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1. Wprowadzenie

1.1. Cel rozprawy.

Niniejsza rozprawa dotyczy problematyki optymalizacji w zastosowaniu do 

alokacji kapitału inwestycyjnego (asset allocation) na część ryzykowną (f) oraz 

bez ryzyka (1 -f). Litera „f ’ oznacza stałą cząstkę posiadanego w danej chwili 

kapitału, która jest inwestowana w ryzykowne papiery wartościowe (akcje, in

deksy giełdowe, opcje, kontrakty futures, itp.). Nie zajmujemy się tutaj wybo

rem konkretnych składowych portfela ryzykownego (portfolio selection). Zatem 

głównym celem tej rozprawy jest z jednej strony rozwinięcie teoretycznych (ma

tematycznych) narzędzi badawczych za pomocą znanych metod optymalizacji, a 

z drugiej strony zastosowanie ich do rozwiązywania konkretnych zagadnień 

rynku finansowego. Szczególną uwagę poświęcimy polskim funduszom inwe

stycyjnym, w tym również funduszom emerytalnym, które podlegają wielu re

strykcyjnym przepisom.

Najważniejszym zagadnieniem teoretycznym, jakie udało nam się rozwią

zać w kilku wariantach, jest wyznaczenie za pomocą formuły matematycznej 

(3.19) optymalnej wartości f (f*). Formuła ta uwzględnia wysokość stopy bez 

ryzyka «>0, prawdopodobieństwo hossy p>0 oraz parametry A, B. A reprezen

tuje tutaj średnią wielkość wzrostu naszego ryzykownego portfela w czasie hos

sy (w ustalonym przedziale czasu, np. roku), zaś B średnią wielkość spadku 

wartości portfela w czasie bessy. Z tego wzoru wyprowadzimy kilka wniosków. 

Pierwszy z nich brzmi: czterdziestoprocentowy limit inwestowania w akcje 

przez fundusze emerytalne jest całkowicie bezzasadny. Dowodzimy bowiem, że 

optymalna cząstka P kapitału może wynosić nawet zero. Miało to miejsce w 

Polsce w czasie dwóch pierwszych lat istnienia funduszy emerytalnych, kiedy 

to rentowność a bonów skarbowych wynosiła 15%-16%. Zarządzający fundu

szami zainspirowani prawdopodobnie magicznością liczby 40 inwestowali w 

akcje 30%-40% powierzonego im kapitału. Rezultatem był bardzo słaby ogólny 
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wynik rzędu 4% zysku w skali roku, czyli o 11-12% poniżej rentowności z bo

nów skarbowych.

Z drugiej strony dowodzimy, że optymalna cząstka f* może być równa 1, 

co oznacza, że 100% posiadanych aktualnie pieniędzy powinno być inwestowa

ne w ryzykowne papiery wartościowe. Ma to miejsce np. na takim rynku finan

sowym, gdzie średnio biorąc indeks akcji ustalonego przedziału czasu (miesiąca, 

roku) wzrasta albo o 15%,albo maleje o 10%, a lokaty a vista dają rentowność w 

przybliżeniu równą 0% (a=0). Jeśli natomiast dochodowość z lokat a vista wzro

śnie do a=l%, a=2%, a=3%, to poszukiwana wielkość f* zmniejszy się odpo

wiednio do ^=93,38%, f*=32,69% lub f*=0. Jak widać, f* bardzo elastycznie 

reaguje na wartość stopy bez ryzyka a>0. Ponadto, pokazujemy iż 15% rentow

ność z lokaty a vista (dla instytucjonalnych inwestorów rolę takiej lokaty pełnią 

bony skarbowe) dramatycznie zmniejsza atrakcyjność akcji. Z faktu tego nie 

zdawali sobie sprawy decydenci z Ministerstwa Finansów (aż do sierpnia 

200lr.), chyba, że ich celem było doprowadzenie do upadku GWP w Warsza

wie. Dowodzimy bowiem, że gdy bony skarbowe gwarantują dochodowość 

15%, a średni wzrost i spadek indeksu giełdowego w skali roku wynoszą odpo

wiednio 40% i 10%, to racjonalni inwestorzy w ogóle nie powinni inwestować 

w akcje spółek giełdowych. Jest to oczywiście równoznaczne z upadkiem w/w 

rynku finansowego. Tym bardziej bankructwo to dotyczy GPW w Warszawie, 

której wiele jeszcze brakuje do giełdy charakteryzującej się średnim wzrostem o 

40% i średnim spadkiem o 10%. Rzeczywiście, indeks tego rodzaju giełdy po 8 

latach (np. od 1994 do 2002) wzrósłby z 12000 pkt (poziom WIG-u w 1994r.) 

do około 30000 pkt=12000 (1+0,4)4 (1-0,l)4, odnotowując średnie tempo wzro

stu 12,14%. W tym okresie ( po 8 latach), GPW w Warszawie z trudem docho

dzi do poprzeczki 15000 pkt, zwyżkując średnio przez rok tylko o 2,83%.

Naszym celem jest również wyprowadzenie kilku nowych rezultatów doty

czących rynku finansowego. Jeden z nich mówi, że im wyższa jest stopa bez 

ryzyka a>0, tym niższa powinna być optymalna część f* kapitału, którą powin
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niśmy zainwestować na giełdzie. Ściślej mówiąc dowodzimy, że f* przy odpo

wiednio wysokiej rentowności papierów dłużnych bez ryzyka (mianowicie, gdy 

pA-(l-p)B<a) będzie zawsze miało wartość zero. Oznacza to, że nie należy w 

takich sytuacjach inwestować w ryzykowne papiery wartościowe. Wynika stąd 

konkluzja, że utrzymywanie zbyt wysokiej rentowności obligacji rządowych 

może łatwo doprowadzić do całkowitego upadku giełdy.

1.2 Maksymalizacja średniej geometrycznej stopy zwrotu jako 

kryterium wyboru portela.

Tematem pracy jest matematyczny model alokacji kapitału w średniookre

sowym i długookresowym horyzoncie inwestowania. Został on zainspirowany 

przemyśleniami Ralpha Vince’a, zawartymi w trzech jego książkach ([52], [53], 

[54]). Model przedstawiony w tej pracy dość daleko odbiega od pierwowzoru, 

podaje nowe wzory, których czytelnik nie znajdzie w [52-54], Vince nie zakła

dał, tak jak i my, że stopy zwrotu mają konkretny rozkład (w przeciwieństwie do 

Markowitza). Starał się wyznaczyć optymalny portfel, ale nie w kontekście ry

zyka. W rozprawie niniejszej będziemy się również przyglądać uzyskiwanym 

wynikom przez pryzmat VAR, czyli obecnie coraz modniejszej mierze ryzyka.

W całej rozprawie zastosujemy kryterium maksymalizacji średniej geome

trycznej stopy zwrotu. Istnieją oczywiście i inne kryteria, na podstawie których 

dokonuje się wyboru portfela, np. „prymat bezpieczeństwa”, czy stochastyczna 

dominacja.

Przypomnijmy, że średnia geometryczna stopa zwrotu jest zdefiniowana 

wzorem:

rgp =(i+Rxa+R2y2:.(i+Rny^ -i (i-i)

gdzie: RGP - średnia geometryczna stopa zwrotu portfela;

Rf - i-ta możliwa do osiągnięcia stopa zwrotu;
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pt - prawdopodobieństwo osiągnięcia i-tej możliwej wartości stopy 

zwrotu;

m - liczba możliwych do osiągnięcia wartości stopy zwrotu.

Samo pojęcie średniej geometrycznej stopy zwrotu pojawiło się w pracach 

Latane’a [32], jako podejście alternatywne do modelu Markowitza. Mianowicie, 

Łatane rozważał problem maksymalizacji bogactwa po n okresach (np. n latach) 

inwestowania, przy czym zwroty w każdym z okresów były reinwestowane. Za

kładał, że racjonalny inwestor wybiera portfel, który ma największe prawdopo

dobieństwo bycia więcej wartym niż inne portfele na koniec n okresów. Łatane 

pokazał, że portfelem tym jest portfel z największą średnią geometryczną stopą 

zwrotu. Podejścia Latane’a i Markowitza prowadzą do różnych rozwiązań, cho

ciaż istnieją pewne podobieństwa.

Mianowicie, Łatane pokazuje, że portfel efektywny Markowitza z najwięk

szą średnią geometryczną stopu zwrotu produkuje (prawie na pewno) najwięk

sze bogactwo końcowe. Ponadto Elton i Gruber [11] zakładając, że stopy zwrotu 

mają rozkład lognonnalny dowiedli, że portfel maksymalizujący średnią geo

metryczną stopę zwrotu leży na brzegu efektywnym Markowitza.

Problemom aproksymacji poświęcone sąprace Younga i Trenta [55], Zajęli 

się oni relacją średniej geometrycznej stopy zwrotu i czterech początkowych 

momentów stóp zwrotu. Wprowadzają 5 różnych aproksymacji i testują je dla 

pojedynczych papierów a także portfeli akcji.

Zarówno Łatane, jak i Francis [14] używają przybliżenia

RGp2 ~E(R)2-S2

Zauważają, że wówczas RGP = ^E(R)2 - S2 i w związku z tym wyciągają 

bardzo ważny wniosek, iż maksymalizacja oczekiwanej stopy zwrotu połączona 

z minimalizacją wariancji jest równoważna maksymalizacji średniej geome
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trycznej stopy zwrotu, prowadząc w konsekwencji do maksymalizacji końcowe

go bogactwa.

Można też udowodnić, że maksymalizacja średniej geometrycznej stopy 

zwrotu portfela jest równoważna z maksymalizacją oczekiwanej użyteczności 

inwestora charakteryzującego się logarytmiczną funkcją użyteczności ([10]). 

Wśród problemów związanych z optymalizacją w literaturze były rozważane 

(np- [44]):

1) maksymalizacja prawdopodobieństwa przekroczenia danego po

ziomu bogactwa w ustalonym odcinku czasu,

2) maksymalizacja prawdopodobieństwa przekroczenia danego po

ziomu bogactwa w najkrótszym możliwie odcinku czasu,

3) minimalizacja prawdopodobieństwa ruiny (bankructwa),

4) maksymalizacja oczekiwanej stopy zwrotu bogactwa.

Z kolei, Van der Weide, Peterson, Maier [51] podają sposób konstrukcji 

optymalnego portfela, gdy liczba papierów wartościowych jest równa liczbie 

„stanów natury”. Mianowicie rozważań oni następujący problem:

zmaksymalizować £p. ln(xr2?); przy warunku xe=l (1.2)
X j=l

gdzie: x = (xb ... ,xm)T , r = (rb ..., rm)T , e = (1,..., 1)T

przy czym Xj oznacza ułamek bogactwa inwestora zainwestowany w i-ty 

papier wartościowy, ri =HPR=1+ stopa zwrotu, zaś n - liczbę „stanów natury” 

czyli możliwych sytuacji mogących zajść podczas inwestowania. Ponadto

(xtR)j jest j-tą współrzędną wektora xTR, gdzie

R= {rij} (i= 1,... , m oraz j = 1,..., n) jest macierzą wypłat, przy 

czym rv reprezentuje stopę zwrotu z i-tego papieru w j-tym „stanie natury”.
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Van der Weide, Peterson, Maier udowodnili twierdzenie:

Niech rząd R = n =m i H = R' . Wtedy x będące rozwiązaniem (1.2) jest

postaci:

x = R }P, gdzie dla j = 1,n i Pj oznacza prawdopodobień

stwo wystąpienia j-tego „stanu natury”.

Podobny problem był rozważany w pracach Cassa i Stiglitza [9]. Ich wynik 

jest jednak szczególnym przypadkiem twierdzenia podanego przez Van der We

ide, Petersona i Maiera:(l .2) posiada rozwiązanie wtedy i tylko wtedy, gdy ist

nieje n x 1 wektor y o wszystkich współrzędnych dodatnich, taki, że Ry = e, 

gdzie e jest wektorem jedynek.

Z kolei, Łatane i Tuttle [31] próbowali wyznaczyć optymalny portfel w sy

tuacji, gdy inwestowana jest przez kolejnych n okresów (reinwestując zwroty) 

stała cząstka q kapitału w akcje a reszta (czyh cząstka (1 -q) kapitału) w papiery 

bez ryzyka. Zatem stopa zwrotu z całej inwestycji w i-tym okresie wynosi 

7?,. = #E,. +(l-q)I,

gdzie Ei jest równe stopie zwrotu z inwestycji w akcje w i-tym okresie 

(zmienna losowa), zaś I reprezentuje stopę zwrotu z inwestycji w papiery warto

ściowe bez ryzyka (stałą, niezależną od okresu). •

Ponadto, oznaczając C; = £; -7 i stosując przybliżenie: RGP2 = E(R)2 -S2 

otrzymują

RGp = (I + qC)2 - q2(y2 gdzie C = E(Ci) a er2 - wariancja zmiennej lo

sowej

CIStąd q = —------ jest szukaną wartością cząstki kapitału maksymalizującą
cr2 — C

średnią geometryczną stopę zwrotu. Oznacza to, że w każdym z kolejnych okre
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sów należy inwestować stałą cząstkę kapitału f*= q w akcje, a pozostałą część 

t.j. (l-q) kapitału w papiery wartościowe bez ryzyka.

1.3. Model alokacji kapitału Vince’a.

Model inwestowania, który rozpoczął analizować Vince dotyczy alokacji 

kapitału na rynku ryzykownych papierów wartościowych, takich jak ryzykowne 

akcje, opcje, kontrakty futures. Autor dąży do znalezienia optymalnego portfela, 

ale nie w kontekście stopy zwrotu i ryzyka. Wręcz zadaje pytanie: „Who knows 

what risk really is?”. Nie zakłada (jak w podejściu Markowitza), że rozkłady 

stóp zwrotu mają rozkład normalny lub jakikolwiek inny. Twierdzi, że mogą 

mieć zupełnie dowolne rozkłady, charakteryzującymi się „grubymi ogonami”. 

Posługuje się za to „scenariuszami”, czyli sytuacjami mogącymi zajść w czasie 

inwestowania, w sposób nie do końca precyzyjny.

1.3.1. Model jednego rynku ryzykownego i jednego bezryzykownego.

Inwestujemy pewną ilość pieniędzy przez n okresów. Za jeden okres moż

na przyjąć 1 dzień, 1 tydzień, 1 miesiąc itp. W każdym z okresów przeznaczamy 

na ryzykowne inwestycje stały ułamek f posiadanych w danej chwili środków 

pieniężnych Sr (pozostałe środki pozostająnieoprocentowane), czyli f Sr. W 

każdym z okresów możliwe są 2 sytuacje (scenariusze):

-sytuacja zysku o stopie zwrotu A (A > 0)

-sytuacja straty o stopie zwrotu -B (B > 0)
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Prace Vince’a zmierzają do udzielenia odpowiedzi na pytanie: ile powinno 

wynosić f, by po n okresach (a więc po n-krotnym inwestowaniu) zyskać jak 

najwięcej?

Przypadek ten (2 możliwości: zysk i strata) jest szczególnym przypadkiem 

sytuacji bardziej ogólnej: mianowicie w każdym z okresów może mieć miejsce 

jeden z T wyników (T > 2). Wśród nich musi być przynajmniej jeden zysk oraz 

co najmniej 1 strata (rynek ryzykowny), mierzone stopą zwrotu.

Jednym z naszych celów jest dokończenie tego, co rozpoczął Vince, po

przez wyprowadzenie w sposób precyzyjny matematycznie szeregu wzorów dla 

tego i innych, bardziej ogólnych modeli inwestowania, do których nie doszedł 

Vince.

Robiąc analizę rynku kapitałowego ex post łatwo jest zidentyfikować pa

rametry A i B jako średnią wielkość wzrostu (spadku) wartości portfela ryzy

kownych instrumentów finansowych złożonego np. z indeksu giełdowego lub 

opcji sprzedaży od pewnego momentu w przeszłości do chwili obecnej. Miano

wicie niech

k

(l+< =11(1 + 4) ; 4 G ■■■Sn) i 4 -dodatnie stopy zwrotu od okresu

1 do okresu aktualnego N (1-3)

zaś (1-B)1 = [J(l+4) ; 4 i Bi <0. (1-4)
i=l

Jeśli w okresie od 1-go do N-go wystąpiły zerowe zyski/straty w ilości m, 

to k+l+m=N. W takim razie

(1.5)

oznaczają prawdopodobieństwa zysku i straty odpowiednio.



-10-

Próbując znaleźć najlepszą strategię na przyszłość możemy przyjąć, iż ty

powy (średni) zysk w przyszłości wynosił będzie również A w ciągu jednego 

okresu inwestycyjnego oraz typowa strata równać się będzie B, przy czym 

prawdopodobieństwa hossy i bessy dane będą wzorami (1.5). Możemy też uznać 

np. na podstawie bieżących prognoz dotyczących rynków kapitałowych, że ty

powa wielkość wzrostów z naszego portfela ryzykownego się nie zmieni (będzie 

w dalszym ciągu równa A), ale zwiększy się ich prawdopodobieństwo (z p na 

p + £■ ) lub że np. wobec malejącego ryzyka wyników spółek giełdowych mniej

sze będą typowe wzrosty A, lecz znacznie częstsze. Należy podkreślić tu oczy

wisty fakt, że żadne naukowe podejście nie doprowadzi nas nigdy do bezbłęd

nego zidentyfikowania przyszłych prawdziwych wartości liczbowych parame

trów A, B, p.

1.3.2. Model rynków ryzykownych i jednego bezryzykownego.

Sytuację wzmiankowaną poprzednio można znacznie uogólnić, rozważając 

inwestycję na l (l > 2) ryzykownych rynkach papierów wartościowych (Z może 

również oznaczać liczbę portfeli w przypadku inwestowania na jednym rynku, 

np. portfel akcji, opcji, indeks, itp.). Będziemy również inwestować stały uła

mek fi na i-tym rynku (w i-ty portfel w przypadku inwestowania na jednym ryn

ku) . Odpowiemy na pytanie: ile powinny wynosić , f2,..., , by bogactwo koń

cowe po n okresach inwestowania było największe?

Ambicją niniejszej rozprawy jest próba odpowiedzi w ścisły, matematycz

ny sposób na te i podobne problemy zainicjowane przez Vince’a. Zaczniemy od 

sprecyzowania, co będziemy rozumieć przez zdarzenie, stopę zwrotu i geome

tryczną stopę zwrotu.
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1.4. Treść rozprawy.

Rozważając nasz podstawowy problem będziemy aproksymować ciąg 

zmiennych losowych reprezentujących stopy zwrotu z naszego ryzykownego 

portfela w kolejnych okresach inwestowania (tygodniach, miesiącach, latach, 

itp.) przez ciąg zmiennych losowych reprezentujących próby Bernoulli'ego o 

parametrach A i B w uproszczonym modelu HB rynku kapitałowego (H-hossa, 

B-bessa). A reprezentuje średnią wielkość wzrostu wartości tego ryzykownego 

portfela w trakcie trwania hossy, zaś B wyraża średnią wielkość jego spadku w 

czasie bessy.

Rozdział drugi zawiera krótką charakterystykę VAR (value at risk) jako 

miary ryzyka. Podajemy definicję ogólną oraz sposób wyliczenia VAR, gdy sto

py zwrotu mają rozkład normalny. Przypominamy wzór pozwalający wyliczyć 

VAR portfela. Krótko została również opisana metoda percentyli (symulacji hi

storycznej).

Rozdział trzeci dotyczy inwestowania w papiery ryzykowne i bez ryzyka. 

Zakładamy, że w każdym z n okresów możemy na rynku ryzykownym otrzymać 

r (r>2) stóp zwrotu każdą z prawdopodobieństwem pf

r

= 1). Dodatkowo przyjmujemy, że za każdy okres uzyskujemy na
i—1

rynku bezryzykownym stopę zwrotu wielkości a (a>0). Dowodzimy, że nasz 

problem poszukiwania optymalnego ułamka f inwestowanego kapitału można 

zapisać:

r

zmaksymalizować J~[[(l +a) + f(Bj -u)]A
Ż=1

przy warunku: / e (0,1).
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W szczególnym przypadku, gdy r=2, B} = A > 0,B2 = -B(B > 0),p1 = p,p2=q

i spełniony jest warunek------ <p<--------------- pokazujemy, ze optymalne
A + B 1 + a A+B

f* wynosi f* = (1 + «)[— -------—]. Wyciągamy pewne wnioski dotyczące inwe-
B+a A-a

stowania w papiery dłużne bez ryzyka.

Rozdział czwarty zawiera model alokacji tylko na rynku ryzykownym, gdy 

mamy dwie lub więcej stóp zwrotu. Sytuacja rozpatrywana teraz jest szczegól

nym przypadkiem sytuacji z rozdziału trzeciego (dla a=0). Pokazujemy, że w 

tym przypadku nasz podstawowy problem szukania optymalnej cząstki f inwe

stowanego kapitału można zapisać:

r

zmaksymalizować ]~J(1 + fB^1 przy warunku: f e(0,l).
Ż=1

Gdy mamy tylko dwie stopy zwrotu: zysk A (A>0) i stratę B (B>0) otrzy

mane odpowiednio z prawdopodobieństwami p i q (p+q=4) i gdy spełniony jest 

warunek: B < p < + to wówczas optymalne f* wynosi: .
A+B A+B B A

Rozdział piąty zawiera opis modelu niestacjonarnego (zależnego od czasu).

Korzystając z wcześniej zapisanych wzorów określimy stopę dochodu 4 

reprezentującą typowy wzrost i stopę straty B, reprezentującą typowy spadek 

oraz prawdopodobieństwa ich zajścia pj oraz (p,+tf, =1).

Korzystając z wyników poprzednich rozdziałów będziemy liczyć optymal

ne ułamki f* inwestowanego kapitału w kolejnych okresach. Ponieważ

4,4, p., qt mogą się zmieniać wraz z indeksem i więc będą z reguły różne w 

różnych okresach.

Rozdział szósty prezentuje model jednego rynku ryzykownego z uwzględ

nieniem wpływu wcześniejszych wyników na późniejsze (model niestacjonar

ny). O ile zależność od czasu w poprzednich rozdziałach odnosiła się zarówno 



- 13-

do parametrów wzrostu i spadku (A,B) jak i prawdopodobieństw ich otrzymania 

p, q, o tyle niestacjonamość w tym rozdziale odnosi się tylko do prawdopodo

bieństw. A i B pozostają stałe. Pokażemy, że w pewnych sytuacjach dostajemy 

wyniki analogiczne do otrzymanych w poprzednich rozdziałach.

Rozdział siódmy zawiera stacjonarny model alokacji kapitału na dwóch 

rynkach ryzykownych i w instrumenty bez ryzyka. Wyniki zamieszczone w tym 

rozdziale odnoszą się również do sytuacji inwestowania w dwa różne papiery na 

jednym rynku. Będziemy szukać optymalnych ułamków f i g, gdzie f oznacza 

cząstkę bogactwa (kapitału) inwestowaną na pierwszym rynku ryzykownym, zaś 

g na drugim. Dowodzimy, że to zadanie jest równoważne temu, aby

zmaksymalizować

[(1 + a) + /(4 - a) + g(A2 - a)]• [(1 + a) + /(4 - a) + g(-B2 - a)]F1 ■
1(1+«) + /(~4 - a) + g(4 - a)p • [(1 + a) + /(-Ą - a) + g(-B2 - a)]A

przy warunkach: f > 0, g > 0,0 < f + g < 1, gdzie 4,4 to stopy zysku i straty 

na pierwszym rynku; A2,B2 stopy zysku i straty na drugim rynku.

Rozdział ósmy przedstawia stacjonarny model alokacji kapitału na dwóch 

rynkach ryzykownych. Sytuacja rozpatrywana teraz jest szczególnym przypad

kiem sytuacji z rozdziału siódmego (dla a=0). Pokażemy, że gdy Ai=A2=A,

Bi=B2=B, pi=p2=p3=p4=0,25 i 0 < A - B < 4AB(1 + A-B)
3A-3B + 4

to funkcja celu osiąga

swoje maksimum w punkcie (f*,f*),

gdzie/* =
- (3/P +3£2 - 10A8) -^9A4 + 9B4 - IQ^2#2 + 4AB3 +

2(-8A2B + 8AB2)
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2. VAR JAKO MIARA RYZYKA.

2.1. Różne miary ryzyka akcji.

Przez kilka ostatnich dziesięcioleci najbardziej popularną miarą ryzyka 

związanego z inwestowaniem w akcje było odchylenie standardowe stopy zwro

tu. Jednocześnie, coraz częściej pojawiają się nowe miary ryzyka. Sam H. Mar

kowitz dostosowywał swą teorię do nowej miary ryzyka, mianowicie semiwa- 

riancji.

1. Semiwariancja i semiodchylenie standardowe stopy zwrotu.

SV = YP,d- , (2.1)

(2.2)

gdzie: SV - semiwariancja stopy zwrotu

ss - semiodchylenie standardowe stopy zwrotu

gdy Ri-R<Q
gdy Ą-R>0

Ri - i-ta możliwa stopa zwrotu,

R - oczekiwana stopa zwrotu,

Pi - prawdopodobieństwo osiągnięcia i- tej stopy zwrotu RP

W tym przypadku ryzyko rozumiane jest w kategoriach zagrożenia. Pod 

uwagę bierze się tylko ujemne odchylenia od oczekiwanej stopy zwrotu.

2. Przeciętne odchylenie stopy zwrotu.

(2-3)
7=1
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gdzie: d - odchylenie przeciętne stopy zwrotu, zaś T^.,7?,/?,. oznaczają to 

samo co powyżej.

Zgodnie ze swą nazwą d wskazuje, o ile średnio (przeciętnie) odchylają się 

stopy zwrotu od oczekiwanej stopy zwrotu.

3. Semiodchylenie przeciętne stopy zwrotu.

sd = ±Pi\dt\ (2.4)

Rt -R gdy Ri-R<Q 
0 gdy R{ —R>0

Także i w tym przypadku ryzyko rozumiane jest w kategoriach negatyw

nych i bierzemy pod uwagę stopy zwrotu mniejsze od oczekiwanej stopy zwro

tu.

4. Poziom bezpieczeństwa.

P(R<Rb)<oc (2.5)

gdzie: Rb - arbitralnie przyjęty poziom bezpieczeństwa (zatem stała 

deterministyczna),

R - stopa zwrotu (zmienna losowa z naszego portfela),

P - prawdopodobieństwo zdarzenia,

a - arbitralnie przyjęta, bliska zeru liczba.

Mamy tak wybrać portfel, aby nie przekroczyć poziomu a.

5. Prawdopodobieństwo nieosiągnięcia poziomu aspiracji Ra:

Gdy Ra oznacza ustalony arbitralnie poziom aspiracji to celem naszym 

może być minimalizacja:

Pa = P(R<Ra) (2.6)

gdzie: Pa - prawdopodobieństwo nieosiągnięcia poziomu aspiracji
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6, Współczynnik zmienności stopy zwrotu - określa wartość ryzyka przy

padającego na jednostkę stopy zwrotu, obojętnie jaką miarę ryzyka przyjmiemy,

2.2. VAR jako najnowsza koncepcja miary ryzyka.

Definicja VAR ([4],[8]) (value at risk) - kwota pieniężna narażona na ry

zyko określana jest jako maksymalna kwota, jaką można stracić inwestując w 

jakiś portfel o określonym horyzoncie czasowym i przy założonym poziomie 

ufności a = 1 - p, gdzie p - prawdopodobieństwo zdarzeń, które są mało praw

dopodobne i w związku z tym zaniedbywane w naszej analizie. VAR jest więc 

statystyczną miarą ryzyka, która szacuje maksymalną stratę z portfela przy zało

żonym poziomie ufności a .Tradycyjne mierniki ryzyka nie są w stanie odpo

wiedzieć na wiele pytań, na przykład:

-ile możemy stracić w ciągu jednego dnia i z jakim prawdopodobień

stwem?

-ile możemy stracić w ekstremalnych okolicznościach?

-który obszar działalności jest obarczony największym ryzykiem?

Szukając na nie odpowiedzi możemy się posłużyć właśnie VAR.

Wyliczenie ryzyka według VAR prowadzi do stwierdzenia: jesteśmy w a 

(procentach) pewni, że nie stracimy więcej, jak VAR w ciągu kolejnych N okre

sów inwestowania (dni, tygodni, itp.) z tytułu zaangażowania naszych środków 

w portfel akcji, portfel obligacji, kredyty, itp. VAR wylicza się często na okres 

jednego dnia, zazwyczaj przy 95% ufności, co oznacza, iż z prawdopodobień
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stwem 0,95 nie stracimy więcej niż wyliczony VAR. Będziemy używać następu

jących oznaczeń i wzorów

a - zmienność (volatility),

oi - zmienność za 1 okres inwestowania,

cN - zmienność za N okresów inwestowania. Jeżeli stopy zwrotu mają roz

kład normalny, to za a możemy przyjąć odchylenie standardowe. Wówczas

<7.v =Vw, (2.7)

Jeżeli P - wartość portfela to

VAR(a) = 0‘1(a)oNP, (2.8)

gdzie O j est dystrybuantą standaryzowanego rozkładu normalnego.

Przykład 2.1.

Niech wartość portfela akcji wynosi 1 min zł, N = 10 dni, a = 99%,

r> i = 2%. 10 dniowy VAR (na mocy wzoru 2.8) wynosi:

VAR = O1 (0,99)710 -0,02-1 min zł = 2,33 3,16 20 tys. zł= 147,3 tys. zł, 

co oznacza, że z prawdopodobieństwem 0,99 w ciągu kolejnych 10 dni nie stra

cimy więcej niż 147,3 tys. zł.

2.3. Pomiar zmienności.

Zmienność o może być liczona w różny sposób. Przy założeniu normalno

ści rozkładu stóp zwrotu za g możemy przyjąć odchylenie standardowe (tzw. 

metoda kowariancji). Wówczas będziemy stosować wzory (2.7), (2.8). W szcze

gólności dla portfela więcej niż 1-składnikowego można zastosować znany 

wzór:
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=jźw"ai2+2XŹw^wJaJ-^ (2-9)
y i=l i=l j=i+l

gdzie: op - wskaźnik zmienności portfela,

Ci - wskaźnik zmienności i tego instrumentu (odchylenie standar

dowe),

Wi - waga i-tego instrumentu w portfelu, zaś

Pij - współczynnik korelacji i-tego i j-tego instrumentu.

W praktyce VAR dla portfela liczona jest przy użyciu następującej formuły 

macierzowej.

VARp = ^IVxCxVT (2.10)

gdzie: VARP - VARportfela; V = [VARb VAR2,..., VARn], a VAR, - 

VAR i-tego elementu (papieru wartościowego), C - macierz korelacji.

Niewątpliwą zaletą metody kowariancji jest łatwość i szybkość obliczeń, 

natomiast wadą założenie o normalności stóp zwrotu (a więc nie można jej za

stosować w stosunku np. do opcji).

2.4. Metoda percentyli (symulacja historyczna)

Metoda ta nie posługuje się żadnymi równaniami, nie ma założeń odnośnie 

typu rozkładu stóp zwrotu. Dobrze toleruje opcje. Kalkulacja VAR metodą sy

mulacji historycznej może odbywać się na kilka sposobów. Najprostszy polega 

na rewaluowaniu portfela z wykorzystaniem cen z przeszłości. Szereg procen

towych zmian cen jest porządkowany rosnąco. Następnie wyznacza się percen- 

tyl odpowiadający kwantylowi wymaganego poziomu ufności.
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3.Model alokacji kapitału hossa-bessa

(H-B-1-a)

3.1. Przypadek jednego rynku ryzykownego oraz bezryzykow- 

nego w sytuacji ogólnej.

Rozpatrujemy model hossa-bessa (H-B), gdzie inwestujemy pieniądze (w 

ilości S PLN) przez n okresów. Przeznaczamy za każdym razem stały ułamek f 

posiadanych w danej chwili środków pieniężnych na rynku ryzykownych papie

rów wartościowych (np. ryzykowne akcje), a pozostałą część (tzn. ułamek 1-f 

posiadanych aktualnie pieniędzy) na rynku bezryzykownym (np. bony skarbo

we, obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu a ).

W tym rozdziale spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: He powinno wyno

sić f by suma, którą otrzymamy po n okresach, była największa? Zagadnienie to 

nie było rozpatrywane przez Vince’a, aczkolwiek jego rozważenie jest jak 

najbardziej celowe, szczególnie na rynkach, gdzie stopa bez ryzyka a jest 

wysoka (tak jak w Polsce do końca 200lr.).

Założenie l.W każdym z n okresów możemy na rynku ryzykownym 

otrzymać r (r > 2) stóp zwrotu: Bi,B2,...,Br.

Załóżmy dodatkowo, że co najmniej jeden z tych wyników jest stratą

(ujemna stopa zwrotu) oraz co najmniej jeden z nich jest zyskiem (dodatnia sto

pa zwrotu).

Założenie 2 .Każda ze stóp zwrotu Ą (1 < i < r) zacho

r

prawdopodobieństwem pi (Zr = !)•
7=1
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Założenie 3. W każdym z okresów uzyskujemy na rynku bezryzykownym 

stopę zwrotu wielkości a (a > 0).

Założenie 4, Istnieje is {1, 2, r} takie, że Bt > a.

Tak jak napisano, rozpatrujemy sytuację przez n okresów, a więc inwestu

jemy n razy. Oznacza to, że mamy dokładnie r11 ciągów długości n o wyrazach 

należących do zbioru r-elementowego { Ą,52,...,Br}. Oczywiście, będą istnieć 

ciągi, które posiadać będą tyle samo wynikówĄ, tyle samo wynikówB2,tyle 

samo wyników Br, ale ciągi te będą się różniły kolejnością elementów. Dlatego 

wprowadzamy następującą definicję:

Definicja 3.1, Zdarzeniem (losowym) typu będziemy nazywać sy

tuację, w której wystąpi dokładnie ł, wyników typu Bj, gdzie 0 < Ą < n i

= n.
i=l

Prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia typu Ąk^.k,) wynosi(np. w [16]):

(3.1)

Przypuśćmy, że w pewnym momencie inwestowania suma S wzrosła (zma

lała) do K. W przypadku wystąpienia stopy zwrotu Bi (1 < i < r) na rynku ryzy

kownym suma K wzrośnie (zmaleje) do:

+ Ą ) + (1 - / )^(1 +d) = JK + fKBf f)(K + Ka) =
JK + fKBi+K+Ka-fK-fKa = K\Q+a) + /{B^a)}

Oznacza to, że w przypadku zajścia zdarzenia kwota S wzro-

śnie(zmaleje) do:
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ó[(l + «) + /(Ą [(1 + ćz) + f(B2 -<\..[(l + «) + /(Br =

= -Vn[(l+«)+/(Ą-a)]ti
i=l

W tej sytuacji stopa zwrotu R(k k A) za n okresów inwestowania wynosi: 

st^l + a^ + m-ayT-S r
Ru,t, lr> = —------------z-----------------= n[(l + a) + /« -1. (3.2)

0 Z=1

Znając wszystkie możliwe stopy zwrotu oraz prawdopodobieństwa ich 

otrzymania Uczymy średnią geometryczną stopę zwrotu ( jaka przypada na n 

okresów) według wzoru:

RG,(f)= n<i+*cM,
Qc^k^...kT}

,/ę)7

gdzie ke N, 0 < k< n i £ kt.= n.
i=l

Mianowicie,

jest średnią geometryczną stopą zwrotu za n okresów zależną od f. Może

my się więc pokusić o obliczenie średniej (geometrycznej) stopy zwrotu G(f) 

przypadającej za 1 okres. Biorąc pod uwagę, że [1+(?(/)]" = l+RGp(f) otrzymu

jemy

ozn ln_

G(/)=sn(i+-R.)''-* o-3)
V i=o

Na szczęście okazuje się, że wzory funkcji RGp(f) i G(/)można zapisać 

w prostszej postaci. Zastosujmy teraz (jak się wydaje -znany) fakt, którego do

wód jest trudny do znalezienia w literaturze, aby go zacytować.
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Lemat 3.1. Niech ki e N, O < ł,. <n dla i e {1, 2, ...r), =n.
7=1

Wówczas

ii.

ky\k2\..kr\

Dowód przeprowadzimy dla i=l. W przypadku ogólnym jest on analogicz

ny.

7-1

fc )t4‘ )..("2'-^-21 )=ES-Z WX2 -p^i
kr k2 kr_x kt k2 kr_2

7-1
U-i

7-3

r-3

+Pr}'

\?7-2h k2 kr_3

XX-Hk^P22-Pr-3(Pr-2 + Pr-1 + Pr)”^
k2 kr_2

np}(p.+ ... + pky- = np.

Korzystając z lematu 3.1 otrzymujemy twierdzenie:

Twierdzenie 3,1. Dla dowolnego n zachodzą proste wzory:

(i)RGp(/) = n[(l +a) + f(B, -1
7=1

(3-4)

(ii)G(/) = fl[(l + a) + /(B,-a)r-1
7=1

(3.5)

Dowód. Wystarczy pokazać(i)
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Wtedy zachodzi kolejne ważne

Twierdzenie 3.2 Wartość P maksymalizująca RGP (/), G(f) jest punktem, 

w którym funkcja

W) = ń[(l+ «) + /«-«)]'■ (3-6)
7=1

osiąga swoje maksimum.

Stąd nasze podstawowe zadanie wyznaczenia optymalnego ułamka f inwe

stowanego kapitału można zapisać:

r
zmaksymalizować ]"J[(1 + a) + /(B, przy warunku: f e(0,l)

7=1

Wniosek 3,1. Jeżeli px = p2 =... = pr = 1/r to wówczas

(i)
^(/)=^f[[a+«)+/(^-«)]” -i> (3.7)

(ii) G(/) = ^ń[(l+a)+/(5, (3.8)

(iii) F(/) = f[[(l + fl) + /(B, -«)].
7=1

(3.9)
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3.2. Przypadek jednego rynku ryzykownego z dwoma stopami 

zwrotu i rynkiem bez ryzyka czyli model H-B-l-a.

Zajmiemy się teraz szczegółowo tym przypadkiem.

Założenie 1. Za każdy jeden okres stopa zwrotu na rynku ryzykownym 

równa jest albo A > 0 w przypadku wystąpienia zysku, albo -B (B > 0) w przy

padku wystąpienia straty.

Założenie 2. Za każdy jeden okres uzyskujemy na rynku nieryzykownym 

stopę zwrotu wielkości a (a > 0). Możemy przyjąć, że A > a.

Przypuśćmy teraz, że w pewnym momencie inwestowania nasza suma S 

wzrosła (zmalała) do K. Zauważmy, że w przypadku wystąpienia zysku na ryn

ku ryzykownym posiadana suma K wzrośnie do:

Kf(l+A)+K(l-f)(l+a) = K[f+fA+l+a-f-fa] = K[(l+a)+f(A-a)]

Gdy wystąpi strata B kwota K wzrośnie (zmaleje) do:

Kf(l-B)+K(l-f)(l+a) = K[f-fB+l+a-f-fa] =K[(l+a)+f(-B-a)]

Założenie 3. Zysk A pojawia się z prawdopodobieństwem p (0 < p < 1), 

strata B pojawia się z prawdopodobieństwem q = 1-p.

Na całą sytuację można patrzeć jak na ciągi długości n wyników typu A lub 

B. Możemy więc mówić o zdarzeniach typu 4 (i wyników typu A oraz n - i 

wyników typu B).

Definicja 3.2, Zdarzeniem losowym 4(0 - i n) będziemy nazywać sytu

ację, w której wystąpi dokładnie i wyników typu A oraz n - i wyników typu B. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia 4 wynosi więc:
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(3-10)

W przypadku wystąpienia zdarzenia typu 4 kwota początkowa S wzrośnie 

(zmaleje) do:

Sftl+aMA-a)]1 [(l+aj+fC-B-a)]11’1. (3.11)

Niech 4 oznacza stopę zwrotu za n okresów inwestowania w przypadku 

zajścia zdarzenia 4 ■> czyli

S[(l + a) + f(A - a)]1 [(1 + 6z) + f(-B - a)r S
S (3.12)

= [(1 + a) + f(A - a)]1 [(1 + a) + f(-B - a)T - 1 .

Średnia geometryczna stopa zwrotu za n okresów wynosi:

z=0

Podstawiając #,4 do powyższego wzoru otrzymujemy:

RG, (/) = li i KI + a) + JU - a)]' [(1 + a) + f(-B - a)]-1} W"" -1. (3.13)
7=0

Wtedy geometryczna stopa zwrotu za 1 okres (G) równa jest:

G = S fl{[(l + a) + /(X-a)r[(l + a) + /(-B-a)r!^''^ -1. (3.14)

Funkcje te można zapisać w prostszej postaci. Mianowicie zastosujmy na

stępujące (łatwe do udowodnienia) lematy.

Lemat 3.2,
n n\

(3-15)

Lemat 3.3. Ż(n-z)
i=0

płq n—i (3-16)= nq.

Są to szczególne przypadki lematu 3.1 dla: 4 = i, k2 = n-i,px = p,p2=q w 

przypadku lematu 3.2 i odpowiednio: 4 = n-i,k2 = i,px = q,p2- P dla lematu 3.3,
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Twierdzenie 3.3. Dla dowolnego n naturalnego:

(i) RGp (/) = [(1 + a) + f(A - «)r [O + «) + f(~B - «)F -1, (3.17)

(11) G(/) = [(l + fl) + /(d-a)n(l + a) + /(-B^a)]’-l. (3.18)

Dowód. Wystarczy udowodnić (i), czyli pokazać, że

= [(l + «) + /(/l-a)r [(l+a) + f(-B-a)r -1 =

= [(1 + d)+f(A-a)F[(l + a)+f(-B-«)F "1 .

Zadanie wyznaczenia optymalnego ułamka f oznacza:

zmaksymalizować [(1 + a) + f(A - a)]p • [(1 + a) + f (-B - ćz)]‘j

przy warunku 0 < f < 1.

Funkcje RGp(f),G(f) mają w tym momencie prostą postać. Udowodnimy 

więc następujące:

Twierdzenie 3.4. Niech a + B <p< a+^ ■ ^ + 1 . Wówczas wartość f* mak-
A + B 1 + ćz A + B

symalizująca RGp(f),G(f) dana jest wzorem:

r=(i+a).M^-75-) (3.19)

Dowód, f* maksymalizująca każdą z funkcji jest oczywiście taka sama. 

Wystarczy więc znaleźć ją dla G(f).

Niech: F(f) = [(l+a)+f(A-a)]p [(l+a)+f(-B-a)]q.

Wówczas: F’(f) = p[(l+a)+f(A-a)]p‘1 (A-a) [(l+a)+f(-B-a)]q +

+ [(l+a)+f(A-a)]p q[( 1 +a)+f(-B-a)]q_1 (-B-a) =

= [(14-a)+f(A-a)]p l [(l+aj+fC-B-a)]^1 {p(A-a)[(l+a)+f(-B-a)]+
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+ q(-B-a)[(l+a)+f(A-a]} = O 

p(A-a)[(l+a)+f(-B-a)]+q(-B-a)[(l+a)+f(A-a)] = O 

p(A-a)(l+a)+fy(-B-a)(A-a)+q(-B-a)(l+a)+qf(A-a)(-B-a)=O 

f(A-a)(-B-a)(p+q) = -p(A-a)(l+a)-q(-B-a)(l+a), z czego wynika, iż

- p(A - ćz)(1 + a) - q(-B - a)(I + a) p(l + a) _ q(l + a) _ 
~ ~ -B-ct A-a ~

Przypadek (1+a) +f(-B-a) = 0 należy odrzucić. Gdyby (1 +a) + f(-B-a) = 0 

to RGP = -1 i mamy sytuację bankructwa.

Łatwo zauważyć, że dla f < f* pochodna F’ przyjmuje znak „+”, a dla f > 

f* pochodna F’ przyjmuje znak co oznacza, że w f* mamy maksimum lokal

ne. Wynik, tzn. f* zależy od a, A, B, p, ale nie zależy od n.

Warunek a + B ci+B------ < p<-------
A + B 1 + a

------ jest równoważny nierówności 0 < /* < 1.
A + B

Rzeczywiście:

f*>0o(l + a)A—-------B + a A-a B + a
—-— > 0 o pA - pa-qB -qa>Q 
A-a

•G> pA-B + pB > a <+> p>

oraz

/* < 1 -B—
B + a

-^-< —
A-a 1 + a

<-> p p 1 1+ -A— <---- +-------
B+a A-a 1+a A-a

<+>
A + B

P' (B + a)(A-a)
1 + A

(1 + a)(A - a)
<=> p< B + a a + B A + l------ <+> p <  

A+B----------1+a A+B

a + B
A + B

< 1 + A
1 + a
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co kończy dowód.

Rozważmy teraz sytuacje pod kątem ustalenia zależności f* od p oraz q=l- 

p. W pierwszym przypadku niech prawdopodobieństwo zajścia sytuacji typu A 

wynosi p}, zaś sytuacji typu B: q, = 1 - p}). W drugim przypadku niech praw

dopodobieństwo zajścia sytuacji typu A wynosi p2(p2 > #) , zaś sytuacji typu 

B: q2{q2 = l-p2) • Oczywiście q2 <q1 . Wtedy

Jest widoczne, że f* > f* co prowadzi do następującej konkluzji:

Wniosek 3,2 Jeżeli prawdopodobieństwo zysku (sytuacji typu A) wzrasta, 

to więcej pieniędzy należy inwestować w ryzykowne papiery wartościowe.

Załóżmy teraz, że p, q są stałe. Niech zyski (sytuacje Ab A2) zajdą z praw

dopodobieństwem p > 0 zaś straty (sytuacje typu Bi, B2) zajdą z tym samym 

prawdopodobieństwem q (q=l-p). Załóżmy dodatkowo, że Ai < A2 oraz Bi = B2 

Wówczas:

Wtedy Ą-a<Ą-a, Ł_ i f*!<f*2.
Aj - a A2- a

Wniosek 3,3 Jeżeli strata (B) jest stała, natomiast zysk (A) rośnie, to więcej 

pieniędzy należy inwestować przez kolejnych n okresów w lyzykowne papiery 

wartościowe.

Podobnie wygląda sytuacja, gdy założymy, że Ai = A2 ale Bi < B2 przy 

tych samych prawdopodobieństwach p dla Ai, A2 i q dla Bi, B2. Wówczas

B, + a < B2 + a , —-— > —-— i
B}+a B2+a
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Pr=(i+^)„B} +a A}-cp
> (1 + a)

Twierdzenie 3.5. Niech a+B
--------------------- A + B

a + B<p<------
1 + a

+1------ . Wówczas maksymalne 
A + B---------------------- J

wartości dla RGp(J),G(f) dane są wzorami:

(i)
G(/*) = (l + a)M+B)f-^

\B + a) \A-a
(3.20)

(ii) RGJ,(f*) = (l + a)n(A + B)n<
nq

-1. (3.21)

JEG + ci 4

V

Dowód.

G(f*)=[(l+a)+f*(A-a)]p[(l+a)+f*(-B-a)]q-1 =
~ py

A-a) (l+a)+(l+a)— (1 "I" «) + (1 + a)

Y. p(A-a) YT
= (1 + a) 1 + —-----~—q< B + a )_

(,+4_p+^jjVI’
-1 =

= (l + a) p\ 1+——- 
_ < B + a

=(i+a)/>vfi+4z£
B + aj

-1 =
Y■ p Y B + a^T

q 1+-----
7. A-aJ

A-a J
B + aV , Z1 . „ „(B + Ay (A + B)1 ,-l = (l + a)ppqq ±------ -— 1 =

(B + a)p (A-a)q

A + B
= (1 + a) ppqq------— ----------1 = (1+a)(A + B)

(B + a)p(A-a)q

Prawdziwość (ii) wynika bezpośrednio z (i).

Wniosek 3.4. Niech a + B <p<• 24 + 1 . Dlap = q = 14mamy:
A + B 1 + a A + B
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(i)
B + a A-a)’

(3.22)

(u) r( r*\-Q + aV<A + B) 1
G(/ 2 ’ (3.23)

(iu)
RG^^^A+B^

p\J A
n

------------t------- r-1. 
{B + a)\A-a\-

(3-24)

Wniosek 3.5. Niech a + B
---------------- A + B

O' + B A + 1 qpv 1 -I /<p<-------------- . Dlap = q= 72, a = 0mamy:
1 + ci A + B

«=lrl
2l,B

n
a)

(3-25)

1

1

Twierdzenie 3.6. Niech f* = f*(A,B,a). Wówczas na rynku a razy bardziej 

ryzykownym mamy:

f * (aA,aB,aa) = 1 f * (A,B,a).
«(1 + a)

Dowód. f*(aA,aB,aa) = (l + aa) P 
aB + aa

q 
aA-aa

P 
a(B + a)

q 
a(A - a)

l + aa q
A-a

l + aa 
a(l + a)

(1 + a) q
A-a

a B + a

P
B + a

P

Zauważmy, że dla a > 1 zachodzi:

i z, \ r l + aa 1l + aa <a(l + a) czyli---------<1,
tz(l + a)

co oznacza, że bardziej ryzykowne rynki charakteryzowane przez ocA, ocB, 

aa wymagają ostrożniejszych inwestycji, tzn. mniejszy ułamek pieniędzy po

winien być inwestowany w ryzykowne papiery wartościowe.
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Nietrudno stwierdzić, że przy pewnych p, q oraz A, B, a mogą zajść sytu

acje szczególne z punktu widzenia inwestora. Może się zdarzyć na przykład, że 

f* < 0, co oznacza, że nie należy inwestować w ryzykowne papiery wartościo

we, zaś cały kapitał powinien „pracować” na rynku bez ryzyka(bony skarbowe,

obligacje).Ma to miejsce, gdy warunek a + B d + B------ < p <-------
A + B 1 + a

------ nie jest spełnio
A + B

ny.

Fakt 3.1 F<0«pA<qB + a

Dowód.

/* < 0 <W (l + «)f-^------- (l-'\ < 0 o —------- —< o <» <=>
\B + d A-a) B + a A-d B + d A-d

<=> p(A -d)< q(B + a) <=> pA- pd < qB + qd <=> pA<qB + qd + pd O 
<=> pA<qB +a

Fakt powyższy mówi, że stopa bez ryzyka nie może być zbyt wysoka, jeśli 

chcemy, aby w danym kraju funkcjonowała giełda.

Fakt 3,2 Następujące warunki są równoważne

(i) f* > 1,

(h) A-a)

Dowód.

/* > 10 (1 + a) . . (l + a)j> (l + a)g> 1 -------AL > i
B + a A —a
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Warunek f* > 1 praktycznie oznacza, że rynek ryzykowny jest tak dalece 

atrakcyjny, iż inwestor cały swój kapitał zainwestuje w ryzykowne papiery war

tościowe i wtedy rynek papierów dłużnych nie ma racjonalnych perspektyw roz

woju.

Przykład 3.1.A=0,15; B=0,1.

Wówczas dla a=0 otrzymujemy f*=l, co oznacza, że cały nasz kapitał bę

dziemy inwestować w ryzykowne papiery wartościowe. Dla a=0,01 otrzymuje

my f=0,98, a dla a=0,02 odpowiednio f=0,33.

Przykład 3,2 Inwestor chce dziś zainwestować 1000 zł, wycofując swój ka

pitał dopiero po kolejnych 10 okresach rocznych, lokując stały ułamek f posia

danych pieniędzy w ryzykowne akcje w każdym z okresów, zaś pozostałą część 

w bony skarbowe. Przewidywane stopy zwrotu na rynku ryzykownym: zysk A = 

0,55, strata B = 0,1. Stopa zwrotu na rynku bezryzykownym a = 0,16 (w Polsce 

okres 2000-2001). Jaką część swoich pieniędzy powinien optymalnie inwesto

wać w akcje a jaką część w bony? Wyprowadzić VAR.

Zakładając, że p = q = % otrzymujemy f* « 0,744 tzn. 0,744 swoich pienię

dzy każdego roku powinien inwestować w akcje, a 0,256 w bony skarbowe. 

Fakt, że nie wszystko zainwestuje w tak atrakcyjny portfel wynika z bardzo wy

sokiej stopy a = 16% Znając rozkład liczymy stopy zwrotu Ri oraz prawdopodo

bieństwa pi ich otrzymania za 10 okresów tj. 10 lat. Podstawiając do wzorów 

(3.10) i (3.12) otrzymujemy dla i=0:

Ro = [1,16 + 0,744 • 0,39]° • [1,16 - 0,744 • O,26]10 -1» -0,292
1

210
----- « 0,001
1024

Podobnie możemy policzyć R i dla i= 1,2,..., 10. Wyniki umieszczono w 

tabelce.
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Tabela 1. Stopy zwrotu z portfela mieszanego oraz prawdopodobieństwa 

ich otrzymania.

i Ri Pi Liczba 

spadków

0 -0,292 0,001 10

1 0,068 0,01 9

2 0,602 0,0439 8

3 1,404 0,1172 7

4 2,606 0,2051 6

5 4,41 0,2461 5

6 7,117 0,2051 4

7 11,179 0,1172 3

8 17,272 0,0439 2

9 26,414 0,01 1

10 40,13 0,001 0

Stopie zwrotu odpowiada zmiana wartości portfela. I tak stopie Ro = -0,292 

odpowiada spadek wartości portfela o 292 zł, stopie Ą = 0,068 odpowiada 

wzrost wartości portfela o 68 zł. Zmiany wartości portfela ustawiamy rosnąco 

od najmniejszej do największej. Widzimy więc, że z prawdopodobieństwem 

100% nie stracimy więcej niż 292 zł przez 10 lat, z prawdopodobieństwem 

99,9% (=100%-0,1 %) zyskamy nie mniej niż 68zł, z prawdopodobieństwem 

98,9% (=100%-0,1 %-l %) zyskamy nie mniej niż 602 zł.
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Tabela 2. Wyprowadzenie VAR

Poziom uf

ności

VAR dla 10 okresów (10 lat)

w zł

100% -292

99,9% 68

98,9% 602

94,51% 1404

82,79% 2606

62,28% 4410

37,67% 7117

17,16% 11179

5,44% 17272

1,1% 26414

0,1% 40130

Istnieje wiele książek i publikacji na temat prognozowania (np. [34], [43]). 

W książkach tych zaprezentowano wiele metod prognozy , w tym wygładzanie 

szeregów czasowych, prognozy przy użyciu modeli regresji wielorakiej, modele 

stochastyczne ARMA, ARIMA i wiele innych. Jeśli chodzi o efektywność pro

gnoz prezentowanych przez profesjonalne czasopisma sytuacja nie wygląda za

chęcająco. Na przykład ( zob.[34]) w latach 1980-1992 poddano w USA analizie 

ponad 200 strategii inwestycyjnych, które wykorzystywały prognozy wskaźni

ków finansowych. Tylko 22,8% tych strategii przyniosły rentowności wyższe 

niż gwarantują instrumenty bez ryzyka. Niektóre z nich miały rentowność bliską 

zeru (np. 0,4%) . Tylko niektóre dały wyniki lepsze niż indeksy giełdowe.
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W niniejszej rozprawie ani nie wymyślamy nowych metod prognozowania, 

ani nie stosujemy żadnych znanych metod prognozowania. Zamiast tego oferu

jemy metodę , która koncepcyjnie różni się istotnie od prognozowania. Szukamy 

mianowicie najlepszej proporcji, według której powinniśmy rozdzielić nasz ka

pitał na część ryzykowną i bez ryzyka, bazując na parametrach typowego wzro

stu A i spadku B oraz prawdopodobieństwach hossy (p) i bessy (q=l-p).

3.3. Wnioski ze wzoru (3.19).

Zacznijmy od analizy takiego rynku finansowego, na którym lokaty a vista 

są bardzo nisko oprocentowane. Z punktu widzenia indywidualnego inwestora 

można przyjąć, iż a =0%. Możemy łatwo pokazać, jak kształtuje się f* w zależ

ności od A i B rozpatrując 3 przypadki: A=20%, A=15%, A=12,5%.

Tabela 3. Optymalne wartości f* dla A=20%, A=15%,A=12,5%, a=0%, 

p=q=l/2.

B A=20% A=15% A=12,5%

l%-10% 1 1 1

11% 1 1 0,545

12% 1 0,833 0,167

13% 1 0,513 0

14% 1 0,238 0

15% 0,833 0 0

16% 0,625 0 0

17% 0,441 0 0
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18% 0,278 0 0

19% 0,132 0 0

20% 0 0 0

Tabela 4. Optymalne f dla A=20% i różnych a , B.

B a=l% a=2% a=3% a=4% a=5%

7% 1 1 1 1 0,857

8% 1 1 1 1 0,538

9% 1 1 1 0,75 0,25

10% 1 1 0,932 0,464 0

11% 1 1 0,649 0,217 0

12% 1 0,81 0,404 0 0

13% 0,949 0,567 0,189 0 0

14% 0,709 0,354 0 0 0

15% 0,498 0,167 0 0 0

16% 0,313 0 0 0 0

17% 0,148 0 0 0 0

18% 0 0 0 0 0

Tabela 5. Optymalne f dla A=15% i różnych a, B.

B a=l% a=2% a=3% a=4% a=5%

7% 1 1 0,858 0 0

8% 1 1 0,39 0 0
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9% 1 0,713 0 0 0

10% 0,984 0,327 0 0 0

11% 0,601 0 0 0 0

12% 0,278 0 0 0 0

13% 0 0 0 0 0

14% 0 0 0 0 0

Tabela 6. Optymalne f dla A=12,5% i różnych a, B.

B a=l% a=2% a=3% a=4% a=5%

7% 1 0,81 0 0 0

8% 1 0,243 0 0 0

9% 0,659 0 0 0 0

10% 0,2 0 0 0 0

11% 0 0 0 0 0

12% 0 0 0 0 0

Przy ustalonym A, a przy rosnącym B optymalne f wyraźnie maleje. Moż

na więc powiedzieć, że w sytuacji, gdy rynek staje się mniej atrakcyjny (rosnące 

B), to mniej pieniędzy należy inwestować w ryzykowne papiery wartościowe. 

Podobnie, gdy mamy ustalone A, B, natomiast stopa wolna od ryzyka a wzrasta, 

to również ułamek f* maleje.

Zwróćmy teraz uwagę, że błędna jest zasada dotycząca funduszy emerytal

nych, która zabrania im inwestowania więcej jak 40% w ryzykowne instrumenty 

finansowe. Bowiem łatwo pokazujemy (a=0, p=q=0,5 we wzorze (3.19)), że dla 

parametrów wzrostu rzędu 12,5% (w czasie hossy) oraz spadków rzędu 10% (w 
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czasie bessy) optymalne proporcje do inwestowania wynoszą: 100% w ryzy

kowne papiery wartościowe, 0% w papiery bez ryzyka ,a więc znacznie prze

kraczając narzucone przez ustawodawców limity. Gdy parametry wzrostów i 

spadków wynoszą odpowiednio 9% i 7%, to też powinniśmy zainwestować 

100% w ryzykowne papiery wartościowe. Gdy zwyżka kapitału oznacza wzrost 

o 9%, zaś zniżka 8%, to optymalny udział ryzykownych papierów w naszym 

portfelu wynosi 69,44%, zaś 30,56% w postaci gotówki. Podobnie wygląda sy

tuacja, gdy stopa zwrotu z papierów bez ryzyka nie jest równa 0. Zauważmy że 

gdy A=12,5%, B=10%, a=l%, p=q=0,5, to wówczas 20% pieniędzy powinno 

być lokowane w walory ryzykowne, a reszta w papiery bez ryzyka. Gdy zaś 

A=12,5%, B=10%, a=2%, to wówczas wszystkie pieniądze powinny być zain

westowane w papiery bez ryzyka. Tak więc, ile optymalnie powinniśmy zainwe

stować w ryzykowne walory, zależy w bardzo dużym stopniu od rentowności 

skarbowych papierów dłużnych (jak również od prawdopodobieństwa hossy p) 

gdyż przy A=12,5%, B=10%, p=0,55, q=0,45 oraz a=l% optymalnym rozwią

zaniem jest zainwestowanie 100% pieniędzy w akcje. Gdy zaś a=2%, to 30,36% 

powinniśmy zainwestować w akcje , a resztę (69,64%) w papiery o zerowym 

ryzyku. Gdy stopa zwrotu na rynku nieryzykownym wzrośnie do 3%, to wszyst

kie pieniądze powinny być zainwestowane w walory bez ryzyka.

Definicja 3.3 .Jeśli f >0,5 to powiemy, że rynek ryzykowny jest bardziej 

atrakcyjny niż rynek bez ryzyka.

Definicja.3,4 Jeśli f <0,5 to powiemy, że rynek bez ryzyka jest bardziej 

atrakcyjny niż ryzykowny.

Możemy więc stwierdzić, że w przypadku rynku o parametrach A=20%, 

B=7%, a=l% (tabela 4) rynek ryzykowny jest bardziej atrakcyjny niż rynek bez 

ryzyka. Podobnie możemy powiedzieć, że w przypadku rynku o parametrach 

A=12,5%, B=10%, a=l% (tabela 6 ) rynek bez ryzyka jest bardziej atrakcyjny 

niż ryzykowny.
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4. Model alokacji kapitału hossa-

BESSA TYLKO NA RYNKU RYZYKOWNYM

(H-B-1-0)

4.1.Model ogólny rynku ryzykownego bez uwzględniania sto

py bez ryzyka.

Inwestujemy przez n okresów (n > 1) pieniądze (S zł) na rynku ryzykow

nych papierów wartościowych, przeznaczając za każdym razem (w każdym 

okresie) stały ułamek f posiadanych w danej chwili środków pieniężnych. Pozo

stała część tzn. ułamek 1-f „nie pracuje”. He powinno wynosić f, by kwota, którą 

otrzymamy po n okresach była największa?

Założenie 1. Zakładamy, że w każdym z n okresów możemy otrzymać r 

(r>2) różnych stóp zwrotu: .

Ponieważ rynek jest ryzykowny, załóżmy dodatkowo, że co najmniej jeden 

z tych wyników jest stratą (ujemna stopa zwrotu), oraz co najmniej jeden z nich 

jest zyskiem (dodatnia stopa zwrotu).

Założenie 2, Załóżmy, że każda ze stóp zwrotu B} ( I < i < r) zachodzi z 

prawdopodobieństwem .

Oczywiście

r

Za=i
Z=1
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Sytuacja rozpatrywana teraz jest szczególnym przypadkiem sytuacji z pod

rozdziału 3.1 (odpowiada a=0). Szukając optymalnego f możemy się posłużyć 

wcześniejszymi wynikami. Podobnie jak wcześniej, możemy mówić o zdarze

niach 4(fc ,fc2 ,...,fe ), prawdopodobieństwach ich zajścia P(fc ,fc2 oraz stopach 

zwrotu R(ĄA występujących w przypadku zajścia powyższych zdarzeń.

Korzystając z twierdzenia 3.1 otrzymujemy:

Twierdzenie 4,1. Dla dowolnego n naturalnego średnie geometryczne stopy 

zwrotu dla n okresów i jednego okresu wynoszą:

(i) 7?Gxn=(i+AF(i+Ar2-(i+Ar -i, (4.1)

(ii) G(/) = (l+/B])-(l + A)J’2-(l + Ar -1- (4.2)

Twierdzenie 4,2. Wartość f* maksymalizująca RGp(f), G(f) jest punktem, 

w którym funkcja:

F(/) = fl(l + A)'- C/e<0,l» (4.3)
2=1

osiąga swoje maksimum.

Wniosek 4,1. Jeżeli p,L = p2 -... = pr = - to wówczas:
r

(i) rg,</) = Vla+^xi+A) ..(i+A)!" -1.

(ii) G(/)=V(1+A)(1+A)-(1 + A) -1 ■

Przykład 4.1. Inwestor chce zainwestować 1000 zł w akcje pewnej finny. 

Stopy zwrotu za okres pół roku mogą wynosić: 0,1; 0,01; -0,1. Inwestor chce 

inwestować przez 3 okresy, reinwestując za każdym razem zwroty i przeznacza

jąc zawsze stały ułamek aktualnie posiadanych pieniędzy. He powinien inwe

stować w każdym okresie? Wyprowadzić VAR przyjmując, że inwestycje bez- 

ryzykowne dają bardzo mały (bliski 0) zysk.
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Biorąc Bi = 0,1, B2 = -0,1, B3 = 0,01; pi = p2 = p3 = f oraz podstawiając 

do wzoru (4.3) otrzymujemy:

F{f) = V(l + 0,l/)(l-0,l/)(l + 0,01/)

Licząc F’(f) i rozwiązując równanie F’(f) = 0 dostajemy:

-3f*-200f+ 100 = 0.

Równanie to posiada dwa pierwiastki: fi < 0 i f2 « 0,496

Łatwo zauważyć, że F’(f) > 0 dla 0 < f < f2 i F’(f) < 0 dla f > f2 co oznacza, 

że w punkcie f2 funkcja F osiąga swoje ekstremum (maksimum). A więc, w każ

dym z okresów inwestor powinien inwestować 0,496 aktualnie posiadanych 

pieniędzy w akcje rzeczonej firmy. Odwołując się do wzorów (3.1), (3.2) po

liczmy dla przykładu R,A0) oraz prawdopodobieństwo otrzymania tej stopy 

zwrotu, biorąc Ą = 0,1;B2 = -0,1;B3 = 0,01;/?j = p2 = p3=^--,n = 3; f = 0,496. W efek

cie otrzymujemy, że

Ą3,0,0) = fi + 0,496 • °d]3 • [1 - 0,496 ■ 0,1]° • [1 + 0,496 • 0,01]° -1 = (l,0496)3 -1 = 0,156 

p = (-)3 • (-)° • (~)° —-— = (-)3 = —t3,o,o) t3i t3; t3>» 3!0!0! t3? 27

Podobnie wyliczymy pozostałe stopy zwrotu oraz prawdopodobieństwa ich 

otrzymania.

Tabela 7.Stopy zwrotu i prawdopodobieństwa ich otrzymama(f*=0,496).

Stopa zwrotu
Prawdopodobieństwo otrzymania stopy

zwrotu

R<3,o,o) = 0,156 1/27

R<2,i,o) = 0,047 3/27
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Porządkując stopy zwrotu (od najmniejszej do największej) wyprowadza

my VAR dla założonego przez nas rozkładu zysków i strat (innego niż normalny)

R(2,o,i)= 0,107 3/27

R(U,o)= -0,052 3/27

R(i,o,2)= 0,060 3/27

R(i,i,i)= 0,003 6/27

R(o,2,i)= -0,092 3/27

R(o,i,2)= -0,040 3/27

R(o,o,3) = 0,015 1/27

R(o,3,o) = -0,141 1/27

Stopom zwrotu odpowiada zmiana wartości portfela. I tak stopie Ą, 0 0) odpo

wiada wzrost wartości portfela o 156 zł, a stopie Ą0>2>1) odpowiada spadek war

tości portfela o 92 zł. Z prawdopodobieństwem 100% nie stracimy więcej niż 

141 zł, z prawdopodobieństwem 96,3% (=1-1/27) nie stracimy więcej niż 92 zł, 

a z prawdopodobieństwem 85,2% (=1-1/27-3/27) nie więcej niż 52 zł. Podobnie, 

odejmując od 1 skumulowane prawdopodobieństwo otrzymamy poszczególne 

poziomy ufności.

Tabela 8 . Wyprowadzenie VAR.

Poziom uf

ności

Zmiana wartości portfela (w

zł)

Wartość portfela (w 

zł)

100% -141 859

96,3% -92 908

85,2% -52 948

74,1% -40 960

51,9% 3 1003
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48,2% 15 1015

37,1% 47 1047

26% 60 1060

14,9% 107 1107

11,2% 156 1156

W powyższym przykładzie licząc ekstrema funkcji RGP (/) posłużyliśmy 

Się metodami analitycznymi. Nie zawsze będzie to możliwe. W trudniejszych 

sytuacjach można się będzie posłużyć metodami przybliżonymi np. metodą 

stycznych lub siecznych.
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4.2. Model szczególny rynku ryzykownego-bez uwzględniania 

stopy bez ryzyka, czyli H-B-1-0.

Założenie 1, Za każdy jeden okres typowa stopa zwrotu z inwestycji wyno

si A (A > 0) w przypadku hossy i -B (B > 0) w przypadku bessy.

Założenie 2. Zysk A pojawia sie z prawdopodobieństwem p (0 <P<1), 

strata pojawia się z prawdopodobieństwem q (q = 1 - p). Ponieważ rozpatruje

my sytuację w n kolejnych okresach, mamy dokładnie 2n różnych ciągów długo

ści n wyników typu A lub B.

Jeśli R oznacza stopę zwrotu (za n okresów inwestowania) w przypadku 

zajścia zdarzenia Aj (definicja 3.2), to

R = ~s = (i+fAy (i _ _ i. (4.4)

Do wyznaczenia f posłużymy się dalej zdefiniowaną w rozdziale 1 średnią 

geometryczną stopą zwrotu:

rg„ =no+^r-i-
7=0

Biorąc Rt = (1+fA)1 (l-fB)™ -1, Pi =
w) .

p'qn 1 otrzymujemy:

(4.5)

Korzystając z lematów 3.2, 3.3 dochodzimy do kolejnego rezultatu.
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Twierdzenie 4.3. Dla dowolnego n naturalnego średnie geometryczne stopy 

zwrotu za n okresów i jeden okres wynoszą odpowiednio:

(i) ^Gp(/) = (l+/Tr-(l-yBr-l, (4.6)

(ii) G(/) = (! + /< (1-/BT-1.

Dowód. Wystarczy udowodnić (i).

=n (i+wb

7=0

-1 =

(4-7)

Biorąc pierwiastek stopnia n z iloczynu (l+fA)np (l-fB)nq otrzymujemy (ii).

Nasze zadanie wyznaczenia optymalnego f można więc zapisać: zmaksy

malizować (1 + - fB)q przy warunku 0 < f < 1.

B B(A i 1)Twierdzenie 4.4. Niech------ <v< —   . Wówczas wartość f* maksv-
--------------------- A + B A + B J

realizująca RGp(f\G(j) dana jest wzorem:

= (4.8)
B A v 7

Dowód. Łatwo zauważyć, że liczba maksymalizująca każdą z tych funkcji

jest ta sama. Wystarczy więc ją znaleźć dla RGP (/). Jeśh F = RGP, to

F(f) = (1 +fA)np(l -ffl)nq-l,

F’(f) = npA(l+fA)np’1(l-fB)nq-nqB(l+fA)np (1 =

= n(l+fA)np’l(l-fB)nql[pA(l-fB)-qB(l+fA)] = 0.

Stąd pA(l-ffi) - qB(l+fA) = 0, czyli
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pA - pfAB - qB - qABf = 0,

-pfAB - qfAB = qB - pA, a więc

f(-pAB - qAB) = qB - pA. Ostatecznie, 

qB-pA
J -pAB-qAB
f _ pA-qB

AB(p + q)
pA-qB

J AB

f=L.±
BA

1} uŁatwo zauważyć, że F’(f) > 0 dla f <—— — oraz
B A

BA'

Przypadek l-fB=O należy pominąć. Gdyby l-fB=O to wówczas RGP=-1 i 

mielibyśmy sytuację bankructwa, którą każdy z inwestorów odrzuci.

B B(A i DWarunek------ < p < —- ----- - jest równoważny warunkowi 0 < f * < 1. Rze-
A + B A + B

czywiście, zachodzą następujące równoważności:

/*>0o — - —>0o pA>qB o pA>B- pB o p(A + p> ———
B A A + B

/* < 1 O — - — < 1 <=> pA-qB < AB <=> p(A + B)-B <A-B<=> p(A + B) < B(A + 1) <=> 
B A

A+B

(A,B) = -- — spełnia tezę twierdzenia.

Otrzymany wynik zależy od p, q, A, B, natomiast wcale nie zależy od n 

czyli od liczby okresów.
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B B(A ITwierdzenie 4.5. Niech------ < p < —-------. Wówczas maksymalne wiel-
--------------------- A + B A+B

kości dla średnich geometrycznych stóp zwrotu RGp(J),G(f) dane są wzorami:

(i) «G,(/») = [(p(l + ^))'(?(l + ^))*]'-l, (4.9)

(ii) G(/*) = (Xl+4»'’(?(1+4»’-’- '4I'"
B A

Dowód. Pokażemy (ii), gdyż przypadek (i) dowodzi się analogicznie.

G(/*)<i+/M'(i-/w-i=[i+(|y4^r[i-(4-4)j5]'-1=
B A BA

= [i+^-qYli-pA^Y -i = [p+^Yiq+^Y =
n A nA

= [/’(l+^)],'[7(l+4)]9-1
B A

Twierdzenie 4,6. Niech f* = f*(A,B) = —■ - •— oraz niech a >0.
B A

Wówczas f*(aA,aB} = — f*(A,B). (4.11)
a

Dowód. f^aA,aB) = ^--^- = -(^-^) = -f^A,B).
aB aA a B A a

Oznacza to, że bardziej ryzykowne rynki charakteryzowane przez aA, aB 

dla a > 1 wymagają ostrożniejszych inwestycji, czyli mniejszy procent naszych 

pieniędzy powinien być inwestowany w ryzykowne papiery wartościowe.

Przyjrzyjmy się teraz wartości f*. Rozważmy w tym momencie 2 przypad

ki. W pierwszym przypadku niech prawdopodobieństwo zajścia sytuacji typu A 

wynosi pi, zaś sytuacji typu B: qi (qi = 1 — pi). W drugim przypadku niech 

prawdopodobieństwo zajścia sytuacji typu A wynosi P2, (P2 > Pi) zaś sytuacji 

typu B: q2 (q2 = 1 — P2). Oczywiście q2 < Qi-
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Wtedy // = — - —71 B A
£1
A

Jest widoczne, że f2* > fi*, co oznacza, że jeżeli prawdopodobieństwo zy

sku (sytuacji typu A) wzrasta, to więcej naszych pieniędzy należy inwestować 

(zob. wykresy). Załóżmy teraz, że p, q są stałe. Niech zyski (sytuacje Ab A2) 

zajdą z prawdopodobieństwem p > 0, zaś straty (sytuacje typu Bi = B2) zajdą z 

tym samym prawdopodobieństwem q (q = 1 - p). Załóżmy dodatkowo, że

Ai < A2. Wówczas

4

1 1Wtedy — > — iw konsekwencji fi* < f2*.
4 4

Oznacza to, że jeżeli strata (B) jest stała, natomiast zysk (A) rośnie, to wię

cej pieniędzy należy inwestować przez kolejnych n okresów (zob. wykresy).

Podobnie wygląda sytuacja, gdy założymy, że Ai = A2 ale Bi < B2.

Wówczas — > — i fi* = — ——>—---- — = f *.
B, b2 B. 4 b2 a2

Oznacza to że im mniejsza strata (B), to tym więcej pieniędzy stale należy 

inwestować (zob. wykresy).

Wniosek 4.2. Wzór = otrzymany przez nas jest inny niż wzór:
A B

f* = $ + ty?—b = —, który podawał w swych książkach Vince. Zachodzi 
b B

natomiast następujący

Lemat 4.1. Oba wzory dają ten sam rezultat = •

Dowód.
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B
(A+B)p-B = p__q_^ Ap+B(p-1) 

A BA A
P_
B

P_
B

XI--) = -^(B-l)o
B A

p(B-1) _ q(B-1) 
B A

1 
A

Nietrudno stwierdzić, że przy pewnych p, q oraz A, B mogą zajść sytuacje, 

gdy nie warto w ogóle inwestować w papiery ryzykowne tj. gdy /* < O. 

Rzeczywiście, f*<0<=>^-~<0opA<qB.

Taka sytuacja występuje na tych giełdach, gdzie częściej zdarzają się okre

sy spadków niż wzrosty (p < q), zaś A < B lub A jest „niezbyt dużo” większe od 

B. Np. gdy p = 0,45, q = 0,55 zaś A = 1,2B, to wówczas pA = (0,45) 1,2B, qB = 

0,55B, a więc wobec 0,54B < 0,55B mamy, że pA < qB w tym przypadku. Kon

kludując, gdy zyski zachodzą z prawdopodobieństwem p < 0,45, zaś ich wiel

kość nie przekracza 120% strat (A < 1,2B), to nie należy wcale inwestować w 

ryzykowne papiery wartościowe.

Z drugiej strony może zajść sytuacja bardzo korzystna na rynku papierów 

ryzykownych,tj. gdy f* > 1.

Fakt 4,1, Następujące sytuacje są równoważne:

(i) f* > 1,

(ii) fA ’
A + q

(iii)
B p-B
A q ’

(iv)
B{A + r>

A + B
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Dowód. (i) (ii)

(i) « (iii)

iż (ii) (iii).Pozostaje do wykazania, że (iv)<=> (i).

B(T + 1)
A + B

Skoncentrujmy się teraz na przypadku najważniejszym, tj. gdy 0 < f* < 1. 

Mając cały czas na uwadze, że A, B >0 rozwiążmy więc układ nierówności f* > 

0, f* < 1. Tak więc— > — <=> Ap > qB <=> A > ^-.
B A B A p

Natomiast 

f*<\<^-^<\&^^p-<\<^Ap-qB<ABe>Ap-BA<Bq<^A(p-B)<Bq 

Aby rozwiązać ostatnią nierówność wygodnie jest rozpatrzyć trzy sytuacje:

p =B, kiedy to nierówność jest spełniona dla dowolnego A (dodatniego i 

ujemnego). Wobec naszych założeń, dla każdego A > 0 rozróżnijmy dwie sytu

acje:

o , • , Bq B(l-pB < p, i wówczas A < —— = —-—- 
p-B p-B

B > p, i wówczas A > (wobec p - B <0 nierówność ostatnia jest speł- 
p-B

niona dla każdego A dodatniego).Udowodniliśmy w ten sposób
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Fakt 4,2.0 < f < 1 wtedy i tylko wtedy, gdy — < A <. —- - (A dodat-
P P-B 

nie, p*B). •

Wniosek 4.3. Niech B < p < + (czyli 0 < f* < 1) Dla p = q = !4
A+B A+B

otrzymujemy:

(0 /w)40,

(ii)

(iii) 2 -1,

(4-12)

(4-13)

(4.14)

(iv) f*(aA,^B) = ^f*(A,B) + ~f*(a,/3) dla a, 0 > 0 (4.15)
P A

Pozostaje do wykazania (iv)

1 ' 1 1 ' 1
2 aA 2

1 1 '1 r+---- — =
2 A y a

Przykład 4,2, Dla p = q = łĄ A = 2, B = 1 (przypadek rozważany przez 

Ralpha Vince’a) otrzymujemy analogiczny wynik, tj.

Ill 1
y*(2,i) = -(--—) = — -

2 1 2 4

Oznacza to, że inwestor musi w każdym z okresów stale inwestować do 

kładnie !4 posiadanych aktualnie pieniędzy.

Przykład 4,3. Jeśli p = 0,55, q= 0,45 oraz

28
a) A = 0,50, B = 0,40 to wówczas /* = —. Gdy natomiast b)
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A = 0,50, B = 0,45 to optymalna część kapitału do zainwestowania w ry-

29 zykowne papiery wartościowe wynosi f* = —.

Oznacza to, że im bardziej korzystny rynek (większa różnica A - B), tym 

większą część pieniędzy warto inwestować w ryzykowne papiery wartościowe 

na tym rynku (por. wykresy).

Przykład 4.4. Inwestor chce zainwestować 1000 zł w ryzykowne akcje 

przedsiębiorstwa XYZ. Badając zachowanie akcji stwierdził, że w okresach 3- 

miesięcznych można było na nich zyskać 12%, albo stracić 10% z tym samym 

prawdopodobieństwem '6. Inwestowanie będzie się odbywać w okresach 3- 

miesięcznych przez kolejnych:

-6 okresów (1,5 roku)

-20 okresów (5 lat).

Jaki stały ułamek posiadanych środków winien inwestować w każdym z 

okresów, by zyskać jak najwięcej, jeśli rentowność bonów i obligacji skarbo

wych jest (po uwzględnieniu kosztów transakcji, tj. kupna i sprzedaży papierów 

dłużnych) bliska zeru? Wyprowadzić VAR w każdym z przypadków.

Zauważmy, że w tym przypadku mamy A = 0,12, B = 0,1. Podstawiając do

wzoru (4.8) (------- ) = — tzn. w każdym z okresów inwestor

powinien inwestować 5/6 aktualnie posiadanych pieniędzy (niezależnie czy in

westuje przez 6 czy 20 okresów).

Zajmijmy się teraz sytuacją n = 6 okresów. Wyprowadzimy VAR metodą 

percentyli (kwantyli). Policzmy stopy zwrotu z inwestycji za 6 okresów.

Ri = (I +f*A)' (l-f*B)n'1 -I, i = 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz prawdopodobieństwa 

ich otrzymania zgodnie ze znanymi wzorami
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Pi =

^n'

n~' = (A, A - odpowiadają zdarzeniu Ai, które polega na . P,(ł
V)

wystąpieniu i zysków A oraz n - i strat B).

Biorąc pod uwagę, że f* = 5/6, A = 0,12; B = 0,1; n = 6 i znając rozkład 

prawdopodobieństwa liczymy stopy zwrotu za 6 okresów tj. 1,5 roku.

Wyniki umieszczono w poniższej tabeli.

Tabela 9.Stopy zwrotu i prawdopodobieństwa ich otrzymania (n=6).

i Stopa zwrotu R, Pi

0 -0,407 0,016

1 -0,288 0,094

2 -0,146 0,234

3 0,025 0,312

4 0,23 0,234

5 0,476 0,094

6 0,772 0,016

Znając A, A wyprowadzamy VAR. Stopie R, odpowiada spadek wartości 

portfela o 407 zł, stopie A spadek o 288 zł, stopie R2 o 146 zł itd. Widzimy, że 

z prawdopodobieństwem 100% nie stracimy z inwestycji więcej niż 407 zł, z 

prawdopodobieństwem 98,4%(=l-0,016) nie stracimy więcej niż 288 zł, z 

prawdopodobieństwem 89%(=1-0,016-0,094) nie stracimy więcej niż 146 zł. 

Postępując w ten sposób(odejmując od jedności skumulowane prawdopodobień

stwo) możemy wyprowadzić VAR.
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Tabela. 10. Wyprowadzenie VAR (n=6)

Poziom uf

ności

Zmiana wartości portfela (w zł) 

(VAR) dla 6 okresów (1,5 roku)

100% -407

98,4% -288

89% -146

65,6% 25

34,4% 230

11% 476

1,6% 772

Dla porównania policzmy VAR zakładając rozkład normalny w tym przy

padku. Zauważmy, że R - oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji za 6 okresów 

wynosi 5,1% tzn. R = 0,051 zaś odchylenie standardowe = 0,237. Rzeczywiście 

podstawiając do wzoru (2.8) P = 1000 zł, crN = 0,237 otrzymujemy następujące 

dane liczbowe:

Tabela 11. Wyprowadzenie VAR w przypadku rozkładu normalnego (me

toda kowariancji).

Poziom uf

ności

Zmiana wartości portfela (w zł) 

(VAR) dla 6 okresów (1,5 roku)

99% -552

95% -391

90% -303

85% -243
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80%

75%

-199

-161

W tabeli 11 wybraliśmy kilka poziomów ufności, w tym 95%. Dla tej war

tości zmiana wartości portfela wynosi: 1000 • O-1 (0,95) • a,, = 1000 • 1,65 ■ 0,237 = 391, 

tzn. z prawdopodobieństwem 95% nie stracimy więcej niż 391 zł z zainwesto

wanej kwoty. Podobnie wyliczamy zmiany wartości portfela dla wybranych po

ziomów ufności.

Porównując obie tabelki (VAR metodą percentyli i kowariancji) widzimy 

różnicę. Wynika to stąd, iż metodę kowariancji stosuje się w przypadku rozkła

dów normalnych.

b) n = 20 okresów (5 lat)

Stopy zwrotu oraz prawdopodobieństwa ich otrzymania zostały umiesz

czone w tabelce. W oparciu o znany nam rozkład (urny niż normalny):

Tabela 12. Stopy zwrotu i prawdopodobieństwa ich otrzymania (n=20).

i Stopa zwrotu Ri za 5 lat Pi

0 -0,824 10'7

1 -0,789 2 10’5

2 -0,747 2 10"1

3 -0,697 5 10-4

4 -0,636 0,005

5 -0,563 0,015

6 -0,476 0,037

7 -0,371 0,074

8 -0,245 0,12



-56-

9 -0,094 0,16

10 0,087 0,176

11 0,304 0,16

12 0,565 0,12

13 0,878 0,074

14 1,253 0,037

15 1,704 0,015

16 2,244 0,005

17 2,893 5 W4

18 3,672 2 W4

19 4,606 2 10'5

20 5,727 10'7

Mając te dane z założonego rozkładu wyprowadzamy VAR.

Tabela 13. Wyprowadzenie VAR (n=20).

Poziom ufności Zmiana wartości 

portfela w przeciągu 5 lat 

w zł

Wartość portfela o 

wartości 1000 zł po 5 la

tach

100% -824 176

99,99999% -789 211

99,998% -747 253

99,98% -697 303

99,93% -636 364

99,43% -563 437
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97,93% -476 526

94,23% -371 629

86,83% -245 755

74,83% -94 906

58,83% 87 1087

41,13% 304 1304

25,13% 565 1565

13,13% 878 1878

5,73% 1253 2253

2,03% 1704 2704

0,53% 2244 3244

0,03% 2893 3893

Oznacza to, że z prawdopodobieństwem 100% nie stracimy przez 20 okre 

sów inwestowania (5 lat) więcej niż 824 zł, z prawdopodobieństwem 94,23% 

nie stracimy więcej niż 371 zł, itd.

Vince podobnie jak część badaczy w swoich pracach pisze, ile - odpo

wiednio inwestując - można zarobić. Dołączając do tego VAR mamy informa

cję (w kategoriach statystycznych), ile można na inwestycji stracić.
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Tabela 14. Model jednego rynku ryzykownego, gdy a=0, n= 10. Wrażliwość 

optymalnego rozwiązania na prawdopodobieństwo p.

Zmienne Wartości optymalne
P A B RG,(0,4) f RG/f) G(f)

0,7 0,15 0,15 0,24889 1 0,63358 0,050302
0,675 0,15 0,15 0,21194 1 0,51468 0,042395

0,65 0,15 0,15 0,17608 1 0,40444 0,034547
0,625 0,15 0,15 0,14128 1 0,30221 0,026758

0,6 0,15 0,15 0,10751 1 0,20743 0,019028
0,575 0,15 0,15 0,07474 1 0,11955 0,011357

0,55 0,15 0,15 0,04294 0,666667 0,05136 0,005021
0,525 0,15 0,15 0,01208 0,333333 0,01258 0,001251

0,5 0,15 0,15 -0,01788 0 0 0
0,475 0,15 0,15 -0,04693 0 0 0

0,45 0,15 0,15 -0,26955 0 0 0

-■-Rą(f)
G(f)
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Tabela 15. Model jednego rynku ryzykownego, gdy a=0 ,n=10.

Wrażliwość optymalnego rozwiązania na prawdopodobieństwo p.

Zmienne Wartości optymalne
P A B RG<,(0,4) f RGr(f) G(f)

0,7 0,4 0,2, 1,20074 1 4,39717 0,18363179
0,675 0,4 0,2 1,07683 1 3,69253 0,16718761
0,65 0,4 0,2 0,9599 1 3,07988 0,15097189

0,625 0,4 0,2 0,84955 1 2,54722 0,13498146
0,6 0,4 “ÓJ 0,74542 1 2,0841 0,11921318

0,575 0,4 0,2 0,64714 1 1,68144 0,10366397
0,55 0,4 0,2 0,5544 1 1,33136 0,08833078

0,525 0,4 0,2 0,46689 1 1,02698 0,07321062
0,5 0,4 0,2 0,3843 1 0,76234 0,05830052

0,475 0,4 0,2 0,30636 1 0,53225 0,04359757
0,45 0,4 0,2 0,2328 0,875 0,33967 0,02967429

CO co co 00 lO co m co m
o' CO co co o" m ŁO id o'o" o' o' o' o" o" o' o"
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Tabela 16. Model jednego rynku ryzykownego, gdy a=0, n=10.

Wrażliwość optymalnego rozwiązania na prawdopodobieństwo p.

Zmienne Wartości optymalne

P A B RGr(0,4) f RG,(f) G(f)
0,7 0,3 0,275 0,55846 1 1,39121 0,0911

0,675 0,3 0,275 0,47143 1 1,06641 0,0753
0,65 0,3 0,275 0,38926 1 0,78573 0,0597

0,625 0,3 0,275 0,31167 1 0,5417 0,0443
0,6 0,3 0,275 0,23842 0,848485 0,34719 0,0302

0,575 0,3 0,275 0,16926 0,674242 0,20667 0,0189
0,55 0,3 0,275 0,10396 0,5 0,10855 0,0104

0,525 0,3 0,275 0,04231 0,325758 0,04501 0,0044
0,5 0,3 0,275 -0,059 0,151515 0,01008 0,0009

0,475 0,3 0,275 -0,07086 0 0 0
0,45 0,3 0,275 -0,12274 0 0 0
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Tabela 17. Model jednego rynku ryzykownego, gdy a=0, n =10.

Wrażliwość optymalnego rozwiązania na prawdopodobieństwo p.

Zmienne Wartości optymalne

P A B RGP(0,4) f RGP(f) G(f)
0,7 0,3 0,25 0,61159 1 1,6472 0,1022

0,675 0,3 0,25 0,52584 1 1,3071 0,0872
0,65 0,3 0,25 0,44467 1 1,0107 0,0723

0,625 0,3 0,25 0,3678 1 0,75237 0,0577
0,6 0,3 0,25 0,29503 1 0,52723 0,0433

0,575 0,3 0,25 0,22612 0,883333 0,33676 0,0295
0,55 0,3 0,25 0,16089 0,7 0,2005 0,0184

0,525 0,3 0,25 0,09912 0,516667 0,0997 0,01
0,5 0,3 0,25 0,04065 0,333333 0,04199 0,0042

0,475 0,3 0,25 -0,01472 0,15 0,00845 0,0008
0,45 0,3 0,25 -0,06714 0 0 0
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Tabela 18. Model jednego rynku ryzykownego, gdy a=0, n =10.

Wrażliwość optymalnego rozwiązania na prawdopodobieństwo p.

Zmienne Wartości optymalne

P A B RGp(0,4) f RG,(f) G(f)
0,7 0,3 0,225 0,66591 1 1,92085 0,1131

0,675 0,3 0,225 0,58163 1 1,56654 0,0988
0,65 0,3 0,225 0,50163 1 1,25521 0,0847

0,625 0,3 0,225 0,42567 1 0,98165 0,0708
0,6 0,3 0,225 0,35355 1 0,74127 0,057

0,575 0,3 0,225 0,28508 1 0,53005 0,0434
0,55 0,3 0,225 0,22007 0,944444 0,34565 0,0301

0,525 0,3 0,225 0,15835 0,75 0,20626 0,0189
0,5 0,3 0,225 0,09976 0,555556 0,10861 0,0104

0,475 0,3 0,225 0,04413 0,361111 0,04374] 0,0044
0,45 0,3 0,225 -0,00869 0,166667 0,00938 0,0009
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Tabela 19. Model jednego rynku ryzykownego, gdy a=0, n =10.

Wrażliwość optymalnego rozwiązania na prawdopodobieństwo p.

Zmienne Wartości optymalne

P A B RGr(0,4) f RGr(f) G(f)
0,7 0,25 0,3 0,328 1 0,63555 0,0504

0,675 0,25 0,3 0,25594 0,95 0,37322 0,0354
0,65 0,25 0,3 0,1878 0,766667 0,25237 0,0228

0,625 0,25 0,3 0,12335 0,583333 0,13816 0,013
0,6 0,25 0,3 0,0624 0,4 0,0624 0,0061

0,575 0,25 0,3 0,00475 0,216667 0,01802 0,0018
0,55 0,25 0,3 -0,05 0,033333 0,0004 0

0,525 0,25 0,3 -0,10132 0 0 0
0,5 0,25 0,3 -0,15008 0 0 0

0,475 0,25 0,3 -0,1962 0 0 0
0,45 0,25 0,3 -0,23981 0 0 0
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Tabela 20. Model jednego rynku ryzykownego, n=10, p =

Zmienne Wartości optymalne
A B RQ.(0,4) f RGr(0 G(f)

0,4 0,4 -0,12161 0 0 0
0,425 0,4 -0,08309 0,073529 0,00466 0,00045945

0,45 0,4 -0,04323 0,138889 0,01724 0,00173461
0,475 0,4 -0,01998 0,197368 0,03759 0,00369384

0,5 0,4 0,04065 0,25 0,06408 0,00623059
0,525 0,4 0,08473 0,297619 0,09706 0,00925774

0,55 0,4 0,1303 0,340909 0,13431 0,0127034
0,575 0,4 0,17739 0,380435 0,17771 0,01650777

0,6 0,4 0,22604
0,27628

0,416667 0,22641 0,02062073
0,625 0,4 0,45 0,28008 0,025

0,65 0,4 0,32816 0,480769 0,339 0,0296097
0,675 0,4 0,3817 0,509259 0,40274 0,03441923

0,7 0,4 0,43697 0,535714 0,47163 0,0394023

f
RGr(f)
G(f)
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5. Zależny od czasu model alokacji 
KAPITAŁU NA JEDNYM RYNKU

Uogólnienie (przejście od stacjonamości do niestacjonamości) polega 

na tym, że w poprzednich rozdziałach średnie wielkości wzrostów i spad

ków A,B były niezmienne w czasie, podczas gdy teraz obliczamy parame

try Ai,Bi dla każdego okresu „i” na podstawie danych z N poprzedzających 

je ostatnich okresów. Są to więc średnie ruchome stopy wzrostów i spad

ków (moving average). Od czasu zależą też prawdopodobieństwa wzrostów 

i spadków wartości naszego ryzykownego portfela. Tak więc, rozważmy 

szereg stóp zwrotu z danego papieru wartościowego lub portfela w kolej

nych okresach bezpośrednio poprzedzających aktualny okres, tj. szereg

••• r U » ^2 r ^N+l > ••• » ^N+n f —

Załóżmy, że w chwili t= N+i-1 znane są stopy zwrotu z N ostatnich 

okresów (tzn. od ri do ru+i-i).Spróbujemy określić strategię postępowania 

na kolejny okres tj. na okres N+i (l<ż<«). W tym celu określmy naj

pierw stopę dochodu Aj reprezentującą typowy wzrost i stopę straty Bi re

prezentującą typowy spadek oraz prawdopodobieństwa ich zajścia: pi oraz 

Qi (pi+ Qi= 1 ) dla każdego 1 -z - n odpowiednio.

Niech ponadto k oznacza liczbę dodatnich, /-liczbę ujemnych a m- 

liczbę równych 0 stóp zwrotu z N-elementowego zbioru { r, ,ri+1,

Typowym wzrostem, spadkiem będą zatem parametry Ai? Bi spełnia

jące :

(1+4)* :=n<1+4> (1 + -B,)' +n(! + Ą) (5.1)
Z=1 f=l

gdzie 4 i 4 >0; ei

Oczywiście 0<k<N , 0<l<N , k+l+m = N
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Przyjmijmy następujące prawdopodobieństwa pi , qi na podstawie 

częstotliwości wzrostów i spadków wartości naszego portfela ryzy

kownego:

, m , mk + — / + —
A =-----~ ■> <li =—~ (5.2)

Korzystając z wyników z poprzednich rozdziałów (wzór 4.8) wnioskujemy, 

iż

f- =v-f- — (o ile W przeciwnym przypadku za f*
|Ą| 4

przyjmujemy albo 0, albo 1.) i ten właśnie ułamek posiadanego ak

tualnie bogactwa będziemy inwestować w ryzykowne papiery war

tościowe w okresie N+i.

Ponieważ Aj, B;, pi, qi mogą się zmieniać wraz z i, więc f* są z re

guły różne w różnych okresach. Do wyliczenia /można zastosować pro

gram komputerowy (zobacz aneks).

Widać więc, że jest to podejście bardziej ogólne, niż to rozważane we 

wcześniejszych rozdziałach. Poprzednio A, B, p, q były ustalone i nie 

zmieniały się przez kolejne n okresów. Strategia ta nie uwzględniała poja

wiających się nowych informacji (stóp zwrotu w kolejnych okre- 

sach).Dlatego tą poprzednią strategię określającą f nazwiemy „pasywną”. 

Strategia, którą teraz opisujemy (dobór ułamków /*) cechuje się „aktyw

nym” podejściem do napływających informacji , które zostają odzwiercie

dlone w Aj, Bi, pi, qi. Wybór N jest arbitralny. Podsumujmy na czym więc 

polega strategia aktywna.

W chwili t=N znane są nam stopy zwrotu: rb r2, ..., Tn- Podstawiając 

do wzorów (5.1) i (5.2) otrzymujemy przewidywane stopy zwrotu Ai i Bi 
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oraz prawdopodobieństwa ich otrzymania: pi i qi.Na podstawie tych da

nych wyliczamy f* . Oznacza to , że w okresie N+l będziemy inwestować 

w ryzykowne papiery wartościowe ułamek posiadanych pieniędzy. W 

chwili t=N+l znamy już faktyczną stopę zwrotu rN+j z danego waloru. Te

raz rozpatrujemy stopy zwrotu ze zbioru (r2 , r3.,..., rN , rN+i} i wyznaczamy 

A2.B2.p2, q2 oraz /2* . W okresie N+2 inwestujemy ułamek /2 posiada

nego aktualnie bogactwa, itd. Powstaje pytanie : która ze strategii : 

(a)„pasywna”(tj. inwestowanie stałego ułamka // przez kolejne n okre

sów) czy (b) wyżej opisana strategia „aktywna” a może (c) strategia naiwna 

(„kup i trzymaj”) jest najlepsza, przy czym w strategii „naiwnej” będziemy 

w każdym z okresów inwestować zawsze 100% posiadanych środków pie

niężnych. W celu ilustracji posłużmy się tygodniowymi stopami zwrotu z 

walorów (styczeń 1995-marzec 1996) notowanych na GPW w Warszawie.

Dla rozważanych akcji wyznaczono tygodniowe stopy zwrotu na podstawie 

wzoru:

P -P._ h_____ (^-1)?

ti ~ P 

przyjmując za cenę i-tej akcji w bieżący piątek Pti, a za cenę i-tej akcji w 

poprzedni piątek P<t-i)i

Tabela 21. Tygodniowe stopy zwrotu wybranych spółek.

okres Jelfa WBK Rolimpex Vistula Kable BFK
1 0,02672 0,0 0,03041 0,04615 0,02703
2 0,00743 -0,11194 0,01476 -0,09559 -0,07237
3 -0,16974 -0,15966 -0,18182 -0,05691 -0,11348
4 -0,05778 -0,11 -0,06667 -0,0431 -0,12
5 0,20283 0,1236 0,17619 0,07207 0,16364
6 0,05882 0,03 0,06478 0,02521 0,07031
7 0,01852 0,01942 0,06084 0,04918 0,0073
8 -0,04364 -0,05714 -0,01075 -0,07031 -0,00725



-68-

9 -0,04943 -0,0303 -0,01087 0,07563 -0,0219
10 -0,04 -0,0625 -0,03663 -0,10938 -0,03731
11 -0,04167 -0,06667 -0,01141 -0,01754 -0,06201
12 0,03043 0,0 0,05385 -0,01786 0,05785
13 0,12236 0,25 0,07664 0,10909 0,17188
14 0,01504 0,08571 0,00339 0,01639 0,18
15 0,11111 0,12281 0,26689 0,06451 0,28814
16 -0,01667 0,0625 0,14667 0,03788 0,14474
17 -0,01695 -0,02941 -0,04651 0,0438 -0,08429
18 0,10345 0,13636 0,09756 0,1049 0,19247
19 -0,01563 -0,14667 -0,08889 -0,13924 -0,21053
20 -0,00635 -0,09375 0,06098 -0,11029 0,06667
21 -0,07348 -0,10345 -0,03448 -0,07438 -0,075
22 0,07931 0,03846 0,10714 0,05357 0,0991
23 -0,04792 -0,01852 -0,09462 0,08475 -0,08607
24 0,07047 0,01887 0,14251 -0,0625 0,06726
25 -0,02508 0,05556 0,14345 0,01667 0,08824
26 0,07717 0,03509 -0,04545 -0,01639 -0,04247
27 -0,03284 -0,04237 0,02857 -0,05833 -0,03629
28 -0,03704 -0,00885 0,12963 -0,0177 0,24686
29 0,02244 -0,03571 0,01639 -0,0901 0,0
30 -0,10658 -0,03704 -0,1129 0,0396 -0,04698
31 0,0807 0,0 0,05454 -0,02857 0,05634
32 -0,03247 0,0 0,0 0,0098 0,03333
33 -0,05369 -0,01923 -0,02586 -0,02916 0,07742
34 0,02837 -0,0098 -0,06195 -0,03 0,01796
35 0,0931 0,10891 0,09434 0,08247 0,16765
36 -0,03154 0,13393 -0,03448 0,0381 -0,02267
37 -0,05537 -0,07087 .0,04464 -0,04128 -0,09021
38 0,03103 -0,01695 0,0 -0,09569 0,05099
39 0,00334 -0,03448 -0,06916 -0,01587 -0,10243
40 -0,04667 -0,05357 -0,09639 -0,08602 -0,05405
41 0,00699 0,0283 0,0 -0,04706 0,0
42 -0,02778 0,01835 -0,01111 0,01235 0,07937
43 0,10714 0,02703 0,05618 0,06098 0,12647
44 -0,07742 -0,03509 -0,06383 -0,08046 -0,03394
45 0,01399 0,0 -0,01136 0,025 0,0
46 -0,01724 -0,01818 -0,08046 -0,0122 -0,01081
47 -0,00351 -0,00926 0,075 0,14815 -0,01639
48 0,02465 -0,00935 -0,01163 -0,02151 0,08333
49 -0,02062 -0,03774 0,09176 -0,04396 -0,04615
50 0,03158 -0,01961 -0,03017 0,02299 -0,03226
51 -0,03401 0,02 0,10667 0,04494 0,0
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52 0,03832 0.08824 0,10442 0,05376 0,11111
53 0,10169 0,06306 0,09091 -0,0102 0,05
54 -0,06462 0,0 -0,01667 -0,02062 -0,03571
55 -0,03947 0,18644 0,13559 0,07368 0,16049
56 -0,01899 0,17143 -0,01493 -0,03922 0,04681

Przyjmując N=24, n=6 a następnie N=50, n=6 dochodzimy do następują

cych rezultatów badań:

Tabela 22. Optymalne wartości // dla wybranych spółek ( N=24,

n=6)

okres Jelfa WBK Rolimpex Vistula Kable BFK
25 1 0 1 0 1
26 1 0 1 0 1
27 1 0,4196 1 0,2325 1
28 1 1 1 0,2164 1
29 1 1 1 0,501 1
30 1 1 1 0 1

Tabela 23. Optymalne wartości /.* dla wybranych spółek (N=50, n=6 )

okres Jelfa WBK Rolimpex Vistula Kable BFK
51 1 0 1 0 1
52 0,9198 0 1 0 1
53 1 0,3118 1 0 1
54 1 1 1 0 1
55 1 1 1 0 1
56 1 1 1 0 1

A oto jaki byłby wynik finansowy z jednej złotówki przy inwestowaniu 

przez 6 kolejnych okresów (25-30 lub 51-56 ) przy zastosowaniu wspo

mnianych powyżej 3 strategii: ..naiwnej”, „pasywnej”, „aktywnej”.
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Tabela 24. Wynik finansowy z 1 złotego dla N=24, n=6.

strategia Jelfa WBK Rolimpex Vistula Kable BFK
“naiwna” 0,8934 0,963 1,1435 0,875 1,1933
“pasywna” 0,8934 1 1,1435 1 1,1933
“aktywna” 0,8934 0,904 1,1435 0,9383 1,1933

W przypadku Jelfy, Rolimpexu, Kabli BFK otrzymaliśmy te same

wyniki niezależnie od stosowanej strategii. Jest to konsekwencją tego, iż

y* jf* y"* *•* y> q|
71 = J2 ~ J3 ~ J4 ~ J5 ~ Je ~ *

Zauważmy, że nie pojawia się tu nigdzie „magiczna” liczba 40% jako 

górny limit inwestowania w akcje, który ustawowo narzucony zo

stał w Polsce funduszom emerytalnym.

Tabela 25. Wynik finansowy z 1 złotego dla N=50, n=6.

strategia Jelfa WBK Rolimpex Vistula Kable BFK
„naiwna” 0,9739 1,64 1,4667 1 1,3667
„pasywna” 0,9739 1 1,4667 1 1,3667
„aktywna” 0,9711 1,4033 1,4667 1 1,3667

Jak widzimy, dla N=24 strategia „pasywna” okazała się być nie gorsza od 

dwóch pozostałych. Jak więc wytłumaczyć fakt, że w przypadku WBK (N=50, 

n=6) okazała się słabsza? Otóż, w okresach 1-50 dominowały spadki, co dało 

sygnał „mało inwestuj” w ryzykowne papiery wartościowe, a w okresach 51-56 

zdecydowanie dominowały wzrosty. Stąd inwestorzy stosujący strategię „naiw

ną” bądź „aktywną” odnieśli większą korzyść, gdyż wartość //wzrastała, co w 

okresie boomu jest bardzo dobrym pomysłem.

Ponieważ dane z GPW nie zaspokoiły w pełni naszych oczekiwań badaw

czych, rozpatrzmy teraz fikcyjne stopy zwrotu dobrane w taki sposób, aby 

ewentualne różnice między trzema w/w strategiami miały szansę się „zdemate
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rializować”. Niech zatem tygodniowe stopy zwrotu przedstawiają się następują

co:

Tabela 26.Stopy zwrotu fikcyjnej spółki w kolejnych okresach, gdzie naj

pierw dominowały wzrosty, a potem spadki.

okres Stopa zwrotu

1 0,20

2 0,18

3 0,16

4 0,14

5 0,12

6 0,10

7 0,08

8 0,06

9 0,04

10 0,02

11 -0,02

12 -0,04

13 -0,04

14 -0,06

15 -0,08

16 -0,10

17 -0,12
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18 -0,14

19 -0,16

20 -0,12

21 -0,08

22 -0,04

23 0,06

24 0,10

25 0,12

26 0,08

27 0,14

28 0,04

29 -0,16

30 -0,20

Przyjmując N=24, n=6 otrzymujemy:

// = 1;// = 0,7913;/; = 0,3271;// = 0,2262;// = 0,2262;// = 0..

Te właśnie ułamki posiadanego aktualnie bogactwa będziemy inwestować 

przez 6 kolejnych okresów (od 25 do 30).

Porównajmy teraz wynik finansowy z zainwestowanej 1 złotówki. W przy

padku strategii: „naiwnej” otrzymamy 1,0564 zł, „pasywnej”: 1,0564 zł a ak

tywnej 1,2384 zł. Widzimy więc, że strategia „aktywna” jest wartą rozważenia 

alternatywą.
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6. Model jednego rynku ryzykowne
go Z UWZGLĘDNIENIEM PRAWDOPO
DOBIEŃSTW WARUNKOWYCH WZRO

STÓW I SPADKÓW.

6.1. Wstęp

Rozdział niniejszy jest podobny do rozdziału 5, ponieważ również i tu 

rozważamy niestacjonarny model alokacji kapitału.

O ile niestacjonamość w rozdziale piątym odnosiła się zarówno do parame

trów wzrostów i spadków A i B, jak i prawdopodobieństw p,q, o tyle w niniej

szym rozdziale zależność od czasu (niestacjonamość) odnosi się tylko do praw

dopodobieństw, zaś A i B pozostają niezmienne. Nie mniej jednak, tym razem 

analizujemy prawdopodobieństwa warunkowe (o czym nie było mowy w roz

dziale piątym) wzrostów i spadków w zależności od tego, czy w poprzednim 

okresie miał miejsce zysk czy strata. W praktycznych zastosowaniach prawdo

podobieństwa warunkowe można obliczyć na podstawie danych historycznych, 

otrzymując konkretne wielkości i przyjąć, że te same prawdopodobieństwa wa

runkowe obowiązywać będą w przyszłości. Niech np.

P{ zysku w okresie n+l/zysku w okresie n}=c

P{ zysku w okresie n+1/straty w okresie n}=b

a więc

Pfstraty w okresie n+l/zysku w okresie n}=l-c

P{ straty w okresie n+1/straty w okresie n}=l-b

Bazując na powyższym wyprowadzimy wzór P{zysku w okresie 

n+l}=P{zysku w okresie n}(c-b)+b, którego konsekwencją będą inne (jak do tej 
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pory) optymalne cząstki kapitału f* do zainwestowania w ryzykowne papiery 

wartościowe w nadchodzących okresach inwestycyjnych.

Tak więc paragraf niniejszy podaje alternatywną w stosunku do poprzednio 

omawianych metodę optymalizacji alokacji kapitału w funduszach inwestycyj

nych.

6.2. Postawienie zagadnienia.

Inwestujemy S zł przez n okresów(etapów), przeznaczając stałą cząstkę f 

kapitału (f* oznaczać będzie optymalną wielkość) w ryzykowne papiery warto

ściowe. W każdym z okresów są możliwe do osiągnięcia dwie stopy zwrotu: 

stopa zysku A (A>0) i stopa straty -B(B>0), czyli w skrócie wynik A albo wynik 

B (w podrozdziale 6.3 f będzie zależeć od etapu, tzn. w każdym z etapów może 

być inne).

Założenie 1. W pierwszym okresie zysk A pojawia się z prawdopodobień

stwem px= p (0<p<l), zaś strata B z prawdopodobieństwem q, = q (q=l-p).

W poprzednich rozdziałach zakładaliśmy, że wynik otrzymany w danym 

okresie (zysk A lub strata B) nie zależał od wyników z poprzednich okresów. 

Obecnie rozważmy sytuację, gdy szansa pojawienia się konkretnego wyniku w 

(k+l)-szym etapie zależy od wyniku w poprzednim, k-tym okresie.

Oznaczmy zdarzenie otrzymania wyniku A w k-tym okresie przez Ak, zaś 

wyniku B przez Bk. Niech pk = P(Ak),qk = P(Bk) = \-pk (k=l,2,..,,n).

W praktyce -ogólnie biorąc- parametry zależą od szeregu czynników, w 

tym makroekonomicznych. Np. wejście Polski do UE może spowodować 

zwiększanie pk przez najbliższe 3-4 lata. Sformalizujmy teraz mechanizm 

kształtowania się tych wyników, który szczegółowo przestudiujemy w następ

nym podrozdziale.

Założenie 2. Niech P(Ak+l /Ak) = c,P(Ak+l /Bk) = b,(Q<h)c <T)
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dlak=l,2,...,n-l.

Symbol P(Ak+y / Ak) oznacza prawdopodobieństwo warunkowe otrzymania 

A w (k+l)-szym okresie pod warunkiem, że w k-tym okresie otrzymano również 

wynik A. Analogicznie symbol P(Ak+1 /Bk) oznacza prawdopodobieństwo 

otrzymania wyniku A w (k+l)-szym okresie pod warunkiem, że w k-tym okresie 

otrzymano wynik B. Jest jasne, że P(Bk+x / Ą) = 1 - c oraz P(Bk+x /Bk) = l-b.

Niech Ck oznacza wynik k-tego okresu (k=l,2,...,n).W rozpatrywanym 

obecnie modelu matematycznym pojawiają się łańcuchy Markowa długości n 

(ilość okresów inwestowania):

(Cj,C2,...,C„), gdzie Ck e{Ak,Bk}.

Prawdopodobieństwo otrzymania takiego ciągu (łańcucha) wynosi (por.

[13])

P(C1,C2,...,C„) = P(C1)P(C2/C1)..P(C„/C„_1) (6.1)

Jeśli zaszła sytuacja opisywana przez (C15C2,to nasza początkowa 

kwota S wzrośnie (zmaleje) do wielkości

n

s-Hd+fc,) gdzie f jest ta cząstka kapitału, którą przeznaczamy na ryzy- 
/=i

kowne walory(przez wszystkie okresy).W podrozdziale 6.3 f zależeć będzie od 

upływającego czasu.

Znak „+” będziemy pisać w sytuacji, gdy C; = Aj: natomiast znak „ w 

sytuacji, gdy C. = B} .Przy powyższych oznaczeniach średnia geometryczna sto

pa zwrotu da się zapisać w postaci

n

C1,C2,...,C„ >1 (6-2)

Nasze zadanie wyznaczenia optymalnego ułamka f mówiącego, jaką część 

całości kapitału przeznaczamy na ryzykowne walory, można zapisać w postaci:
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n

zmaksymalizować ]~J (Q (1 ± /C7 )P(Ci-C2>■-c") -1
C1,C2,..„C„ i=\

przy warunku f g (0,1) .W szczególności, jak pokażemy w poniższym 

przykładzie, dla n=3 optymalny ułamek wynosi

/*=——(A+B)(pC + qD) q _ c2 +c + b_cb + -^p) -cb + 2b-b2 (o ile
-3 AB

f g (o,l)).Gdy f <£ (0,1) to funkcja RGP(f) osiąga największą wartość albo w 

punkcie f=0 albo w punkcie f=l.

Przykład 6.1, Niech n=3. Jeśli (A +1) to średnia

geometryczna stopa zwrotu osiąga maksimum w punkcie

Dowód. Dla n=3 mamy 8 sytuacji:

P(A,A,A)=pc2, P(A,A,B)=pc(l-c), P(A,B,A)=p(l-c)b,

P(B,A,A)=qbc, P(A,B,B)=p(l-c)(l-b), P(B,A,B)=qb(l-c),

P(B,B,A)=q(l-b)b, P(B,B,B)=q(l-b)2.

Wtedy funkcja celu dana wzorem (6.2) przyjmuje postać:

RGp(f) = (1 + fA)pC+*D(1 - jB)p(3~c)+*(3-D) -1.

Przyrównując pochodną funkcji RGP do zera otrzymujemy równanie:

(1 + fAy^0-1 (1 - [AępC + qD^ -fB)_ B[p(3 - C) + q(3 - D)](l + fA}\ = 0
.Przypadek l-fB=O, z którego wynika, że B=l=f należy odrzucić(sytuacja ban

kructwa), dzięki czemu rozwiązaniem równania

A(pC + ^D)(l -fB}- B[p(3 - C) + q(3 - D)](l + fA) = 0 jest f* podane w tezie 

twierdzenia. Nietrudno zauważyć, że w tym punkcie RGp osiąga maksimum lo-
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3B 3J3kalne. Ponadto, warunek------ <pC + qD <------- (A +1) jest równoważny
A+B A+B

f* e (0,1)

/* > 0 <x> 3B'(A + B^PC-+qD)- > o <^3B- (A + B)(pC + qD)<0 <+>

3B < (A + B)(pC + qD) o <pC + qD
A + B

/* < 1 3B-(A + B)(pC + qD) < 2
J -3 AB
O 3B - (A + B)(pC + qD) > -3AB ++3B + 3AB > (A + B\pC + qD) 
o+S-iA + V^pC + qD

A + B

Tak więc, maksymalizując geometryczną stopę zwrotu , inwestor powinien 

w każdym z trzech okresów inwestować ułamek f* posiadanego aktualnie bo

gactwa.

Przykład 6.2. Niech n=3; c=0,6; b=0,4; p=0,5; q=0,5; zaś A=0,3; B=0,2.

C + D 3 • _ 5 1.1 1 . 1.1 kWówczas-------= — i /* = - = -(---------- ) = —(------- )•
2 2 6 2 0,2 0,3 2 B A

Wynik ten zgodny z wcześniej uzyskanymi wzorami nie jest przypadkowy, 

o czym mówi następujące twierdzenie:

Twierdzenie 6,1. Niech p=q=0,5; c+b=l. Wówczas jeśli — (-—-) e (0,1) to
2 B A

/* = -(-—3-) .(wynik analogiczny do (4.8) i wniosku (6.3), który formułujemy
2 B A

w podrozdziale 6.3).

Dowód. Warunek c+b=l implikuje, że P(Bk+y / Ak) = b,P(BM /Bk) = c dla

k=l,2,...,n-l.

Na całą sytuację można patrzeć jak na ciągi (łańcuchy) długości n o wyra

zach należących do zbioru {A,B}.Ciągów tych jest 2n. Każdemu łańcuchowi 

można przyporządkować „dualny” względem niego łańcuch (mianowicie za

miast A pojawia się B i na odwrót),ale o tym samym prawdopodobieństwie 

otrzymania.
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Tycli par jest 2n'1. Można je ustawić w ciąg: ax,a2,...,0^ oznacza i-tą pa

rę). Niech Pt oznacza prawdopodobieństwo otrzymania jednego z ciągów i-tej 

2/1-1 1pary. Wtedy =- ,przy czym i-ta para będzie miała następującą postać: 
1=1 2

pierwszy ciąg(łańcuch) będzie się składał z k elementów A(0 < k < n) i

Z(0 < l < n ) elementów 15(k+l=n) , natomiast drugi ciąg tej pary będzie się skła

dał z A: elementów B i l elementów A. Stąd czynnik odpowiadający i-tej parze 

we wzorze (6.2) będzie wyglądał następująco;

[(l+M -(l-Mf -[(1+M •(!-wr =(i+/4)™ -(1-7B)(M)Ę =

(1 + /4),1Ę •(l-/B)nPi

Biorąc wszystkie możliwe pary at, a więc wszystkie możliwe 

prawdopodobieństwa Pt otrzymujemy:

on-l 2n_1

- -

RGp=(l+fA)“ -l = (l+fA)2(l-fBy-l

Nietrudno zauważyć, że funkcja ta osiąga maksimum lokalne w punkcie

/* = -(-—-). Jeśli przy tym f* e (0,1), to właśnie w punkcie f* funkcja celu
IB A

osiąga wartość największą. Jest to wynik analogiczny do (4.8), (4.12).

6.3 Zmienność optymalnej alokacji kapitału w kolejnych okre

sach inwestycyjnych.

Tym razem odchodzimy od chwilowego założenia, ze f* = const = f* przy

jętego w poprzednim podrozdziale. Opierając się na założeniu 2 pokażemy, że
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wraz ze wzrostem ilości okresów inwestowania (k) prawdopodobieństwa sukce

sów pk „ustabilizują” się, dążąc do liczby —-—. Co więcej, okazuje się, że
l-c + Z>

jeśli prawdopodobieństwa warunkowe sumują się do jedności, tj. c+b=l oraz 

szanse na sukces i porażkę są w pierwszym okresie inwestowania takie same - 

(pr=qi=0,5\ to mamy do czynienia z przypadkiem stacjonarnym, rozważanym 

we wcześniejszych rozdziałach, tzn. fk = /* = 0,5(-—-) oraz pi(=qk=0,5. Przyj-
B A

rżyjmy się sytuacji, gdy w każdym z okresów ułamek inwestowanego bogactwa 

może być inny, tzn. decyzja, ile inwestować w ryzykowne papiery wartościowe, 

jest podejmowana tylko na jeden następny okres. Okazuje się ,że jeśli spełnione 

jest założenie 2, to prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji typu A oraz B bę

dą w różnych okresach (etapach) różne. Na początek policzmy pk oraz qk 

(k=2,3,... ,n), otrzymuj ąc:

A+1 = W = P<A^ /Ak)-P(Ak) + P(Ak+1 /Bk)-P(Bk) = cPk +bqk,z czego wy

nika, że pk+1 = pk(c-b)+b (o czym już wspomnieliśmy w podrozdziale 6.1). Ko

rzystając z tego rekurencyjnego wzoru dochodzimy do następującego rezultatu:

Twierdzenie 6.2. pk={p-------—) (c-Ofc_1+—-—dlak=l,2,3,...,n. (6.3)
l-c + Z> l-c + b

Dowód indukcyjny.

Dla k=l równość jest oczywista. Załóżmy, że

pt =(p----- -—) ■ (c - + —-— aby pokazać, że
l-c + Z> l-c + Z>

A-+i = <J>~
b

l-c + b
y(c-b)k + b

l-c+b

Rzeczywiście

=p^-V+b = (P-—^).(C-bf+f‘^+b = (P-—!^--k(c-b)l +
l-c + b l-c + b l-c + b

bc-b1 + b-cb + b2 , b . . 7Xk b
-----------------------= (”~ ;------- ‘ <c _ +------------ l-c + b l-c + bl-c+b
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Znając pk,qk dla każdego z etapów możemy wyznaczyć teraz optymalny

ułamek fk pieniędzy inwestowanych w ryzykowne papiery wartościowe.

Wniosek 6,1 .Niech spełnione będą założenia 1 i 2 oraz niech

<pk< dla k=l,2,...,n. Wówczas istnieją fk g (0,1) dla których koń-

cowa wielkość bogactwa jest największa, przy czym fk = —
B A

Dowód.

Jak wiemy, warunek < pk < jest równoważny temu, że 

fk g(0,1) dlak=l,2,...,n. Zauważmy, że

n pk qkn pk l~Pk f 1 1 s 1 ^4 + 5 1 A + B
Jk BA BA B A A k AB A B

B
O Pk - -------k A+B 

fk<\o^-^-<\oApk-Bqk<ABoApk-B+Bpk<ABopk{A+B)<B(A + Y)o
B A

B(A + I)
Pk^-A ~~A+B
Pozostała część wniosku wynika z (4.8).

Wniosek 6.2.

Jeślic=óto pk=b,qk = l-b dla&=2,3,...,w oraz = (o
B A

ile—--G (0,1)) a także fk = — - (o ile—-g(0,1)) dla k=2,3, ,n.
B A x /7 B A B A x ,J

bWniosek 6.3.Gdy p =---------to pk=p.qk=q dla k=l,2,...,n i w każdym z
\-c + b

okresów będziemy inwestować stały ułamek /* = (o ile^--^- e (0,1)) po-

siadanego aktualnie bogactwa. Jeśli —£ (0,1) , to funkcja celu osiągać będzie 
B A

wartość największą albo w punkcie f=0, albo w punkcie f=l.

Wniosek 6,4. Dla dostatecznie dużych k:
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Z> b 1-c

1-c + ó 1-c + b 1-c + b

Rzeczywiście, na mocy twierdzenia 6.2, mamy: 

lim (c - b)k = 0 lim p* = A •
k—->oo k—>co J- C ~v U

Oznacza to, że dla dostatecznie dużych k w każdym z okresów będziemy w 

przybliżeniu inwestować stały ułamek posiadanego aktualnie bogactwa.

Wniosek 6,5.

2 n A
,n; czyli powracamy do sytuacji jak na począt

ku dysertacji.

Przykład 6,3. Rozważmy akcje Jelfy, WBK, Rolimpexu, Vistuli i Kabli 

BFK(rozdział 5). Na podstawie stóp zwrotu z okresów 1-24 ustalimy A,B(wzory 

(5.1) dla A=Ai,B=Bi) oraz p, q( wzory (5.2)).

Następnie ustalamy wartości c i b. Niech ni oznacz liczbę sytuacji, gdy w 

kolejnych dwóch okresach otrzymamy dodatnie stopy zwrotu (w przypadku Jel

fy np. w okresach 1 i 2, 6 i 7, itp.). Niech n2 oznacz liczbę sytuacji, gdy w kolej

nych dwóch okresach otrzymano najpierw dodatnią a później ujemną stopę 

zwrotu (np. dla okresów 2 i 3). Podobnie ns -liczba sytuacji gdy w kolejnych 

dwóch okresach najpierw otrzymano ujemną stopę zwrotu a później dodatnią 

(np. 4 i 5), zaś n, -liczba przypadków, gdy mamy do czynienia z ujemnymi sto

pami zwrotu w dwóch kolejnych okresach (np. 9 i 10). Stopy równe zero ignoru

jemy (nie bierzemy pod uwagę),określając parametry c i b w następujący spo

sób:
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W szczególności dla Jelfy: ni=6, n2=5, n3=5,114=7. A więc c=6/l 1, b=5/12.

Podstawiając otrzymane wartości do wzoru (6.3) otrzymujemy wartości pi i qi w 

kolejnych okresach. W przypadku Jelfy:

P 2=0,4811,

P 3=0,4786,

p 4=0,4783,

p 5=0,47827,

p 6=0,47826,

q 2=0,5189,

q 3=0,5214,

q 4=0,5217,

q 5=0,52173,

q 6=0,52174.

Podstawiając otrzymane wartości do wzoru f* = — - — otrzymujemy
B A

optymalne ułamki inwestowanego w kolejnych okresach kapitału (zauważmy, 

że nigdzie tu nie występuje limit 40%, który na mocy ustawy obowiązuje fundu

sze emerytalne).

Tabela 27. Optymalne wartości f. dla wybranych spółek.

okres Jelfa WBK Rolimpex Vistula Kable

25 1 0 1 0 1

26 1 0 1 0 1

27 1 0 1 0 1

28 1 0 1 0 1

29 1 0 1 0 1

30 1 0 1 0 1
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7. Model hossa-bessa alokacji kapita

łu NA DWÓCH RYNKACH RYZYKOW

NYCH ORAZ W INSTRUMENTY BEZ RY

ZYKA ( H - B - 2-A) .

Po raz pierwszy rozważamy inwestowanie (S PLN) jednocześnie na dwóch 

rynkach ryzykownych papierów wartościowych (albo w dwa różne papiery war

tościowe na tym samym rynku) przez n okresów, przeznaczając za każdym ra

zem stałe ułamki f i g posiadanych w danej chwili środków pieniężnych na ryn

ku pierwszym (w pierwszy papier) i drugim odpowiednio (w drugi papier). Po

zostałą część, tzn. ułamek 1-f-g inwestujemy w nieiyzykowne inwestycje o ren

towności a>0 w skali jednego okresu.

Założenie 1. Za każdy jeden okres stopy zwrotu na pierwszym rynku ryzy

kownym (z pierwszego papieru wartościowego) wynoszą: Ai w przypadku wy

stąpienia zysku i -Bi (Bi > 0) w przypadku wystąpienia straty oraz na drugim 

rynku ryzykownym (z drugiego papieru wartościowego) A2 (zysk) i -B2 (B2 > 0) 

w przypadku straty.

W dalszym ciągu będziemy używać symbolu (j). Symbol ten oznacza, że 

w tym samym okresie (w tym samym momencie) na rynku pierwszym (dla 

pierwszego papieru) wystąpił wynik C a na rynku drugim (dla drugiego papieru) 

wynik D. Dla skrócenia zapisu będziemy pisać dalej: rynek pierwszy rozumiejąc 

także pierwszy papier wartościowy, a pisząc: drugi rynek będziemy też rozu

mieć drugi papier wartościowy. Mogą wystąpić następujące sytuacje:
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zysk na pierwszym rynku (Aj), zysk na drugim rynku (A2):

zysk na pierwszym rynku (Ai), strata na drugim rynku (B2): PI
V^2>

strata na pierwszym rynku (Bi), zysk na drugim rynku (A2):

strata na pierwszym rynku (Bi), strata na drugim rynku (B2):

Założenie 2. Zakładamy, że sytuacja typu

B 

b2

zachodzi z prawdopodo

bieństwem pi, sytuacja typu
pA

zachodzi z prawdopodobieństwem P2, sytu

acja typu
(BA

z prawdopodobieństwem p3, zaś sytuacja z prawdopodon
w

bieństwem P4. Oczywiście 0 < pi dla i e {1, 2, 3, 4} oraz pi + p2 + P3 + p4 = 1

Założenie 3, Za każdy okres uzyskujemy na rynku nieryzykownym stopę 

zwrotu a > 0. Możemy również przyjąć, że Ai > a lub A2 > a.

Przypuśćmy teraz, że w pewnym momencie inwestowania początkowa su

ma S wzrosła (zmalała) do wielkości K. Wówczas po następnym okresie inwe

stowania będziemy mieć:

Kf(l+A1)+Kg(l+A2)+K(l-f-g)(l+a) =

Kf+KfAi+Kg+Kg+KgA2+K+Ka-Kf-Kfa-Kga = Kftl+a^Araj+g^-a)]

pA

<^2>
orazw przypadku zajścia sytuacji
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Kf(l+Ai)+Kg(l-B2)+K(l-f-g)(l+a) = K[(l+a)+f(Ara)+g(-B2-a)] w przy

padku zajścia sytuacji typu

Analogicznie otrzymamy:

K[(l+a)+f(-Bi-a)+g(A2-a)J w przypadku zajścia sytuacji typu

K[(l+a)+f(-Bi-a)+g(-B2-a)] w przypadku zajścia sytuacji typu

Podobnie jak w rozdziałach 3 i 4 będziemy więc mieć do czynienia ze zda

rzeniami A(ki^kM (definicja 3.1), które oznaczają, że na rynku ryzykownym

otrzymamy dokładnie ki wyników typu , k2 wyników ,k3 wyni

ków
rB?

oraz ki wyników , gdzie 0 < ki < n i ki + k2 + k3 + 1q = n.
^B?
v^2y

Prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A^^^ wynosi:

A ^2 P3 A •

W przypadku zajścia zdarzenia początkowa kwota S wzrośnie

(zmaleje) do:

S[(l + d)+/(Ai - d) + g(A2 - a)]kl [(1+d) + /(Ai -a) + g(-Bi - a)]*2 ■ 

.[(l+a)+/(-Ą -a)+g(Ą -a)Tą(l+a)+f(-ą -a)+g(-B2 -a)f .

Wtedy R(ki^kM - stopa zwrotu za n okresów inwestowania w przypadku 

zajścia zdarzenia A(fc wynosi:

R^mi = K1 + «)+- «) + &A- - a)]K [(1+d)+/(Ai -a) + g{-Bi - d)p ■ 

-[(l + ^ + A-Ą -/ + g(A2 _</(l+«)+/(_Ą— a) + g(—B2-a)f -1.
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Znając stopy zwrotu oraz prawdopodobieństwa ich otrzymania obliczamy 

RGp(J,g),G(f,g), mianowicie:

«,’,(/,?) = ni(l + “)+>-»)+g«[(l+«)+>-«)+7(-S^«)l‘' ■

.[(l+a) + /(_Ą + [(l+a)+/(-B, -a) + (g-,B2 __1;

gdzie ki,k2,k3,k4 eN,, 0 < kj < n, ki + k2 + k3 + Iq = n.

G(f,g) = >^RGp(f,g) -1 .Korzystając z lematu 3.1 dowodzimy:

Twierdzenie 7,1. Dla dowolnego n naturalnego zachodzą dwa poniższe 

wzory:

KG, (/, gt = [0 + «) + /(A -a) + g(A,- a)]"" ■

■ [(1 + a) + f(Ai - a) + g(-B, - a)]"» - [(1 + a) + f(-B> -a) + g(A,- a)]* ■

■ [O + «) + f(-Bi - a) + g(-Bi - a)]"'* -1

(7.1)

G(/. g) = [(1 + a) + f(A, -a)+g(A,- a)]'’ ■
■ [(1 + a) + f(Ai - a) + g(-B, - «)]'= • [(1 + a) + f(-B< -a) + g(A,- a)]'‘ ■
■ [(1 + a) + f(-Bi - a) + g(-B, - a)]'- -1

(7.2)

Dowód. Wystarczy udowodnić (i).Zauważmy, że

'[(l+a)+/(4-«)+g(4-«)F-
n\

k^k^k^k^

RG,<j,g> n '•[(i+«)+/(-ą-a)+g(4-<.

■[(l+«) + /(-Ą2 -a)+g(-Ą-a)t

W1 P22 A3 Pk4 J.”,

[(1 + a) + /(4—a) + g(4 -a)]

fu1 nA

n
z ki ky k-i kAhPi Pi Pi P4 t ,

[(1 + a) + /(4 -a) + g(-B2 -a)]

•[(l + a) + /(-Ą-«) + g(4-a)]
^2^3 *4—-

[(l + a)+f(-B12 -a)+g(-B2
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Teraz nasze zadanie wyznaczenia optymalnych ułamków f,g można zapisać 

w postaci: : zmaksymalizować funkcję

F(f, g) = [(1 + a) + f\Ai - a) + g(^2 - a)]* •
• [(1 + a) + - a) + g(-Bi - a)Y2 ■ [(1 + d) + /(-Bi - a) + g(Ai - d^ • (7.3)

• [(1 + a) + /(-5i - d) + g(-Bi - a)Y4

przy warunkach: 0 < f -o < g;0 < f + g < 1. W szczególności, dla pi = P2 = Ps = 

P4 =1/4, Ai = A2 = A, Bi = B2 = B wystarczy zbadać funkcję

F(f,g) = [(l+a)+f(A-a)+g(A-a)][(l+a)+f(A-a)+g(-B-a)J

[(l+a)+f(-B-a)+g(A-a)][(l+a)+f(-B-a)+g(-B-a)J

Twierdzenie 7.2. Jeśli pi = P2 = p3 = P4 =1/4, Aj = A2 = A, Bi = B2 = B to 

wówczas funkcje RGp(f,g), G(f,g) osiągają maksimum lokalne w punkcie posta

ci (f*,f*), gdzie f* jest pierwiastkiem równania kwadratowego:

8(A-a)(-B-a)(A-B-2a)f2+[4(l+a)(A-a)(-B-a)+3(l+a)(A-B-2a)2]f+

+2(l+a)2(A-B-2a)=0. (7.4)

Dowód. Niech

F(f,g) = [(l+a)+f(A-a)+g(A-a)][(l+a)+f(A-a)+g(-B-a)]

[(l+a)+f(-B-a)+g(A-a)][(l+a)+f(-B-a)+g(-B-a)] 

Przyjmijmy następujące oznaczenia:

P = [(l+a)+f(A-a)+g(A-a)],R = [(l+a)+f(A-a)+g(-B-a)]
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T = [(1+a)+f(-B-a)+g(A-a)],W = [(l+a)+f(-B-a)+g(-B-a)J, z których wyni

ka, że

TA
— = (A - a)RTW + (A - a)PTW + (-B - d)PRW + (-B - a)PRT
$

— = (A - a)RTW + (-B - d)PTW + (A - a)PRIP + (-B - a)PRT 
dg

Warunek konieczny istnienia ekstremum zapisujemy jak zwykle w postaci 

dwóch równości

Ło’
dg

które po odjęciu od siebie dają nam:

(A+B)PTW+(-B-A)PRW = 0, czyli (A+B)PW(T-R) = 0

Stąd T - R = 0 oraz (l+a)+f(-B-a)+g(A-a)-(l+a)-f(A-a)-g(-B-a) = 0

(f-g)(-B-a)+(f-g)(a-A) = 0, (f-g)(-B-a+a-A) = 0, -(f-g)(A+B) = 0, f = g.

Tak więc wystarczy znaleźć ekstremum funkcji jednej zmiennej. Wstawia-

dF
jąc za g wartość f do — = 0 otrzymujemy:

df

(A—a)[(l+a)+f(A-a)+f(-B-a)][(l+a)+f(-B-a)+f(A-a)]

[(l+a)+f(-B-a)+f(-B-a)]+(A-a)[(l+a)+f(A-a)+f(A-a)]

[(l+a)+f(-B-a)+f(A-a)][(l+a)+f(-B-a)+f(-B-a)]+

+(-B-a)[(l+a)+f(A-a)+f(A-a)][(l+a)+f(A-a)+f(-B-a)]

[(l+a)+f(-B-a)+f(-B-a)]+(-B-a)][(l+a)+f(A-a)+f(A-a)]

[(l+a)+f(A-a)+f(-B-a)][(l+a)+f(-B-a)+f(A-a)J = 0

[(l+a)+f(-B-a)+f(A-a)]{(A-a)[(l+a)+f(-B-a)+f(A-a)][(l+a)+f(-B-a)+f(-B-  

a)]+
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+(A-a)[(l+a)+f(A-a)+f(A-a)][(l+a)+f(-B-a)+f(-B-a)]+

+(-B-a)[(l+a)+f(A-a)+f(A-a)][(l+a)+f(-B-a)+f(-B-a)]+

+(-B-a)[(l+a)+2f(A-a)][(l+a)+f(-B-a)+f(A-a)]} = O

Przypadek (l+a)+f(A-B-2a)=0 daje f* =----- — (A-B-2a^0).Wtedy
A-B-2a

F(f ,f*)=O i RGp(f ,f*)=-l co oznacza, że nie warto w ogóle inwestować.

Podobnie, gdy A-B-2a=0 to funkcja celu osiąga maksimum w punkcie 

(0,0), co oznacza, że pieniądze nie będą inwestowane. Mamy więc:

(A-a){[(l+a)+f(A-B-2a)][(l+a)+2f(-B-a)]+[(l+a)+2f(A-a)][(l+a)+2f(-B-  

a)]}

+(-B-a) {[(l+a)+2f(A-a)] [(l+a)+2f(-B-a)]+

+[(l+a)+2f(A-a)][(l+a)+f(A-B-2a)]}=0

(A-a)[(l+a]+f(A-B-2a)][(l+a)+2f(-B-a)]+

(A-B-2a)[(l+a)+f(A-B-2a)][(l+a)+2f(-B-a)]+

+(-B-a)[(l+a)+2f(A-a)][(l+a)+f(A-B-2a)]=0

[(l+a)+f(A-B-2a)]{(A-a)[(l+a)+2f(-B-a)]+(-B-a)[(l+a)+2f(A-a)]}+

+(A-B-2a)[(l+a)+2f(A-a)][(l+a)+2f(-B-a)]=0

Po wymnożeniu i uporządkowaniu otrzymujemy

8(A-a)(-B-a)(A-B-2a)f2+[4(l+a)(A-a)(-B-a)+3(l+a)(A-B- 

2a)2]f+2(l+a)2(A-B-2a)=0.

W przypadku gdy pierwiastki równania nie należą do przedziału > to

ekstremum funkcji celu należy poszukiwać na brzegu obszaru

{(/,g): 0 </;0 < g;0 < /+ g < 1} .

Przykład 7,1. Inwestor inwestuje w dwa atrakcyjne papiery wartościowe na 

rynku ryzykownym. Są możliwe do osiągnięcia następujące stopy zwrotu: zyski 
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A] = A2 = 0,45 oraz straty Bi = B2 = 0,1. Stopa zwrotu na rynku bezryzykow- 

nym wynosi a=0,16. Ile powinien stale inwestować w papiery ryzykowne, a ile 

w papiery bezryzykowne?

Rozwiązanie. Podstawiając do równania (7.4) parametry

A = 0,45; B = 0,1; a = 0,16 otrzymujemy równanie kwadratowe 

-0,018096f2-0,346724f+0,080736=0, które posiada dwa pierwiastki: fi ® 

0,23 i f2 < 0. Łatwo zauważyć, że w punkcie fi otrzymujemy maksimum lokalne.

Wniosek: Mając do dyspozycji tak atrakcyjne papiery wartościowe inwe

stor powinien w każdym z okresów stale inwestować po 0,23 aktualnie posiada

nych pieniędzy w papiery ryzykowne, a pozostałą część tj. 0,54 w papiery bez 

ryzyka.

Przykład 7,2. Zobaczmy, jak destrukcyjna dla rynku kapitałowego jest wy

soka stopa zwrotu z papierów bez ryzyka, np. a=16%. Rozważmy portfel ryzy

kowny (indeks giełdy, opcje itp.), gdzie A=0,48, B=0,10, a następnie A=0,40, 

B=0,l orazA=0,35, B=0,l.

Podstawiając do równania (7.4) otrzymujemy: f=0,414 w przypadku 

A=0,48 oraz f=0 w przypadku A=0,40 i A=0,35. Oznacza to, że przy atrakcyj

nych parametrach A w ogóle nie będziemy inwestować w ryzykowne papiery 

wartościowe, co implikuje gwałtowny spadek cen tych walorów (lub indeksu, 

jeśli jeden z nich reprezentuje indeks giełdowy)

Przykład 7.3 .To samo zadanie, z tą różnicą, że Ai=A2=0,25, Bi=B2=0,l. 

Celem naszym jest pokazanie, jak dużą rolę odgrywa zmniejszanie stopy bez 

ryzyka, np. z 16% do 6% oraz z 6% do 0%.

Korzystając z wyników rozdziału łatwo pokazujemy, że w przypadku 

a=0,16 (Polska w okresie 1999-2001) funkcja celu osiąga maksimum w punkcie 

f=0. Oznacza to, że wszystkie pieniądze będą inwestowane w papiery bez ryzy

ka (upadek giełdy) Natomiast, gdy a zmaleje do wielkości 6% (Polska w 2003) i
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0%, w ogóle nie będziemy inwestować w bezryzykowne papiery wartościowe

(hossa na giełdzie o parametrach A=0,25; B=0,l).
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8 Stacjonarny model alokacji 
KAPITAŁU TYLKO NA DWÓCH RYNKACH RY

ZYKO WNYCH(H-B -2 -0).

Sytuacja rozpatrywana w tym rozdziale jest szczególnym przypadkiem tej, 

o której mówiliśmy w poprzednim rozdziale. Inwestujemy jednocześnie pienią

dze (S PLN) na dwóch rynkach ryzykownych papierów wartościowych (albo w 

dwa różne papiery na tym samym rynku) przez n okresów, przeznaczając za 

każdym razem stałe ułamki f i g posiadanych w danej chwili środków pienięż

nych na rynku pierwszym i drugim odpowiednio. Pozostała część, tzn. ułamek 

1-f-g „nie pracuje” (a=0).

Założenie 1, Za każdy 1 okres stopy zwrotu na pierwszym rynku (z pierw

szego papieru wartościowego) wynoszą: Ai w przypadku wystąpienia zysku i 

-Bi (Bi > 0) w przypadku wystąpienia straty; oraz na rynku drugim (z drugiego 

papieru wartościowego) A2 (zysk), albo -B2 (B2 >0) w przypadku straty.

Założenie 2, Zakładamy, że sytuacja typu zachodzi z prawdopodo

bieństwem pi, sytuacja typu zachodzi z prawdopodobieństwem p2, sytu

acja typu - z prawdopodobieństwem p3 zaś sytuacja
rB?

- z p4. Oczywi-

4

ścieO< pj dlai g {1, 2, 3, 4} oraz =1.
1=1

Ponieważ jest to przypadek już rozważany w ogólnych zarysach, możemy 

mówić o zdarzeniach A^^^, których prawdopodobieństwo wystąpienia wy

nosi
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n\
(8.1)

Podobnie jak w poprzednim rozdziale, RCkikM oznacza stopę zwrotu za n■(V2AA)

okresów inwestowania w przypadku zajścia zdarzenia typu

A(k k k k} .Zatem

=(l + /4 + gA2f(l + fĄ-gB2f(l-fll2 + gA2f(l-^-gB2f -1(8.2)

Podstawiając a=0 do twierdzenia 7.1 otrzymujemy:

Twierdzenie 8,1 Dla dowolnego n naturalnego

(i)
RGp(f,g) = (l + fĄ + g42)"*(l + /4-gB^ •
•(1-^ +gĄr (i-^i -gs2r4 -i

(8.3)

(ii)
G(f, g) = (1 + fĄ + g42 r (1 + fĄ - gB2 r • 

•(l-^+g^ra-^-g^r-i
(8-4)

Dowód. Analogicznie, jak w twierdzeniu 7.1, wystarczy udowodnić (i). 

Mamy więc sytuację bardziej klarowną tj.

RGP(f,g)= n
(l + fĄ+gA2f(l + fĄ-gB2f-

4-a-^ + gA2f(l-JB1 -gB2f_
-1

-1 =

Tym razem nasze zadanie polega na zmaksymalizowaniu prostszego wyra

żenia

g)=a+a + gA2 r (i+fĄ - gą r •

•(i-/B1+g42r(i-A-g^r4
(8-5)
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przy warunkach: O < /,0 < g,0 < f + g < 1. W szczególności dla pi = p2 = P3 = 

p4 =1/4 otrzymujemy

F(/,g) = (i+A + A A1+A - gB^ • ( 8 6 }

i w tym przypadku tak naprawdę należy wyznaczyć największą wartość 

funkcji

F,g) = (1 + 74 + gA.,)(1 + fA, -gB,)(1 -,/B, + gA2)(1 -JB,-gB2 (8.1)

w zbiorze {(/, g): o < f,0 < g,0 < / + g < 1}

Przyjrzymy się jeszcze (8.5). Widzimy, że na pierwszym rynku (w pierw

szy papier wartościowy) powinniśmy w każdym z n okresów inwestować uła

mek f* aktualnie posiadanych pieniędzy, natomiast na rynku drugim (w drugi 

papier wartościowy) w każdym z okresów należy inwestować ułamek g* aktual

nie posiadanych pieniędzy, czyli w sumie ułamek f* + g* posiadanych pienię

dzy. Może się jednak zdarzyć, że f* + g* > 1. W takim przypadku należy zasto

sować program komputerowy SOLVER, który zmaksymalizuje nam (8.5) 

uwzględniając ograniczenia nierównościowe: 0 < f+g < 1, f > 0, g > 0. Koncen

trując się na jeszcze bardziej konkretnych sytuacjach, będziemy w stanie wy

prowadzić nowe rezultaty w podrozdziale 8.1.

8.1. Przypadek, gdy Aj=A2=A, Bi=B2=B, Pi=p2=p3=P4=i

Twierdzenie 8,2. Jeżeli Aj = A2 = A , Bj = B2 = B ,

o < A-B < + p1=p2=p3=p4=± to funkcja (8.7) osiąga swoje ekstre-
3A-3B + 4

mum (maksimum) w punkcie (f*,f*), gdzie 0 < /* < -| oraz
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- (3 A2 + 3ź>2 - 10A8) - J 9 A4 + 9B4 - 10A2B2 + 4AB3 + 4^3B 

~ F-%A2B + %AB2)

Dowód. Niech Aj = A2 = A i Bi = B2 = B. Wówczas

F(f,g) = (1+fA+gA) (1+fA-gB) (1-fB+gA) (1-ffi-gB)

~g = A(f + fA- gB)(l - fB + gA)(l - ft! - gB) +
Sf
+ A(1 + fA + gĄ(l - fB + gA)(l - fB - gB) -
- B(\ + fA + gft)(\ + fA- gB)(\- fB - gB)
- B(1 + fA + gd)(l + fA - gBff -fB + gA)

^ = A(l + fA- gBfl - fB + gd)(l - fB - gB) - 
dg
-B(l + JA + gA)(l-JB + gA)(l-fB-gB) +
+ A(l + fA + gA)(l + fA-gB)(l-JB-gB)-
-B(l+fA + gA)(l+fA- gB\l -JB + gA)

Rozwiążmy zatem układ równań:

dF . dF n .
— = Odejmując stronami otrzymujemy

(l-fB-qB)(l+fA.+gA)[A(l-fB+gA)(l-fB-gB)-B(l+£A-gB)(l-fB-gB)+ 

+B(l-fB+gA)(l-fB-gB)-A(l+£A-gB(l-fB-gB)]=O.

Stąd, po wymnożeniu i dodaniu wyrazów podobnych w nawiasie kwadra

towym dochodzimy do

-2£AB+gA2-fA2+gB2-fB2+2gAB=0, 2AB(g-f)+B2(g-f)+A2(g-f)=0, 

(g-f)(A2+2AB+B2)=0, przy czym g=f

Oznacza, to że zawężamy nasze poszukiwania do punktów postaci (f,f).

dF
Wstawiając f za g do równania — = 0 dostajemy:

df
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A(l+fA-fB)(l-fB+fA)(l-fB-fB)+A(l+fA+fA)(l-fB+fA)(l-fB-fB)-

-B(l+£A+fA)(l+£A-ffl)(l-fB-fB)-B(l+£A.+fA)(l+fA-fB)(l-ffi+£A)=O.

Stąd

(l+£A-fB)[A(l+fA-fB)(l-2fB)+A(l+2£A)(l-2fB)-B(l+2fA)(l-2fB)-

B(l+2fA)(l+fA-fB)]=0.

Przypadek l+fA-fB=O daje /* =—-— (A^B). Wtedy jednak F(f*,f*)=O
B — A

■S;
i RGp(f ,f )=-l czyli w tej sytuacji w ogóle nie warto inwestować. Oznacza to, 

że

A(l+fA-fB)(l-2fB)+A(l+2fA)(l-2fB)-B(l+2fA)(l-2fB)-B(l+2£A)(l+fA- 

fB)=0.

Po uporządkowaniu dostajemy równanie kwadratowe:

f2(-8 A2B+8AB2)+(3 A2+3B2-10AB)f+2A-2B=0 (8.9)

2~ 2(-8A2B + 8AB2)

Badając znak ostatniego licznika pokażemy, że

3A2 + 3B2 -10AB < y/9A4 + 9B4 -10A2B2 +4AB3+4A3B (8.12)

Rzeczywiście, podnosząc obie strony nierówności (8.12) do kwadratu 

otrzymujemy nierówność równoważną

9A4+9B4+100 A2B2+18A2B2-60A3B-60AB3

< 9A4+9B4+10A2B2+4A3B+4AB3

Stąd 128A2B2 < 64A3B+64AB3, 2AB < A2+B2

A=9A4+9B4-10A2B2+4AB3+4A3B. Zauważmy, że A=(3A2-3B2)2+8A2B2

+4ABj+4A3B > 0, co prowadzi do dwóch pierwiastków:

~(3j42 +3B2 -10AB)->/9^4 +9^4 -10^2^2 + 4AB3 + 4^

2(-^2-g + 8Ag2)_________________(8.10 ; 8.11)
_ ~(3A2 +3B2 -10AB) + ^9A4+9B4 -1OA2B2 + 4AB3 + 4A3B
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oraz (A-B)2 >0 co dowodzi (8.12).

2 2Zajmijmy się teraz znakiem mianownika. Gdyby A<B to -8A B+8AB >0 i 

funkcja osiągałaby maksimum w punkcie fj<0, co oznacza, że w tej sytuacji nie 

warto byłoby inwestować nawet minimalnej kwoty w ryzykowne papiery warto

ściowe. Na szczęście, na mocy założenia, zachodzi nierówność A>B, dzięki któ

rej mianownik jest niniejszy od zera, a więc fi>0, zaś f2<0 na mocy (8.12). Po- 

zostaje więc rozwiązanie fj>0, w którym, jak za chwilę pokażemy, funkcja kwa

dratowa osiąga maksimum. Rzeczywiście, warunek f = g oznacza, że

dF J)F = dF(f,f)
df dg df

Z drugiej strony, analizując wykres funkcji stojącej po lewej stronie (8.9)

dF dFzauważamy, że — >0 dla f < fi (f bliskich fi) i — <0 dla f > fi co dowo- 
df df

dzi, że w punkcie (fi,fi) funkcja F(f,f) osiąga ekstremum(maksimum). Nie wy

korzystaliśmy jeszcze nierówności A-B < + , która okaże się być
313 "F 4

* 1 2 2 równoważna warunkowi: f * < -. Rzeczywiście, niech t=-8A B+8AB ,

u=3A2+3B2-10AB, w=2A-2B. Wtedy

o
1 <-<=>
2

-w-Va
t

<lo
u + -J&

-t
<!<=>« + VI < -t -u -1 >

<Z> u2 + 2tu +t2 > u2 - 4/w o 2u +1 < -4w o6A2+6B2- 20AB - 8A2B + 8AB2 < -8A + 8B

cFAA-Bj1 + 4{A-B)<4AB(\ + A-B)o A-B< 4AB(1 + A-B)
3A-3B + 4
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Uwaga 8.1. Gdy warunek A -B < nie jest spełniony, to wów

czas funkcja F(f,g) osiąga maksimum na brzegu obszaru

{(/,g) : 0 </,0 < g,0 </ + g < 1} .

Gdy g = 0,0 < f < 1 otrzymujemy F=(l +fA)"(l-fB) . Funkcja ta może osią

gać wartość największą w punktach: 0,1,—(——-) (o ile — (-—-) e
2 B A 2 B A

Analogicznie wygląda sprawa w sytuacji, gdy f = 0,0 < g < 1. Gdy g=-f+l i

0</<l otrzymujemy, żeF=(l+A)(l-B)(l-B+f(A+B))(l+A-f(A+B)).

Funkcja ta może osiągnąć wartość największą w punktach: 0; 0,5; 1. Zauważmy 

jeszcze, że F(0;0)=l, F(0;l)=F(l;0)=(l+A)2(l-B)2, F(0,5;0,5)=(l+A)(l+0,5(A- 

B))2(l-B).

W przypadku gdy B<1 mamy F(0,5;0,5)>F(l;0). Tak więc, gdy B<1 eks

tremum może być osiągane w punktach: (0;0), (0,5;0,5), (-(-—-),0 ) (o ile 
2 B A

-(-—-) g (0,1)).Oznacza to, że albo w ogóle nie inwestujemy, albo inwestuje-
2 B A 

my po połowie pieniędzy w każdy z walorów, albo ułamek -(-—-) w pierw-
2 B A

szy papier, a 0 w drugi (o ile -(-—-) e (0,1)).
2 B A

Twierdzenie 8,3. Niech a>0 oraz

- (3T2 + 3B2 -10 AB) - \l9A4 + 9B4 - 10A2B2 + 4TB3 + 4T3B
/ = 7 (A, B) = —--------------------- ------------------- ---------------------------

2(-8T2B + 8TB2)

Wówczas f*(aA,aB) = 2f*(A,B).
a

Dowód. Bezpośrednio z definicji f*(A,B) będziemy mieć



-99-

/*(o4,o5) =
-(3a2^2 +3ar2B2 -10crv4B)-V9a4A +9ćz4B4 -10g4^2B2 + 4gOlg3 +4aVt3ff

2(-8a3A2B + 8a3AB2)

-a2(3A2+3B2 -10 AB)-y/a4(9A4 + 9B4 -10A2B2 + 4A83 + 4/PB) _
'lai(-$A2B + $AB2) ~

- ćz2[(3^42 + 3B2 -10 AB) - ^(9 A4 + 9B4 - 10 J2B2 + 4^B3 + 4 J3B)J 

a3[2(-8A2B+ 8AB2)]

= — f * (A,B) .Jest to wynik analogiczny do (4.11). 
a

Przykład 8.1. A] = A2 = 2 i Bi = B2 = 1 (najczęściej spotykany przykład w 

książkach Vince'a).

Podstawiając do wzoru (8.8) otrzymujemy (f*,f*)=(0,23;0,23),czyli do

kładnie tyle samo, co w pracach Ralpha Vince’a. W tym konkretnym przypadku 

wyprowadzimy powyższy wynik w inny sposób. Mianowicie obliczenia kompu

terowe pokazują, że w tym przypadku funkcja posiada dokładnie jedno maksi

mum. Warunek Ai = A2 i Bi = B2 implikuje, że F(f,g) = F(g,f).Oznacza to, że 

wykres tej funkcji (pewna powierzchnia w R ) jest symetryczny do siebie 

względem płaszczyzny prostopadłej do płaszczyzny OFG i zawierającej prostą g 

= f. A skoro tak, to ekstremum musi istnieć w punkcie postaci (f,f). Na mocy 

definicji funkcji F(f,g) będziemy mieć

F(f,f) = (l+4f)(l+f)2(l-2f)=-8fł-14f3-3f+4f+l

Oznaczając prawą stronę ostatniej równości przez Fi(f), otrzymujemy

Fi(f) = -8^-14f3-3fMf+l i

F i(f) = -32f3-42f2-6f+4.

Przyrównując pochodną do zera i rozwiązując równanie dostajemy:
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2(f+l)(-l 6f2-5f+2) =0

Odrzucając f=-l rozpatrzmy równanie kwadratowe -lóf2-5f+2 = 0, które 

posiada dwa pierwiastki: fj « 0,23 i f2 takie, że -1 < f2 < 0. Tak więc miejscem 

podejrzanym o ekstremum jest punkt fj. Ponadto, dla f bliskich fi mamy:

F\(f) > 0 dla f < fi i F i(f) < 0 dla f > fb

Stąd funkcja Fi(f) osiąga w fi maksimum. Oznacza to, że funkcja F(f,g) 

osiąga w punkcie (0,23 ;0,23) swoje maksimum lokalne.

Przykład 8,2. Ai=A2=0,3 ; Bi=B2=0,25.

Podstawiając do wzoru (8.8) otrzymujemy f*=0,3307. Oznacza to, że w 

każdym z okresów będziemy w sumie inwestować 2*0,3307=0,6614 w obydwa 

papiery wartościowe. Dla porównania, podstawiając A=0,3 ; B=0,25 do wzoru 

(4.8) wnioskujemy, że inwestując tylko w jeden papier wartościowy należało 

użyć 0,3333 pieniędzy w każdym z okresów. Oznacza to, że na dwóch rynkach 

(w dwa papiery) należy zdecydowanie więcej inwestować w ryzykowne papiery 

wartościowe niż na jednym rynku (około 2 razy) . Po wtóre, okazało się, że f* + 

f*= 0,6614 > 0.4, czyli przekraczamy magiczną granicę 40%, która obowiązuje 

jako nieprzekraczalny limit na ilość kapitału, który fundusze emerytalne mogą 

przeznaczyć na kupno ryzykownych papierów wartościowych. Policzmy jeszcze 

RGp po dziesięciu okresach, otrzymując RGP (0,3307;0,3307) = 0,0862. Dla po

równania RGp (0,05 ; 0,35) = 0,0544,RGp (0,1 ; 0,3) = 0,0642, RGP (0,15 ; 0,25) 

= 0,0702,RGp (0,2 ; 0,2) = 0,0722. Stosowanie się do przepisu o 40% limicie (f 

+ g < 0,4) znacznie pogarsza wyniki inwestowania.

Przykład 8,3. Ai=A2=0,2 ; B]=B2=0,18.

Podstawiając do wzoru (8.8) otrzymujemy f*=0,277 tzn. w każdy z papie

rów należy inwestować 0,277 aktualnie posiadanych pieniędzy w każdym z 

okresów. Oznacza to, iż w sumie będzie inwestowane 0,554 w ryzykowne pa

piery wartościowe, a więc znów więcej niż 40% (inwestycja w jeden papier o 

parametrach A=0,2 ; B=0,18 zgodnie ze wzorem (4.8) wymagałaby zaangażo
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wania 0.278 aktualnie posiadanych środków). Policzmy stopy zwrotu po 10 

okresach, odpowiadające (f*,f*) oraz pięciu alokacjom kapitału przeznaczającym 

40% w ryzykowne papiery wartościowe.

RGp (0.277;0,277) = 0,0281, RGP (0,05;0,35) = 0,0176,

RGp (0,1 ;0,3) = 0,0222, RGP (0,15;0,25) = 0,025,

RGp (0,2;0,2) = 0,0259.

Widać, że w każdym z tych przypadków 40% limit powoduje obniżenie 

stopy zwrotu.

Przykład 8.4. Pewien inwestor chce zainwestować 1000 zł przez kolejne 3 

lata (okresy) na dwóch rynkach ryzykownych papierów wartościowych - 

pracujących niezależnie od siebie. Na każdym z nich są możliwe w każdym 

okresie 2 stany: stopa zysku A=l/3 i stopa straty B=l/4. Ile powinien 

zainwestować na każdym z nich? Wyprowadzić VAR.
*

Rozwiązanie. Podstawiając do wzoru (8.8) otrzymujemy f =0,491 tzn. na 

każdym z rynków w każdym okresie powinien inwestować 0,491 posiadanych w 

danej chwili pieniędzy. Oznacza to , że w każdym z okresów w sumie będzie 

zaangażowane 0,982 wszystkich jego pieniędzy, znacznie więcej niż 40%.

Podstawiając do wzorów (8.1), (8.2) otrzymujemy dane potrzebne do wyli

czenia VAR. Zostały one zebrane w tabelce.

Tabela 28. Stopy zwrotu i prawdopodobieństwa ich otrzymania.

Typ zdarzenia
A

■^(/q,£2,£3,£4) p

(3,0,0,0) 1,338 1/64

(2,1,0,0) 0,834 3/64

(2,0,1,0) 0,834 3/64
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Na podstawie tabeli 28 jesteśmy w stanie obliczyć wielkość narażoną na 

ryzyko czyli VAR (od kwoty 1000 zł).

(2,0,0,1) 0,329 3/64

(1,2,0,0) 0,438 3/64

(1,1,10) 0,438 6/64

(1,1,0,1) 0,042 6/64

(1,0,2,0) 0,438 3/64

(1,0,1,1) 0,042 6/64

(1,0,0,2) -0,244 3/64

(0,3,0,0) 0,128 1/64

(0,2,1,0) 0,128 3/64

(0,2,0,1) -0,182 3/64

(0,1,2,0) 0,128 3/64

(0,1,0,2) -0,407 3/64

(0,1,1,1) -0,182 6/64

(0,0,3,0) 0,128 1/64

(0,0,2,1) -0,182 3/64

(0,0,1,2) -0,407 3/64

(0,0,0,3) -0,570 1/64

Tabela 29 .Wprowadzenie VAR

Poziom ufności VAR (zł)

100% -570

98,4% -407
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89% -244

84,3% -182

65,9% 42

47,1% 128

34,6% 329

29,9% 438

11,1% 834

1,6% 1338

A więc z prawdopodobieństwem 0,984 nie stracimy przez trzy lata więcej 

niż 407zł, z prawdopodobieństwem 0,89 nie stracimy więcej niż 244zł itp.

Tabela 30. Model inwestowania na 2 rynkach ryzykownych; optymalne 

udziały f, g i funkcji RGP, G dla różnych wartości parametru Aj. Stałe wynoszą: 

n = 10; Bi = 0,4; A2 = 0,35;

B2 = 0,25; p = 0,5.
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A1 f 9 f+9 RG..(f,g) G(f,g)
0,4 0,0000 0,5714 0,5714 0,1514 0,0142

0,45 0,1352 0,5696 0,7048 0,1709 0,0159
0,5 0,2435 0,5650 0,8085 0,2258 0,0203

0,55 0,3323 0,5585 0,8908 0,3015 0,0267
0,6 0,4066 0,5510 0,9576 0,4052 0,0346

0,65 0,4667 0,5333 1,0000 0,5294 0,0434
0,7 0,5105 0,4895 1,0000 0,6760 0,0530

-»-g 
f+g

-x-RGp(f,g) 
G(f,g)
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Tabela 31.Model inwestowania na 2 rynkach ryzykownych; optymalne 

udziały f, g i funkcji RGP, G dla różnych wartości parametru Ab Stałe wynoszą: 

n = 10; Bi = 0,25; A2 = 0,35, B2 = 0,25; p = 0,5.

A1 f g f+g RGr(f,g) G(f,g)
0,25 0,0000 0,5714 0,5714 0,1514 0,0142

0,275 0,1769 0,5702 0,7472 0,1964 0,0153
0,3 0,3245 0,5671 0,8916 0,1987 0,0183

0,325 0,4433 0,5567 1,0000 0,2515 0,0227
0,35 0,5000 0,5000 1,0000 0,3165 0,0279

0,375 0,5523 0,4477 1,0000 0,3909 0,0335
0,4 0,6005 0,3995 1,0000 0,4747 0,0396

0,425 0,6450 0,3550 1,0000 0,5683 0,0460
0,45 0,6862 0,3138 1,0000 0,6719 0,0527

1,2000
1,0000
0,8000
0,6000
0,4000
0,2000
0,0000

-■-g 
f+g

^-RG/f.g)
—G(f,g)
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Tabela 32.Model inwestowania na 2 rynkach ryzykownych; n = 10. Opty

malne wartości f, g, RGP, G przy różnych B2.

B1=0,4A2=0,3 B2=0,3
A1 f1 RG,(f,g)1 G(f,g)1 RGj[02;02)
0,400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0492
0,425 0,0735 0,0000 0,0031 0,0005 -0,0270
0,450 0,1389 0,0000 0,0175 0,0017 -0,0004
0,475 0,1974 0,0000 0,0376 0,0037 0,0181
0,500 0,2500 0,0000 0,0641 0,0062 0,0424
0,525 0,2976 0,0000 0,0965 0,0093 0,0664
0,550 0,3409 0,0000 0,1345 0,0127 0,0908
0,575 0,3804 0,0000 0,1779 0,0165 0,1157
0,600 0,4167 0,0000 0,2264 0,0206 0,1410

B1=0,4 A2=0,3 B2=0,25
A1 f2 g2 RGP(f,g)2 G(f,g)2 RG/02;02)
0,400 0,0000 0,3333 0,0424 0,0042 0,0028
0,425 0,0729 0,3330 0,0471 0,0046 0,0262
0,450 0,1378 0,3322 0,0604 0,0059 0,0500
0,475 0,1958 0,3310 0,0812 0,0078 0,0743
0,500 0,2480 0,3294 0,1086 0,0104 0,0990
0,525 0,2953 0,3275 0,1421 0,0134 1,0000
0,550 0,3383 0,3254 0,1814 0,0168 0,1497
0,575 0,3776 0,3232 0,2257 0,0206 0,1758
0,600 0,4136 0,3208 0,2763 0,0247 0,2023

B1=0,4A2=0,3 B2=0,2
A1 f3 g3 RGXf,g)3 G(f,g)3 RG^02;02)
0,400 0,0000 0,8333 0,2264 0,0206 0,0571
0,425 0,0707 0,8327 0,2319 0,0211 0,0816
0,450 0,1336 0,8308 0,2470 0,0223 0,1066
0,475 0,1860 0,8140 0,2706 0,0242 0,1320
0,500 0,2272 0,7728 0,3007 0,0266 0,1579
0,525 0,2654 0,7346 0,3365 0,0294 0,1843
0,550 0,3100 0,6990 0,3785 0,0326 0,2111
0,575 0,3342 0,6658 0,4243 0,0360 0,2385
0,600 0,3651 0,6349 0,4768 0,0398 0,2663

W tabelkach umieszczono optymalne wartości ułamków f i g (a także od

powiadające im optymalne RGP i G) przy różnych wartościach parametrów Aj i 

B2 (a stałych Bi i A2). Łatwo zauważyć, że w wielu przypadkach suma optymal

nych f i g przekracza 0,4, a więc przewidywany limit. W ostatnich kolumnach 

dla porównania wyliczono RGP (0,2;0,2).I znów widzimy, że w każdym z przy

padków optymalne RGP jest większe od RGP (0,2;0,2).Oznacza to mniejszy do

chód dla klientów funduszy emerytalnych, czyli nas wszystkich, tylko z powodu 

przepisów krępujących optymalną alokację kapitału.
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Aneks

program leszek;

Uses ort;
var dane:array[1..100] of real;

ila, ilb,p,q£ai,bi.Teal;. 
n^n£k£mteger;
function pierw(x,y:real):real; 

begin
pierw;exp(( l/y)*ln(x))

end;
begin

clrscr;
write('Hosc danych='); 
eadln(n);
for i:=l to n do

begin
writef dana',i,'=');
readln(dane[i])

end;
ila:=l;
ilb:=l;
for i:=l to n do

begin
if dane[i]<0 then begin
1 :=1+1; ilb:=ilb*(l+dane[i]); 

end;
if dane[i]>0 then begin 
k:=k+l; ila:=ila*(l+dane[i]); 

end; 
end;

m:=n-k-l; 
ai:=pierw(ila,k)-l; 
bi:=pierw(ilb,l)-l 
p:=(k+m/2)/n; 
q:=(l+m/2)/n; 
f:=(p/bi)-(q/ai); 
if f<0 then f:=0;



writeln('f=',f:6:4);


