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1. Wst p
Problem optymalizacji portfela papierów warto ciowych jest jednym z wa niejszych
zagadnie

w teorii i praktyce działalno ci finansowych. W pionierskiej pracy Markowitza [3]

zagadnienie portfelowe rozwi zano z uwzgl dnieniem niepewno ci informacji wst pnych (ceny akcji
oraz ich dochodowo ci) za pomoc metod teorii prawdopodobie stwa, przy tym parametry niepewne
przedstawione zostały w postaci g sto ci zmiennych losowych. Powa nym uproszczeniem realnej
sytuacji u ywanym w ramach klasycznego podej cia jest rozpatrywanie tylko jednego kryterium.
Zakładano, e inwestor ma na celu minimalizacj np. ryzyka przy gwarantowanym poziomie dochodu
lub przeciwnie maksymalizacj dochodu przy ograniczonym poziomie ryzyka. Jednak w praktyce,
mo liwo ci tego bardzo atrakcyjnego z teoretycznego punktu widzenia podej cia s ograniczone
wła nie natur rynku finansowego. Jak udowodnili czołowi ameryka scy specjali ci w tej dziedzinie
[18],

główne

zało enie

teorii

Markowitza

o

wyst powaniu

normalnych

rozkładów

prawdopodobie stwa opisuj cych parametry finansowe, najcz ciej nie zdarza si w praktyce. Oprócz
tego rozkłady prawdopodobie stw nie s stałe, z czego wynika ze trudno przewidywa ich formy,
je eli chodzi o planowanie przyszłego portfela. Wymienione problemy zastały w du ej mierze
rozwi zane wraz z pojawieniem si teorii zbiorów rozmytych [19]. Dzi mo na przytoczy cały szereg
prac w tej dziedzinie [1]-[5], [8], [11]-[13]. Główn zalet podej cia rozmytego jest mo liwo
zmiany g sto ci prawdopodobie stwa parametrów finansowych przez odpowiednie dobranie funkcji
przynale no ci zbiorów rozmytych, co pozwala na uwzgl dnienie dowolnej struktury danych
otrzymanych w trakcie bada statystycznych rynku papierów warto ciowych. Hipoteza normalno ci
rozkładów prawdopodobie stw nie jest ju

potrzebna, dodatkow

zalet

jest tak e mo liwo

wykorzystania wiedzy, do wiadczenia i intuicji ekspertów do opisania funkcji przynale no ci. Prawie
wszystkie wymienione powy ej prace, redukuj sformułowane w sposób rozmyty zagadnienie do
szeregu zwi zanych mi dzy sob

problemów programowania liniowego. Przy tym u ywane s

ró nego rodzaju aproksymacje liniowe funkcji przynale no ci opisuj cych parametry finansowe, co
mo na rozpatrywa

jako powa ne ograniczenie, ze wzgl du na to,

przynale no ci otrzymane w trakcie bada

e rzeczywiste funkcje

statystycznych rynku finansowego mog mie bardzo

skomplikowane formy. Tylko w [13] problem portfelowy sformułowany został jako zagadnienie
programowania nieliniowego. Warto zaznaczy , e wszystkie wymienione powy ej podej cia oparte
na metodach teorii zbiorów rozmytych , na laduj w pewnym sensie ideologi klasycznego podej cia

Markowitza, poniewa
minimalizowa

wyodr bniaj

tylko jedno kryterium , które trzeba maksymalizowa lub

w zale no ci od sytuacji. Wynika z tego,

e istniej ce podej cia do problemu

portfelowego w ramach teorii zbiorów rozmytych s w gruncie rzeczy jednokryterialne.
Jednak wielokryterialno

problemu portfelowego odnotowana została jeszcze na poziome

merytorycznym przez specjalistów z dziedziny finansów [7], [8], [9], [10].
W przedstawianym

artykule zagadnienie optymalizacji portfela sformułowane zostało w

formie zagadnienia wielokryterialnego , nieliniowego, rozmytego programowania. Uwzgl dniono
rywalizuj ce lokalne kryteria maksymalizacji zysku i minimalizacji ryzyka. W trakcie realizacji
algorytmu

numerycznego

realizuj cego

proponowan

metod

u ywamy

oryginalnego

probabilistycznego podej cia do porównywania liczb rozmytych.
2. Narz dzia matematyczne.
Poniewa w ramach proponowanego podej cia u ywamy bezpo rednio operacji na liczbach
rozmytych , poni ej przedstawione zostały podstawowe poj cia z teorii zbiorów rozmytych.
Zbiór rozmyty A mo emy zdefiniowa jako:

A = {( x, µ A ( x )) : x ∈ X , µ A ( x ) ∈ [0,1]},
gdzie µ A : X → [0,1] jest funkcj przynale no ci elementów X do zbioru A.
Funkcja przynale no ci stanowi uogólnienie funkcji charakterystycznej, zbiór rozmyty za

–

uogólnienie zbioru zwykłego.
Najbardziej konstruktywnym podej ciem do implementacji arytmetyki rozmytych przedziałów jest
podej cie oparte na reprezentacji przedziału rozmytego za pomoc

A=

- przekrojów .

αA ,

gdzie Aα jest przedziałem {x: µA (x)≥α }, α Aα jest przedziałem rozmytym {( x,α): x∈ Aα }.
Niech A i B b d rozmytymi przedziałami. Zostało udowodnione, e wszystkie operacje na tych
rozmytych przedziałach mog

zosta

sprowadzone do operacji na przedziałach ostrych

odpowiadaj cych - przekrojom:

( A @ B )α

= Aα @ Bα

Z tego powodu problemy arytmetyki przedziałów rozmytych mo na zredukowa

do problemu

arytmetyki ostrych przedziałów.
W przypadku prezentacji liczby rozmytej w postaci α- przekrojów, która opiera si o liczby
przedziałowe, nale y przedstawi podstawowe poj cia dotycz ce arytmetyki przedziałowej.
Istnieje kilka definicji arytmetyki przedziałowej, ale udowodniono, e przy zastosowaniu ich
w praktycznych aplikacjach tak zwana forma „naiwna” jest form najlepsz . Według tego, je li
= [a1, a2] i

= [b1, b2] s przedziałami, wtedy

Z = @ ={ z=x@y, ∀x ∈ A, ∀y ∈ B }.

Bezpo redni konsekwencj powy ej definicji s nast puj ce wyra enia:
+ =[a1+b1, b2+b2],

- =[a1-b2, a2-b1],

· =[min(a1·b1, a2· b2, a1·b2, a2·b1), max(a1·b1, a2· b2, a1·b2, a2·b1)],
/ =[a1, a2] · [1/b2, 1/b1]
Oczywi cie istnieje wiele wewn trznych problemów stosowanej analizy przedziałowej, np.
dzielenie przez przedział zawieraj cy zero, ale generalnie mo e by ona rozwa ana jako dobre
narz dzie matematyczne dla modelowania i podejmowania decyzji w warunkach niepewno ci.
Poniewa

zało one zostało,

e liczba rozmyta reprezentowana b dzie przez zbiór jej

α-

przekrojów, które s w gruncie rzeczy, zborem zwykłych przedziałów, mo na wi c u y arytmetyki
przedziałowej, by rozwi za problem porz dkowania przedziałów rozmytych.
Kluczowym problemem w zagadnieniach optymalizacji rozmyto - przedziałowych jest porównywanie
liczb lub przedziałów rozmytych. Oczywistym jest, e w ramach opisanego powy ej podej cia
problem porównywania przedziałów rozmytych redukuje si do porównywania przedziałów ostrych.
Nale y zaznaczy , e porównywanie przedziałów jest problemem bardzo kontrowersyjnym. Istniej
dziesi tki podej

do formułowania tej procedury, ale b dziemy u ywali podej cia probabilistycznego,

proponowanego w pracach [16] i [17]. Zalet
podstawowego zało enia,

tego podej cia jest u ywanie tylko jednego

e przedział jest przedziałem stałej g sto ci zmiennej losowej . Na

podstawie tego, bez dodatkowych przypuszcze , w pracach [16] i [17] udało si otrzyma kompletny
zbiór wzorów dla prawdopodobie stwa nierówno ci P(A<B) i równo ci P(A=B) przedziałów ostrych i
rozmytych oraz przedziałów i liczb rzeczywistych. Jednak zaproponowana w [16] i [17] metoda
pozwala tylko na ocen prawdopodobie stwa np. e B>A przy tym nie uwzgl dnia ona w sposób
jawny stosunków szeroko ci porównywanych przedziałów, które maj dla nas powa ne znaczenie.
Rzeczywi cie je eli chcemy maksymalizowa rozmyto - przedziałowy dochód sumaryczny portfela
inwestycji, jednocze nie chcieliby my zmniejszy ryzyko finansowe przedstawione bezpo rednio po
przez szeroko ci przedziałów w punkcie optimum tzn. e w trakcie realizacji algorytmu numerycznego
na ka dym jego kroku chcieliby my zwi kszy

prawdopodobie stwo wzrostu otrzymanej

przedziałowej/rozmyto przedziałowej warto ci dochodu przy jednoczesnym zmniejszeniu szeroko ci
reprezentuj cego j przedziału.
Dlatego proponujemy dwu-kryterialne podej cie dla porównywania przedziałów ostrych i
rozmytych w zagadnieniach optymalizacji w warunkach niepewno ci ( ryzyka ).
Pierwsze kryterium lokalne mo e zosta wyra one przez funkcj
wi kszego przedziału) przedstawion

przydatno ci (dla problemu wyboru

na rys. 1. Zgodnie z tym kryterium, im wi ksze jest

prawdopodobie stwo A>B, tym wi ksza warto

funkcji kryterialnej µ p (P(A>B)). Analogicznie dla

przedziału B.
W ogólnym przypadku, mo na zapisa te kryteria jako:

µ p (P(A>B)), µ p ( P(A=B)), µ p ( P(A<B)),
µ p ( P(A>B)),
µ p ( P(A=B)), 1
µ p (P(A<B)),

0

P(A>B) , P(A=B) , P(A<B)

Rys. 1. Kryterium u yteczno ci dla prawdopodobie stwa P(A>B) i P(A<B) i P(A=B)
Drugie kryterium, zwi zane z ocen ryzyka, mo e zosta przedstawione przez stosunek szeroko ci
porównywanych przedziałów jak na Rys. 2.
W przypadku ogólnym, mo na kryterium to zapisa w nast puj cej postaci:

µw (xA ) = 1− xA

, gdzie

µ w ( xB ) = 1 − xB

, gdzie

Jasnym jest, e warto

xA =
xB =

WA
max(W A ,WB )

WB
max(W A ,WB )

kryterium jest tym wi ksza, im mniejsza szeroko

ocenianego przedziału,

wzgl dem szeroko ci przedziału, z którym go porównujmy. W praktyce, dla przedziału szerszego
warto

kryterium wynosi 0. Je eli np. porównujemy przedziały, A i B, i okazuje si , e przedział B

jest szerszy, wówczas w xB w mianowniku i liczniku wyst puje ta sama warto , co daje wynik równy
1, w ten sposób kryterium µ w ( x B ) = 1 − 1 = 0 , natomiast w przeciwnym wypadku kryterium

µ w ( x A ) =0. Dla przedziału o mniejszej szeroko ci, warto

kryterium jest tym wi ksza im wi ksza

jest ró nica szeroko ci pomi dzy przedziałami. Je li przedział w szy ma szeroko

równ 0, warto

kryterium dla tego przedziału wynosi 1. W przypadku, kiedy oba przedziały maj szeroko

równ 0,

czyli s zdegenerowane, rozs dnym wydaje si przyj cie dla obu przedziałów warto ci tego kryterium
równej 0, co wyeliminuje z oceny kryterium ryzyka, które traci w tym momencie swój sens.

µ w (x)
1

0

x

Rys. 2. Kryterium u yteczno ci dla wzgl dnej szeroko ci przedziałów

Mamy dwa kryteria lokalne, które w praktyce zawsze zachowuj si

kontrowersyjnie , poniewa

otrzymanie wi kszego zysku, bardziej prawdopodobne jest przy odpowiednim zwi kszeniu ryzyka.
Dlatego te

wprowadzamy współczynniki wzgl dnej wa no ci kryteriów rp, rw charakteryzuj ce

odpowiednio preferencje dycydenta, co do rentowno ci i ryzyka. Współczynniki te musz spełnia
ogólnie przyj te ograniczenie
(rp + rw )/2=1.
Maj c

okre lone

dla

problemu

optymalnej

selekcji

portfela

lokalne

kryteria

prawdopodobie stwa i ryzyka oraz współczynniki ich wzgl dnej wa no ci mo na skonstruowa
globalne kryteria umo liwiaj ce porównanie przedziałów, za pomoc

najcz ciej u ywanego

addytywnego sposobu agregowania:

D

A<B

( A, B ) =

1
⋅ (rp µ
2

D

A> B

( A, B ) =

1
⋅ (rp µ
2

p

( P ( A < B )) + r w µ

w

( P ( A > B )) + r w µ

( x A ))

(1),

( x B ))

(2),

D A = B ( A , B ) = max( D ' A = B ( A , B ), D ' ' A = B ( A , B ))

(3)

p

w

gdzie:

D 'A=B ( A, B ) =

D ''A=B ( A, B ) =

1
⋅ (rp µ
2

p

1
⋅ (rp µ
2

( P ( A = B )) + r w µ
p

w

( P ( A = B )) + r w µ

( x A ))
w

( x B ))

Przedstawione powy ej kryteria wymagaj kilku słów komentarza.
Pierwsze kryterium globalne D A< B ( A, B ) dotyczy sytuacji w której, sprawdzamy spełnienie warunku
A

<

B.

Wyst puj

tu

dwa

prawdopodobie stwo przypadku

kryteria

lokalne

µ p -odpowiadaj ce za zysk, okre laj ce

e B>A, oraz µ w -odpowiadaj ce za ryzyko, czyli dotycz ce

szeroko ci przedziałów A i B. Drugie kryterium globalne D A> B ( A, B ) dotyczy sytuacji dokładnie
przeciwnej do opisanej powy ej, a wi c przypadku gdy A > B. Trzecie kryterium globalne dotyczy
sytuacji gdy A=B. Kryterium to składa si

z dwóch podkryteriów globalnych: D ' A= B ( A, B) i

D ' ' A= B ( A, B ) , równe jest temu podkryterium, które jest wi ksze. Podkryteria

D ' A= B ( A, B ) i

D ' ' A= B ( A, B ) skonstruowane s na tej samej zasadzie jak kryterium globalne pierwsze i drugie, czyli
z dwóch kryteriów lokalnych.
3. Metoda rozmyta optymalizacji portfela papierów warto ciowych

Sformułujemy zadanie optymalizacji portfela jako uogólnienie klasycznego podej cia
Rozmyty dochód sumaryczny portfela:
n

Fˆ =

j =1

gdzie:

x j ⋅ Cˆ j

(4)

F̂ – rozmyto- przedziałowy dochód portfela ; xj – udział akcji j w portfelu ( liczba

rzeczywista);

Ĉ j – rozmyto- przedziałowa stopa zysku z j akcji .
Jednocze nie b dziemy u ywa standardowego ograniczenia :
n
j =1

xj =1

(5)

Oczywi cie problem polega na maksymalizacji dochodu F̂ w sensie opisanego w rozdziale 2
podej cia probabilistycznego przy jednoczesnym wypełnieniu kryterium minimalizacji ryzyka , czyli
minimalizacji szeroko ci F̂ . Dlatego w zgodzie z wynikami z rozdziału 2 metoda numeryczna dwu
kryterialnej maksymalizacji F̂ z uwzgl dnieniem wzorów (1)-(3) mo e by

przedstawiona jako

stopniowe (krok po kroku) maksymalizowanie globalnego kryterium maj cego posta :

DFˆ

ˆ
k < Fk +1

1
( Fˆk , Fˆk +1 ) = ⋅ (rp µ p ( P( Fˆk < Fˆk +1 )) + rw µ w ( x Fˆ ))
k
2

gdzie: k- numer poszczególnych kroków przej
(patrz wyra enie (4)) w kroku k,
x Fˆ =
k

W Fˆ

k

max( W Fˆ , W Fˆ )
k

,

WFˆ

k

algorytmu, F̂ k- dochód rozmyto- przedziałowy

µ w ( x Fˆ ) = 1 − xFˆ
k

-szeroko

(6)

k

- kryterium lokalne odpowiadaj ce za ryzyko,

przedziału funkcji F w kroku k,

WFˆ

k +1

-szeroko

k +1

przedziału funkcji F w kroku k+1,

µp (P(Fˆk < Fˆk +1))

- kryterium lokalne odpowiadaj ce za zysk.

W celu realizacji algorytmu numerycznego opracowane zostało rozmyto - przedziałowe
rozszerzenie algorytmu bezpo redniego poszukiwania losowego [15]. Do tego algorytmu została
wprowadzona dodatkowa metoda losowego wyboru wektora x=(x1,x2,…,xn) umo liwiaj ca spełnienie
ograniczenia (5), z okre lon

dokładno ci ε, na ka dym kroku algorytmu. Wszystkie operacje

rozmyto przedziałowe w tym operacja porównywania przedziałów rozmytych opracowane zostały za
pomoc programowania obiektowego.
4.Przykład dwu-kryterialnej, rozmytej optymalizacji portfela pi ciu akcji.
W celu porównywania rezultatów otrzymanych za pomoc proponowanego podej cia z wynikami
innych autorów, u yli my przykładu dokładnie przedstawionego w [4]. W tej pracy rozpatrywano
przykład portfela składaj cego si z pi ciu rodzajów papierów warto ciowych, przewidywane zyski
opisane s funkcjami przynale no ci podobnymi do normalnych rozkładów Gaussa (patrz Rys. 3)

Rys. 3 Rozmyto-przedziałowe warto ci oczekiwanego zysku z akcji C1,C2,C3,C4,C5, [4]
Zgodnie z metodologi opisan w rozdziale 2, przedstawione powy ej funkcje przynale no ci zostały
przekształcone w odpowiednie zbiory -przekrojów po czym zastosowano procedur optymalizacji
opisan

w rozdziale 3. W tabeli 1, przedstawione zostały wyniki otrzymane dla ró nych

współczynników wzgl dnej wa no ci kryteriów maksymalizacji zysku i minimalizacji ryzyka . Nale y
zaznaczy ,

e w trakcie zmiany warto ci tych współczynników otrzymano (jako przypadki

szczegółowe) wszystkie rezultaty przedstawione w pracy [4],

wynikaj ce

z najbardziej

renomowanych jednokryterialnych metod : Markowitza, Kataoki, minimalnego ryzyka, minimalizacji
rozpi to ci, fraktalnych, „Modality model”, „Minimax regret model”.

Tabela1.Uzyskane wyniki

Współczynnik
wzgl dnej
wa no ci
zysku rp

Współczynnik
wzgl dnej
wa no ci ryzyka
rw

2

0

x1

x2

x3

x4

x5

1

0

0

0

0

0,5971

1,4029

0,70

0,30

0

0

0

0,5970

1,4030

0,6

0,4

0

0

0

0,5969

1,4031

0,44

0,56

0

0

0

0,5968

1,4032

0,23

0,77

0

0

0

0,5960

1,4040

0

1

0

0

0

0,4000

1,6000

0

0,99

0

0

0

0,2620

1,7380

0

0,9224

0

0,0685

0

0,2600

1,7400

0

0,35

0

0,64

0

0,2500

1,7500

0

0

0

0,99

0

0,2420

1,7580

0

0

0

0,76

0,23

0,2400

1,7600

0

0

0

0,18

0,82

0,2300

1,7700

0

0

0

0

0,99

Przeanalizujmy otrzymane wyniki.
W kolumnie pierwszej znajduj si zmniejszaj ce si współczynniki wzgl dnej wa no ci
zysku, pocz wszy od 2 do 0. W kolumnie drugiej odpowiadaj ce współczynnikom wzgl dnej
wa no ci zysku, współczynniki wzgl dnej wa no ci ryzyka, spełniaj ce zasad (rp + rw)/2=1.
Zmniejszenie współczynnika wzgl dnej wa no ci zysku oznacza zwi kszenie współczynnika ryzyka.
W kolumnie 3- 7 umieszczone s warto ci udziału poszczególnych rodzajów akcji w portfelu X1-X5, s
to konkretne warto ci liczbowe. Przy czym udział xi dotyczy akcji Ci , i=1,…,5. Rodzaje
poszczególnych akcji umieszczone s (patrz c od lewej do prawej) od tych z najwi kszym
oczekiwanym rednim zyskiem ( i najwi kszym ryzykiem ) do tych z najmniejszym zyskiem (i
najmniejszym ryzykiem). Analizuj c powy sze wyniki wyra nie wida , e wraz ze zwi kszeniem
współczynnika wa no ci ryzyka do portfela akcji zostaj wybierane akcje z mniejszym oczekiwanym
rednim zyskiem.
Przyjrzyjmy si

uwa niej uzyskanym wynikom. Dla współczynnika wzgl dnej wa no ci

zysku równego 2 do portfela akcji wybierany jest pierwszy rodzaj akcji C1.
Dla współczynnika wzgl dnej wa no ci zysku równego 0,5960 do portfela akcji wybrany
został tylko C2- rodzaj akcji. Sytuacja ta odpowiada wynikowi uzyskanemu przy zastosowaniu modelu
fraktalnego (patrz [4]).
Przeanalizujmy

wyniki

uzyskane

dla

współczynników

wzgl dnej

wa no ci

zysku

zmieniaj cych si od 0,5971 do 0,5968 wówczas do portfela akcji wybierane s akcje typu C1 i C2.
Wraz ze zmian

układów rang zmieniaj

si

proporcje wzi tych do portfela akcji. Wraz ze

zmniejszaniem współczynnika wzgl dnej wa no ci zysku wybierana jest wi ksza ilo
Jest to jak najbardziej zrozumiałe i oczywiste. Akcje typu C2 charakteryzuj

akcji typu C2.
si

mniejszym

oczekiwanym rednim zyskiem, a wi c przy zmniejszaniu współczynnika wzgl dnej wa no ci zysku
wybierana jest wi ksza ilo
Podobn

sytuacj

tych wła nie akcji.
obserwujemy

dla

współczynników

wzgl dnej

wa no ci

zysku

zmieniaj cych si od 0,262 do 0,26. W tym wypadku do portfela akcji wybrane zostały dwa typy
akcji: akcje typu C2 i akcje typu C4. Tak jak poprzednio wraz ze zmian układów współczynników
wzgl dnych wa no ci kryteriów zmieniaj si proporcje wybranych do portfela akcji. Co ciekawe
wynik uzyskany dla współczynnika wa no ci zysku równego 0,26, odpowiada rezultatowi
uzyskanemu przy zastosowaniu modelu minimalizacji rozpi to ci (patrz [4]).
Obserwuj c wyniki uzyskane przy dwukryterialnym podej ciu rozmytym, a zgromadzone w
tabeli 1, mo na zauwa y , e akcje typu C3 nigdy nie s brane do portfela akcji. Dzieje si tak ze
wzgl du na to e przegrywaj one w rywalizacji z akcjami typu C2- które to charakteryzuj si
wi kszym rednim oczekiwanym zyskiem, a przy tym charakteryzuj si taka sam niepewno ci co
akcje typu C3 .
5. Uwagi ko cowe
Proponowane podej cie do wielokryterialnej, rozmytej, nieliniowej optymalizacji portfela
papierów warto ciowych zrealizowane zostało za pomoc oryginalnej metody numerycznej opartej na
dwu - kryterialnym podej ciu do porównywania przedziałów ostrych i rozmytych. Wprowadzone
operacje matematyczne realizowane s za pomoc programowania obiektowego. Opracowana metoda
sprawdzona została na przykładzie optymalizacji portfela papierów warto ciowych składaj cego si z
pi ciu akcji. Udowodniono ze podej cie wielokryterialne do optymalizacji portfela jest uogólnieniem
wszystkich najbardziej renomowanych metod optymalizacji portfela jednokryterialnego , przy tym
rezultaty otrzymane w oparciu o przedstawione podej cie s szczególnymi przypadkami realizacji
zagadnienia wielokryterialnego dla konkretnie wybranych współczynników wzgl dnej wa no ci
kryteriów lokalnych , maksymalizacji zysku i minimalizacji ryzyka. Podej cie wielokryterialne nie
tylko uogólnia podej cie klasyczne ale wyra nie lepiej odzwierciedla natur problemu optymalizacji
portfela papierów warto ciowych .
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