace, które wskazywały na nieadekwatność określenia

ryzyka wyłącznie za pomocą wariancji lub odchylenia standardowego, wynikającą z

asymetryczności rozkładów stóp zwrotu. Autorzy proponowali wzięcie pod uwagę wyższych

momentów losowych stóp zwrotu (np. współczynnika skośności) (patrz [58], [67]) lub

określenie ryzyka za pomocą semiwariancji (patrz [30], [33], [47]). Informacje o niektórych

problemach statystycznych związanych z 'zastosowaniem kryteriów MY (mean-variance,

wartość oczekiwana-wariancja) do zarządzania portfelem inwestycyjnym można znaleźć w

[16], [21].

Pierwsza praca Markowitza me zwróciła na siebie uwagi wśród ekonomistów

teoretyków i praktyków. Na realizację jego idei nie pozwoliła duża złożoność obliczeniowa,

zwłaszcza jeżeli wziąć pod uwagę technologie dostępne w czasach gdy została opublikowana.

Właśnie złożoność obliczeniowa stała się jednym z powodów, dla których badacze próbowali

oraz próbują udoskonalić bądź zastąpić model Markowitza. Przykłady takich modeli można

znaleźć w pracach [31], [46], [47].

W roku 1963 uczeń H. Markowitza William Sharpe (patrz [59]) zaproponował model

jednowskaźnikowy rynku (single-index model), w którym po raz pierwszy zostały określone

współczynniki alfa i beta akcji. Przyjmuje się, że kształtowanie się stóp zwrotu akcji jest

zdeterminowane działaniem czynnika odzwierciedlającego zmiany na rynku kapitałowym

(stopa zwrotu portfela rynkowego). Uważa się, że portfel służący do wyznaczenia indeksu

giełdowego może być traktowany jako substytut portfela rynkowego. Co więcej, zakłada się

że zależność stopy zwrotu akcji od stopy zwrotu portfela rynkowego (indeksu giełdowego)

jest liniowa:
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R· = a. + p.RLf + s.l l l lV.J 1

gdzie R, - stopa zwrotu i - tej akcji, Rlvf - stopa zwrotu indeksu giełdowego, aż, Pi

współczynniki równania, e, - składnik losowy. Na zmianę stopy zwrotu akcji wpływają dwa

typy zdarzeń. Jeden z nich ma charakter makroekonomiczny i dotyczy zmiany stopy inflacji,

stóp procentowych banku centralnego, ogólnoświatowej zmiany cen nośników energii itd.,

wywierających wpływ na działające na rynku firmy, na całą gospodarkę, a jednocześnie na

wyniki indeksu giełdowego. Drugi natomiast ma charakter mikroekonomiczny i ogranicza się

do jednej firmy, obejmuje na przykład wdrożenie nowej technologii, strajk, zmianę w składzie

zarządu itd. Ten typ zdarzeń rzutuje na kształtowanie się składnika losowego. Składniki

losowe dla poszczególnych firm nie są ze sobą skorelowane. Przeto wariancja portfela

x =CO/(Xl""Xn )

Całkowite ryzyko (total risk) portfela jest sumą dwóch składników. Pierwszy składnik jest to

ryzyko systematyczne (systematic risk), które zależy od wariancji indeksu giełdowego

(portfela rynkowego). Drugi składnik określany jest jako ryzyko specyficzne (specijic risk) i

jest mierzone wariancją resztową portfela. Ryzyko specyficzne może być zredukowane

(wyeliminowane) poprzez konstrukcję portfela o większej ilości różnorodnych aktywów.

Wykorzystując model jednowskaźnikowy rynku, W. Sharpe zaproponował łatwiejszy

model wyboru portfela inwestycyjnego, który sprowadzał zadanie programowania

kwadratowego (model Markowitza) do zadania programowania liniowego (patrz [60], [61]).

Posunięcie to ułatwiło wykorzystanie teorii portfelowej w praktyce, nawet w przypadkach

dużej zbiorowości papierów wartościowych.

W dzisiejszych czasach model Markowitzawykorzystywany jest w pierwszym stadium

konstrukcji portfela inwestycyjnego, a mianowicie do podziału kapitału względem różnego

rodzaju aktywów (asset allocationy. akcji, obligacji, nieruchomości itd. Modelem jedno

wskaźnikowym Sharpa inwestorzy posługują się w drugim etapie, gdy kapitał, inwestowany w

określony segment rynku, dzielony jest pomiędzy określonymi aktywami danego segmentu.

Ograniczeniem modelu jednowskaźnikowego było założenie, że wielkość stopy zwrotu

z akcji zależy tylko od jednego wskaźnika makroekonomicznego. Naturalnym rozszerzeniem

stały się modele wielowskaźnikowe, w których niezależnymi zmiennymi mogą być: indeks

giełdowy (portfel rynkowy), wskaźnik tempa wzrostu gospodarczego, stopa inflacji, kurs
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walutowy itd. Algorytmy (sposoby) konstrukcji optymalnych portfeli inwestycyjnych

wykorzystujące model jednowskaźnikowy można znaleźć w pracy [17], natomiast model

wielowskaźnikowy dla dużej zbiorowości aktywów w [51].

Wpływ teorii Markowitza znacząco zwiększył się pod koniec lat 50. i na początku 60.

po ukazaniu się pracy J. Tobina (patrz [66]). Zaproponował on włączenie do portfela

inwestycyjnego aktywów pozbawionych ryzyka. Podstawowym obiektem jego badań był

podział kapitału na dwie składowe: gotówka i papiery wartościowe. Główną tematyką badań

Tobina była analiza czynników, które zmuszają inwestorów do konstrukcji portfeli

inwestycyjnych, zamiast trzymania kapitału w jednej formie (np. lokata terminowa). Podejście

Markowitza polegało zaś nie na ekonomicznej analizie postulatów teorii, a na matematycznej

analizie ich konsekwencji oraz opracowaniu algorytmów niezbędnych do rozwiązywania zadań

optymalizacyjnych. Być może z tego powodu J. Tobin otrzymał nagrodę Nobla o 9 lat

wcześniej (1981) niż H. Markowitz i W. Sharpe (1990).

W latach 1964 - 1966 ukazują się trzy prace wybitnych badaczy: W. Sharpe (1964), J.

Lintener (1965), J. Mossin (1966), dotyczące wyceny aktywów rynku kapitałowego CAPM

(Capital Asset Pricing Model) (patrz [62], [41]-[42], [49]). Załóżmy, że wszyscy inwestorzy

posiadają tę samą informację, identycznie określają stopę zwrotu i ryzyko poszczególnych akcji

oraz istnieje na rynku instrument pozbawiony ryzyka o ustalonej stopie zwrotu, względem

którego są szacowane charakterystyki aktywów. Załóżmy również, że dokonują oni

konstrukcji optymalnych portfeli inwestycyjnych w myśl teorii Markowitza, starają się

podejmować racjonalne decyzje oraz chcą uniknąć negatywnego dla nich rozwoju zdarzeń.

Powstaje wówczas pytanie, jaka jest wypadkowa działań wszystkich racjonalnych inwestorów

oraz jak kształtować się będą ceny instrumentów finansowych na rynku kapitałowym.

Podstawowym wynikiem CAPM jest określenie liniowej zależności pomiędzy oczekiwaną

stopą zwrotu a ryzykiem, opisywanej za pomocą modelu jednowskaźnikowego. Okazuje się

również, że do konstrukcji portfela inwestor powinien brać pod uwagę tylko ryzyko

systematy;czne, ilościowo określane przez współczynnik beta, ponieważ ryzyko

niesystematyczne może być wyeliminowane poprzez konstrukcję portfela optymalnego

(rynkowego). Prace Sharpa W. i Lintnera J. są porównane w [18].

W roku 1977 CAPM został poddany krytyce w pracy Richarda Rolla (patrz [54]). Roll

wyraził opinię, że CAPM należy odrzucić, ponieważ nie można go empirycznie sprawdzić.

Pytanie oweryfikowalność CAPM powoduje ostre dyskusje po dzień dzisiejszy. W tym samym

czasie Steve Ross (patrz [56]) zaproponował alternatywny model wyceny dóbr kapitałowych,
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zwany modelem arbitrażowymAPT (Arbitrage Pricing Model). Zgodnie z założeniem lezącym

u podstaw powyższego modelu, stosunek pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu i ryzykiem

powinien być taki, żeby żaden inwestor nie mógł otrzymać nieograniczonego zysku z zawartej

transakcji. APT oparte jest na prawie jednej ceny, które głosi, że to samo dobro nie może być

sprzedawane po dwóch różnych cenach. Gdyby tak było, to wówczas pojawiliby się

arbitrażyści, którzy kupowaliby dobro po niższej cenie i sprzedawaliby po wyższej. Działalność

arbitrażystów spowodowałaby zrównanie się cen na różnych rynkach, co potwierdza działanie

prawa jednej ceny. Zasadę braku arbitrażu można porównać do niemożliwości skonstruowania

finansowego perpetuum mobile, tzn. urządzenia, które by bez żadnego ryzyka wyciągało

pieniądze z rynku finansowego. Model APT jest oparty na modelu wielowskaźnikowym, w

którym zakłada się, że stopa zwrotu aktywa zależy od pewnej ilości czynników losowych (np.

indeksu portfela rynkowego, ceny ropy itd.)

R, =aż + PilF1 + Pż2F2 + ... + PinFn + &i

gdzie R, - stopa zwrotu i -tej akcji, Fj - j-ty czynnik, aż -wyraz wolny, Pij - współczynnik

wrażliwości i-tej akcji względem j-go czynnika, e, - składnik losowy. Roll i Ross twierdzą, iż

powyższa teoria w zasadzie może być sprawdzona empirycznie (patrz [55]).

Ubezpieczenie przyszłych wyników finansowych poprzez stosowanie tzw.

instrumentów pochodnych, kontraktów gwarantujących cenę wykonania określonych

transakcji w przyszłości, również prowadzi do zmniejszenia ryzyka. Przykładami takich

instrumentów są kontrakty forward i futures, kontrakty zamiany (swap) lub opcje. Hipoteza o

efektywności rynku 'oraz związany z nią model "przypadkowego błądzenia" rynkowych cen

aktywów posłużyły do tego, aby zastosować w matematyce finansowej dynamiczne

teoretyczno-probabilistyczne modele, które są oparte na teorii procesów stochastycznych. W

roku 1973 Myron Scholes i Fisher Black (patrz [15]) zaproponowali probabilistyczny model

wyceny opcji, który oparty jest na możliwości dokonania całkowicie zabezpieczonej pozycji

(riskless hedgedposition) poprzez równoczesne zajęcie pozycji w opcji (sprzedaży lub kupna)

oraz akcji, na którą opcję tę wystawiono. Prace Blacka i Scholesa oraz związana z powyższą

tematyką praca Roberta Mertona (patrz [48]) poszerzyły możliwości zarządzania ryzykiem

oraz znalazły uznanie nie tylko wśród teoretyków, ale również wśród praktyków. Schematy

konstrukcji strategii zabezpieczających od razu znalazły swoje zastosowanie w praktyce.

Warto dodać, że na lata 70. ubiegłego stulecia przypada "gwahowny" rozwój rynku

instrumentów pochodnych. Trzy lata po otwarciu w 1973 r. CBOE (Chicago Board ofOptions
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Exchange) liczba codziennie zawieranych na niej kontraktów wzrosła powyżej 100 razy (patrz

[74]).

Ze stosowaniem odpowiednich strategii na rynku wiąże SIę pojęcie efektywności

rynku (market efficiencyy. Rozważmy taką sytuację:

1. wszyscy inwestorzy mają dostęp do bieżącej informacji

2. wszyscy inwestorzy są profesjonalnymi analitykami

3. wszyscy usiłują zidentyfikować niewłaściwiewycenione papiery wartościowe oraz

niezwłoczniezawierająwłaściwe transakcje, wpływając tym samym na cenę akcji.

Według koncepcji E. Fama [19], rynek jest efektywny, jeżeli cała dostępna informacja o

instrumencie finansowym jest odzwierciedlana w jego cenie. Co więcej, jeżeli cała informacja

jest szybko i obiektywnie odzwierciedlana w cenach instrumentów finansowych, to żaden z

inwestorów za pomocą jakiejkolwiek analizy papierów wartościowych nie osiągnie przewagi

nad innymi. Od strony formalnej pojęcie efektywności rynku powinno być rozpatrywane w

zależności od informacji otrzymywanej poprzez rynek oraz jego uczestników. Wyróżnia się

trzy formy hipotez o efektywności rynku (wyodrębnione po raz pierwszy przez E. Fama [19]),

zakładające różne typy informacji (patrz również [23], [25], [83]):

• Hipoteza o słabej efektywności rynku (weak form efficiency) głosi, że kursy powinny

odzwierciedlać wszystkie informacje, które są zawarte we wcześniejszych notowaniach cen.

Przypuśćmy na przykład, że notowania cen akcji wykazują pewne wahania okresowe

polegające na tym, że kursy akcji spadają w ostatnim dniu roku, w którym odbywa się sesja, a

następnie rosną w pierwszym dniu kolejnego roku. Jeśli hipoteza o słabej efektywności rynku

jest prawdziwa, rynek rozpozna tę prawidłowość i wyeliminuje opisane wahania cen. W

praktyce oznacza to, że analiza techniczna kształtowania się cen akcji w przeszłości

wypracowanie pewnych strategii obrotu nie przyniosą ponadprzeciętnych dochodów.

• Hipoteza o średniej efektywności rynku (semistrog form efficiency) głosi, że ceny

papierów wartościowych powinny odzwierciedlać wszystkie publicznie dostępne informacje.

Są to nie tylko informacje zawarte w szeregach czasowych notowań cen akcji, ale również

informacje zawarte w raportach finansowych spółki i sprawozdaniach kontrahentów,

informacje dotyczące stanu gospodarki oraz wszelkie inne dostępne dane wywierające wpływ

na wartość akcji. W praktyce oznacza to, że stosowanie analizy technicznej i analizy

fundamentalnej spółek emitujących akcje nie powinno przynieść ponadprzeciętnychdochodów.

• Hipoteza o silnej efektywnoset rynku (strong form efficiency) głosi, że ceny papierów

wartościowych powinny odzwierciedlać wszystkie informacje. Chodzi tutaj zarówno o
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informacje dostępne publicznie, jak i publicznie niedostępne oraz poufne. Jeśli rynek jest silnie

efektywny, to wszystkie dostępne informacje o akcji są natychmiast odzwierciedlane w

bieżącej cenie akcji. Tak więc wysiłki w celu zdobycia poufnych informacji nie mogą

doprowadzić do lepszych wyników w grze giełdowej. Jeśli rynek jest silnie efektywny, to

wiedza w zakresie inwestowania jest bezwartościowa,ponieważ żadne sposoby poszukiwania i

przetworzenia informacji nie zapewnią osiągnięcia ponadprzeciętnych dochodów.

Debata na temat efektywności rynków kapitałowych stworzyła wiele badań

empirycznych, za pomocą których da się określić ilość i jakość informacji odzwierciedlanych w

cenach instrumentów finansowych. Początkowo sądzono, że efektywność rynku kapitałowego

jest dość wysoka. Z czasem okazało się, że, w miarę jak budowano lepsze i dokładniejsze bazy

danych oraz udoskonalano techniki analiz statystycznych, istnieje wiele luk w hipotezie o silnej

efektywności rynku. Rezultaty testów przeprowadzonych na rynkach światowych wskazują, że

należy skłaniać się do akceptacji hipotezy o słabej efektywności, natomiast odrzucać hipotezę o

silnej efektywności (patrz [23], [25]). Obecnie przeważa pogląd, że chociaż rynek jest bardziej

efektywny niż przed publikacją Fama, to w cenach papierów wartościowych nie są

odzwierciedlane wszystkie dostępne informacje. Zwiększanie się efektywności rynku jest

niewątpliwie związane z gwałtownym rozwojem technologii informatycznych w ostatnich

latach XX wieku.

Jeżeli hipoteza o słabej lub średniej efektywności rynku jest prawdziwa, to na

podstawie zestawu informacji dostępnych w danym momencie (informacje o wcześniejszych

notowaniach lub wszystkie publicznie dostępne informacje odpowiednio) niemożliwe jest

rozróżnienie inwestycji korzystnych od mniej korzystnych. Inwestycją korzystniejszą

nazywamy inwestycję o wyższej oczekiwanej lub zrealizowanej stopie zwrotu w danym okresie

od stopy zwrotu możliwej do uzyskania przy przyjętych założeniach co do kształtowania się

struktury cen akcji na rynku. Jednym z testów dotyczących efektywności rynku jest

sprawdzenie, czy zastosowanie określonych reguł lub jakiejś strategii w trakcie dokonywania

transakcji umożliwiało w przeszłości uzyskanie korzystniejszych stóp zwrotu. Jeżeli rynek

naprawdę jest efektywny, to zastosowanie określonej strategii powinno okazać się pod tym

względem zawodne. Richard Haugen w monografii pt. Teoria nowoczesnego inwestowania

zwrócił uwagę na to, że przy analizowaniu skuteczności przyjętej strategii ważne jest także

uwzględnienie kosztów związanych z dotarciem do potrzebnych informacji oraz ich

przetworzeniem, a także kosztów związanychz przeprowadzeniem transakcji giełdowych bądź

też podatków od zysków kapitałowych. Niestety kwestia kosztów związanych z uzyskaniem

13



informacji niezbędnej do podjęcia prawidłowej decyzji nie została szerzej rozwinięta, niemniej

jednak koszty te nie powinny być pomijane. Ponieważ może się okazać tak, że stosowanie

określonych reguł lub jakichś strategii inwestycyjnych w przeszłości umożliwiałoby uzyskanie

korzystniejszych stóp zwrotu, to po uwzględnieniu wszystkich kosztów reguła ta traci swoją

skuteczność, czyli nie przynosi dodatkowych zysków.

Gdyby jednak udało się określić strategię zawierania transakcji, która zapewnia

korzystniejsze stopy zwrotu, to oznaczałoby to, iż rynek zachowuje się nieefektywne w

stosunku do zestawu informacji stanowiących podstawę ustalenia strategii. Ceny papierów

wartościowych nie odzwierciedlają więc wszystkich dostępnych informacji, co umożliwia

inwestorom konstrukcję portfeli o wyższych stopach zwrotu. Nie powinny być dostrzegalne

różnice pomiędzy efektywnością portfeli dobrze zorientowanych inwestorów. Nawet jeżeli

niektórzy z nich odznaczają się wyższą inteligencją lub dysponują większymi zasobami, to przy

założeniu efektywności rynku ani zdolności, ani kapitał nie pomogą im w odnalezieniu

niedowartościowanych lub przewartościowanych walorów.

Reasumując, widzimy, że poziom efektywności rynku ma decydujące znaczenie przy

określeniu prób osiągnięcia przez inwestorów jak najwyższego zysku przy jak najmniejszym

ryzyku. Jeżeli rynek jest efektywny, to inwestycja w poszerzenie wiedzy dotyczącej walorów

nie jest działaniem racjonalnym, ponieważ wszelkie istotne informacje znajdują

natychmiastowe odbicie w cenach papierów wartościowych i nie pozwalają na osiągnięcie

korzystniejszych wyników. W rzeczywistości jednak pełna wiedza o wszelkich zjawiskach,

które mogą wpłynąć na stan rynku, jest poza zasięgiem jakiegokolwiek inwestora, co

powoduje, że w rynku uczestniczą lepiej i gorzej poinformowani gracze. Otrzymanie

korzystniejszych efektów w grze giełdowej może być spowodowane nie tylko szczęściem

gracza, ale również wynikiem inwestycji w informację, której nie mają inni.

1.2 Teoria wyboru portfeli inwestycyjnych

Dowolny instrument finansowy charakteryzuje się oczekiwaną stopą zwrotu i ryzykiem.

Oczekiwana stopa zwrotu (expected returni z inwestycji jest to średnia ważona wszystkich

możliwych stóp zwrotu, przy czym wagami są prawdopodobieństwa ich realizacji. Wszelkie

zmiany perspektyw lub prawdopodobieństw realizacji powodują zmianę oczekiwanej stopy

zwrotu. Ryzyko można określić za pomocą zróżnicowania możliwych stóp zwrotu. Im większe
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jest to zróżnicowanie tym większe jest ryzyko. Jeżeli tak określimy ryzyko, to jako miarę

możemy przyjąć na przykład wariancję (varince) lub odchylenie standardowe (standard

deviation) instrumentu finansowego (patrz [23], [25], [26], [44]-[46], [74], [75], [83] )

Niech f (x) oznacza funkcję gęstości przyszłych losowych stóp zwrotu ; z inwestycji

w akcję, wtedy oczekiwana stopa zwrotu ma wartość

co

m =:. Jxf(x)dx
-<X)

a wariancja

00

? f ?a- = (x - mv: f (x)dx
-00

(1.2)

(1.3)

natomiast (Y - odchylenie standardowe. Odchylenie standardowe określa przeciętne odchylenie

możliwych stóp zwrotu od oczekiwanej stopy zwrotu. Im wyższe jest odchylenie standardowe,

tym większe jest ryzyko związane z instrumentem finansowym. Jeżeli natomiast odchylenie

standardowe ma wartośc zerową, to nie ma niepewności co do przyszłej stopy zwrotu.

W innych przypadkach miara ryzyka jest identyfikowana z prawdopodobieństwem

nieosiągnięcia poziomu aspiracji (patrz [23], [25], [57], [74], [75], [83]). Decydent określa

poziom aspiracji a, np. wielkość stopy zwrotu. Stopa zwrotu z inwestycji mniejsza od

poziomu aspiracji nie jest mile widziana przez inwestora

a

r, = p(c; < a)= fxf(x)dx
-CI:)

(1.4)

W tym przypadku ryzyko jest określonejako prawdopodobieństwozdarzenia, że stopa zwrotu

z inwestycji w akcje będzie niższa niż stopa zwrotu wymagana przez inwestora. Oznacza to, że

im wyższe jest prawdopodobieństwoPa' tym większe jest ryzyko.

Z reguły inwestor nie inwestuje wyłącznie w akcje jednej spółki, a tworzy portfel akcji,

składający się z różnych spółek. W takiej sytuacji musimy określić podstawowe charakterystyki

portfela inwestycyjnego. Niech n oznacza liczbę spółek, z których jest tworzony portfel oraz

M -wielkość kapitału posiadanego przez inwestora, x = COI(Xl ,...,xn )-wektor inwestycji w

n

poszczególne aktywa, gdzie L Xi =M .
i=l

Niech
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oznaczają odpowiednio wektor oczekiwanych stóp zwrotu (expected return vector) i macierz

kowariancji (covariance matrix) stóp zwrotu z inwestycji w poszczególne akcje. Oczekiwany

dochód portfela inwestycyjnego złożonego z akcji n -spółek wynosi

R(x) = »" m (1.5)

natomiast wariancja i odchylenie standardowe (ryzyko portfela)

S2(x) = xTQx, Sex) = ~xTQx . (1.6)

Oczekiwany dochód z inwestycji w akcje jest średnią ważoną oczekiwanych stóp

zwrotu akcji poszczególnych spółek, wagami zaś są wielkości udziałów aktywów w portfelu.

Ze wzoru (1.6) widzimy, że ryzyko portfela zależy od wariancji składników portfela

( qii' i = 1. ..n) oraz od kowariancji stóp zwrotu par składników (qtj » i, j = 1. ..n, i 7:- j ). Im

bardziej ujemnie powiązane są akcje spółek, tym większy jest spadek ryzyka portfela.

Zmieniając w portfelu udziały ilościowe akcji lub dołączając do portfela akcje innej

spółki, możemy zredukować ryzyko przy jednoczesnym niezmniejszaniu się oczekiwanej stopy

zwrotu (lub oczekiwanego dochodu). Takie działanie nazywamy dywersyfikacją portfela.

Tworzenie portfela akcji na przykład trzech spółek bez możliwości krótkiej sprzedaży można

zilustrować graficznie w układzie dochód - ryzyko.

R
.l1.

B

s

rys. 1.1

Na osi rzędnych zaznaczamy wartości ryzyka (S), a na osi odciętych - wartości

oczekiwanych stóp zwrotu (R). Biorąc pod uwagę wszystkie możliwe wielkości inwestycji w

poszczególne aktywa, otrzymujemy pewną figurę. Figura, określająca możliwe wartości

oczekiwanego dochodu i ryzyka, które mogą wystąpić przy różnych udziałach akcji spółek w
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nazywamy zbiorem możliwych (dopuszczalnych) portfeli inwestycyjnych (jeasible

set). Dla inwestora najciekawszy jest fragment krzywej zawarty pomiędzy punktami A i B.

Fragment ten jest nazywany granicą efektywną, zbiorem efektywnym (efficient set) (patrz rys.

1.1). W [1] określone są sposoby wyznaczenia zbiorów efektywnych przy włączeniu do

portfeli inwestycyjnych aktywów pozbawionych ryzyka oraz przy dodatkowym uwzględnieniu

możliwości (lub braku) korzystania z "krótkiej sprzedaży". Każdy portfel nienależący do

zbioru efektywnego jest gorszy, ponieważ zachodzi jedna z dwóch sytuacji (patrz [23], [25],

[74], [75], [83]):

- istnieje portfel, który ma wyższy dochód przy tym samym poziomie ryzyka,

- istnieje portfel, który ma mniejsze ryzyko przy tym samym oczekiwanym dochodzie.

Portfele należące do zbioru efektywnego nazywamy portfelami efektywnymi (efficient

portfo/ios). A mianowicie mają one:

• minimalne ryzyko przy określonymoczekiwanym poziomie dochodu,

• maksymalny oczekiwany dochód przy określonympoziomie ryzyku.

Przy omawianiu portfeli efektywnych rozpatrywane są dwa problemy: maksymalizacja

oczekiwanego dochodu z inwestycji przy zadanym poziomie ryzyka oraz minimalizacja

niepewności (ryzyka) przy określonym poziomie oczekiwanego dochodu. Jest to koncepcja

wyznaczenia optymalnego portfela inwestycyjnego, proponowana przez Markowitza.

Oczekiwany dochód jest miarą wynagrodzenia związanego z portfelem, natomiast miarą

ryzyka portfela może być odchylenie standardowe lub wariancja (patrz (1.1)). Jeżeli miarą

ryzyka jest odchylenie standardowe oczekiwanych stóp zwrotu, to omówiony wyżej problem

można przedstawićw postaci

min ~xTQx
oś(x,j)śAf

(x,rn)~z

(1.7)

gdzie j =T col(l, ...,l) , natomiast m i Q - wektor oczekiwanych stóp zwrotu i macierz

kowariancji odpowiednio. Szukany portfel x E R" jest portfelem o najmniejszym ryzyku

inwestycyjnym przy jednoczesnym gwarantowanym dochodzie z i jest nazywany klasycznym

portfelem Markowitza.

Jeżeli za miarę ryzyka przyjmiemy prawdopodobieństwo nieosiągnięcia poziomu

aspiracji z , wymaganego poziomu zysku, to otrzymamy inne kryterium bezpiecznego portfela
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(safety first criterion), kryterium Roya (patrz [25], [26], [57], [75]). Model matematyczny

powyższego zadania jest postaci:

(1.9)

(1.8)min p{(x,Ę) < z)
o~(x,j)<5M

max p{(x,Ę) ~ z),
o~(x,j)~\I

gdzie Ę jest n - wymiarowym wektorem losowym określającym przyszłe losowe stopy zwrotu

lub

z inwestycji w poszczególne aktywa, a p() jest miarą probabilistycznąfunkcji losowej (x, Ę) .

Portfel x E R" wyznaczony za pomocą (1.8) lub (1.9) jest portfelem o największym

prawdopodobieństwie osiągnięcia dochodu na poziomie z.

Do kryterium bezpiecznego portfela również zaliczane jest kryterium Kataoki (patrz

[25], [26], [29], [75]), polegające na maksymalizacji zysku. Model matematyczny tego zadania

ma postać:

max z
o~(x,j)śNf

p((x,Ę)~z)=a

(1.10)

gdzie a - dopuszczalny poziom ryzyka (nieosiągnięcie zysku na poziomie z). Również i w tym

przypadku za miarę ryzyka przyjmujemy prawdopodobieństwo nieosiągnięcia wymaganego

poziomu aspiracji.

Kryterium Telsera natomiast polega na maksymalizacji oczekiwanego dochodu pod

warunkiem, że prawdopodobieństwo nieprzekroczenia poziomu aspiracji z jest mniejsze od p

(patrz [25], [26], [65], [75]). Model matematyczny może być przedstawiony w postaci

max E{(x,Ę)) , (1.11)
o~(x,j)~\;f

P ((x,Ę)'?-z~1-P

gdzie z jest poziomem aspiracji (wielkością wymaganego zysku), a p prawdopodobieństwem

porażki. Powyższe kryterium posługuje się jako miarą dochodu oczekiwanym dochodem, a

jako miarą ryzyka - prawdopodobieństwem nieosiągnięcia poziomu aspiracji.

Jeżeli wektor przyszłych losowych stóp zwrotu z inwestycji w papiery wartościowe Ę

ma rozkład normalny N(m, Q) , to

jest równoważne

p((x, Ę) ~ z) ~ 1- P

1 - G[z - (x, m)J ~ 1 - p,
~XTQX

(1.12)

(1.13)
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gdzie G(·) jest dystrybuantąrozkładu normalnego. Z nierówności (1.13) otrzymujemy

(x,m) - G-l (1- p)~XTQx ~ Z . (1.14)

Jeżeli oznaczymy

up(x) = (x,m) - er' (1- p)~XTQx

to model matematyczny (1.11) możemy sprowadzić do postaci

max (x,m).
o~(x,j)~~f

up(x)~z

(1.15)

(1.16)

Problem wyboru portfela "najlepszego" dla inwestora (optima! portfo!io) wśród

portfeli efektywnych pomaga rozwiązać teoria użyteczności (uti!ity theory). Ryzyko decyzji

inwestycyjnej zależy od dwóch podstawowych czynników: niepewności oraz awersji inwestora

do ryzyka. Ale w tych samych warunkach różni inwestorzy podejmują różne decyzje mniej lub

bardziej ryzykowne. Takie zachowania inwestorów można wyjaśnić za pomocą funkcji

użyteczności. Początki teorii użyteczności pochodzą od Daniela Bemoulliego, który w 1738 r.

sformułował zasadę maksymalizacji oczekiwanej użyteczności (patrz [23], [25], [37], [75],

[83]). W 1944 r. John von Neuman i Oskar Morgenstem w pracy Theoty oj Games and

Economic Behavior aksjomatycznie udowodnili ideę D. Bemoulliego i są uważani za twórców

powyższej teorii. Aksjomatyczne podejście do teorii użyteczności można znaleźć w pracy

L. Kruschwitz (patrz [75]).

Podstawowym pojęciem teorii użyteczności jest funkcja użyteczności. Każdy inwestor,

korzystający z powyższej teorii, posiada "swoją" funkcję użyteczności. Poprzez wartości tej

funkcji określa się satysfakcja, komfort psychiczny decydenta. Podstawowym kryterium

podejmowania decyzji jest maksymalizacja użyteczności, natomiast w warunkach niepewności

jako kryterium stosuje się maksymalizację oczekiwanej użyteczności inwestora. Każdy

decydent woli osiągnąć wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż niższą. Funkcja użyteczności dla

tych inwestorów jest więc rosnąca ze względu na stopę zwrotu z inwestycji. Za pomocą

funkcji użyteczności można określić preferencje decydenta co do inwestycji. Ogólnie wyróżnia

się trzy przypadki:

• awersja inwestora do ryzyka (risk-averse investor), funkcja użyteczności jest wklęsła

ze względu na stopę zwrotu (lub dochód) z inwestycji, czyli

przyrostu stopy zwrotu (dochodu) powoduje coraz

użyteczności.
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• neutralność inwestora względem ryzyka (risk-neutral investor), funkcja użyteczności

jest liniowa ze względu na stopę zwrotu (dochód) z inwestycji, czyli każdy dodatkowy

procent przyrostu stopy zwrotu (dochodu) powoduje określony przyrost funkcji

użyteczności.

• skłonność inwestora do ryzyka (risk-seeking investor), funkcja użyteczności jest

wypukła ze względu na stopę zwrotu (dochód) z inwestycji, czyli każdy dodatkowy

procent przyrostu stopy zwrotu (dochodu) powoduje coraz większy przyrost funkcji

użyteczności.

Większość inwestorów charakteryzuje SIę awersją do ryzyka. Dla nich "wielkość

rozczarowania" w przypadku przegranej jest większa niż "wielkość satysfakcji" w przypadku

wygranej. Dla inwestora charakteryzującego się skłonnością do ryzyka "wielkość satysfakcji"

w przypadku wygranej jest większa niż "wielkość rozczarowania" w przypadku przegranej.

Do powiązania analizy inwestycji z aspektami psychologicznymi inwestora służą

krzywe obojętności.

Krzywe obojętności, krzywe jednakowej użyteczności (indifference curves) są to

krzywe wyznaczone w układzie dochód-ryzyko odpowiadające poszczególnym poziomom

użyteczności inwestora. Inwestorzy różnią się między sobą funkcjami użyteczności, mają więc

inne krzywe obojętności.

Krzywe obojetnosci

I-I

-.-....__.-._"""'-...

--.-.....----._---..----

ryzyko

awersie do ryzyka --- sklonnosc do ryzyka

rys. 1.2

Na rysunku 1.2 przedstawione są krzywe obojętności inwestorów, mających różny

stosunek do ryzyka. Krzywe obojętności określają różne kombinacje dochodu i ryzyka, które

dla inwestora są równoważne. Innymi słowy, portfele leżące na tej samej krzywej są

równoważne. Krzywe obojętności wyrażają stosunek inwestora do ryzyka i dochodu, a zatem

są przedstawiane jako wykres, gdzie na osi rzędnych zaznaczone jest ryzyko, miarą którego
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jest np. odchylenie standardowe, a na osi odciętych wynagrodzenie, miarą którego jest

oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji (lub dochód) .

Krzywe obojętności, reprezentujące odpowiednie poziomy funkcji użyteczności

fI < /2 < /3, nie przecinają się (patrz rys. 1.3). Większość inwestorów woli otrzymać

większy dochód niż mniejszy i dokonać mniej ryzykownej inwestycji. Tacy inwestorzy

charakteryzują się awersją do ryzyka. Dla nich portfel leżący na krzywej, która jest położona

wyżej i na lewo, jest bardziej pożądany, ponieważ odpowiada mu większa wartość funkcji

użyteczności, niż portfel leżący na krzywej , która jest położona niżej i na prawo (patrz [23],

[25], [83]) .

_-.- - '

~~_.__.....J---
_~__tl.łJ-"-----

'g --~--~---_._----------_..~---_.. --~---~
-5 ------------.~- -_.-- --- --.---------......-
o ,- - - ..___----
"'=l I -------------.----~--

J~-----

-- fl f2

rys . 1.3

-- -- tJ

Wracając do problematyki określenia portfela "najlepszego" pamiętamy, że inwestor

musi się ograniczyć tylko do rozważania portfeli efektywnych. Wybór konkretnego portfela

zależy od skłonności decydenta do ryzyka, którą można analizować za pomocą funkcji

użyteczności i krzywych obojętności. Koncepcja krzywych obojętności pomaga wyjaśnić

zachowanie inwestora przy wyborze właściwego portfela spośród portfeli efektywnych.
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ryzyko

rys. 1.4

Przesuwając się po krzywej obojętności, inwestor zachowuje taką samą wartość funkcji

użyteczności. Na rysunku 1.4 przedstawione są krzywe obojętności inwestora

charakteryzującego się awersją do ryzyka oraz zbiór dopuszczalnych portfeli inwestycyjnych

(bez możliwości dokonywania krótkiej sprzedaży akcji). Widzimy, że postępując racjonalnie,

decydent powinien wybrać portfel oznaczony punktem A (punkt styczności krzywej

obojętności z granicą efektywną) ponieważ każdy inny portfel należący do zbioru efektywnego

leży na innej krzywej obojętności, dla której funkcja użyteczności inwestora ma niższą

wartość.

W niniejszej pracy zostaną przedstawione rozważania nad zmodyfikowanym kryterium

Roya i kryterium optymalizującym oczekiwaną użyteczność inwestora. Każde z nich

poszerzone jest o aspekt zakupu informacji. Również przeprowadzona zostanie analiza

zachowania się zbiorów dopuszczalnych portfeli inwestycyjnych przy wykorzystaniu przez

inwestora opcji zakupu informacji.

1.3 Elementy eorii informacji

W słowniku współczesnego języka polskiego pod redakcją Bogusława Dunaja-(patrz

[64]) jedno IZ określeń słowa informacja brzmi następująco: element wiedzy komunikowany,

przekazywany komuś za pomocąjęzyka lub innego kodu, może to być wiadomość, komunikat,

wskazówka, pouczenie, fakt. Tak rozumiana informacja może być pewna, rzetelna, dokładna,

poufua, przekłamana, nieprecyzyjna, niewiarygodna. Dostarczyciele informacji oraz media

przekazujące ją mogą podawać wiadomości sprawdzone lub przekazywać bez dokładnego

sprawdzenia. Jeżeli ostatni sposób jest stosowany dość często, to efektem takiego działania
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może być tzw. szum informacyjny. Natomiast w matematyce słowo informacja jest określone

nieco inaczej.

Teoria informacji - nauka (dział matematyki stosowanej), zajmująca się badaniem

ilościowych zależności, związanych z otrzymaniem, przekazaniem, obróbką oraz

przechowaniem informacji. Teoria informacji powstała w latach 50. ubiegłego stulecia przy

rozwiązywaniu praktycznych zadań z teorii łączności. W dzisiejszych czasach owa teoria

posiada rozbudowany aparat matematyczny, oparty na stosowaniu metod rachunku

prawdopodobieństwa oraz statystyki matematycznej, niezbędnych do różnego rodzaju badań

procesów zarządzania.

Warunkami koniecznymi pracy dowolnego systemu, procesu zarządzania są

otrzymanie, obróbka, przekazanie i przechowanie informacji. Podczas tego procesu zawsze

zachodzi wymiana informacji pomiędzy jego ogniwami. Jeden z najprostszych przypadków:

przekaz informacji od zarządzającego do wykonawcy. W rozważanym w tej pracy przypadku

sprzedawca informacji gromadzi publicznie dostępne wiadomości i fakty, a także pochodzące

z własnych źródeł, oraz dokonuje ich obróbki i interpretacji. Następnie informacja jest

przedmiotem obrotu handlowego, w wyniku którego zostaje zakupiona (lub nie) przez

nabywcę - inwestora, który zarządza swoim kapitałem inwestycyjnym (dokonuje konstrukcji

portfela).

d

opłata

przekaz
informacji eCYZJa

Sprzedawca
.....

Portfel.....
......

Informacji Inwestor
....

~ Inwestycyjny
--.....

rys. 1.5

Dowolna informacja, z którą mamy do czyruerua, przedstawia zbiór wiadomości o

jakimś istniejącym systemie, obiekcie. Na przykład, na wejście automatycznego systemu

zarządzania } halą produkcyjną może być przekazana informacja o chemicznym składzie

surowca, temperaturze w piecu hutniczym itd . Oczywiście, gdyby stan obiektu był znany

wcześniej, to nie miałoby sensu przekazanie informacji. Informacja o czymś ma wartość tylko

wtedy, gdy stan obiektu nie może być znany wcześniej, jest losowy. W rozważanym modelu

obiekt, o którym jest przekazywana informacja, jest przyszłąlosową stopą zwrotu z inwestycji
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w papiery wartościowe, określony jako zmienna losowa; o rozkładzie normalnym N(m, Q) ,

gdzie m jest wartościąoczekiwaną, a Q macierzą kowariancji.

W literaturze technicznej teoria informacji dotyczy badań nad określeniem oraz

przekształceniem sygnałów "na wejściu" i "na wyjściu" kanału informacyjnego. Ogólny

schemat przekazu informacji (po raz pierwszy został określony przez C. Shannon'a) można

przedstawić następująco. Źródło informacji wysyła wiadomość, która jest kodowana i

przekazywana w kanale informacyjnym ze sprzężeniem zwrotnym lub bez. Zakłada się, że

wiadomość jest zmienną losową ~ określoną na przestrzeni probabilistycznej (n,A,p) o

wartościach w przestrzeni mierzalnej (X, B) i o rozkładzie p(.). Wiadomość otrzymana "na

wyjściu" jest również zmienną losową (inną) określoną na tej samej przestrzeni

probabilistycznej o wartościach w przestrzeni mierzalnej (X, B) . W rozważanym przypadku

wiadomość jest przekazywana w kanale informacyjnym z szumem, zatem wiadomość

otrzymaną"na wyjściu" definiujemy jako proces stochastyczny (X(t), O~ t ~ r) określony na

tej samej przestrzeni probabilistycznej (n, A, p) o wartościach w przestrzeni mierzalnej (X, B)

(patrz [73], [79]).

c; Kodowanie X(t).....
Informacji .....

~
J~

~

Szum
Informacyjny

Rys. 1.6

Niech (n, A, p) będzie przestrzenią probabilistyczną, gdzie n oznacza zbiór zdarzeń

elementarnych, A oznacza CJ - ciało podzbiorów zbioru n , natomiast P jest miarą

probabilistycznąokreślonąna n. Zbiory z A nazywamy zbiorami mierzalnymi.

Niech F(t) oznacza CJ - ciało generowane przez proces stochastyczny X(t) do chwili

t jako najmniejsze CJ - ciało generowane przez zmienne losowe X(s) gdzie O~ s ~ t, co

zapisujemy

F(t)=CJ{X(s), O~s~t}.
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Wtedy rodzina zbiorów {F(t),O ~ t ~ T} spełnia:

a) Dla każdego ustalonego t z przedziału [o, T] rodzina zbiorów F(t) jest

(J" - podciałem A,

b) Dla dowolnych °~ s < t ~ T F(s) zawiera się w F(t) .

Warunek (a) gwarantuje, iż elementy należące do F(t) są zdarzeniami (w sensie przyjętym w

teorii prawdopodobieństwa), natomiast warunek (b) mówi, że rodzina zdarzeń F(t)

powiększa się wraz ze wzrostem parametru t E [O, T] (patrz [43]). W związku z powyższym

oba warunki razem oznaczają, że zaobserwowane w przeszłości - od chwili 0, aż do chwili

aktualnej t - wydarzenia, fakty, dzieje oraz jakieś dane są zdarzeniami elementarnymi z n
oraz ilość obserwowanych zdarzeń nie maleje (ewentualnie się powiększa). Zatem raz

zaobserwowane zdarzenia są na stałe zapamiętywane (nie są tracone w pamięci). (J" - ciało

F(t) można interpretować jako informację dostępną w chwili t w tym sensie, że jeżeli

zdarzenie elementarne OJ E n jest prawdziwym stanem świata i Ajest zdarzeniem z F(t) , to

znając F(t) , wiemy, czy OJ E A (tzn. możemy określić czy A jest prawdziwe czy fałszywe).

(patrz [3]). Pojawienie się wiadomości (prawdziwej lub fałszywej) o interesującym nas

obiekcie w chwili s, °~ s < t ~ T natychmiast zostaje odnotowane w F (s), a jej weryfikacja

może nastąpić w chwili t. Natomiast w (J" - ciele F(t) oraz w (J" - ciałach odpowiadających

chwilom późniejszym znajduje się wzmianka o wiadomości, która została odnotowana w

chwili s, jak również fakt o jej prawdziwości. Rodzina (J" - ciał {F(t),O ~ t ~ T} może więc

reprezentować nie tylko zaobserwowane wydarzenia, ale również hipotezy (oraz stan ich

weryfikowalności) dotyczące wydarzeń zaobserwowanych w przeszłości.

Reasumując, możemy stwierdzić, iż przechowanie oraz gromadzenie informacji jest

rozpatrywane jako przekaz informacji w czasie, a nie w przestrzeni, w związku z tym jest

przedstawiona jako niemalejąca rodzina (J" - ciał podzbiorów zbioru zdarzeń elementarnychn

(patrz [3], [40], [86]-[87]). Rodzina zbiorów {F(t),O < t < T} stanowi teren penetracji, badań

prowadzonych przez analityków, specjalistów i ekspertów, których celem jest konstrukcja

modeli, weryfikacja hipotez oraz tworzenie teorii tłumaczących, wyjaśniających odnotowane

wydarzenia, czyli dokonanie obróbki i interpretacji informacji zawartej w F(t) .

Do nas każdego dnia dociera ogromna liczba wiadomości dotycząca różnych dziedzin

życia: wydarzeń politycznych, zjawisk pogodowych, stanu gospodarki (polskiej, europejskiej,

światowej), mierzonej indeksami giełdowymi i kursami walut. Zatem zapotrzebowanie na
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prace ekspertów, analityków, specjalistów, polegające na gromadzeniu, porządkowaniu i

interpretacji otrzymanych wiadomości, stale się powiększa. Przetworzone wiadomości

następnie są wykorzystywane przez różnego rodzaju decydentów, dla których stanowią

niezastąpiony materiał informacyjny. Dopiero przekształcona, oczyszczona z szumu

informacyjnego oraz zaopatrzona w odpowiednie komentarze informacja jest używana przez

zarządzających do podjęcia prawidłowej (trafnej, słusznej) decyzji.

Jednym z głównych zadań, które stawia przed sobą badacz-analityk, przystępując do

obróbki statystycznej danych zawartych w (J - cieleF(t) , polega na tym, aby osiągnąć

niezbędną zwięzłość (celność, lakoniczność) podczas interpretacji interesujących cech

badanego zbioru danych (lub zjawisk), tzn. przedstawić zbiór obrabianych danych w postaci

niedużej ilości cech, które ukształtowały się na podstawie danych zaobserwowanych "na

wyjściu" kanału informacyjnego X(t), O~ t ~ T. Istotne przy tym jest to, aby strata

informacji, niezbędnej do podjęcia prawidłowej decyzji, była jak najmniejsza. Wymienione

cechy są funkcjami zależnymi od wyników obserwacji X (t), O~ t ~ T wiadomości o przyszłej

losowej stopie zwrotu z inwestycji C;, która została nadana "na wejściu" (patrz rys. 1.6). Do

określenia związków zachodzących pomiędzy cechami badanych zjawisk oraz parametrów

modelu matematycznego badacz stosuje metody statystyki matematycznej.

W rozważanym w tej pracy modelu analityk szacuje parametry, których wartości

zmieniają się w czasie (nie są stałe). Ekspert ma więc za zadanie: statystycznie ocenić nieznane

parametry m, Q, korzystając z informacji zawartej w (J - ciele F(t) , zbudować dwie

statystyki met) i Q(t), czyli funkcje m(xo, ....x;) i Q(xo, ....x.) zależne od wyników wartości

obserwacji Xo,...,Xt procesu stochastycznego X(t), O~ t ~ T. Konstruując powyższe

statystyki, korzysta on z wyników optymalnej filtracji liniowej metodą Kalmana - Bucy' ego.

Jak zobaczymy poniżej (patrz rozdz. 2.1), met) jest procesem stochastycznym, natomiast

Q(t) ma postać deterministyczną. Innymi słowy eksplorator musi skonstruować optymalny (w

sensie średniokwadratowym) estymator, który oznaczamy mt =m(t), gdzie błąd estymacji

wynosi Q(t). Możemy w tym przypadku powiedzieć, że praca analityka polega na

przeniesieniu, przełożeniu, zamianie informacji zawartej w (J - ciele F(t) na informację o

prawdziwych parametrach m, Q poprzez utworzenie wektora met) i macierzy Q(t) . Poprzez

zakup informacji rozumiemy właśnie zakup usługi wykonanej przez eksperta pracującego na

a - cieleF(t) , natomiast świadczącego usługę nazywać będziemy sprzedawcą informacji.
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Czynności wykonywane przez analityka, eksperta lub przez cały zespół przetwarzający

informację zawartąw er - ciele F(t) powinny być wynagrodzone. Powstaje zatem pytanie, ile

jest warta taka usługa! W tej pracy, jak również w pracach [3]-[10], proponowana metoda

wyceny usługi świadczonej przez ekspertów polega na obliczeniu ilości informacji Fishera

(nonparametric Fisher information, patrz [73], [79]). Przyjmujemy, iż wartość

wykonywanych operacji, działań przez analityków jest proporcjonalna do ilości przetworzonej

informacji, która zostaje odstąpiona inwestorowi, innymi słowy - jest proporcjonalna do ilości

informacji zawartej er - ciele F(t) o rozkładzie zmiennej losowej ; (przyszłej losowej stopie

zwrotu z inwestycji).

• Informacja Fishera o parametrze rozkładu zmiennej losowej

Niech X będzie zmienną losową (badaną cechą) o rozkładzie f(x, e), zależnym od

parametrue, tzn. p(X =x) w przypadku dyskretnym lub funkcją gęstości w przypadku

ciągłym. Próbkę (x1, ...,xn ) możemy wyobrazić sobie jako n-niezależnych wyników

obserwacji zmiennej losowej X o wartościach w przestrzeni ilt. Jeżeli rozpatrujemy próbkę w

sensie hipotetycznym (teoretycznym), to możemy ją przedstawić jako punkt w przestrzeni 91 n
,

odpowiadający wartości n-wymiarowemu wektorowi losowemu (XI, ...,Xn ) , gdzie jego

składowe są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie f(x, e). Łączny rozkład

n - niezależnych zmiennych losowych o jednakowym rozkładzie wynosi

(1.17)

Tak określoną funkcję L(XI, ...,Xn;e) nazywamy funkcją wiarygodności. Im większa jest

wartość L(Xl, ...,Xn ;e), tym bardziej są wiarygodne wyniki obserwacji xl, ...,xn przy

określonej wartości parametru e. Powstaje zatem pytanie: jaki ma wpływ zmiana wartości

parametru e na zmianę wartości funkcji wiarygodności. Oczywiście, im bardziej jawnie jest

wyrażona ta zależność (wpływ), tym więcej informacji zawiera się w wartościach xI, ...,xn i e
nawzajem. W tym sensie słowo informacja o parametrze e, znajdująca się w zmiennej

losowej X, oznacza stopień zmniejszenia nieoznaczoności po obserwacji Xl, ... ,xn zmiennej

losowej X. (patrz [69], [73], [81]).

Ilość informacji Fishera, znajdująca Się w wynikach obserwacji Xl , ... ,xn , jest

najczęściej używaną charakterystyką, na podstawie której dokonuje się pomiarów zmian w
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rozkładzie funkcji wiarygodności (l. l 7) przy niedużej zmianie wartości parametru e (patrz

[69]).

I(Xl"",Xn;e) = E[(:e InL(Xl, ,xn;e)r]

= S",S(:elnL(Xl> ,xn;e)r L(Xl> ... ,Xn;e)dxl···dxn

Ponieważ zmienne losowe Xl ,...,X n Są niezależne o jednakowym rozkładzie to

gdzie

(1.18)

jest ilością informacji Fishera o parametrze e zawartej w jednej obserwacji (patrz [69], [73],

[78]). Na przykład, jeżeli zamienna losowa X ma rozkład normalny N(m, a 2
), gdzie wartość

oczekiwana m jest naszym nieznanym parametrem, natomiast wariancja er2 jest znana, to

[

( )
? J4 2 l x-m" 4

=-, f(x-m) exp - ') dx=-?
er4 .J21rer er- er-

Wynik powyższych obliczeń interpretujemy następująco: im większa jest wariancja, tym

większe jest rozproszenie obserwowanych wartości zmiennej losowej X, tym mniej informacji

o wartości średniej zawarto w jednej obserwacji.

Jeżeli parametr e= (el ,...,ek
) ma wymiar k 2: 2, to rozpatrujemy macierz informacji

Fishera o wymiarze k x k

gdzie

Omówione pojęcia były wprowadzone przez Fishera w latach 20. ubiegłego stulecia.
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• Informacja Fishera o rozkładzie zmiennej losowej

W statystyce matematycznej wartość

I(X)= JIf'(x)1
2

dx
f(x)

(1.19)

nazywamy ilością informacji Fishera o rozkładzie f(-) zmiennej losowej X (patrz [78]).

• Rość informacji o zmiennej losowej względem innej zmiennej losowej

W praktyce są spotykane sytuacje, w których obiekt X bezpośrednio nie jest obserwowany,

. jego stany są wyjaśniane za pomocą innego obiektu Y. Na przykład: zamiast bezpośredniej

obserwacji statku kosmicznego prowadzone są obserwacje sygnałów, które są przekazywane

za pomocą odpowiednich urządzeń. Niech X i Y są zmiennymi losowymi określonymi na tej

samej przestrzeni probabilistycznej (O, A, p). Ilość informacji o zmiennej losowej X zawartej

w zmiennej losowej Y wynosi

I(X Y)=. E[ln frr(X,Y) ] =. SSf (x y)ln frr (x, y ) dxdy
, fx (X)fy (y) .<yy, fx(y)fy(y)

(1.20)

gdzie frr (x, y) oznacza łączny rozkład zmiennych losowych X i Y, natomiast Fx (x), f y (y)

rozkładyzmiennych losowych X i Y odpowiednio (patrz [43], [73])

Niech (O, A, p) będzie przestrzenią probabilistyczną, natomiast Ę jest k-wymiarowym

wektorem losowym o rozkładzie normalnym N(m, Q) oznaczającym "wiadomość"

przekazywaną przez kanał informacyjny, w którym występuje gaussowski biały szum. Aby

uściślić powyższy opis, zakładamy, że zadany jest proces Wienera {Wt, O~ t ~ T} niezależny

od wektora losowego Ę (rys. 1.6). Jeżeli "przyjęta wiadomość" X(t), O~ t ~ T ma postać:

dXt =. H (t)Ędt + dWt

to mówimy, że wiadomość Ę przesyłana jest kanałem bez sprzężenia zwrotnego z

gaussowskim białym szumem (patrz [43], [79]). Funkcjonał H(t), O~ t ~ T spełniający

T

SIH(s)!ds < 00

o

określa kodowanie wiadomości Ę .
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Przyjmujemy, że w każdym momencie O::;: t ::;: T analityk dokonuje estymacji w sposób

"optymalny" (w sensie średniokwadratowym) wektora losowego ; na podstawie obserwacji

"przyjętych wiadomości" zawartych w a - ciele F(t). Jeżeli analityk działa optymalnie

(przekształcając dane w rozkłady a 'posteriorii; to produkuje warunkowy rozkład zgodnie z

teorią Kalmana-Bucyego (patrz np. [43]). Warunkowy rozkład

p(; ~ aIF(t))

jest rozkłademGaussa o parametrach (m(t), Q(t)) , gdzie optymalny estymator ~t pokrywa się

z warunkową wartością oczekiwaną

met) = EkIF(t)]

oraz macierz błędów estymacji wynosi

Q(t) = El(~ -mt )(~ - m, lIF(t)l·
Praca eksperta polega na przekształceniu informacji zawartej w a - ciele F (t) na warunkowe

rozkłady. Ponieważ są to rozkłady Gaussa, ujawniając wartości met) i Q(t) , analityk tym

samym "podaje, przedstawia" statystycznąinformację rozkładu. Do wyceny pracy specjalistów

będziemy się posługiwać ilością informacji Fishera, ponieważ przedmiotem transakcji jest

rozkład stóp zwrotu z inwestycji, który jest identyfikowany z wektorem losowym ; .

Ilość informacji Fishera I t (; ) o rozkładzie; zawartej w F(t) wynosi

() f
Ilf;(z;m(t),Q(t))112

I, ; = dz
~k fez; met), Q(t))

(1.21 )

gdzie f(x;nl, Q) jest funkcją gęstości rozkładu normalnego o parametrach (nl, Q) oraz

kz E ~ (patrz [3], [73], [78]).

Przyjmujemy również, że koszt zakupu informacji jest proporcjonalny do ilości

informacji Fishera. Jeżeli koszt jednostki informacji wynosi c jednostek pieniężnych, to na

podstawie informacji F (t) o obiekcie ; , kupionej po cenie c I t (;) od instytucji prowadzącej

jej sprzedaż, inwestor będzie musiał podjąć decyzję dotyczącą inwestycji posiadanych środków

finansowych. Zakładamy, że wraz ze wzrostem parametru c wzrastają także wymagania

dotyczące:

• intelektualnej kompetencji eksperta lub całego zespołu

• wyposażenia w środki techniczne (np. sprzęt elektroniczny, programy komputerowe).
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2. Problem wyboru portfela inwestycyjnego z uwzględnieniem kosztu

zakupu informacji

2.1. Podstawowe założenia dotyczące obrotu informacją

Informacja jest jednym z najcenniej szych, najbardziej pożądanych i poszukiwanych

dóbr. W życiu gospodarczym posiadający informację ma przewagę nad gorzej

poinformowanym konkurentem. Ma szansę na uniknięcie błędów popełnianych przez

konkurentów, a także skorzystania z szans, które im nie są znane. Można to wyrazić

następująco: im pełniejsza, dokładniejsza i precyzyjniejsza jest posiadana informacja, tym

mniejsze niepewność i ryzyko. A wobec tego jednym ze sposobów redukcji niepewności jest

powiększanie informacji.

Inwestor dysponuje informacją początkową o tym, że wektor stóp zwrotu Ę ma

rozkład Gaussa o parametrach m, Q, tzn. Ę ~ N(m, Q), opartą na analizie technicznej,

polegającą m. in. na analizie danych pochodzących z przeszłości. Analiza techniczna

sprawdza się w sytuacjach, gdy przepływy informacji są niewielkie. W dzisiejszych czasach

jej zastosowanie nie przynosi ponadprzeciętnych dochodów. Analiza techniczna jest strategią

typowo spekulacyjną, zorientowaną na krótkoterminowe inwestycje; nie jest uważana przez

profesjonalnych doradców wielkich inwestorów za wartościowe narzędzie, ponieważ u Jej

podstaw nie leżą racjonalne przesłanki.

Ponadto inwestor ma możliwość nabycia informacji o tym, że Ę ~N(m t , Q(/)) , od

analityków - ekspertów za cenę C(/) jednostek pieniężnych (I ~ O jest pewnym parametrem,

np. łączną liczbą roboczogodzin, c(/) jest funkcją ciągłą, ściśle rosnącą). Praca wykonywana

przez grupę analityków - sprzedawców informacji polega na przeprowadzeniu dokładnej

analizy fundamentalnej, polegającej między innymi na:

- ocenie atrakcyjności inwestowania na rynku akcji

- ocenie atrakcyjności inwestowania w spółki należące do poszczególnych gałęzi

gospodarki

- analizie sytuacyjnej konkretnych spółek z wybranych gałęzi gospodarki

- analizie finansowej poszczególnych spółek

- analizie wartości akcji.

Jak widać, wszystkie etapy analizy fundamentalnej polegają na współpracy ekspertów z

różnych dziedzin. Owocuje ona dalszymi oszacowaniami wektora losowego stóp zwrotu Ę
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oraz polega na odzwierciedleniu "wszystkich" dostępnych na rynku informacji (nie tylko

danych historycznych i publicznie dostępnych informacji) w postaci oczekiwanych stóp

zwrotu wektora losowego ; oraz macierzy kowariancji. Po dokonaniu analizy

fundamentalnej grupa analityków tworzy wektor met) oraz macierz Q(t), których wartości są

skorygowane w stosunku do m i Q o wyniki ich analiz. W ogólności m(-), Q(-) są procesami

stochastycznymi, dla których racjonalne wydaje się założenie, iż m(-)jest martyngałem, a

Q(-) =(qij (·))i,J=I, ... .n kwadratową, symetryczną macierzą z różniczkowalnymi elementami

taką, że:

x T Q(t)x < O dla wszystkich x 7= O.

Ostatnie wymaganie wynika z faktu, że gdy praca analityków trwa coraz dłużej, to średnio

kwadratowy błąd estymacji m(-) powinien maleć.

Poniżej przedstawiam założenia dotyczące obrotu informacją, które są omówione w

książce T. Banka [3] oraz wykorzystane w pracach [4] - [10] do zdefiniowania modeli zakupu

informacji.

(Al) Sprzedawca informacji bezpłatnie informuje o postaci funkcji Q(t) dla t ~ O, przeko

nujac tym samym o jakości oferowanej usługi, ponieważ macierz kowariancji jest "odpowie

dzialna" za błąd estymacj i.

Planujący zakup informacji inwestor wie, że za cenę c(t) otrzyma rozkład N(nlt , Q(t)),

w którym nieznane mt zostanie ujawnione dopiero po uiszczeniu opłaty.

(A2) Macierz Q(-) jest deterministyczna i ma postać

Q(t) = Q(I +Q! H T (s)H(s)dsJ-1 (2.1)

gdzie I - n-wymIarowa macierz jednostkowa, H jest pewną macierzą, ze śladem

SpH T H > O i ciągłych elementach t -7 hi) (t) . Jak łatwo zauważyć, nierówność xTQ(t)x < O

dla wszystkich x 7= O jest konsekwencją postaci macierzy Q(t). W rozważaniach

poczynionych w pracy przyjmuję, że macierz kodowania informacji jest stała

H(s)=H,s~O.
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(2.3)

(2.2)= Sp Q-l(t) = Sp(Q-l +tHT H) == a-vb- t

t

Yt = JH (s)Ęds + b, .
o

Macierz H jest macierząkodowania wiadomości Ę, natomiast {ht , l ~ O} jest stochastycznie

(A4) Przetworzenie posiadanego przez sprzedawcę zasobu informacji w celu oszacowania

(np. w sensie średniokwadratowym)wektora stóp zwrotu Ę wymaga obliczenia warunkowej

wartości oczekiwanej EkIYt ], gdzie Yt = {ys ,Oś s ś t} jest częścią wykorzystanego za cenę

c(l) zasobu posiadanej informacji. Model takiego przetwarzania polega na zdefiniowaniu

procesu obserwacji {Yt,1 ~ O} (patrz np. [43], [73]), gdzie

bardziej uzasadnionym jest przyjęcie następującegozałożenia.

niezależnymod ~ procesem Wienera.

Na podstawie twierdzenia o liniowej filtracji metodąKalmana-Bucy'ego mamy (patrz

Poniżej przedstawiam motywację do przyjęcia założenia (A2). Niech Gn(z,m,Q)

[43]):

1) warunkowy rozkład

W rozważanych modelach planistycznych (patrz T. Banek [3], T. Banek, P. Kowalik,

E. Kozłowski [7]-[8], T. Banek, P. Kowalik [9]) było przyjęte, że mt = mo = m, natomiast

wówczas w konsekwencji otrzymujemy

c(/) =a . I ,a =c Sp H TH .

(A3)'

co pokazuje, że jeżeli macierz kodowania informacji H jest stała, to dla Q(-), danego

wzorem (2.1), I, rośnie liniowo wraz z I (więcej na ten temat można znaleźć w pracy [4]).

Przyjmujemy, że koszt zakupu informacji jest proporcjonalny do I t , i adaptujemy jako nasze

następne założenie, tj.

oznacza n-wymiarowągaussowskągęstość ze średnią m i macierzą kowariancji Q. Ilość in

formacji Fischera I, zawarta w rozkładzie Ntm., Q(/)) jest dana wzorem



jest rozkłademGaussa o parametrach (n1t, Q(t)),

2) optymalnyestymator ;, którym jest

oraz macierz błędu

dane sa równaniami

t t

mt =m +JQ(s)H T (s)dvs , v t =J[dys - H(s)msds]
o o

Q'(t) =_QT (t)H T (t)H(t)Q(t), Q(O) =Q

(2.4)

(2.5)

gdzie V t jest procesem Wienera.

A zatem najlepszym estymatorem (w sensie średniokwadratowym) wektora stóp

zwrotu; jest proces stochastyczny m, .

2.2 Model operacyjny Roya-Banka

W tej części rozdziału kontynuuję rozważania dotyczące modelu operacyjnego ([3],

s. 197-199, model OP-PROB) zawierającego kryterium Roya i uwzględniającego możliwość

zakupu informacji o rozkładzie wektora losowego stóp zwrotu z inwestycji w instrumenty

finansowe.

Niech x E R k będzie wektorem inwestycji w dostępne na rynku instrumenty

finansowe, M - posiadanym zasobem gotówki inwestora oraz z > O - minimalnym

wymaganym poziomem zysku. Niech (O, A, p) będzie przestrzenią probabilistyczną oraz

T = {(tO,tI, ...,tN}, O= to -.::;, tl -.::;, ... -.::;, tN = C-I (M)}.

Proces stochastyczny (m(ti ) , F/i ,Pi) ti E T, O-.::;, i -.::;, N oznacza łańcuch Markowa o

wartościach w R k oraz F = (~i1t, E T oznacza niemalejącą rodzinę u - ciał

F/i =u{m(s):O-.::;,s-.::;,tJ generowanych przez proces mt =m(t)=col~l (t), ...,mk(t»)

zdefiniowany wzorem (2.4). Dla uproszczenia przyjmijmy F: = Ftź dla O~ i ~ N. W każdym
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t., i =O,l,...,N, decydent może przerwać proces zakupu informacji i dokonać inwestycji lub

może zdecydować się na kontynuację procesu zakupu informacji. Niech zmienna losowa r

n 3 to M r(co) E T

będzie momentem Markowa (momentem stopu, patrz [13], [43]) względem F = (~)tET' W

literaturze rosyjskojęzycznej powyższa zmienna losowa jest nazywana jako uostenm

ocmanoexu, uapxoecxuii uoueum (patrz [72], [73], [77], [84]-[88]), a w literaturze

angielskojęzycznejMarkov / stopping time (patrz [28], [50], [63]). W związku z powyższym

przyjmuję, że zbiór T oznacza zbiór momentów decyzyjnych oraz t i , i =O,l,...,N oznaczają

momenty decyzyjne (konsekwentnie z definicją zmiennej losowej z ), chociaż mam na myśli

chwile, w których inwestor ma podjąć decyzję dotyczącą zatrzymania procesu zakupu

informacji. Niech .3 oznacza klasę wszystkich momentów Markowa określonych na n o

wartościach w T względem rodziny F = (~)tET'

Rozważmy następującą sytuację decyzyjną. Inwestor przegląda informację do

momentu t E .3, informację zawartą w (J' - ciele F r , płaci za nią kwotę c( r}. Resztę

posiadanego kapitału M - c( r) przeznacza na konstrukcję portfela inwestycyjnego

maksymalizując funkcję użyteczności. Następnie inwestor wybiera taki czas zatrzymania, dla

którego prawdopodobieństwo, że maksimum z funkcji użyteczności przekroczy poziom

aspiracji z, jest największe. Załóżmy, że funkcja użyteczności inwestora ma postać:

(x,m(t)) - f3xT Q(t)x

gdzie f3 - oznacza współczynnikawersji do ryzyka ([25], [75]). Jeżeli

• fi > O-inwestor ma awersję do ryzyka

• fi < O-inwestor ma skłonność do ryzyka

• fi = O-inwestor jest neutralny ze względu na ryzyko.

Rozważmy przypadek, gdy inwestor ma awersję do ryzyka. Model operacyjny możemy

przedstawić jako:

supp[ max [(x,m(T))-f3xTQ(T)X]?:Z]. (2.6)
rE3 o~(x,J)~f-c(r)

gdzie J = (1,1, ...,1), x E R k jest wektorem inwestycji. Jest to uogólniony model operacyjny

Roya-Banka. Wprowadźmyniezbędneoznaczenia. Niech

cp(m, t) = max kx,m)-f3xTQ(t)xJ
o~(x,J)~A1-c(t)
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Wielkość rp(m t, t) oznacza największą wartość funkcji użyteczności inwestora w chwili t.

Model operacyjny (2.6) możemy więc przedstawić w postaci:

supEf(m r , T, z)
rE:5

gdzie

f(m,t,z) = I{qJ(m,t~z}

(2.8)

(2.9)

f{B} jest indykatorem zbioru B. W twierdzeniu 1, podanym poniżej, mamy Jawne

rozwiązanie zadania (2.6): jest określony optymalny moment r * zatrzymania procesu zakupu

informacji oraz największe prawdopodobieństwo,że użyteczność z portfela inwestycyjnego

przekroczy poziom aspiracji z .

Twierdzenie l.

Jeżeli spełnione sa założenia (Al), (A2), (A3), (A4), to rozwiązaniem zadania

supp[ max [(x,m(r))-f3xTQ(r)x]~zJ
rE~ o~(x~J)~\l-c( r)

jest:

a) optymalny moment zatrzymania' procesu zakupu informacji

-: =min{tET:tEAUB }

A={to ~ti ~tjV :lp(nl(ti),ti)~Z},

B=h <t, ~tN :cp(P1(tj),tJ<z, U~j,tj,m(tJ)=OdlajEV+I, ...,N}}

gdzie dla O~ s < t ~ c- 1 (M )

natomiast

U(s,t,m)= iLn(s,t,m). w,1(s,t,m)
n=l
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LI(s,t, m) = G(2j3(M - c(t»)- JT Q-l (t)m] _ G(- .J
T

Q-l (t)m]
~e(s,t) ~e(s,t)

L ( )=G( - J TQ- I(t)nl ]
2 s,t,m I

v0(s,t)

L.( )= 1_G(2fJ(M -c(t))-.J
T

Q-l (t)nl]
3 s,t,m I- v0 (s,t)

G(-) jest dystrybuantąrozkładu normalnego N(O, l), J =col(l, ...,1),

0(s, t) = JT Q-l (t)(Q(s) - Q(t))Q-l (t)J > O dla O~ s < t

wlJ(s,t,m)= f In (s,t, m, x) ~exp{-~lIxI12}dx
Rk (2Jr)k 2

I (s t m x) = I jl }l ", ~R(s.,t)x+nlrQ-l(t)(R(s.,t)x+nl)~4f3z

12 (s,t,m,X)=1{ (T -r ( ))2}
. . (R())To-le )(R() ) J Q (t) R(S.,t)X+111 >4j3z

s.t x+m "- t s.t x+nl JTQ-l(t)J

(2.12)

/3 (s, t, m, X) = I{ ((" ) T _I ( ))2}
(R() yo- t ()(R() }- 2/3 A!-c(t) -.1 Q (t) R(s,t)x+m 4fJzs.t x+m t s.t x+m l' >

--" J Q-I(/)J

gdzie R(s, t) = (Q(s) - Q(t) )1/2 dla °~ s <t

b) największe prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku na poziomie z po wszystkich

momentach decyzyjnych rE.3

supp[ max [(x,m(r»)- j3xTQ(r)x]~ zJ = U(o, r*,m(o»)
re3 05::(x,J)ŚJ.\'f-cer)

Dowód powyższego twierdzenia znajduje się w rozdziale 3.3 .

Interesujący jest także problem zakupu informacji przez inwestora neutralnego ze

względu na ryzyko (j3 = O), którym się zajmiemy w dalszej części tego rozdziału. Model

matematyczny opisujący zachowanie takiego inwestora jest następujący:

sUPP[ max (x,m(r»)?- zJ
t"e3 o~(x,J)~Al-c(r)
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gdzie J =(1,1, ...,1), x E R: jest wektorem inwestycji decydenta (zakładamy, że nie dokonuje

krótkiej sprzedaży akcji). Jako kryterium wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego

decydent stosuje kryterium Roya, dokonuje konstrukcji portfela o największym

prawdopodobieństwie osiągnięcia zysku na wymaganym przez niego poziomie. Jest to model

Roya-Banka, który jest opisany w pracy [3], s. 197-199.

Łatwo zauważyć, że zbiór dopuszczalnych portfeli Dt={XER~: o~(x,J)~M-c(t)}

jest wielościanem wypukłym o k+l wierzchołkach XO = (0,0, ...,0),

(2.14)

Xl =(M-c(t),O, ... .o), x 2 = (O,M-c(t),O, .•. ,O), ... , x k =(O,O, .•. ,M-c(t»).

Zatem (patrz [3], tW.1.1.3) rozwiązanie zadania programowania liniowego

max (x,m(t))
o~(x,J)~\;f-c(l)

jest osiągnięte w jednym z wierzchołków wielościanuDl [rozwiązanie może być osiągnięte

dokładniew jednym z wierzchołków lub na krawędzi]. Jeżeli rozwiązanie zadania (2.14) jest

osiągnięte w wierzchołkach x' i x
j, to wybieramy wierzchołek xmin(i,j) [ustalenie takie

związane jest z konstrukcją zbiorów Di , 1~ i ~ k, (patrz lemat l, rozdz. III)]. Stąd dla

ustalonego t E ( 0, C-i (M)).

< m~x (x, m(t)) = . max. (xi, m(t)) .
o_(x,J)~\;f-c(t) lE(O,l, .../t)

Wprowadźmy odwzorowanie E: R" ~ {xo ,Xl , ••• , x" }, dla którego

max (Xi, m(t)) = ('2m(t),m(t)) .
iE(o,I,...,k)

Odwzorowanie E przyporządkowuje wektorowi nl(t) wierzchołek wielościanu Dl (patrz

[3], rozdział 8.1). Zgodnie z powyższymi rozważaniami zadanie (2.13) możemy przedstawić

w postaci

lub

SupP((2m(z-),m(z-)) ~ z)
rE~

SUpP((M -c(z-)Xe2m(z-),m(z-)) ~ z)
rE:5

(2.15)

(2.16)

gdzie odwzorowanie EJ X = 11:11 oznacza unormowanie dowolnego wektora X E R k
. Zanim

przedstawimy główny wynik rozważanego modelu (2.13), wprowadzimy niezbędne

oznaczenia.
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W przestrzeni R k dla 1 :::; i :::; k określimy zbiory

Niech

g(t,m, z)= I{(M-c(t))(83m,m);o,zj

gdzie

{
l, gdy Y~ z

I{y;o,z} = 0, gdy y < z .

Zadanie (2.13) możemy przedstawić jako:

supEg(r,m(r),z)
TE3

(2.17)

(2.18)

W twierdzeniu 2, podanym poniżej, mamy jawne rozwiązanie zadania (2.16) - optymalny

moment r* zatrzymania procesu zakupu informacji (obserwacji ewolucji {m(s),O < s ~ r}),

optymalny portfel inwestycyjny x opt oraz największe prawdopodobieństwoosiągnięcia zysku

na pOZIomIe z .

Twierdzenie 2.

Jeżeli spełnione są założenia (Al), (A2), (A3), (A4), to rozwiązaniem zadania

suPP[ max (x,nl(r)) ~ zJ
rE3 05.(x,J )śAI-c( r)

jest:

a) optymalny moment zatrzymania procesu zakupu informacji

t:* = min {t E T :t E A U B }

gdzie A = ta < ti ~ tN : (M - c(ti )X03m(ti ),m(t j ) ) ~ z},

B=to <t, ~tlv' :(A1-C(ti)X0'EJ1l(ti),m(ti») <z, U~i,tj,m(ti)'z)=OdlajE{i+l, ...,N)}
gdzie dla O:::; s < t

k

[1(05, t, mes), z)= ILn (s,t, mes), z). ~l (s,t, nl(s))
11=1

L
n

(s,t,nl(S),z) = G[ (M -c(t))mll(s)-z J
(M - c(t»)~qii (s) - qii(t)

(2.19)

(2.20)

GC) jest dystrybuantąrozkładu normalnego N{O, 1), oraz qżj (s), l ~ i, j :::; k , są elementami

macierzy Q{s).
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oraz

(2.22)

(2.21)W,l (8, t, nl(8)) =

b) optymalny portfel inwestycyjny

t k

Vij 11(s, t) = JL (bill (u) - bil (11 )Xblll (u) - bjl (u)}lu
s /=1

bij (s}, 1 ~ i,j ~ k, są elementami macierzy Q(s)H T (s),

= 1...7 k-l/ l exp{-l (X-Ml1 (8)) Vl1-1(s,t)~-MłI(S»)Ldxl...dxk_l
o o(2Jr) /2 ~detV

l1
(S, t) 2 J

gdzie Vn (s,t) = lv/ (s,t»j dla i,j E {l, ... ,n -l,n + l, ... ,k}

c) największe prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku na poziomie z po wszystkich

momentach decyzyjnych r E .3

supp[ max \x,m(r»)~zJ=u(o,r*,m(o),z)
rE3 oś(x,J)~tf-c( r)

Dowód powyższegotwierdzenia wraz z dowodami twierdzeń pomocniczych znajduje

się w rozdziale 3.1.

Komentarz do twierdzeń 1 i 2

Przyjrzyjmy się jeszcze raz twierdzeniom l i 2. Widzimy, że optymalny moment

zatrzymania procesu zakupu informacji jest określony jako najmniejszy z momentów, w

którym wartość funkcji g(t, met),z) , dla modelu operacyjnego (2.18), oraz f(m(t)? t, z) , dla

modelu operacyjnego (2.8), jest:

• bądź równa l,

• bądź też równa 0, gdy przewidywane prawdopodobieństwaosiągnięcia zysku (dla modelu

2.13) lub użyteczności (dla modelu 2.6) na poziomie z w momentach późniejszych

wynoszą zero.
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Zakupiona informacja (patrz zał. (A2)) skutkuje otrzymaniem nowego, bardziej

skoncentrowanego rozkładu wektora losowego stóp zwrotu .~ . Zgodnie z konstrukcją modelu

operacyjnego, (2.13) widzimy zatem, że inwestor neutralny ze względu na ryzyko powinien

zainwestować cały pozostały kapitał w wysokości M - c(r.) w akcję o największej stopie

zwrotu, gdzie wektor stóp zwrotu m(r*) zostaje przez sprzedawcę informacji ujawniony po

uiszczeniu opłaty c(r·). Natomiast inwestor, który ma awersję do ryzyka oraz posługuje się

modelem (2.6), powinien dokonać konstrukcji portfela xopt w sposób następujący,

korzystając z wniosku dotyczącego lematu 2 (patrz rozdz. 3.2):

jeżeli

• 1 -1 ( *\ *
xopt = 2/3 Q r fll(r )

O< 2~ J TQ-I (r*)n(/) < M - c( /)

{

T 1( *\ * Jl -1 * * J Q- r fll( t: )
• xopt =-Q (r m(r)- T 1( *~ J213 J Q- r

•
__1 -l( *{ * 2p~-c(/))-JTQ-l(/}n(/) J

xopt - Q r m(r)+. T l ( *~ J2p J Q- r-

. . 1 T -1 ( *\ * *
jeżeli -J Q r- !n(r )? M - c(r ).

213

W rozważanym modelu (2.6) strategia inwestora, który ma awersję do ryzyka, jest w

zgodzie z postulowaną przez Markowitza klasyczną teorią wyboru portfeli inwestycyjnych,

której główna idea polega na' tym, aby wykonać dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

Zgodnie z ideą Markowitza nie lVO!110 lV/OŻYĆ wszystkich jaj do jednego koszyka, czyli

inwestycja w akcje jednego podmiotu jest działaniem bardzo ryzykownym i nieracjonalnym.

W modelu (2.6) inwestor dokonuje redukcji ryzyka poprzez dywersyfikację portfela oraz

poprzez zakup informacji (patrz (Al), (A2)) dzięki istnieniu na rynku podmiotu

gospodarczego - sprzedawcy informacji. Natomiast w modelu (2.13) inwestor neutralny ze

względu na ryzyko dokonuje zakupu informacji w celu konstrukcji portfela o największym

prawdopodobieństwie osiągnięcia zysku na wymaganym poziomie, musi de-dywersyfikować

portfel, zgodnie z twierdzeniem 2.
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Uwaga. Wydaje się, że przedstawione wyżej modele operacyjne (2.6), (2.13) wymagają

dodatkowych ograniczeń, a mianowicie: gdy inwestor jest bardzo wymagający, wręcz

pazerny (ustali duży poziom aspiracji z), mogłaby się zdarzyć taka sytuacja, że optymalnym

momentem stopu jest moment r =IN' wtedy zgodnie z modelem (2.13), nic nie zostaje na

inwestycję w akcje. Od strony praktycznej jest to nonsens. Wyjściem z tego problemu

mogłoby być jedno z dodatkowych założeń:

• maksymalnie możliwy zakup informacji w wysokości c(hM), O< h < 1 do

momentu c-l (hM) stanowi określoną część kapitału M posiadanego przez

inwestora (ustalany odgórnie),

• najpierw inwestor rozważa planistyczne modele zadań (2.6) i (2.13) oraz ustala

sobie moment 1*, do którego może prowadzić obserwację,

• inwestor w każdym momencie t , który nie jest momentem stopowania, zmienia

swoją preferencję co do ustalonego poziomu aspiracji z, np. dla modelu (2.13)

supP((M -c(r)Xe3m(r),m(r)) ~ z- j(z, T))
fE3

gdzie j(z, I) jest funkcjąrosnącąze względu na I .

2.3 Algorytm rozwiązywania modelu operacyjnego Roya-Banka

Główny algorytm, za pomocą którego rozwiązywane są modele operacyjne (2.6) i

(2.13) tworzenia portfela inwestycyjnego uwzględniające koszt zakupu informacji, jest

podany na rys. 2.1. Na wejście algorytmu są podawane dane:

N -liczba momentów w których inwestor ma podjąć decyzję

k - liczba spółek branych pod uwagę

QE R k xk
- macierz kowariancji, symetryczna i dodatnio określona

H E Rk xk
- macierz kodowania informacji, Sp H T H ~ O

- koszt" roboczogodziny"

- kapitał posiadany przez inwestora

- wymagany poziom zysku

- momenty decyzyjne
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- wektor oczekiwanych stóp zwrotu z inwestycji w papiery wartościowe

ujawniany przez sprzedawcę za darmo.

Dla modelu (2.6) także do algorytmu jest wprowadzana wartość współczynnika awersji do

ryzyka j3 > O.

Również w miarę potrzeb do algorytmu są wprowadzane warunkowe wartości

oczekiwane wektora losowego stóp zwrotu E(ql~i)=m(t j ) , F, = CJ"{m(s), O~ s ~ t}, gdy

inwestor decyduje się na dokupienie kolejnej "porcji informacji".

N,k,Q, H,!vi, z,a

to, t1, ... , 'iV'n(to)

T N

i> j + l

T N

T N

rys. 2.1
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Na wyjściu algorytmu otrzymujemy:

r E .3 - optymalny moment zatrzymania procesu zakupu informacji

x E R k
- wektor inwestycji w poszczególne aktywa.

Kolejność działań jest następująca: najpierw obliczana jest wartość funkcji 

indykatora (WI) ~. (dla modelu 2.6 jest określona wzorem 2.9, a dla modelu 2.13 wzorem

2.17) w momencie fi i sprawdzane jest czy wartość ~. wynosi 1 /zlb moment fi jest ostatnim

momentem decyzyjnym. W przypadku odpowiedzi pozytywnej zatrzymujemy proces zakupu

informacji i dokonujemy konstrukcji portfela inwestycyjnego, w przeciwnym razie

dokonujemy obliczeń prawdopodobieństw, że zysk (użyteczność) z portfela przekroczy

poziom aspiracji z w kolejnych momentach decyzyjnych, (PP) Vj, j = i +1, ...,N

(określonych 2.11 - 2.12 dla inwestora, który ma awersję do ryzyka, lub 2.19 - 2.21 dla

inwestora neutralnego ze względu na ryzyko). Następnie sprawdzamy, czy PP są równe °
(oznacza to, że inwestor nie widzi szansy na konstrukcję portfela, z którego zysk

(użyteczność) przekroczy poziom z). Jeżeli powyższy warunek jest spełniony, to

zatrzymujemy proces zakupu informacji, jeżeli nie - dokonujemy zakupu kolejnej "porcji"

informacji i powtarzamy rozumowanie. Przedstawiony algorytm ma skończoną liczbę

kroków, ponieważ występuje w nim ograniczenie i =N określające, że proces zakupu

informacji możemy zatrzymać co najwyżej w momencie f N .

i.tn, z~i\1.,(x.,k

T
iśk

N

rys. 2.2

Do wyznaczenia wartości funkcji - indykatora T"i"' i = O,l, ...,N inwestora neutralnego

ze względu na ryzyko (model 2.13) w momencie decyzyjnym fi' określonej wzorem 2.17,
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można stosować algorytm podany na rys. 2.2. Algorytm pobiera dane dotyczące: momentu

decyzyjnego t, oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji m, wymaganego poziomu zysku z,

wielkości kapitału M , kosztu "roboczogodziny" a, liczbie spółek k. WI jest równa 1, w

przypadku gdy zysk z inwestycji w aktywa którejś ze spółek przekroczy wymagany poziom,

w przeciwnym razie WI wynosi o.

Optymalny portfel inwestycyjny inwestora neutralnego ze względu na ryzyko

(dotyczy modelu operacyjnego 2.13) jest określony wzorem 2.22. Wyznaczyć go można za

pomocą algorytmu, który jest przedstawiony na rys. 2.3. Do algorytmu wprowadzane są dane

dotyczące: momentu decyzyjnego t, wektora oczekiwanych stop zwrotu z inwestycji m ,

wielkości kapitału M , kosztu "roboczogodziny" a, liczby spółek k. Kapitał w wysokości

M - a . t inwestowany jest w akcje o największej stopie zwrotu, zgodnie z ustaleniami

związanymi z konstrukcją zbiorów Dj , 1 ~ i ~ k, (patrz lemat 1, rozdz. III) oraz

wymaganiami inwestora.

N
j~k

N

T

rn,. ~ ».
T

rys. 2.3
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Natomiast portfel inwestycyjny inwestora, który ma awersję do ryzyka (dotyczy modelu

operacyjnego 2.6), można wyznaczyć za pomocą algorytmu, który jest przedstawiony na rys.

2.5 (patrz rozdz. 2.5).

2.4 Model operacyjny Banka

W tej części rozdziału prezentuję rozważania dotyczące modelu operacyjnego, w

którym inwestor dokonuje konstrukcji portfela inwestycyjnego maksymalizując funkcję

użyteczności. Najpierw omówię model operacyjny zawierający kryterium maksymalizujące

funkcję użyteczności oraz uwzględniający możliwość zakupu informacji, a później

przedstawię jawne rozwiązanie.

Zgodnie z założeniem (A4) wiemy, ze najlepszym estymatorem (w sensie średnio-

kwadratowym) wektora losowego stóp zwrotu ~ :Q ~ Rk jest martyngał (mt , F: )O,;;t<;] dany

równaniem

t

mt =met) =mo +fQ(s)HT dv;
o

gdzie Q(.) jest macierząkwadratową, symetryczną taką, ze

Q'(t) == _QT (t)H T HQ(t) i Q(O) == Q

(2.23)

gdzie SpH T H > O, natomiast vs jest k - wymiarowym procesem innowacyjnym (k 

wymiarowy proces Wienera). Niech x == COI(Xl, ....,Xk) oznacza wektor inwestycji w papiery

wartościowe.

Załóżmy, że inwestor buduje swój portfel inwestycyjny maksymalizując funkcję

użyteczności

(x, mt ) - f3xT Q(t)x (2.24)

która określa satysfakcję, komfort psychiczny, gdzie f3 oznacza współczynnik awersji do

ryzyka ([25] s. 111-117; [75] s. 109-116). W tej części rozdziału uwzględniamy tylko

przypadek gdy f3 > O. Widzimy, że funkcja użyteczności jest określona jako różnica

pomiędzy dochodem a subiektywnym ryzykiem.

Rozważmy taką sytuację inwestora, w której głównym jego celem jest

maksymalizacja funkcji użyteczności. Inwestor posiada kapitał w wysokości M i część tego

kapitału chce przeznaczyć na zakup informacji, a resztę zainwestować w dostępne na rynku k-
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spółek. Kupując informację zawartą w (J' - ciele F t , decydent musi zapłacić kwotę c(t),

gdzie funkcja c(·) jest funkcją ciągłą, rosnącą oraz c(O) == O (patrz zał. (AJ)).

Niech (O, A, p) będzie przestrzenią probabilistyczną oraz

T = ttO,tI, ...,tn), O= to :::; t I :::; ... :::; tn =C-I (M)}.

Proces stochastyczny (m(t), F,), t E T, jest określony wzorem (2.23), gdzie F == (~ )tET

oznacza niemalejącą rodzinę (J'-ciał F, ==(J'{m(s):O~s~t}. W każdym ti' i==O,l,...,n

inwestor może przerwać proces zakupu informacji i dokonać inwestycji lub może

zdecydować się na kontynuację procesu zakupu informacji. Niech zmienna losowa r

O 3 OJ M r(OJ) E T

będzie momentem Markowa względem F == (~ )tET ' a .3 oznacza klasę wszystkich

momentów Markowa określonychna n o wartościach w T względem rodziny F == (~ )tET .

Decydent chce zainwestować posiadany kapitał M tak, aby średnia użyteczność z

portfela była jak największa po wszystkich czasach zatrzymania. Model operacyjny możemy

przedstawić w postaci:

(2.25)

gdzie j = col(l, ....i).

Niech

rp(m, t)= max l(x, m) - jkTQ(t)xJ (2.26)
o~(x,j).g{-c(l)

wtedy <p(mt,t)oznacza największą wartość funkcji użyteczności inwestora w chwili t.

Korzystającz wzoru (2.26) model operacyjny możemy przedstawić w postaci:

supErp(m" T)
fE:5

Dla każdego O~ s < t ~ C-l (M) wprowadźmynastępująceoznaczenia:

(2.27)

(2.28)

Wielkość <p(mt,t) określa największą wartość funkcji użyteczności, jeżeli proces zakupu

informacji inwestor zatrzymuje w momencie t . Natomiast lf/(nls' s,t) określa przewidywaną

największą wartość funkcji użyteczności inwestora, jeżeli przewiduje zatrzymanie procesu

zakupu informacji w momencie t , a obecnie znajduje się w momencie s .
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Główny wynik rozważanego modelu jest zawarty poniżej. W twierdzeniu 2 podane

jest jawne rozwiązanie zadania (2.25): optymalny moment zatrzymania procesu zakupu

informacji r * oraz największa wartość oczekiwana funkcji użyteczności inwestora po

wszystkich czasach zatrzymania t E .3 .

Twierdzenie 3.

Jeżeli spełnione są założenia (Al), (A2), (AJ), (A4), to rozwiązaniem zadania

Sr~fEt~(x~;7-c(r)[(x,mr)- fJxT Q(r)x]}

jest:

a) optymalny moment zatrzymania procesu zakupu informacji

r* = minhs t, ~tn :<p(mti,ti):2:max~(mti,ti,ti+ll ...,IjI(mti,ti,tn)}]

gdzie dla Oś s < t ś c- 1 (M )

( )
1 T -i 1· {.T l \2

qnm,» =-m Q (s)m- T 1 V Q-(s)m}!JI }+
4/3. 4f!j Q- (s)) l2pfQ-l(s)m~(J

f{B} jest indykatorem zbioru B, j = col(l, ...,l)

natomiast

gdzie
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(2.30)

(2.31 )

(2.32)



W(m, s, t) = .1' l_l .[[0TQ-\ t)mT +0(s, t)+ (2j3(M -c(t»f-
4PI Q (t).I

] (
I·TQ- l(t )m - 2f3(M - C(t))]

-4f3(Jv! - c(t))~jTQ-l (t)n1 G~+
~0(s,t)

01'Q-\t)m - 2j3(M - c(t»)J0(s, t) [(2j3(M - c(t» - jTO-l (t)m[ J
+ exp - - (2.33)

.J2;rr 20(s,I)

gdzie dla macierzy A =(ah{) i B =(bhl ) h =1, ...,k, l =1, ...,n (A, B) =Ialllbh[ , zaś
h,!

0(S,t)=)TQ-l(t)(Q(S)-Q(t)X2-1(t))?:.O dla O~s~t, a G() oznacza dystrybuantę

rozkładu normalnego N(O,l).

b) największa wartość oczekiwana z funkcji użyteczności po wszystkich czasach

zatrzymania

Dowód przedstawionego twierdzenia znajduje się w rozdziale 3.2 .

Wniosek: Gdy mamy wyznaczony optymalny moment zatrzymania procesu zakupu

informacji, to korzystając z wniosku dotyczącego lematu 2 (rozdz. 3.2), możemy wyznaczyć

optymalny portfel inwestycyjny x opt :

•

•

•

Xopt = 2~Q-I(r*)n(r*)

jeżeli 0< 2~jTQ-I(r*~l(r*)<M -c(r*)

l -1( *{ * jTQ-l (r *)n(r*) 'J
Xopt = 213 Q r tm(t ) - t'Q-l (r*)j )

jeżeli 2~ i'Q-l (r *)n(r *) :s; O
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2.5. Algorytm rozwiązywania modelu operacyjnego Banka

Główny algorytm, za pomocą którego rozwiązywany jest model operacyjny (2.27) jest

podany na rys. 2.4. Na wejście algorytmu są podawane następujące dane:

n -liczba momentów, w których inwestor ma podjąć decyzję

QE Rk xk
- macierz kowariancji, symetryczna i dodatnio określona

H E Rk xk
- macierz kodowania informacji, Sp H T H ~ O

- koszt" roboczogodziny"

- współczynnik awersji do ryzyka

- kapitał posiadany przez inwestora

- momenty decyzyjne

kmo ER - wektor oczekiwanych stóp zwrotu z inwestycji w papiery wartościowe

ujawniany przez sprzedawcę za darmo.

Również w miarę potrzeb do algorytmu są wprowadzane warunkowe wartości

oczekiwane wektora losowego stóp zwrotu E(;I~j)=m(ti) =mi' gdy inwestor decyduje się

na dokupienie kolejnej porcji informacji.

Wartość rp, największa wartość funkcji użyteczności NWFU, jest wyznaczana za

pomocą wzoru (2.29), natomiast ip , przewidywana największa wartość funkcji użyteczności

PNWFU, jest obliczana za pomocą wzorów (2.30)-(2.33).

Na wyjściu algorytmu otrzymujemy:

T E .3 - optymalny moment zatrzymania procesu zakupu informacj i

k
Xopt ER - wektor inwestycji w poszczególne aktywa.

Do rozwiązania zadania (2.27) można stosować algorytm podobny do algorytmu, za

pomocą którego są rozwiązywane zadania (2.6) i (2.13). Najpierw obliczana jest wartość

funkcji użyteczności rp w momencie fi, i = 1,...,11 oraz przewidywane największe wartości

funkcj i użyteczności ljI w momentach f l, l = i + 1, ...,11, a także sprawdzane jest czy moment
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decyzyjny li nie jest momentem ostatnim. Następnie ustalane jest czy inwestor ma szansę na

konstrukcję portfela o większej użyteczności.

Aby rozwiązać zadanie (2.27), można posłużyć się również algorytmem podanym na

rys. 2.4. Najpierw obliczamy NWFU rp w momencie li oraz sprawdzamy, czy moment

decyzyjny nie jest ostatni. Następnie przy wyznaczeniu PNWFU lf/ dla momentu

II, l =i + 1, ...,n od razu porównujemy ją z NWFU rp. Jeżeli się okazuje, że PNWFU lf/ dla

któregoś momentu decyzyjnego II i < l :::; n jest większa od NWFU rp w momencie li, to

inwestor powinien się zdecydować na zakup kolejnej "porcji informacji". Natomiast jeżeli dla

każdego momentu II, l = i + 1, ...,n -1 inwestor stwierdza fakt, że PNWFU lf/ jest mniejsza

od NWFU rp oraz że ma identyczną sytuację w momencie In' to wówczas powinien

zatrzymać proces zakupu informacji.
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n,Q, A1,H,~,a

t (I , t l , ... , t 11 , lIł l)

T

T
i=n

T

N

rys. 2.4

N

./

Optymalny portfel inwestycyjny konstruowany jest za pomocą wniosku dotyczącego

lematu 2 (rozdz. 3.2), który jest zaprezentowany w postaci algorytmu na rys. 2.5. W tym celu

są wykorzystywane dane dotyczące momentu decyzyjnego t, wektora oczekiwanych stóp

zwrotu m, macierzy kowariancji Q i kodowania informacji H, wielkości kapitału M,

współczynnikaawersji do ryzyka f3 oraz kosztu roboczogodziny a.
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O l ... O
.i := l :=

o O

1 .T Z~-- J In
2 fi .

T

l .T ( j T Z In .JF := -) Z ni - -~-T-.J
2p j Zj

L~O

T

N

L ~1\,1-at
N

rys. 2.5
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3 Efektywne rozwiązania modeli operacyjnych

3.1. Rozwiązanie modelu operacyjnego Roya-Banka

Cała część tego rozdziału jest poświęcona konstrukcji dowodu twierdzenia 2, które

daje odpowiedź na pytanie postawione w rozdziale 2.2 oraz wskazuje jak powinien postąpić

inwestor posługujący się modelem operacyjnym (2.13) (pokazuje w którym momencie

inwestor musi zatrzymać proces zakupu informacji, niezbędnej do dokonania właściwej

inwestycji, oraz jak resztę posiadanej gotówki zainwestować w akcje (dokładnie jednego

podmiotu, zgodnie z konstrukcją modelu 2.13).

Twierdzenie 2

Jeżeli spełnione są założenia (Al), (Al), (AJ), (A4), to rozwiązaniem zadania

supp[ max (x,m(r)) ~ zJ
TE:5 o~(x,J)ŚJ.Vf-c(T)

jest:

a) optymalny moment zatrzymania procesu zakupu informacji

-: =min~ET:tEAUB }

gdzie A = h <S, t, <S, tN : (M - c(t i)X02m(ti ),m(ti)) ~ z},

B=to <t, <S,tN :(M-c(ti)X02m(td,m(ti)) <z, U~i,tj,m(ti)'z)=OdlajEV+l, ...,N)}
gdzie dla O~ s < t

k
U(s, t,m(s), z) ~ LLn (s,t,m(s), z). Wn (s, t, mes))

n=l

L ( () "'?)~G[ (M-c(t))mn(s)-z J
n s,t,m S ,""

(M -c(t))~qii(S)-qii(t)

GO jest dystrybuantą rozkładu normalnego N(O,l) oraz qi](s), 1 <S, i.] <S, k są elementami

macierzy Q(s) .

Wn (s,t,m(s)) ~

= T..7 k-l.i l eXP{-~(X-Mn(S)rV;;I(s,t)(r-Mll(s))ldYI ...dYk_1
o o (2Jr) 12~detVn(s,t) 2 . 'f
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gdzie Vn (s, t) = lv(/(s,t))J dla i .] E{l, ... ,n-l,n+l, ... ,k}

t k

v/(s,t) = JI..(bn1(u)-bi/(u)Xbn/(u)-b j/(u)}1u
s 1=1

bij(s) , 1 ~ i.] ~ k, są elementami macierzy Q(s)H T (s),

oraz

b) optymalny portfel inwestycyjny

c) największe prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku na poziomie z po wszystkich

momentach decyzyjnych t E .3

supp[ max (x,m(r))? zJ = u(o, r* ,m(o),z)
Te3 o~(x,J)~f -c(r)

Dowód twierdzenia 1 poprzedzimy dowodem lematu 1, w którym przestrzeń R k

rozbijemy na k - rozłącznych zbiorów, oraz dowodem twierdzenia 4, w którym obliczymy

warunkowe rozkłady prawdopodobieństwaprocesu stochastycznego ((02m(t), m(t)), Ft )Og~OO'

gdzie proces (m(t),F[ )o~t~(fJ jest zdefiniowany wzorem (2.4).

n

Lemat 1. Dla dowolnego naturalnego n ~ O przestrzeń R n = Uo; gdzie Di nDj = 0 dla
i=l

Dowćd

Rozpatrzmy najpierw dla 11= 3 ( dla 11 = 2 jest oczywiste ).

Płaszczyzna Jr1 3 (rys. 3.1) rozpięta na wektorach (1,1,1) i (0,1,0) ma postać Xl - x 3 = O
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ponieważ

M

M

rys. 3.1

Natomiast 1[2,3 rozpięta na wektorach (1,1,1) i (1,0,0) ma postać x2 - x3 = O oraz

Określmy zbiór Dl' ograniczony dwoma płaszczyznami 1[12 i 1[13' jako

Widzimy, że pierwsza współrzędna jest nie mniejsza od pozostałych.

Niech zbiór D2 , ograniczony dwoma płaszczyznami 1[1 2 i 1[23 , ma postać

gdzie druga współrzędnajest większa od pierwszej i nie mniejsza od trzeciej.

Zbiór D3 , ograniczony dwoma płaszczyznami 1[1 ,3 i 1[2,3' ma postać
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gdzie trzecia współrzędna jest większa od pozostałych.

Tak skonstruowane zbiory Dl ,D2 ,D3 sa rozłączne oraz R3 == Dl UD2 UD3 .

Poprowadźmy konstrukcję zbiorów Di , 1 ~ i ~ n dla dowolnego n > 2. Wprowadźmy

niezbędneoznaczenia. Niech

W o == (1,1,1, ... ,1)

w 1 = (1,0,0, ... ,0)

W n =(0,0,0, ... ,1) .

Dla dowolnego O~ i < j ~ n

gdzie I · I-oznacza wyznacznik macierzy, col(x, W o, W 1 , ••• , W i - 1 , W i +1 , ••• , W j-1 , W j+1 , ••• , W n )

jest macierza n x n wymiarową. Wobec tego płaszczyzna

(3.2)

jest rozpięta na n - 1 wektorach w O' W 1 , ••• , W i - 1 , Wi+1 , ••• , W j-1 , łV j+1 , ••• , W n i ma postać

(3.3)

Rozważmy zbiór Dl' który jest ograniczony n - 1 płaszczyznami

Jr1,2' Jr1,3' ••• , Jr 1,n ,

Analogicznie prowadząc rozumowanie, otrzymamy, że dla dowolnego 1 < k < 11 zbiór D, jest

ograniczony 11- 1 płaszczyznami

Jr 1,k' Jr2,k' ••• , Jr k-1,k , Jr k ,k+ l' ••• , Jr k,n ,

określonymi za pomocą wzoru (3.3) i ma postać

Tak skonstruowane zbiory Dl' D2 , ••• , D; są rozłączne oraz

D
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Niech (Q, A, p) będzie przestrzenią probabilistyczną oraz (m t ,~), O:::; t < 00 k-

wymiarowym procesem stochastycznym zdefiniowanym jako

t

mi =mo + fQ(u)HT (u)dvu
o

gdzie mi =met) =col(m] (t), ...,mk(t)), Q(u) jest macierzą kwadratową, symetryczną

określoną wzorem (2.1), macierz kodowania H(ll) =H jest stała oraz SpH T H > O,

natomiast vt = col~l (t), ...,vk(t)) jest k-wymiarowym procesem innowacji (k-wymiarowy

proces Wienera ). Z definicji proces (m t , ~), O:::; t < 00 jest martyngałem.

Twierdzenie 4

Jeżeli (mt , F, )ośt<co jest k-wymiarowym procesem stochastycznym oraz spełnione jest

założenie (A2), to dla dowolnych O:::; s < t < 00

k

P((M - c(t)Xe3m(t),m(t)) ~ z\FJ= 'LP(m(t) E Dn\FJP((M -c(t))mn(t) ~ z\FJ (3.4)
n=l

gdzie

P((M - c(t))m
j
(t) ~ zIF

s)=
G[ (M - c(t))mi (s) - z J,

(M -c(t))Jqjj (s)-qjj (t)
(3.5)

G(-) jest dystrybuantąrozkładu normalnego N(O,l) oraz dla 1 ś i.] ś k qij(s) są elementami

macierzy Q(s).

gdzie Vn(s,t)=lv/(s,t)J dla i,j E{l, ... ,n-l,n+l, ...,k}

t k

v/(s,t) = f'L (bnl (u) - bil(u)Xbnl(u) - bjl (u)}tu ,
s 1=1

(3.6)

(3.7)

dla 1 ś i.] ś k bij(s) są elementami macierzy Q(s)HT (s)
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oraz XERk- 1 M" = mn(s)-mn_1(s),
mn (s) - mn+1(s)

Dowód

Zgodnie z definicją operatorów (2) i 3 oraz korzystając z lematu 1 i wzoru na

prawdopodobieństwo warunkowe dla dowolnych Oś s < t < 00 otrzymujemy

p((M -c(t)X02m(t),m(t)) ~ zIFs)=
= P((M -c(t)X02.m(t),m(t)) ~ z, met) E D1IFJ+ ...+

+P((M - c(t)X02.m(t),m(t)) ~ z, met) E DkIFs)=
= P(m(t) E D1IFs )P((M - c(t))ml(t) ~ zlFs )+ ... +P(m(t) E DkIFs )P((M - c(t))mk (t) ~ zjFs)
Ostatecznie

k
P((M - c(t)X02.m(t), m(t)) ~ zlFs) = I P(m(t) E D, IFs )P((M - c(t) )mj (t) ~ zlFs) (3.8)

i=l

Wprowadźmynastępująceoznaczenia. Niech

B(s) == Q(s)HT (s)

oraz

(3.9)

'gdzie

Zatem

bIl(s) bl2(s) blk(s) bl(s)

B(s) ==
b21 (s) b.; (s) b2k(s) b2(s)

==

bk1(S) bk2(s) bkk(s) bk(s)

hi (s) == (bil(S),bź2(S), •••,bźk(S)) , 1 Ś i ś k. (3.10)

k t t

mj (t) = mi (O) + ~ fb,.,. (s)dv j (s) = mi (O) + f(b i (s),dv s ) (3.11)
J=10 o

dla każdego 1 ~ i ~ k .

Najpierw obliczymy warunkową wartość oczekiwaną i wariancję procesu mi (t) dla każdego

l~i~k.
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E(m i (t)IFs ) =E[mi (O) +f fbu(u)dv j (u )IFsI=
)=10 J

mi (s) + fE[I bij'(u)dvj (U)] = mi (s)
)=1 s

(3.12)

Var(mi(t)IFs)= E[fI bij'(u)dv j (U)]2 = E[ f I bil (u)dvl (u)I bU (u)dvj (U)] =
)=l s 1,)=1s s

=ItIE[! bil (u)dvl (U)! bU (u)dvj (U)] =ItIE[! bil (u)bU(u)d(vI (u), Vj(U))]

Korzystajac z własności całek stochastycznych (patrz [28], [43], [71], [72], [76]), mamy

0, dla l *- j

E[! bil (u )bij (u)d(vI (u), v j (U))] = E[! bil (u)bij (U)dU} dla l = j

Przeto

k t t k t

Var(mi (t)IFs)= ~Jbb(u)du =J~bb (u)du = J\b
i
(u),b

i
(u) )du . (3.13)

)=l s s )=1 s

Korzystając z wzoru (3.9), symetrycznościmacierzy Q(t) oraz

Q'(t) = _QT (t)H T (t)H(t)Q(t) i Q(O) = Q

otrzymujemy Q'(t) = -B(t)BT (t). Tak więc

ąll (s) ą12(S) ąlk(S)

ą21 (s) ą22 (s) ą2k (s)
Q'(s) =

gdzie (3.14)

Podstawiającdo wzoru (3.13) mamy

t s

Var(mi(t)IFJ= J-qii(u)du =fqii(u)du =qii(S)-qii(t)· (3.15)
s

Dla dowolnego l ~ i ~ k warunkowy rozkład mi (t) względem F, jest rozkładem normalnym

Wobec tego
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(X-(Nl-c(t))mź (s)y
P((M - c(t))mź (t) 2 zIF

s)=
7 1 e 2(lvI-c(t)Y(qu(s)-qu(t))dx

z(M -c(t))~21C(qii(S)-qii(t))

x - (M - c(t»)m. (s)
korzystajac z podstawienia u = ( X l ) otrzymujemy

M - c(t) qu(s) - 'łu(t)

p((M-c(t))mi(t)2z!Fs)=
7 _l_e-

u

; du = l _ C[ z-(M-c(t»)mż(s) J
z-(lvI-c(t»)mj(s) .J21C (M -C(t)Xqii(s)-qii(t))

(Al-c( t ))(ąjj ( S )-ąjj ( t) )

gdzie G(·) - jest dystrybuantąrozkładu normalnego o parametrach N(O,1).

Ostatecznie

~ ~ )- [ (M-c(t»)mi(s)-z Jp\(.M - c(t))mi (t) 2 ..IFs - C (X ) .
M - c(t) ąii (s) - ąii (t)

(3.16)

Pozostało nam znaleźć wartości P(m(t) E Dź\Fs) dla 1 ~ i ~ k.
Niech y==col(Yl'Y2' •.. 'Yk)' Dla każdego l~i~k rozważmy operator rP;: R k -+R k

-
1

zdefiniowany następująco

-1 O ... O 1 O O Yi - Y1

O -1 O 1 O O Yi - Y2
YI

rPi (y) == O O -1 1 O O
Y2

= Yi -Yi-l
O O ... O 1 -l ... O Yi -Yi+l

Yk

O O O 1 O Yi - Yk

Tak określony operator rPi' 1 ~ i ~ k jest operatorem liniowym. Oznaczmy dla dowolnego

1 ~ j ~ k, j"* i

Zgodnie z powyższym

tPi (y) = C01~i,1 (y), ...,tPi,i-1 (y), tPi,i+1 (y), ...,tPi,k (y)) (3.17)

Zgodnie z definicją zbiorów D, (patrz lemat 1)

P~lt E DźIFs)= P(mi (t) > mI (t), ...,m ź (t) > mi-I (t),mź (t) 2 mi+1(t), ...,mź (t) 2 mk(t)IFJ=

= P(mi (t) - mI (t) > O, ...,mź (t) - mi-I (t) > O,mi (t) - mź+1 (t) 2 O, ...,mi (t) - mk(t) 2 0IFs)=

= P~i,1 (m(t)) > 0, ..., tPź,ź-I (m(t)) > 0, tPi,i+1 (m(t)) 2 0,..., tPi,k (m(t)) 2 0IFs ) (3.18)
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oraz l<i,j~k, i*j

k t t

= mJO) - mi (O) +II (bil (u) - bil (U)}tvl (u) = mJO) - mi (O) +I(bi
(u) - bi (u),dv(u))

1=10 o

Warunkowa wartość oczekiwana ikowariancja procesu ~i.t (m(t)), Ft ) dla 1:::; i, j :::; k, i 7' j

wynoszą:

E(ąJi,i (m(t)~Fs)= mi(s) - mi (s) = ąJi,i (m(s))

cov(ąJi,i (m(t)), ąJi,h (m(t)~Fs)= El(ąJi,i (m(t)) - EąJi,i (m(t))XąJi,h (m(t)) - EąJi,h (m(t)))FsJ=

t

=I(bi(u) - bi (u), bi(u) - bh (u) )du .
s

Przeto dla O:::; s < t < 00 warunkowa wartość oczekiwana procesu ~i (m(t)),Ft )

a macierz kowariancji

Vlk i (s, t)

gdzie l ~ i ~ k oraz

62



t

Vjh i (S,t) = COV(ąSi,j (m(t)), ąSi,h (m(t)~Fs) = J(bi (U) - bi (u), bi
(u) - bh(u) )du (3.20)

s

Ostatecznie, korzystając z wzoru (3.14), otrzymujemy

v jhi (s,t) = qjj (s) - qjj (I) +qjh (s) - qjh (t) + ąy. (t) - qi;' (s) +qih(I) - qih (s)

dla dowolnego l~j,h~k, j e i, h*i.

Operator rPi : Rk ~ Rk
-
1 jest operatorem liniowym (z definicji wzoru (3.17)), a więc

rPi (m(t)) jest k - 1 wymiarowym procesem stochastycznym.

Korzystajac z wzoru na łączny rozkład, otrzymujemy:

P(m(t) E D, IFs) = P~i,l (m(t)) > O,···,ąSi,i-l (m(t)) > 0, ąSi,i+l (m(l)) ~ O,···,ąSi,k (m(t)) ~ 0lFs)=

gdzie ~-l (s, t) = lv5h (s,t)Jjest macierząodwrotnądo ~ (s, t) .

Natomiast przyjmując x E Rk
-

1 i Mi (s) = rPi (m(s)) , powyższy wzór zapisujemy w postaci

p(m(l) E o,IFs ) =

= 1.. .1 k-l/ 1 exp{ - ~(x - Mi (s)) ~-\s,t)(x-Mi (s))Ldx1 ...dxk- 1
o o (2Jr) l2~det~(s,t) 2 J

Podstawiajac wzory (3.16) i (3.21) do wzoru (3.8) otrzymujemy tezę twierdzenia.

(3.21 )

Dowćd twierdzenia 2

Niech (Q, A, p) będzie przestrzenią probabilistyczną oraz

T=«to,tP ...,IN); O=to<t, ś ...śtN = C-l (M)}.

Proces stochastyczny (m(t),Ft), t E T, jest określony wzorem (2.4), gdzie F = (~)tET

oznacza niemalejącą rodzinę (5 - ciał F, = (5{m(s) : O~ s ~ t}. Niech zmienna losowa t:

n 3 OJ H r( OJ ) E T

będzie momentem Markowa względem F = (~ )tET' a .3 oznacza klasę wszystkich momentów

Markowa określonych na n o wartościach w T względem rodziny F = (~ )tET .
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Najpierw wyznaczymy rozkład zmiennej losowej (02m(t),m(t)) dla każdego ustalonego t .

Niech B, = {x: (M - c(t»)x ~ z} .Z równania Chapmana - Kołmogorowa otrzymujemy:

P((M -c(t)Xe3m(t),m(t») ~ z)= P((M -c(t)Xe'E.m(t),m(t») ~ zjPo) =

= fp(t,y;t,Bt )dP~o, (e'E.m(O),m(O»);t, y) (3.22)
R

. OP~o, (e3m(O),m(O»);t,y) . . .... .
gdzie Jest funkcją gęstoser zmiennej losowej (02m(t), m(t)) dla

tY
każdego ustalonego t. Korzystającz wzorów (3.8), (3.16)

OP((e3m(t),m(t»):s:; y) = ~ iP(m(t) E Dn)P(mn(t):s:; y)=
tY tY n=l

= iP(m(t) E Dn) 0, P(mn(t):s:; y) = iP(m(t) E Dn)~G[~ y -m~ (O) J
n=l 0- n=l tY qnn (O) qnll (t)

gdzie zbiory D n , 1~ n ~ k są określone wzorem (3.1).

Ostatecznie

OP((82m(t),m(t») :s:; y) ~ ( ) 1 [(y -m (0))2 J
-------= L. P m(t)EDn exp - n

tY n=l ~2Jr(qnn(0)-qnn(t») 2(qnn(0)-qnn(t»)

(3.23)
Z definicji prawdopodobieństwa przejścia

p(t, y;t,Bt ) =P((M - c(t)Xe'E.m(t),m(t») ~ z\(e'E.m(t),m(t») =y)= g(t,m(t),z) (3.24)

gdzie .

g(t m z)= I" {(.iVf-c(t))(e:=:m,m)zz}

{
l, gdy y?:: z

I v>" = .L-"} O, gdy Y < z

Tak więc

p((M - c(t)Xe'E.m(t),m(t») ~ z)= E(g(t,m(t), z»))

gdzie rozkład (e~Jn(t),Jn(t)) jest dany wzorem (3.23).

Zadanie (2.13) możemy sprowadzić do następującej postaci

sup E(g(T, m(T), z~Fo)
rE~

(3.25)

(3.26)

(3.27)

Zadanie (3.27) polega na znalezieniu maksymalnie możliwej średniej wygranej (użyteczności,

patrz [77], [84]-[88]) (przyjmuję, że funkcja g() zdefiniowana wzorem 3.25 określa

użyteczność) oraz takiego czasu T * , dla którego zachodzi wzór
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Eg(r*,m(r*),z)= supE[g(r,m(r),z~Fo]
!E:J

(3.28)

Zgodnie z zasadą optymalnego stopowania określimy operator ~, O~ i ~ N (patrz [88]),

działający na g(O, m(O), z) w sposób następujący

~g(O,m(O),z)= E(g(ti,mit, ),z ~Fo)=

= f g(ti,m(ti), zf IP(m(ti) E Dn) ~ (l ) exp(- ((y - m: (0))2 . ))Jdy =
R \ n=l 21C ąnn (O) - «; (ti) 2 ąnn (O) «; (tl)

_ k,., 1 (_ (y-mn(O)f ) _
- I.fg(ti,m(ti), ..)P(m(ti)EDn) ~ ( )exp ( _ ) dy-

n=lR 2Jr qnn(O)-qnn(ti ) 2 qnn(O) qnn(ti )

= IP(m(ti) E Dn) 7 l exp( - (y - mn(0))2 )dy =
n=l z ~21C(ąnn(0)-ąnn(ti)) 2(ąnn(0)-ąnn(ti))

NI -C(li)

Zatem

= P((M - cit, )Xe 2m(ti ),m(ti)) ~ zIFo).

~g(O, m(O), z) = P((M - C(ti )Xe2nl(ti ),m(ti)) ~ zlFo) (3.29)

Operator T,. określa sytuację inwestora, który znajduje się w momencie decyzyjnym to

przewiduje zatrzymanie procesu zakupu informacji w momencie tż ' O~ i ~ N .

• r • ćP~i' (e2m(ti)' m(ti)); ti+i ,y) / )
Funkcja gęstoser zmiennej losowej \02m(t i+ j ), m(t i+ j )

iY
względem (J - ciała Fj jest postaci

ćP((e2m(ti+i ),m(tj+i)) ~ y\Fi)
----------=

iY

= IP(m(t j+i)
E DnlFJ - l exp[ - {&-mn(tj)J J] (3.30)

n=l ~21C(ąnn (tj ) - ą'ln (ti+i)) 2\ąnn (ti ) - ąnn (ti+i )

gdzie P(m(t j +i ) E DnIFj ) , n = 1, ...,k dane jest wzorem (3.6 - 3.7)

Natomiast działanie operatora ~, O~ i ~ N - j na g~ j , metj ), z) określa sytuację inwestora,

który znajduje się w momencie ti , j < N obserwacji ewolucji Vn(s),O ~ s ~ t j } (czyli już

zapłacił kwotę c(t) i otrzymał od sprzedawcy informacji rozkład N{m(t),Q(t))) oraz

przewiduje zatrzymanie procesu zakupu informacji w momencie t j +i , i = O, ...,N - j .
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= ±P(m~ j+i)E DnlFj )P((M - c(tj+i ))nn ~j+i)~ Zlr:i)
11=1

• {{~ f i ( ) I ) ( (Al -c(tj+i))mn~j+i)-Z J
gdzie PWV1 - c(tj+i );mnl!j+i ~ z Fj = G (i1 )J

- c(t j+i ) qu(t j ) - qii(t j+i )

p~(t j+i ) E DnlFj ) =

(3.31 )

(3.32)

(3.33 )

= 7. ..7 k~ l ( ) exp{ - k(x -Mn~ j)Y vn-l~j,tj+i ~~ - M
n~ j ))}dXl ...dXk-l

o o (2n-) 2~detVn tj,t j +i

gdzie. M n(t j ) = cPn (m (t j ) ), (działanie cPn (.) jest określonewzorem 3. l 7)

dla !,h E {1, ...,n-1,n+1, ...,k}

Vn ~ j, t j+i) = ~lhn &j' t j+i )j,

(3.34)

Z ogólnej teorii optymalnych zasad stopowania (patrz [88] tw. 1, s. 46; [86] tw. 3, s. 667)

wiadomo, że moment Markowa

jest optymalny, gdzie g(t i , nl (t i ),z), i =O, ...,N , określone jest wzorem (3.25).

Zatem otrzymujemy tezę twierdzenia.

Algorytm rozwiązywania zadania (3.27) oparty jest na idei programowania

dynamicznego (patrz [88] s. 53 - 54).

Niech (Q, A, p) będzie przestrzenią probabilistyczną oraz

li,j = {ti,ti+b ...,tj), O<ti :s:;ti+l :s:; ... :s:;t j :s:; C-l (M)}, O<i:S:;j:s:;N

3(i, j) oznacza klasę wszystkich momentów Markowa określonych na n o wartościach w

li,j względemrodziny F = (Ft )tET i,j .

Rozważmy najpierw zadanie o optymalnym stopowaniu w klasie 3(N, N). W tym przypadku

stopujemy w chwili T = t lV oraz wartość funkcji użyteczności wynosi

g(t lV, mi]N ), z ) =O.
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Optymalny moment stopu w klasie 3(N,N) wynosi iO == t N

Rozpatrzmy teraz klasę 3(N -l,N). Możemy zastopować w momencie r == t N - 1 ,

wtedy wartość funkcji użyteczności wynosi

gVN-l' m(tN-l)' z) = I {(M-C(t
N

_
1
))(EEm(tN_l),m(t

N
_

1
))~z}

lub dalej prowadzić obserwację r == f N i otrzymać przewidywaną wartość funkcji użyteczności

E(g(tN ,m(tN ),z~FN-I)= P((M -c(tN )Xe 2m(tN ),m(tN)) ~ zIFN-I)

Optymalny moment stopu w klasie 3(N -l,N) wynosi

i 1 == {t'6-I' g(tN-I,m(tN-I)'Z)~E(g(tN,m(tN ),Z~FN-I)
r, g(tN-l>m(tN-I), z) < E(g(tN, m(tN ),z~FN-I)

Prowadzimy również identyczne rozważania dla klas

3(N - 2,N) ,3(N - 3, N) ,..., 3(0, N) == 3 .

Ostatecznie dla klasy 3 otrzymujemy: możemy zastopować proces zakupu informacji w

momencie r == to wtedy wartość funkcji użyteczności inwestora wynosi

g(to,m(to), z) = I {M(eBm(O),m(O))~}

lub prowadzić zakup informacji do momentów r == fI , ••• , tn' wtedy przewidywane wartości

funkcji użyteczności wynoszą

E(g(tl>m(td,z~Fo)= P((M -C(tl)Xe2m(t1),m(tI)) ~ zlFo)

Optymalny moment stopu w klasie 3 wynosi

in == {~~~l g(to,m(to),z) ~ max (E(g(t l ,m(tl ) , z~Fo } ,E(g(tN ,m(tN ),z~Fo)) .

t , g(to,m(to), z) < max(E(g(tl , mit, ),z~Fo } ,E(g(tN ,m(tN), Z~Fo))

Widzimy, że porównywanie wartości funkcji użyteczności z przewidywaną wartością funkcji

użyteczności prowadzi do wyznaczenia optymalnego momentu zatrzymania procesu zakupu

informacji.

D
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3.2. Rozwiązanie modelu operacyjnego Banka

Cała część tego rozdziału jest poświęcona konstrukcji dowodu twierdzenia 3, który

daje odpowiedzi na pytanie postawione w rozdziale 2.4 oraz wskazuje, jak ma postąpić

inwestor posługujący się modelem operacyjnym (2.25) (kiedy zastopować zakup informacji,

niezbędnej do dokonania właściwej inwestycji, oraz jak resztę posiadanej gotówki

zainwestowaćw akcje). Dla wygody czytelnika jeszcze raz powtórzmy treść tego twierdzenia.

Twierdzenie 3

Jeżeli spełnione są założenia (Al), (A2), (AJ), (A4), to rozwiązaniem zadania

jest:

a) optymalny moment zatrzymania procesu zakupu informacji

-r* =min~o <t, ~tn :<p(mti,tJ:2:max~(mti,ti,ti+ll""'II{mti,ti,tn)}]

gdzie dla O~ s < t ~ c- 1 (M )

f{B} jest indykatorem zbioru B, j = col(l, ....i).

Natomiast

gdzie

1 [(f. \2 J [ ·T O-l (t)m]V(m,s,t) = \/O-\t)m) +0(s,t) G _J - -
4j3jTQ-l (t)j - ,.J0(s,t)
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jTQ-l (t)m~0(s, t) [0T Q-l (t)m ) J
- exp -- -

.J2Tr 20(s,t)

W(m, s, t) = T11 [[f.TQ-I(t )m\2 +0(s,t)+(2fJ(M-c(t»)2-
4fJj Q- (t)j V )

-4f3(M - c(t))}TQ-l (t)m]G[jT Q-l (t)m - 2f3(M - C(t))] +
~0(s,t)

0T Q-l (t)m - 2fJ(M - c(t)No(s,t) [(2 fJ(M - c(t» - jT0-1 (t)mrJ
+ .J2TC exp - 20(s,t) -

gdzie 0(s,t)=}TQ-I(t)(Q(s)-Q(t)Q-I(t)}?O dla O~s~t, G() oznacza dystrybuantę

rozkładu normalnego H(O,!) a (-, -) iloczyn skalarny.

b) największa wartość oczekiwana z funkcji użyteczności po wszystkich czasach

zatrzymania

Dowód twierdzenia 2 poprzedzimy lematami pomocniczymi.

Lemat 2.

Jeżeli QE Rk xk jest macierząsymetrycznąi dodatnio określoną, M > O oraz f3 7= O,

to

max ~x,m) - fJxT QX}=
oś(x,j)śN!

=
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DOlVÓlZ

Rozwiązanie zadania

max (x,m) - fJxT Qx
O~(x,j)g;f

(3.35)

przeprowadzimy metodą nieoznaczonych mnożników Lagrange' a, zamieniajac najpierw

nierówności na równania poprzez wprowadzenie zmiennych nieistotnych u", V2, gdzie

u, v ER.

Rozpatrzmy funkcję

F(x, Al ,,12, U, v) = (x, m) - f3xTQx +Al~ - (x,j)- u2 )+ ,12((x, j) - v2). (3.36)

Różniczkującpo X, Al' A2 , u, v i przyrównując pochodne do zera, otrzymujemy układ (k+4)

równań:

m - 2f3Qx- Al) + A2) =O

M -(x,j) _u2 = O

(x,j)-v2 = O

2A 2 u = O.

Z warunków (3.40) i (3.41) wynika możliwość istnienia trzech przypadków:

a) Al == A2 == O

b) Al ==v==O

c) li == A2 == O,

ponieważ przypadek 'u == v == O jest sprzeczny z warunkami (3.38) i (3.39)

Z warunku (3.37) otrzymujemy, że

Rozważmy najpierw przypadek (a). Z równania (3.42) otrzymujemy

x =_1_0 - 1m2/3 -' .

(3.37)

(3.38)

(3.39)

(3.40)

(3.41)

(3.42)

(3.43)

Uwzględniając warunki (3.38) i (3.39) widzimy, że powyższy przypadek zachodzi gdy

O< (x,)) < M , zatem

O l .TO-l M<-} m «
2/3 -
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Natomiast

Rozważmy przypadek (b). Mamy

Rozwiązując powyższy układ, otrzymujemy

jT Q-lnl

·TO-l.} _ }

oraz

Natomiast

Rozważmy przypadek (c). Mamy

Z powyższego układu otrzymujemy

2fJM - jTQ-lm
Al ==

·T 0-1.
} - }

oraz

1O-l( 2fJM - jTO-1m 'JX=- m+ - J.zs: .TO-l.} _ }

Natomiast
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Wniosek l. Jeżeli inwestor posiada kapitał w wysokości M i dokonuje konstrukcji

portfela, maksymalizując funkcję użyteczności określoną wzorem (2.24) (innymi słowy

rozwiązuje zadanie programowania nieliniowego (3.35)), to optymalny portfel inwestycyjny

ma postać:

•

•

•

1 Q-l
Xopt =- m

213

Wprowadźmy oznaczenia. Niech

d l .TO-I °g y 2f3J - m <.S,

d l .TO-I M
g Y 2f3J _ m ~

11 (m) = I{ l }' I2 (m) = I{ l }' I3(m) = I{ l }O<_JorO-lm<.Nf _JorO-lm5:0 _JorO-lnl?..lvf
2/3 ~ 2/3 -- 2/3 --

. {l, gdy X E B
gdzie I fXEB} =

t 0, gdy x e źi

Wniosek 2. Zgodnie z powyższymi oznaczeniami mamy

fI ) T} 1 T-lmax ~x, m - fJx Qx =-m Q ml,(m) +
O~(x,j)~l 413

Następnie wyznaczymy rozkład procesu UT Q-l (t)mt,Ft) dla O <.S, t <.S, T , gdzie

(mt'~ )O,;;t';;T jest k-wymiarowym procesem stochastycznym określonymwzorem (2.23).
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Lemat 3.

Jeżeli k-wymiarowy proces stochastyczny (mpF; )O,;;t';;T ma postać

t

m t =mo + fQ(s)H
T

(s)dv s

o

gdzie Q(.) jest macierząkwadratową, symetryczną, taką że

Q'(t) = _QT (t)HT(t)H(t)Q(t) i Q(O) = Q

(3.47)

(3.48)

a H(-) E R k xn
, natomiast Vs jest k-wymiarowym procesem innowacji (k-wymiarowy proces

Wienera) oraz F = (F; )tET oznacza niemalejącą rodzinę a - ciał F, = (){ms : O~ s ~ t}, to dla

dowolnych Oś s < t < 00 warunkowy rozkład jT Q-l (t)m t względem F, jest rozkładem

normalnym NUT Q-l(t)ms,E)(s,t)), gdzie

Dowód

Łatwo widać, że

EUT Q-\t)mtiFs)= jTQ-l (t)ms

Wprowadźmy następujące oznaczenia. Niech B(u) = Q(z./)HT (u) oraz

(3.49)

bIl (u) b l2 (u) blk(li) bI(u)

B(ll) =
b 2I (u) b22 (11) b2k(11) b' (u)

(3.50)=

bkI(u) bk2(u) bkk(11) bk(u)

gdzie bi(u) = (bil(U),bi2(U), ...,bik(U»), lśiśk.

Zgodnie z definicją macierzy Q(t) (patrz (3.48» otrzymujemy Q'(ZI) =-B(u)BT (u) dla

OŚ II < X . Tak więc

Q'(u) = [qil(U)]Og,I~ = l- (b
i
(u),b! (U))t:;i,!~k

Korzystając z wzoru (3.47) dla Oś s < t < 00, otrzymujemy

(3.51)

Korzystając z wzoru (3.50), mamy
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t l T

J(b
1(u),dv

u ) J(b\u),dvu )

s s

t t

J(b
k

(u),dvu ) J(b
k

(u),dvu )

s s

Q-l (t)}

Korzystającz własności całek stochastycznych (patrz [43], [71]-[73], [79], [88]), a następnie

z wzoru (3.51), otrzymujemy

t

J(b
1(1l),bk

(u»)du
s

t

J(b
1(u),b1(u»)du

VarV TQ-l (t)mtiFJ= t'Q-\t) s .
t

J(b
k

(u),b
1(u»)du

s

Q-l (t)) =
t

J(b
k

(u),b
k

(ll»)du
s

ąll (s) - ąll (t) ... ąlk (s) - ąlk (t)

= }T Q-l (t) Q-l (t)) = }T Q-l (t)(Q(s) - Q(t))<2-1 (t)}

ąkl (s) - qkl (t) ... ąkk (s) - ąkk (t)

o

Elementarne całkowanie prowadzi do wyników podanych poniżej.

Lemat 4.

Jeżeli; :n ~ R jest zmiennąlosowąo rozkładzie normalnym N(m, (J'2 ), to

E ):2I e _(a+m)a- (_(a-m?] (2 2\"(m-a)
'=' {s~a} - r;;- exp ,., + \m +a }J

v2~ 2eJ- eJ

gdzie G( ) oznacza dystrybuantę rozkładu normalnego N(O,I) , a I{A} jest indykatorem zbioru

A.

Następnie obliczymy warunkową wartość oczekiwaną dla największych wartości

funkcji użyteczności inwestora określonej wzorem
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max tx, mt ) - f3xT Q(t)x}
O~(x,j)~lvf -c(l)

gdzie (mt,Fr)o,;;t,;;r jest k-wymiarowym procesem stochastycznym określonym za pomocą

wzoru (3.47).

Twierdzenie 5

Jeżeli spełnione są założenia (Al) - (A4), to

E{ max [(x,mt ) - f3xT Q(t)x]\Fs} =U(ms,s,t)+v(ms,s,t)+W(nls,s,t) (3.52)
o~(x,j)~I-c(l)

gdzie

U(m,s,t) = 4~ ~TQ-l (t)m + (Q-\t),Q(S)-Q(t)))

V(m,s,t) = 1 [(VTQ-I(t)m) +e(s,t))G[_)TQ-I(t)m]_
4f3jTQ-l (t)) Je(s, t )

(3.53)

(3.54)
)T Q-l (t)mJe(s, t) [UT Q-l (t)mL J- ~p-~-----~--

.J2Jr 20(s,t)

W(m, s, t) = T 11 [[f.TQ-l(t)m\2 +e(s,t)+(2f3(M-c(t))f-
4f3j Q- (t)) V J

-4f3(M - c(t))jTQ-l (t)m]G[jT Q-l (t)m - 2f3(M - C(t))] +
Je(s, t )

VTQ-I(t)m-2f3(M -c(t)))Je(s,t) [(2f3(M -c(t))_)TO-l (t)m[ J+ exp - ~

.J2Jr 20(s, t)
(3.55)

gdzie 0(s,t) = i'Q-l(t)(Q(s)-Q(t))Q-l(t)j, G() oznacza dystrybuantę rozkładu

normalnego N(O,I) a (-, -) iloczyn skalarny.

Dowćd

Korzystając z wniosku 2, otrzymujemy

E{ max [(x,mt ) - f3xT Q(t)X]IFs} =
o~(x,j)~\rl-c(t)
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(3.56)

Obliczymy najpierw warunkowąwartość oczekiwaną procesu (mi Q-l (t)mt,Ft199

Przyjmując, że Q-l (t) = [qil ]O~i,l~k oraz z wzorów (3.50)-(3.51), otrzymujemy

Ostatecznie

(3.57)

Korzystając z lematu 3 i lematu 4 otrzymujemy

(3.58)

natomiast
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-4f3(M - C(t))jT Q-l (t)ms]G()T Q-l (t)m s - 2f3(M - C(t))] +
~0(s,/)

VT0-1(t)ms -2P(M -C(f)))J0(s,/) ((2P(M -c(/))- jT0-1(t)msL J+ ~ exp - ~

~2J[ 20(s,t)

gdzie 0(s, t) = jT Q-l (t)(Q(s)-Q(t))Q-l(t)j .

Podstawiając wzory (3.57)-(3.59) do wzoru (3.56) otrzymujemy tezę.

(3.59)

D

Dowód twierdzenia 3

Niech (Q, A, p) będzie przestrzenią probabilistyczną oraz

T=t/O,t1, ... ,tn), 0=10 ::;;11 ::;; ... ::;;In =c-1(M)}.

Proces stochastyczny (m(t),Ft ) , t E T, jest określony wzorem (2.4), F =(.F: )tET oznacza

niemalejącą rodzinę a - ciał .F: = eJ{m(s) : O~ s ~ t}. Niech zmienna losowa r

Q3WMr(W)ET

będzie momentem Markowa względem F = (.F: )tET' a .3 oznacza klasę wszystkich momentów

Markowa określonychna Q o wartościach w T względem rodziny F = (.F: )tET .

Niech dla O~ s < c-l (M)

rp(ms,s) = max l(x,ms)- IkTQ(s)xj

oś(x,j)~\;l-c(s)

Model operacyjny (2.25) ma postać

supErp(m., r)
rE:5

Korzystając z wniosku 2, otrzymujemy

( ) l T -1 l UT 1 )rp ms' S =- ms Q (s)m s - T 1 . Q- (s)m s I{ 1 } +413 4PJ Q- (s)) _jTQ-l(s)ms śO2/3

(3.60)

natomiast, korzystając z twierdzenia 5, dla każdych O~ s < t ~ c-1 (M )

lfI(ms' s, I)=E[rp(mt,t~Fs]=U(ms, s, 1)+ V(ms' s,t) +W(ms,s, I) (3.61)
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gdzie U(m,s,/), V(m,s,/), W(m,s,/) są określone za pomocą (3.53)-(3.55).

Zgodnie z zasadą optymalnego stopowania określimy operator r:., °~ i ~ n (patrz

[88], s. 35) działającyna funkcję <p(mt1,tI)' l = O, ...,n - i w sposób następujący

gdzie P(m, s; y, I) oznacza prawdopodobieństwoprzejścia ze stanu m w chwili s do stanu y w

chwili I.

Operator T, określa sytuację inwestora, który znajduje się w momencie II, l < n

obserwacji ewolucji {m(s),O ~ s ~ II} (czyli już zapłacił kwotę c(/l) i otrzymał od

sprzedawcy informacji rozkład N(m(/z ),Q(/z))) i przewiduje zatrzymanie procesu zakupu

informacji w momencie t l+i , i =0,...,11-/. Przewidywana największa wartość funkcji

użyteczności inwestora w momencie II+i' i = O, ...,n -/ wynosi

Z ogólnej teorii optymalnych zasad stopowania (patrz [88] tw. 1, s. 46; [86] tw. 3, s.

667) wiadomo, że moment Markowa

jest optymalny, gdzie <p(mt; ,Id, lfI(mti ,fi,fi+!), i = O, ...,N są określone za pomocą wzorów

(3.60) oraz (3.61) i (3.52)-(3.55).

D

Algorytm rozwiązywania zadania (2.25) oparty jest na idei programowania

dynamicznego (patrz [88], s. 53-54). Niech (n, A, p) będzie przestrzenią probabilistyczną

oraz

~',! = tfi,fi+l> ...,tI}, °< fi < fi+l < ... :::;; fI < C-l (M)}, °< i s; t e n

natomiast .=s(i, l) oznacza klasę wszystkich momentów Markowa określonych na n o

wartościach w ~,l .
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Rozważmy najpierw zadanie o optymalnym stopowaniu w klasie 3(N,N). W tym przypadku

stopujemy w chwili r = tn , największa wartość funkcji użyteczności wynosi

Optymalny moment zatrzymania w klasie 3(n,n) wynosi 'To = tn

Rozpatrzmy teraz klasę .3(n -l,n). Możemy zatrzymać proces zakupu informacji w

momencie r = t n- 1 , wtedy największawartość funkcji użyteczności wynosi

lub dalej prowadzić obserwację ewolucji {m(s),O ś s Ś tn }, wówczas największa

przewidywana wartość funkcji użyteczności wynosi

lfI{mt'_ l
,tn-l, tn)'

Optymalny moment zatrzymania w klasie .3(n -l,n) wynosi

T'l ={tn-~' gdy tp(mt'_1,tn-d~lfI{mtn--l,tn-1,tn)
i , gdy tp(mt'_ l

,tn-1)< lfI(mt'_ l
,tn-1,tn)

Identyczne rozważaniaprowadzimy również dla klas

.3(n-2,n),.3(n-3,n), ...,3(O,n) = 3(n).

Ostatecznie dla klasy .3(n) możemy zastopować w momencie t = to, wtedy największa

wartość funkcji użyteczności wynosi

tp{mto,to)

lub prowadzić obserwację do momentów r = fI , ••• ,fn , wtedy przewidywane wartości funkcji

użyteczności wynoszą

Optymalny moment zatrzymania w klasie .3(n) wynosi

T'n ={to, gdy tp{mto,to)~max(tp(mto,to}lfI(mto,toA}"',IfI(mto,to,tIl))
in-l, gdy tp(mto,to) < max (tp(mto,tollfl(mto,to A l···, lfI(mto,to ,trJ).

Widzimy, że porównywanie największej użyteczności z największą z przewidywanych

użyteczności prowadzi do wyznaczenia optymalnego momentu zatrzymania procesu zakupu

informacji.
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3.3. Rozwiązanie uogólnionego modelu operacyjnego Roya-Banka

Część niniejsza rozdziału jest poświęconakonstrukcji dowodu twierdzenia 1, które daje

odpowiedź na pytanie postawione w rozdziale 2.2 oraz wskazuje jak powinien postąpić

inwestor posługujący się modelem operacyjnym (2.6) (pokazuje, w którym momencie inwestor

powinien zastopować proces zakupu informacji oraz jak resztę posiadanej gotówki

zainwestować w akcje). Dla wygody czytelnika jeszcze raz powtórzymy treść tego

twierdzenia.

Twierdzenie 1

Jeżeli spełnione sa założenia (Al), (Al), (AJ), (A4), to rozwiązaniem zadania

SUPP[ max [(x,m(T))- f3xT Q(T)X]~ zJ
rE3 o~(.x,J)~\;f-c( r)

jest:

a) optymalny moment zatrzymania procesu zakupu informacji

T * = min{t E T :t E A UB }

A={to ~ti ~tN :qJ(m(ti),ti)~Z},

B = to ~ ti ~ tN : rp(m(ti ),ti ) < z, U~i,t j ,m(ti ))=O dla j E V+ 1, ...,N}}

gdzie dla Ośs<tśc-1(M), J=col(l, ....i)

natomiast

3
U(s,t,m)= LLn(s,t,m). Wn(s,t,m)

n=l
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(
- J TQ- l(t)m ]

L2(s,t,m) = G J
0(s,t)

L( )=1- G(2P(M - c(t))- JT Q-l (t)m]
3 s,t,m J

G(S,t)

G(-) jest dystrybuantą rozkładu normalnego N(O, 1),

h (s, t, m, x) = I KR(s,t)x+mrQ-l(t)(R(s,t)x+m ~4f:1z}

I~(s,t,m,X)=I{ (T -1 ( ))2}
.... (R(s t)x+m)TQ-l(t)(R(s t)x+m) J Q (t) R(s,l)x+m >4j3z

, , JTQ-l(I)J

I3 (s, t, m, x) = I{ (( ) T -1 ( ))2}
(R(s,t)x+mrQ-l(t)(R(sJ)x+m)- 2ft 1\4-c(t) -~ QI (t) R(s,t)x+m >4f:Iz

. J Q- (t)J

gdzie R(s, t) = (Q(s)-Q(t)y/2 dla O~s<t

b) największe prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku na poziomie z po wszystkich

momentach decyzyjnych T E .3

supp[ max [(x,m(r))-f3xTQ(r)x]~zJ=u(o,r*,m(o))
rE:5 o~(x,J)~\l-c( r)

Dowód powyższego twierdzenia poprzedzimy dowodem twierdzenia pomocniczego.

Wprowadźmy niezbędne oznaczenia. Niech

rp(m, t) = max l(x,m) - f3xT Q(t)xJ
o~(x,J)~f -c(l)

Korzystającz lematu 2 (rozdz. 3.2), otrzymujemy
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gdzie

I I(m,t)=I{ l }' 12 (m,t) = I { l }'
O<-JTQ-l(t)m<.Nf-c(t) -JTO-l(t)m~O

2/3 2p -

{
l, gdy x E B

13 (m,t) = I { l },lfx EB ) =
2fJfQ-l(t)m~f-c(t) l f 0, gdy x (l B

Niech (m t , F, )O~t~T k~wymiarowy proces stochastyczny określony jako

t

m, == mo + JQ(s)HT (s)dvs
o

gdzie Q(.) jest macierząkwadratową, symetryczną,taką że

Q'(t) == _QT (t)HT(t)H(t)Q(t) i Q(O) == Q

(3.63)

a H(-) E Rk xn ,natomiast V s jest k-wymiarowym procesem innowacji (k-wymiarowy proces

Wienera) oraz F = (~)tET oznacza niemalejącąrodzinę O" - ciał F, =O"{ms : O~ s ~ t}.

Następnie obliczymy warunkowy rozkład procesu rp(m t, t).

Twierdzenie 6

Jeżeli k-wymiarowy proces stochastyczny (mt , F, )O,,;tg ma postać (3.63), to dla dowolnych

O~s<t<oo

3

p(q;(mt ,t)?=: zIFJ= "LLn (s,t, ms ) ' Wn (s,t,mJ
n=l

gdzie

LI(s, t,m) = G(2/3(M - c(t))- JT Q-l (t)m] _ G(- JT Q-l (t)m]
.je(s,t) .je(s,t)

L
2

(s,t ,m) = G(-J~Q-l(t)m]
v0 (s,t)

L ( ) = 1_ G( 2/3(M - C(t))- J TQ- l (t)m ]
3 s, t, m -----;::======----

~0(s,t)

G(·) jest dystrybuantąrozkładu normalnego N(O,l),

0(s, t) =JT Q-l (t)(Q(s) - Q(t))Q-l (t)J > O dla O~ s < t

natomiast
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(3.65)

oraz

!3(s,t,m,x)=!{ (( ) T -1 ( ))2}
(R(s.t)x+mrQ-l(t)(R(s.t)x+m )- 2/3 M -c(l) -~ Q[ (t) R(s,t)x+m >4f3z

. . J Q- (t)J

gdzie R(s, t) = (Q(s) - Q(t)Y/2 dla O~ s < t

Dowód
Niech

Dl (t) = {m E R k
: O< 2~ JT Q-l (t)m <M -C(t)} ,

D2(t) ={ m E Rk
: 2~JTQ-l(t)m~o}, D3 (t) ={m E Rk

: 2~JTQ-l(t)m2:M-C(t)}.

Wobec tego

Korzystając z wzoru (3.62) oraz wzoru na prawdopodobieństwo warunkowe, otrzymujemy

Na podstawie lematu 3 (rozdz. 3.2) otrzymujemy

P(m
t

E Dl (t)IFJ= G( 2f3(M - c(t))-J
T

Q-l (t)ms J-G[- JTQ-l (t)ms J
l ~e(s,t) ~e(s,t)
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(3.68)

(3.69)

gdzieG() jest dystrybuantąrozkładunormalnego N(O,l) oraz

0(s, t) = JT Q-l (t)(Q(s) - Q(t))Q-l (t)J > ° dla O~ s < t .

Z definicji procesu (mt,~) (patrz 3.63) wynika, że jego warunkowy rozkład względem

a - ciała Fs , °~ s < t jest rozkłademGaussa N(ms ,Q(s) - Q(t)). Zatem

p(4~ m,T Q-l (t)m t ::?: ZIFs ) = (3.70)

= f !{'/Q-l(t)X24'&} ~ . 1 exp{-~(x-msf (Q(S)-Q(t))-\x-ms)}dx
R k (2Jr)k det(Q(s) - Q(t)) 2

Przyjmijmy, że R(s, t) = (Q(s) - Q(t)y/2 dla O:::;; s < t . Następnie stosujemy podstawienie

y = R-1(s, t)(x - ms ) , skąd x = R(s, t)y +ms ' Jakobian powyższego przekształceniawynosi

detR(s,t) = det(Q(s) - Q(t)Y/2 = ~det(Q(s) - Q(t)) . Wzór (3.70) możemy przedstawićw

postaci

p(4~ mt T Q-l (t)mt ::?: ZIFs ) =

=jk !«R(s,t)y+mJQ-l(t)(R(s,t)y+mJ:~4,&} irexp{- ~yTy}dy. (3.71)

Analogicznie otrzymujemy

(3.72)

f l {l T }= I ! T -i 2 exp - - y y dy
Rk {(R(S t)v+m )TO-\t)(R(s t)v+m )-(J Q (t)(R(s,t)y+ms )) 24fJz } ~(2'1T)k 2

, ~ s - , ~ s J TQ-l (t )J /"

oraz

(3.73)
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Podstawiając wzory (3.67)-(3.69), (3.71)-(3.73) do wzoru (3.66), otrzymujemy tezę

twierdzenia.

D

DOlvód twierdzenia 1

Niech (Q, A, p) będzie przestrzenią probabilistyczną oraz

T=itoA, ... ,tn); O=to :s:tl :S: ... :s:tN = C-l (M)}.

Proces stochastyczny (m t , F, ), l E T, jest określony wzorem (3.63), F =(.F: )tET oznacza

niemalejącąrodzinę (J - ciał F, = CT{nl s :°~ s ~ t}. Niech zmienna losowa r

Q 3 OJ H r( (J) ) E T

będzie momentem Markowa względem F = (.F: )tET' a .3 oznacza klasę wszystkich momentów

Markowa określonychna Q o wartościach w T względem rodziny F =(.F: )tET .

Korzystając z wzoru (3.62), model operacyjny (2.6) możemy przedstawić w postaci:

supEf(m p T, z)
rE:3

gdzie

f(m, t, z) = I {ip(m,t?-z}

I {B} jest indykatorem zbioru B . Niech dla każdych O~ s < t ~ C-I (M)

If/(ms' s, t) = E[I(mt, t, z~Fs ]= P[qJ(mt, t)~ zlFs]

(3.74)

(3.75)

(3.76)

Zgodnie z zasadą optymalnego stopowania określimy operator ~, °~ i ~ N (patrz

[88], s. 35) działający na funkcję f(mt/,fl, z), l = O, ...,n - i w sposób następujący

Ijf(mt/,fl, z) = f j(y,fl+i, z)P(mt/,fl ;dy,fl+i)

gdzie P(nl, s; y, t) oznacza prawdopodobieństwoprzej ścia ze stanu m w chwili s do stanu y w

chwili t procesu (mt,~) określonegowzorem (3.62)

Operator 1;. określa sytuację inwestora, który znajduje się w momencie tt, l < N

obserwacji ewolucji {ms'O ~ s ~ II} (czyli już zapłacił kwotę c(tl ) i otrzymał od sprzedawcy
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informacji rozkład N(m
t"

QUI))) i przewiduje zatrzymanie procesu zakupu informacji w

momencie tZ+i ' i = O, ...,N -l. Przewidywane prawdopodobieństwo, że wartość funkcji

użyteczności inwestora w momencie tZ+i ' i = O, ...,N -l przekroczy poziom aspiracji z wynosi

~f(mt" fi, Z) =: EV(mt,+; ,tl+i' z)F[)=: lfI(mt, ,t1,t/+i)'

Z ogólnej teorii optymalnych zasad stopowania (patrz [88] tw. 1, s. 46; [86] tw. 3, s.

667) wiadomo, że moment Markowa

t:* =: min ~i : f(mtj,fi, Z ) =: max(r(mt; ,li, z) lfI(mt; , fi ,ti+l)"" lfI(mt; , fi, fn )) }

jest optymalny, gdzie f(mtj,fi,z), lfI(mt, ,ti,ti+I)' Ż =: O, ...,N, są określone za pomocą wzorów

(3.75) oraz (3.76). Wykorzystując twierdzenie 6 do oszacowania wielkości lfI(m t, ,ti,fi+I),

i = O, ...,N otrzymujemy tezę twierdzenia.

D

Algorytm rozwiązywania zadania (2.6) jest podobny do algorytmu, za pomocą którego

jest rozwiązywane zadanie (2.13) (patrz rozdz. 3.1).
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4. Testy numeryczne modeli operacyjnych wyboru portfela inwestycyjnego

4.1 Wybór danych oraz przegląd zastosowanych narzędzi obliczeniowych

Głównym celem tego rozdziału jest przedstawienie działań (funkcjonowania) modeli

operacyjnych uwzględniających koszty związane z zakupem informacji, ponieważ

mechanizm zakupu informacji ma charakter postulatu, a nie opisu realnie działającej

instytucji. W związku z tym zaprezentowane poniżej wyniki pełnią rolę ilustracyjną i dlatego

dotyczą skromnego zakresu danych doświadczalnych.

Do obliczeń zostały wykorzystane dane historyczne notowań akcji pochodzące z

Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Informacje z poszczególnych sesji są

publicznie dostępne w sieci Internet na serwerze Do badań wybrałem

następujące spółki: AMERBANK, BOS, BUDIMEX, ELEKTRIM, INDYKPOL, ORBIS,

PPABANK, VISTULA, WARTA.

Do obróbki danych (wykonania analizy technicznej) wyzyskałem informacje

pochodzące z GPW w Warszawie od 5 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 1998r. (249 notowań).

Ceny akcji importowałem do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 97, a następnie

oszacowałem wektory wartości oczekiwanych stóp zwrotu dla wymienionych spółek oraz

macierze kowariancji. W tym celu wykorzystałem standardowe funkcje statystyczne pakietu

MS Excel97. Do konstrukcji procesu stochastycznego (mt,Ft)OŚ:.tŚ:.T użyłem wartości notowań

tych samych akcji pochodzących z drugiej połowy 1999 r., które zostały wybrane w sposób

losowy. Aby rozwiązać główne problemy sformułowane w twierdzeniach 1 - 3, czyli

zbudować optymalny portfel inwestycyjny oraz odnaleźć optymalny moment zatrzymania

procesu zakupu informacj i, należy wyznaczyć przewidywane prawdopodobieństwa w

kolejnych momentach (patrz tw. 1-2) lub wartości funkcji użyteczności i przewidywane

wartości funkcji użyteczności dla kolejnych momentów decyzyjnych (patrz twe 3). W tym

celu również korzystałem z arkusza kalkulacyjnego MS Excel 97 (modułu obliczeniowego

SOLVER) oraz z pakietu obliczeniowego MATHEMATICA 4.0.

Przy wyborze portfeli inwestycyjnych zostały przyjęte następujące założenia:

• normalność rozkładu wektora losowego stóp zwrotu oraz szczególna postać

macierzy kowariancji Q(t) (patrz rozdz. 2.1 );

• pominięcie kosztów transakcyjnych;

• pominięcie niepodzielności akcji;

• pominięcie wpływu zakupów akcji na stan rynku kapitałowego;
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• największa kwota, jaką inwestor może przeznaczyć na zakup informacji, wynosi

określoną część kapitału posiadanego przez inwestora.

4.2 Przykład numeryczny zastosowania modelu operacyjnego Roya-Banka

Rozważmy następującą sytuację decyzyjną. Inwestor posiada kapitał w wysokości

M ==1000 zł oraz po realizacji inwestycji chce osiągnąć zysk w wysokości z==200zł. Decydent

chce zainwestować posiadany kapitał w następujące aktywa:

BUDIMEX

PPABANK

VISTULA

10

5

o
c c ..o ..o Co ro o.. ~ ~ c c 'S C) C) o... o, 1:) 1:) > o o
ro ro ID ID

:;E ~
tU tU :J :J J :::J :::J ID OJ o o o ID (1)

J 7 u, LL ~ :2 ~ --, J ch <C <f (f) (/) z et o
~ N ID ~ N o o ~ tO o o 'r"" <-0 o ~ ~ en ~ ~ o ~o o N ~ ('I') N o N T"'" (Y) o N o N o N T""" T"""

notowania

--BUDIMEX --PPABANK VISTULA

rys. 4.1

Rysunek 4.1 przedstawia ceny notowań ww. akcji na GPW w Warszawie w 1998 roku.

Zakładamy, że wektor losowych stóp zwrotu z inwestycji w ww. akcje ma rozkład normalny

N(n1o,Q). Po dokonaniu analizy technicznej wymienionych spółek otrzymujemy, że wektor

oczekiwanych stóp zwrotu mo oraz macierz kowariancji Q wynoszą

0.156352

n10 = 0.017686

0.002353

0.2278 0.0077

Q= 0.0077 0.1591

0.00564 0.00902

0.00564

0.00902

0.314

(ta informacja może być udostępniona przez sprzedawcę informacji za darmo lub stanowić

własny zasób wiedzy inwestora). Załóżmy, że macierz kodowania w rozważanym przykładzie
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100

H=I= O l O

O O l

oraz koszt zakupu informacji do momentu t wynosi c(t) = 30t, (c(t) = c- SpH T H · t ,

zakładamy, że wartość przyrostu jednostki informacji wynosi c =10). Przyjmujemy również,

że inwestor maksymalnie może przeznaczyć na zakup informacji 300/0 posiadanego kapitału,

tym samym pozbywa się niebezpieczeństwaprzeznaczenia całej kwoty M== l OOOzł na usługę

świadczoną przez sprzedawcę informacji. Zbiór momentów decyzyjnych, w których inwestor

ma podjąć decyzję odnośnie zatrzymania procesu zakupu informacji, ma postać:

T=~O,tl, ...,tlO}, O=to śt1 ś ... śtlO =c-1(10%'M)}

gdzie

to = O, t1 =l, t2 =2, t3 =3, t4 =4, ts =5, t6 = 6, t7 =7, tg =8, t9 =9, t10 =10

Niech :s oznacza klasę wszystkich momentów Markowa określonychna n o wartościach w

T względem rodziny F =(~ )tET' F, =CJ{m(s) : O~ s ~ t}

Załóżmy, że sprzedawca informacji bezpłatnie informuje inwestora o postaci macierzy

Q(t) kowariancji stóp zwrotu z inwestycji w ww. aktywa, która wynosi

jeżeli ten ostatni dokona zakupu informacji zawartej w segmencie FI' t E T .

• Rozważmy najpierw przypadek inwestora neutralnego ze względu na ryzyko.

Dokonuje on zakupu informacji do momentu r E:S (płaci za nią kwotę c( z)') natomiast resztę

posiadanego kapitału M -c(r) inwestuje w akcje o największej stopie zwrotu. Jako

kryterium wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego stosuje zmodyfikowane kryterium

Roya, konstruując portfel o największym prawdopodobieństwie osiągnięcia zysku na

wymaganym przez mego poziomie. Załóżmy, że inwestor posługuje się modelem

operacyjnym:

supp( max (x,m r )?zJ
rE3 oś:(x,j)~\1-c(r)

(4.1)

gdzie x E R_~ jest wektorem inwestycji, j =(1,1, ...,1).

Odpowiedź na tak postawiony problem udziela twierdzenie 2. W momencie

decyzyjnym to mamy:
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gdzie g(-) jest określonewzorem (2.17), natomiast

i l 2 3 4 5 6 7 8 9 10

U(to,ti , m(to),z) 0.302 0.331 0.341 0.344 0.343 0.34 0.336 0.33 0.323 0.316

Optymalnym zachowaniem dla inwestora jest kontynuacja procesu zakupu informacji w

momencie to =O, ponieważ największe z prawdopodobieństw, gdy przewiduje on

zatrzymanie procesu zakupu informacji w momentach ti, i = 1,...,10, jest większe niż wartość

funkcji g(-) w momencie to. Inwestor zgodnie z konstrukcją modelu operacyjnego decyduje

się na zakup informacji zawartej w F, .
1

Do konstrukcji procesu m(ti ) , i =1,...,10 wykorzystałem wartości notowań ww. akcji

pochodzących z drugiej połowy 1999 r. w sposób losowy.

W momencie tI inwestor płaci sprzedawcy informacji kwotę c(t I ) = 30 zł, w zamian

otrzymuje od niego warunkową wartość oczekiwaną wektora losowego stóp zwrotu z

inwestycji www.aktywa(patrzrozdział2.1).np.

0.201581

m(t})= 0.188642 .

0.192222

W chwili t1

oraz wartość funkcji użyteczności wynosi g(t}, m(t}), z)= O, natomiast prawdopodobieństwa

osiągnięcia zysku, jeżeli proces zakupu informacji przewiduje zatrzymać w kolejnych

momentach decyzyjnych, kształtują się następująco:

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

U(t} , t i , m(t}), z) 0.456 0.54 0.448 0.442 0.433 0.424 0.415 0.404 0.393

W momencie t} inwestor również me zatrzymuje procesu zakupu informacji,

ponieważ największe z prawdopodobieństw osiągnięcia zysku na poziomie z dla momentów

decyzyjnych ti' i =2, ...,10 jest większe niż wartość funkcji g() w momencie t1.

90



Inwestor dopłaca sprzedawcy informacji kwotę C(t2 ) - C(tl) =30 zł, czyli w sumie

wydaje na zakup informacji 60 zł, a posiadane 940 zł przeznacza na dalsze inwestycje. Po

uiszczeniu dopłaty instytucja prowadząca sprzedaż informacji ujawnia decydentowi

warunkowąwartość oczekiwanąwektora losowego stóp zwrotu z inwestycji, np.

0.287425

m(t2 ) = 0.690123 .

0.232323

Po dokonaniu obliczeń otrzymujemy

oraz g(t2 , m(t2 ) , z) =1

i 3 4 5 6 7 8 9 10

U(t2,tż,m(tl ) , z) 0.99 0.988 0.984 0.977 0.969 0.959 0.95 0.94

Moment t2 jest optymalnym momentem zatrzymania procesu zakupu informacji, ponieważ

wartość g(t2,m(t2 ), z) jest większa od prawdopodobieństw osiągnięcia zysku na poziomie z,

jeżeli proces zakupu informacji zostanie zatrzymany w momentach t., i =3,...,10. Zgodnie z

konstrukcją modelu operacyjnego (4.1), koszt usługi związanej z zakupem informacji w tym

przypadku wynosi 60 zł, natomiast pozostałe 940 zł inwestor powinien przeznaczyć na zakup

akcji PPABANK. Największe prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku w wysokości 200 zł po

wszystkich momentach decyzyjnych wynosi [patrz tw. 2]

supp[ rp.ax (x,m T )? z]=0.331.
t'E:5 o~(x,J)~vf-c(r)

• Załóżmy, że inwestor ma awersję do ryzyka i do wyznaczenia optymalnego momentu

zatrzymania procesu zakupu informacji posługuje się modelem:

supp[ max [(x,mT ) - jkTQ(r)x]? z]
t'E:5 o~(x,j)~vf-c(r)

(4.2)

gdzie x E Rk jest wektorem inwestycji, j = (1,1, ...,1), j3 oznacza współczynnik awersji do

ryzyka. Przyjmijmy, że współczynnik awersji do ryzyka f3 = 0.01, a sprzedawca informacji

po uiszczeniu opłat w kolejnych momentach t.; i = 1,...,4 ujawnia wartości procesu
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stochastycznego (m t , F, )tET' który jest najlepszym estymatorem wektora losowego stóp

zwrotu ~.

m to mtl m t2 m t) m t4

BUDIMEX 0.1564 0.2016 0.2874 0.3772 0.4072
PPABANK 0.0177 0.1886 0.6901 0.8309 0.81042
VISTULA '0.0024 0.1922 0.2323 0.3333 0.4646

W rozważanym przypadku optymalny moment zatrzymania procesu zakupu informacji

wynosi f4 . Wartości funkcji użyteczności kształtują się następująco

i=O i=l i=2 i=3 i=4

I
rp(m(fi ),fi ) 2.71 14.99 115.37 197.94 236.91

gdzie wartość rp(m(f i ),fi ) jest wyznaczana za pomocą wzoru (2.10).

Dla momentów decyzyjnych fi' i =0,1,2,3 zachodzi nierówność

oraz przewidywane prawdopodobieństwa, że maksimum funkcji użyteczności inwestora

przekroczy poziom aspiracji z, jeżeli inwestor zatrzyma proces zakupu informacji w

momencie fi, i < l ~ n kształtują się następująco:

/=1 /=2 /=3 /=4 /=5 /=6 /=7 /=8 /=9 / =10

UVo, tI' meto)) O 0.0023 0.0113 0.0348 0.0684 0.1078 0.1516 0.1876 0.2186 0.2505

U(t1, t1, m(t1)) O 0.0026 0.0169 0.046 0.0789 0.119 0.1577 0.1831 0.2176

U(t2 , tI' ln(t2 ) ) 0.068 0.2815 0.4238 0.556 0.6089 0.6129 0.6182 0.6244

U(t3, t1, m(t3 ) ) 0.7608 0.8006 0.8584 0.8834 0.8748 0.8643 0.8625

Natomiast w momencie decyzyjnym f4 zachodzi nierówność

Zgodnie z twierdzeniem 1, momenty fi' i =0,1,2,3 są momentami przedłużenia

zakupu informacji, natomiast moment f4 jest momentem stopu. Zatem w czasie trwania

procesu zakupu informacji inwestor powinien wydać łączną kwotę w wysokości 120 zł na

usługę świadczoną przez sprzedawcę informacji. Optymalny portfel inwesty.cyjny, portfel, dla

którego wartość funkcji użyteczności w momencie f4 osiąga maksimum, ma postać:
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160.80

411.17

158.34

Bilans portfela inwestycyjnego wynosi 730.31 zł. W rozważanym przypadku kwota w

wysokości 49.69 zł (880-730.31=49.69) pozostaje niezainwestowana.

4.3 Przykład numeryczny zastosowania modelu operacyjnego Banka

Rozważmy następującą sytuację inwestora, który posiada kapitał w wysokości M=1000 zł

oraz chce zainwestować go w następujące aktywa:

AMERBANK

BOS

ELEKTRIM

INDYKPOL

ORBIS

WARTA

notowania

--A MERBA NK - BaS ELEKTRIM INDYKPOL --ORBIS --WA RTA

rys. 4.2

Na rysunku 4.2 przedstawione są wartości ww. akcji podczas kolejnych notowań na GPW w

Warszawie w 1998 roku. Zakładamy, że wektor losowych stóp zwrotu z inwestycji w ww.

akcje ma rozkład normalny N(mo,Q). Po dokonaniu analizy technicznej danych
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statystycznych pochodzących z GPW w Warszawie otrzymujemy, że wektor oczekiwanych

stóp zwrotu mo oraz macierz kowariancji Q wynoszą:

0.119624

0.131388

0.161394
mo =

0.204341

0.512345

0.406751

0.098003 0.020669 - 0.0309 0.045242 - 0.00141 0.022223

0.020669 0.025086 - 0.00101 0.017926 0.012527 0.009978

- 0.0309 - 0.00101 0.041673 - 0.02423 0.032204 0.007445
Q=

0.045242 0.017926 - 0.02423 0.047144 0.002429 0.022974

- 0.00141 0.012527 0.032204 0.002429 0.057981 0.03184

0.022223 0.009978 0.007445 0.022974 0.03184 0.047684

(ta informacja może być udostępniona przez sprzedawcę informacji za darmo lub stanowić

własny zasób wiedzy inwestora). Załóżmy, że macierz kodowania w rozważanym przykładzie

wynos!

12 O O O O O

O 12 O O O O

H=
O O 12 O O O

O O O 1 O O

O O O O ~ O

O O O O O 1

a koszt zakupu informacji do momentu t wynos! c(t) =20t , (c(t) =c SpH T H . t ,

zakładamy, że wartość przyrostu jednostki informacji c =2). Przyjmujemy również, że

inwestor maksymalnie może przeznaczyć na zakup informacji 10% posiadanego kapitału, w

ten sposób pozbywa się niebezpieczeństwa przeznaczenia całej kwoty M==1000 zł na usługę

świadczoną przez sprzedawcę informacji. Niech zbiór momentów decyzyjnych, w których

inwestor podejmuje decyzję odnośnie zatrzymania procesu zakupu informacji, ma postać:

tET= ttO,tb ...,tS}, O=to ~tl ~ ... ~ts =c-1(lO%'M)}

gdzie

to =O, t1 =1, t2 =2, t3 =3, t4 =4, ts =5

94



Inwestor dokonuje zakupu informacji do momentu rE.3, gdzie .3 oznacza klasę

wszystkich momentów Markowa określonych na n o wartościach w T względem rodziny

F =(~ )tET' F, =o-{m(s) : O::; s ::; t}. Płaci za nią kwotę c( r), natomiast resztę posiadanego

kapitału M - c(r) chce zainwestować w akcje tak, aby średnia użyteczność z portfela była

jak największa. Sprzedawca informacji bezpłatnie informuje decydenta o postaci macierzy

kowariancji stóp zwrotu Q(t) (patrz zał. A2), która wynosi

jeżeli ten ostatni dokona zakupu informacji zawartej w segmencie Ft , t E T . Zakładamy, że

inwestor dokonuje konstrukcji portfela maksymalizując swoją funkcję użyteczności

(x, mt ) - f3xT Q(t)x

gdzie f3 oznacza współczynnikawersji do ryzyka. Przyjmijmy że f3 = 0.01 .

Model operacyjny powyższego zadania jest następujący:

Niech

oraz

SUPE{ max [(x,m,)- f3xT Q(T)x]l
,E3 O~(x,j)gJ-c(,) ~

cp(mt,t)= max (x,mt)- f3xT Q(t)x
o~(x,j)~lvf-c(t)

(4.3)

(4.4)

(4.5)

Wielkość cp(mt,t) określa największą wartość funkcji użyteczności, jeżeli proces zakupu

informacji inwestor zatrzymuje w momencie t . Natomiast lf/(ms' s,t) określa przewidywaną

największą wartość funkcji użyteczności inwestora, jeżeli przewiduje zatrzymanie procesu

zakupu informacji w momencie t , a obecnie znajduje się w momencie s .

W momencte decyzyjnym to wynosi tp(mo,O) = 147.388. Korzystając z wzorów

(2.22)-(2.25) dla to = O otrzymujemy, że oczekiwane największe wartości funkcji

użyteczności lf/(mo, to,ti ) , jeżeli inwestor przewiduje zatrzymanie procesu zakupu informacji

w momentach t i , i =1, ...,5 , kształtują się następująco:
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i l 2 3 4 5

~J11o,O, fż) 175.15 214.27 255.6 299.7 346.63

Optymalnym zachowaniem dla inwestora jest kontynuacja procesu zakupu informacji

w momencie to, ponieważ przewidywane największe wartości funkcji użyteczności dla

momentów decyzyjnych t., i == 1, ...,5 są większe niż największa wartość funkcji użyteczności

w momencie to. Inwestor zgodnie z konstrukcją modelu operacyjnego (4.3) zdecyduje się na

zakup informacji zawartej w Ft . Zgodnie z tym pomniejsza on swoje rezerwy finansowe o
1

20 zł (czyli pozostaje mu 980 zł), a w zamian za to otrzymuje od sprzedawcy informacji

bardziej skoncentrowany rozkład stóp zwrotu N(mt1,Q(td).

Do konstrukcji procesu mt., i == 1,...,5 wykorzystałem wartości notowań ww. akcji
l

pochodzących z drugiej połowy 1999 r. w sposób losowy. Załóżmy, że warunkowa wartość

oczekiwana wektora losowego stóp zwrotu wynosi na przykład

0.043189

0.166667

0.124402

0.030303

0.157895

0.392857

Wtedy największa wartość funkcji użyteczności w momencie decyzyjnym t1 wynosi

ą{mt, ,tI ) = 1 96 . 1 9 . Oczekiwane największe wartości funkcji użyteczności, jeżeli inwestor

przewiduje zatrzymanie procesu zakupu informacji w momentach fi' i == 2,...,5, wynoszą

odpowiednio:

l 2 "") 4 5j

lf/tmt, ,t1,ti ) 200.23 216.76 234.14 252.41

WIdzimy, że największa wartość funkcji użyteczności w momencie fI jest mniejsza od

największej przewidywanej wartości tej funkcji dla kolejnych momentów decyzyjnych.

Optymalnym więc zachowaniem dla inwestora jest przedłużenieprocesu zakupu informacji.

Inwestor decyduje się na zakup informacji zawartej w F
t2

, pomniejsza swoje rezerwy

finansowe o kolejne 20 zł, czyli w sumie wydaje już 40 zł, w zamian za to otrzymuje od
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sprzedawcy informacji warunkową wartość oczekiwaną wektora losowego stóp zwrotu z

inwestycji w aktywa, np.

0.146179

0.133333

0.172249

0.030303

0.187245

0.458571

W momencie t 2 największa wartość funkcji użyteczności wynosi

qJ(m
t2

,12)=234.242 .

Natomiast oczekiwane największe wartości funkcji użyteczności dla momentów decyzyjnych

ti' i = 3,...,5 kształtują się:

i 3 4 5

lf/{mt2 ,t2 , tJ 237.44 254.39 272.43

Tak jak poprzednio, optymalnym zachowaniem dla inwestora jest przedłużenie procesu

zakupu informacji. Inwestor decyduje się na zakup kolejnej "porcji" informacji (informacji

zawartej w o- - ciele F, ), pomniejsza swoje rezerwy finansowe o kolejne 20 zł, czyli w
3

sumie wydaje już 60 zł, w zamian za to otrzymuje od sprzedawcy informacji warunkową

wartość oczekiwanąwektora losowego stóp zwrotu, np.

0.129568

0.091667

0.291866

- 0.0697

0.185965

0.558571

W momencie t3 największa wartość funkcji użyteczności wynosi qJ(mt3,13)=452.206.

Przewidywane największewartości funkcji użyteczności dla momentów fi' i =4,5 wynoszą:

fi 4 5

lfI\mt
3
,t3 , ti ) 435.97 451.546
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W tym przypadku optymalną decyzją inwestora jest zatrzymanie procesu zakupu informacji.

Optymalny portfel inwestycyjny, portfel dla którego wartość funkcji użyteczności w

momencie t3 osiąga maksimum, jest postaci:

194.19

633.24

697.50

-748.07

-1252.25

1415.39

Reasumując, decydent, posługując się modelem operacyjnym (4.3), powinien w czasie

trwania procesu zakupu informacji wydać łączną kwotę w wysokości 60 zł na usługę

świadczoną przez sprzedawcę informacji. Następnie inwestor powinien pożyczyć akcje

spółek INDYKPOL i ORBIS na kwotę 748.07 zł i 1252.25 zł odpowiednio oraz sprzedać je

na rynku (uzyskując tym samym kwotę 2000.32 zł). Następnie resztę posiadanego kapitału w

wysokości 940 zł oraz uzyskaną gotówkę ze sprzedaży pożyczonych akcji zainwestować w

aktywa: AMERBANK, BaS, ELEKTRIM, WARTA. Bilans portfela wynosi 940 zł, aktywa

(długa pozycja) - 2940.32 zł, pasywa (krótka pozycja) - 2000.32 zł.

Największa wartość oczekiwana z funkcji użyteczności po wszystkich momentach

decyzyjnych" E.3 wynosi 255.6 .

Wniosek

• Moment fi jest optymalnym momentem zatrzymania procesu zakupu informacji,

jeżeli największa wartość funkcji użyteczności w tym momencie jest niemniejsza od

największych przewidywanych wartości funkcji użyteczności dla kolejnych momentów

decyzyjnych ti> j =i + 1, ...,n.

• Optymalny portfel inwestycyjny odpowiada największej wartości funkcji użyteczności

dla optymalnego momentu zatrzymania procesu zakupu informacji.

Wprowadźmy następujące oznaczenia:

rp(ti ) =rp(m i " t, )

r(ti) = max lf/(mi,fi,fJ dla i = O, ...,3 .
ti<tj 5:.tS
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Dla momentów decyzyjnych t., i =0, ...,3 porównajmy największe wartości funkcji

użyteczności rp(tż ) z maksymalnymi y(tż ) wśród oczekiwanych największych wartości

funkcji użyteczności, jeżeli inwe-stor przewiduje zatrzymanie procesu zakupu informacji w

momentach decyzyjnych t j , j = i +1,...,5 .

5432

500 T
400 t
300 -

200

100

O-l------t-- - --1--------I----+---- - -I

O

-- <pCt) Y('"C) t

rys. 4.3

Z rysunku 4.3 widzimy, że zgodnie z poczynionymi wcześniej rozważaniami oraz

twierdzeniem 3, momenty decyzyjne tO, .. ,t2 są momentami przedłużenia procesu zakupu

informacji, natomiast t3 jest momentem stopu.

Załóżmy, że sprzedawca informacJi po uiszczeniu opłat w kolejnych momentach t.,

i =1, ...,5 ujawniałby wartości procesu stochastycznego (111t ,Ft )tET ' który jest najlepszym

estymatorem wektora losowego stóp zwrotu ~ .

mto ln tl ln t2 ». 111t4
11-1

ts

AMERBANK 0.119624 0.043189 0.146179 0.129568 0.096346 0.17309
BOS 0.131388 0. 166667 0. 133333 0.091667 0. 13 0. 168333
ELEKTRIM 0.161394 0.124402 0.172249 0.291866 0.208134 0.296172
INDYKPOL 0.204341 0.030303 0.030303 -0.0697 -0.09091 0.181818
ORBIS 0.512345 0.157895 0.187245 0.185965 0.192982 0.135614
WARTA 0.406751 0.392857 0.458571 0.558571 0.587143 0.60107

- /

Gdyby natomiast inwestor ustalił, że wsp ółczynnik awersji do ryzyka f3 == 0.05 , to

optymalny moment zatrzymania procesu zakupu informacji wyniósłby ts . Dla powyższych

danych największe wartości funkcji użyteczności dla momentów tż , i = 0, ...,5 wynoszą:
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i O 1 2 3 4 5

tAl11,fi) 29 .478 39.237 46 .849 90.533 99 .523 112.603

oraz przewidywane największewartości funkcj i użyteczności dla momentów t j, j = i +1,...,5

kształtują się :

lf/ tmto ' to, tj ) lf/(m t1 ,f} ,fj ) lf/{mt2,f2,fj ) lf/{mt3,f3,fj ) lf/{mt4.t4 , tJ
j==1 35 .029
j==2 42 .815 40.046
j==3 50.792 43.343 47.475
j==4 58.882 46 .765 50.743 87.009
j==5 67.043 50.275 54.081 92.663 100.084

W tym przypadku momenty decyzyjne t O, •• .t, są momentami przedłużenia procesu

zakupu informacji, albowiem dla nich spełnionajest nierówność

Natomiast t 5 jest momentem zatrzymania tego procesu, ponieważ jest jedyny w swojej klasie

3(5,5) . Rysunek 4.4 przedstawia największe wartości funkcji użyteczności dla momentów

5 t4

ret)

321

-- <pCt)

120~~~~~~~~~~-..o~~~~~=~==-=-=--~

100 
80
60
40
20
O -ł-----I-------I------ł------ł------J

O

rys. 4.4
decyzyjnych t., i = 0,...,5 (wzór 4.5) oraz największe spośród przewidywanych wartości

funkcj i użyteczności (wzór 4.6) dla kolejnych momentów decyzyjnych.

W czasie trwania procesu zakupu informacji inwestor powinien wydać łączną kwotę w

wysokości 100 zł na usługę świadczoną przez sprzedawcę informacji. Optymalny portfel
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inwestycyjny, portfel, dla którego wartość funkcji użyteczności w momencie ts osiąga

maksimum, ma postać:

-6.14

98.50

368.48

34.40

- 369.05

240.15

Bilans portfela inwestycyjnego wynosi 366.34 zł, aktywa (długa pozycja) - 741.53 zł, pasywa

(krótka pozycja) - 375.19 zł. W rozważanym przypadku kwota w wysokości 533.66 zł (900

366.34==533.66) pozostaje niezainwestowana. Zgodnie z powyższym, największa wartość

oczekiwana z funkcji użyteczności po wszystkich momentach decyzyjnych t E.3 wynosi

67.043 .
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5 Zbiory portfeli inwestycyjnych a zakup informacji

5.1 Określenie optymalnej decyzji inwestora w modelach planistycznych

W tej części rozdziału omówione zostanie zachowanie się zbiorów dopuszczalnych

portfeli inwestycyjnych w układach zysk-ryzyko i użyteczność-ryzyko dla modeli

planistycznych uwzględniających koszt zakupu informacji. Modele rozważane poniżej, a

także modele rozważane w [3], [7] -[9] uwzględniają komplet informacji dostępnych

decydentowi przed podjęciem decyzji (a nie w trakcie procesu decyzyjnego), pozwalają na

stworzenie określonego planu działania oraz na wstępną ocene opłacalności zakupu

informacji.

Przyjmijmy założenia (Al) - (AJ), dotyczące funkcjonowania rynku informacji

(rozdz. 1.1), oraz rozważmy sytuację inwestora, który planuje zakup informacji. Załóżmy, że

posiada on kapitał w wysokości M i część tego kapitału chce przeznaczyć na zakup

informacji, a resztę zainwestować w dostępne na rynku k- akcji. Inwestor wie, że za cenę c(t)

otrzyma rozkład N(m(t),Q(t)), w którym nieznane met) zostanie ujawnione dopiero po

uiszczeniu zapłaty. W modelach typu planistycznego przyjmujemy, że wektor losowych stóp

zwrotu; ma rozkład normalny N(m, Q(t)). Niech

oznacza zbiór momentów decyzyjnych, do których planuje on zakup informacji.

Model planistyczny I

Niech f3 E (0,1) oznacza współczynnik awersji do ryzyka ustalany przez inwestora,

natomiast x=eol(xl' ..•. ,xn } oznacza wektor inwestycji, a j=eol(l, ....,l). Przyjmijmy, że

inwestor planuje konstrukcję portfela inwestycyjnego bez możliwości krótkiej sprzedaży

akcji. Niech

(x,~) - fJxTQ(t)x (5.1)

oznacza funkcję użyteczności inwestora. Załóżmy, że decydent chce zainwestować posiadany

kapitał M tak, aby średnia użyteczność z portfela była jak największa. Zatem model

planistyczny możemy ma postać:

max Ekx,q)-/~?Q(t)xJ (5.2)
(t,x)ED
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Powyższy model opisuje sytuację inwestora, który planuje zakup informacji i chce

dokonać konstrukcji portfela o największej użyteczności.

Dla każdego t E T wprowadźmy następujące oznaczenia:

Model planistyczny (5.2) możemy przedstawić w postaci:

max łf/(t, x )
(t,x)ED

(5.3)

(5.4)

Wielkość łf/(0, x) określa wartość funkcji użyteczności, jeżeli inwestor nie dokonuje zakupu

informacji, natomiast łf/(t, x) określa przewidywaną wartośc funkcji użyteczności, jeżeli

planuje on dokonanie zakupu informacji do momentu t E T .

Rozważmy sytuację decyzyjną inwestora w układzie zysk-ryzyko. Załóżmy, że

inwestor ma możliwość zakupu informacji do momentów decyzyjnych k, /, p E T, gdzie

O<k<l<p.

Niech ryzyko portfela x w chwili t jest określone

CT(X, t) = ~xT Q(t)x (5.5)

Zbiór możliwych portfeli inwestycyjnych w układzie zysk-ryzyko w chwili początkowej

t =O jest zaznaczony kolorem czerwonym, natomiast w kolejnych momentach: k

granatowym, /- zielonym i p- fioletowym. Krzywe obojętności (krzywe jednakowej

użyteczności), odpowiadające poszczególnym wartościom funkcji użyteczności (5.1), w

układzie zysk-ryzyko są przedstawiane jako parabole.

Omówmy sytuację decyzyjną przedstawionąna rysunku 5.1. Widzimy, że najwyżej

położona krzywa obojętności ma punkt wspólny ze zbiorem możliwych portfeli

inwestycyjnych dla momentu decyzyjnego k , czyli zbiory możliwych portfeli

inwestycyjnych dla momentów O,/,p leżą pod krzywą i nie mają z nią żadnych punktów

wspólnych. Dla nas natomiast interesujące jest położenie zbiorów możliwych portfeli

inwestycyjnych dla momentów °i k. W rozważanym przypadku największa przewidywana

wartość funkcji użyteczności lf/{k, xopt ) dla momentu k jest większa niż największa wartość

funkcji użyteczności 'I/{O, xoptY w chwili początkowej. Najwyżej położona krzywa, która

odpowiada poziomowi użyteczności równym 'I/(k, xop t ) , ma punkt wspólny tylko ze zbiorem

zaznaczonym kolorem granatowym. W związku z tym zakup informacji jest opłacalny,
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rozsądne staje się więc dla inwestora dokonanie zakupu informacji korzystając z modelu

operacyjnego (5.6), ponieważ przewiduje otrzymanie większej użyteczności w kolejnych

momentach decyzyjnych niż w chwili początkowej. Innymi słowy, mamy sytuację decyzyjną

taką, że inwestor widzi szansę na konstrukcję portfela o większej użyteczności w przyszłości.

rys. 5.1

Natomiast na rysunku 5.2 jest przedstawiona sytuacja decyzyjna inwestora, który nie

powinien decydować się w ogóle na zakup informacji, natomiast wyłącznie dokonać

konstrukcji portfela inwestycyjnego na podstawie informacji dostępnej w chwili początkowej.

W rozważanym przypadku najwyżej położona krzywa obojętności, odpowiadająca

poziomowi użyteczności IJI(O, xop t ) , ma punkt wspólny ze zbiorem możliwych portfeli

inwestycyjnych dla momentu decyzyjnego O, czyli przewidywane zbiory możliwych portfeli

inwestycyjnych dla momentów k, i, p leżą pod krzywą obojętności. Oznacza to, że

największa wartość funkcji użyteczności w chwili początkowej jest nie mniejsza niż

największe przewidywane wartości funkcji użyteczności dla momentów k, i,p. Mamy

sytuację decyzyjną taką, że inwestor nie widzi szans na konstrukcję portfela inwestycyjnego o

większej użyteczności, gdyby chciał dokonać zakupu informacji do momentów k, i, p .
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• II I

rys. 5.2

Sytuacje opisane na rysunkach 5.1 i 5.2 w układzie zysk-ryzyko możemy przedstawić

w układzie użyteczność-ryzyko . W tym przypadku krzywe obojętności są przedstawione jako

poziomice i reprezentują odpowiednie poziomy funkcji użyteczności. Również i zbiory

możliwych portfeli inwestycyjnych wyglądają inaczej . Na rysunku 5.3 przedstawiona jest

sytuacja decyzyjna, w której opłacalny wydaje się dla inwestora zakup informacji, ponieważ

największa przewidywana wartość funkcji.użyteczności dla momentu k (O < k) jest większa

niż największawartość funkcji użyteczności w chwili początkowej.

I}~O

rys. 5.3

Na rysunku 5.4 natomiast przedstawiona jest sytuacja inwestora, który nie powinien

dokonywać zakupu informacji, ponieważ największa wartość funkcji użyteczności w chwili
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początkowej jest nie mniejsza niż największe przewidywane wartości funkcji użyteczności

dla kolejnych momentów decyzyjnych k, I, p, (O < k < 1 <; p). Identyczna sytuacja opisana

jest na rysunku 5.2 tylko w układzie zysk-ryzyko.

rys. 5.4

Model planistyczny II

W modelu rozważanym w tej części rozdziału jako kryterium wyboru portfela

inwestycyjnego wykorzystane jest kryterium Roya (inwestor konstruuje portfel o

największym prawdopodobieństwie osiągnięcia zysku na wymaganym przez niego poziomie).

Niech z > O oznacza wielkość zysku ustalanego przez inwestora, natomiast

x == col(Xl' •••• ' X n ) oznacza wektor inwestycji. Załóżmy, że portfel inwestycyjny jest

konstruowany bez możliwości krótkiej sprzedaży akcji . · Inwestor chce zainwestować

posiadany kapitał M tak, aby prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku na poziomie z było jak

największe.

Zatem model planistyczny ma postać:

gdzie

Niech

maxp((x,;)~ z)
(t,x)ED

D = t,X) ET xR~ : O:s; c(t) + (x,j) :s; M}.
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Wielkość lj.I(t, x) określa prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku na poziomie z, jeżeli

proces zakupu informacji inwestor planuje zatrzymać w momencie t .

Dla każdego x E Rk (x, ~) ma rozkład normalny o parametrach N((x, mo ), xT (Q(t) )x). Stąd

( ) [
(x,mo)- z]

lj.I t, x =G -----;:::==========-

JxT Q(t)x
(5.7)

Model planistyczny możemy przedstawićw postaci:

max łf/(t, x) (5.8)
(t,x)ED

Rozważmy sytuację decyzyjną inwestora w układzie zysk-ryzyko, gdzie za miarę

ryzyka przyjmujemy odchylenie standardowe. Inwestor znajduje się w chwili O oraz ma

możliwość zakupu informacji do momentów k,l, gdzie s < k < l. Zbiór portfeli

inwestycyjnych w układzie zysk-ryzyko w momencie Ojest zaznaczony kolorem czerwonym,

natomiast dla kolejnych momentów: k- granatowym i 1- zielonym. Podobnie jak dla modelu

planistycznego (5.2) dokonanie wizualnej analizy sytuacji decyzyjnej w układzie zysk-ryzyko

pomaga w wyznaczeniu strategii inwestora. Krzywe obojętności są wyznaczane jak:o proste.

Na rys. 5.5 jest przedstawiona sytuacja, w której decydent ma szansę na konstrukcję portfela o

większym prawdopodobieństwie. W tym przypadku prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku

na poziomie z ,jeżeli się zdecyduje na kupno informacji o rozkładzie wektora losowego stóp

zwrotu do momentu k (O < k), jest większe niż prawdopodobieństwoosiągnięcia zysku na

poziomie z w chwili O.

_.....-.-

..,.....---------
.........

r---/ /"

rys. 5.5

Natomiast rysunek 5.6 przedstawia sytuację, w której inwestor nie powuuen Się

decydować na zakup informacji, ponieważ prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku na

poziomie z w chwili O jest nie mniejsze od największego prawdopodobieństwa osiągnięcia

zysku na poziomie z, jeżeli zdecyduje się na zakup informacji o rozkładzie wektora

losowego stóp zwrotu do momentów k, l (O < k < l).
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rys. 5.6

5.2 Wyznaczenie momentu stopu w modelach operacyjnych

Rozważmy sytuację, w której inwestor dokonuje zakupu informacji oraz na bieżąco

decyduje o zatrzymaniu procesu zakupu bądź jego przedłużeniu.Przyjmijmy założenia (AI)

(A4), dotyczące funkcjonowania rynku informacji (rozdz. 1.1). Załóżmy, że decydent

posiada kapitał w wysokosci M i część tego kapitału chce przeznaczyc na zakup informacji, a

resztę zainwestować w dostępne na rynku k- akcji . Oglądając zachowanie ewolucji

~n(s),O ~ s ~ t} do momentu t musi on zapłacić kwotę c(t), gdzie funkcja c(-) jest funkcją

ciągłą, rosnącąoraz c(O) = O. Niech

T = tto,ooo,tn) : O=to :s; t1 :s; ooo:s; tn =C-I (M)}

oznacza zbiór momentów decyzyjnych. W każdym z tych momentów t., i =O,l, ...,n inwestor

może zatrzymać proces zakupu informacji i dokonać inwestycji lub może się zdecydować na

kontynuację tego procesu.

Decydent chce zainwestować posiadany kapitał M tak, aby średnia użyteczność z

portfela była jak największa po wszystkich momentach t E.3 zatrzymania procesu zakupu

informacji, gdzie .3 oznacża klasę wszystkich momentów Markowa określonych na Q o

wartościach w T względem rodziny F =(~ )tET ' gdzie F, =a-{m(s) : O~ s < t} .

)

Model operacyjny Banka

Załóżmy, że inwestor tworzy swój portfel inwestycyjny bez możliwości krótkiej

sprzedaży akcji oraz w momencie t chce, aby wartość funkcji użyteczności (5 .1) była

największa. Model operacyjny możemy przedstawie w postaci:
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SUpE max [(x,m.l-,&TQ(r)x]
TE~ O:ś(x,j)~-C(T)

xER:

Dla każdego O~ s < t ~ C-l (M) wprowadźmynastępująceoznaczenia:

rp(mt, t) = max l(x,mt l - ,&TQ(t)xJ
o:ś(x,j)śM-c(t)
XER:

oraz

(5.9)

(5.10)

(5.11)

Wielkość rp(m t , t) określa największą wartość funkcji użyteczności, jeżeli proces zakupu

informacji inwestor zatrzymuje w momencie t, natomiast łJf(ms,s,t) określa największą

przewidywaną wartość funkcji użyteczności, jeżeli proces zakupu informacji inwestor

przewiduje zatrzymaćw momencie t, a obecnie znajduje się w momencie decyzyjnym s.

Zatem model operacyjny (5.9) możemy przedstawićw postaci:

supErp(mt,t)
'rE~

Korzystając z twierdzenia 3 (rozdz. 2.3) wiemy że optymalny moment zatrzymania

procesu zakupu informacji jest określonyjako:

(5.12)

Niech optymalny portfel inwestycyjny w układzie zysk-ryzyko w momencie s jest

zaznaczony kolorem czerwonym, natomiast w kolejnych momentach: k- granatowym, /

zielonym i p- fioletowym.

Rysunki 5.7 i 5.8 są przedstawione w układzie zysk-ryzyko. Na rysunku 5.7

przedstawiona jest sytuacja decyzyjna, w której inwestor powinien kontynuować proces

zakupu informacji, ponieważ największa przewidywana wartość funkcji użyteczności

łJf(ms,s,/) w momencie l , (s <I) jest większa niż największa wartość funkcji użyteczności

cp(ms' s) w momencie s .
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•
•

rys. 5.7

Na rysunku 5.8 przedstawiona jest sytuacja decyzyjna, w której inwestor powinien

zatrzymać proces zakupu informacji w momencie s, ponieważ największa wartość funkcji

użyteczności w momencie s jest nie mniejsza niż największe przewidywane wartości funkcji

użyteczności w kolejnych momentach k, l, p .

rys. 5.8

Rysunki 5.9 i 5.10 przedstawiają sytuacje decyzyjne inwestora identyczne do sytuacji

opisanych na rysunkach 5.7 i 5.8 (odpowiednio) w układzie użyteczność-ryzyko .
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•

rys . 5.9 rys. 5.10

Model operacyjny Roya-Banka

Rozważmy następującąsytuację decyzyjną. Inwestor posiada kapitał w wysokości M

oraz dokonuje zakupu informacji do momentu r E.3, płaci za nią kwotę c(r), natomiast

resztę posiadanego kapitału M - c(z) chce zainwestować tak, aby prawdopodobieństwo

osiągnięcia zysku z inwestycji na poziomie z było największe po wszystkich czasach

zatrzymania r E .3 . Załóżmy, że inwestor dokonuje konstrukcji portfela bez możliwości

krótkiej sprzedaży akcji. Model operacyjny ma postać:

Jeżeli przyjmiemy, że

supP max (x,m'C)?:- z .
'CE3 o:::;;(x,j):::;;lvl-c( 'C)

XER:

( )_{l, gdy (M- c(t))(E>8m,m) '2z
g t,m,z - ( )( )0, gdy \M - c(t) 88m, m < z

(5.13)

(5.14)

gdzie działanie operatora 3 jest określone za pomocą wzoru (2.7), a 8 : R k ~ R k oznacza

unormowanie wektora, to model operacyjny (5.13) można przedstawić jako:

supEg(r, In 'C, z)
'CE3

Dla każdych O~ s < t ~ c- 1 (M ) wprowadźmy następujące oznaczenia:

(5.15)
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Wielkość lf/(ln
S

' s, t) określa prawdopodobieństwo, że zysk z inwestycji przekroczy poziom z,

jeżeli proces zakupu informacji inwestor przewiduje zatrzymać w momencie t, a obecnie

znajduje się w momencie decyzyjnym s .

Korzystając z twierdzenia 2 -(rozdz. 2.2) wiemy, że optymalny moment zatrzymania

procesu zakupu informacji jest określonyjako:

Przyjmijmy, że wartość funkcji g( ), określonej wzorem (5.14), oznacza użyteczność

inwestora. Zbiory optymalnych portfeli inwestycyjnych w układzie użyteczność-ryzyko są

jednopunktowe. Z wzoru (5.14) widzimy, że punkt odpowiadający portfelowi

inwestycyjnemu dla momentu decyzyjnego s (chwili obecnej) w układzie użyteczność

ryzyko może się znajdować na poziomie O lub 1, natomiast zbiory przewidywanych portfeli

inwestycyjnych dla momentów k, l, p (s < k < l < p) mogą się znajdować w pasie

odpowiadającym użyteczności z przedziału [0,1] (dla momentu s portfel inwestycyjny jest

zaznaczony kolorem czerwonym, k- granatowym, 1- zielonym, p- fioletowym).

rys. 5.11

r~o

rys. 5.12

Na rysunkach 5.11, 5.12 przedstawiona jest sytuacja decyzyjna inwestora, który musi

zatrzymać ) proces zakupu informacji zgodnie z twierdzeniem 2 oraz chwila s jest

optymalnym momentem zatrzymania procesu zakupu informacji. Natomiast na rysunku 5.13

przedstawiona jest sytuacja decyzyjna, w której inwestor powinien kontynuować proces

zakupu informacji w chwili s.
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Wnioski końcowe

Niniejsza praca naturalnie me obejmuje całości omawianej tematyki. Podejście do

problematyki zakupu informacji jest rozważane wyłącznie z punktu widzenia pojedynczego

inwestora, który w ramach ściśle zdefiniowanych postulatów, dotyczących funkcjonowania

instytucji prowadzącej sprzedaż informacji, konstruuje swój portfel inwestycyjny według

określonego kryterium. W pracy są rozważane tylko trzy modele operacyjne, ale w oparciu o

nie (biorąc je jako przykład) można budować inne modele operacyjne, które by uwzględniały

inne kryteria wyboru portfeli inwestycyjnych. Główne wyniki tej pracy, które są sformułowane

w twierdzeniach 1-3, oraz towarzyszące im algorytmy pokazują, że nawet tak skomplikowane

i trudne zadanie, jakim jest problem decyzyjny z zakupem informacji, może być adekwatnie

opisane i efektywnie rozwiązane. Okazuje się, że potrzebny do adekwatnego opisu

zaawansowany matematyczny aparat pojęciowy nie jest bynajmniej przeszkodą utrudniającą

rozwiązywanie, przeciwnie, współczesna analiza stochastyczna dostarcza metod i narzędzi

pozwalających na znajdowanie efektywnych rozwiązań. Rozwiązania te, zawarte w metodach

optymalnego stopowania, umożliwiająjasną i czytelną interpretację otrzymanych wyników, np.

optymalny moment zatrzymania procesu zakupu informacji (statystyki na wyjściu z filtru

Kalmana-Bucy' ego) to taki moment, w którym inwestor nie widzi szans na konstrukcję

portfela o większej użyteczności (gdyby dokonał zakupu dodatkowej informacji). Poza tym,

wypracowana w tej pracy metodologia, oparta na optymalnym zatrzymaniu procesów

losowych, pozwoli zapewne, po dokonaniu niezbędnych modyfikacji, na skuteczne i efektywne

rozwiązywanie innych modeli operacyjnych. Podejście do matematycznego sposobu opisu

sytuacji decyzyjnych z zakupem informacji jest nietrywialnym rozszerzeniem modeli

klasycznych. W pracy jest rozważany tylko przypadek dyskretny modeli operacyjnych, mimo

to można je rozszerzyćna przypadek ciągły (patrz [77], [86], [88]).

Omówione w pracy modele operacyjne nie uwzględniały możliwości inwestycji w

instrumenty pozbawione ryzyka (np. lokaty bankowe, obligacje itd.). Problematyki tej nie

poruszałem, ponieważ:

1) z punktu widzenia celu zakupu informacji zagadnienie inwestowania w papiery

wartościowe pozbawione ryzyka jest kwestią drugorzędną;

2) metodologię rozwiązywania modeli operacyjnych zaprezentowaną w tej pracy

łatwo można uogólnić na przypadek włączenia do portfela inwestycyjnego

instrumentów pozbawionych ryzyka.
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Godny uwagi jest również następujący problem: w jaki sposób istnienie obrotu

informacją kupowaną przez armię uczestników gry rynkowej od wielu sprzedawców

znalazłoby swoje odzwierciedlenie w cenach akcji, jaki wywarłoby to wpływ na stan i ewolucję

sektora finansowego i całej gospodarki oraz na efektywność rynków kapitałowych. Chociaż

powyższe zagadnienie nie zostało poruszone w niniejszej pracy, to właśnie makroekonomiczne

ujęcie problemu pozwoliłoby na stworzenie otoczenia prawno-finansowego oraz instytucji i

systemów finansowych, które czerpałyby zyski z obrotu informacją. Zagadnienia dotyczące

zakupu informacji są potencjalnie bardzo obiecującym obszarem badań.

Z rozważań przeprowadzonych w niniejszej pracy wynika:

• teoria zakupu informacji przedstawiona w rozdz. 2 (po raz pierwszy zdefiniowana w [3] 

[5]) jest w zgodzie z APT, ponieważ nie gwarantuje osiągnięcia ponadprzeciętnych

zysków, natomiast umożliwia budowę bardziej bezpiecznych portfeli inwestycyjnych;

• tak rozumiana teoria zakupu informacji może być wykorzystana na rynkach kapitałowych o

słabej i średniej efektywności;

• wyznaczenie optymalnego momentu zatrzymania procesu zakupu informacji pozwala na

dokonanie konstrukcji portfeli o mniejszym ryzyku inwestycyjnym według określonego

kryterium;

• optymalny moment zatrzymania procesu zakupu informacji jest to moment w którym

inwestor nie widzi szans na konstrukcję portfela inwestycyjnego o większej użyteczności

dla kolejnych momentów decyzyjnych.
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