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Finančna orodja v MATLAB-u
POVZETEK
Pri finančni analizi se pogosto srečujemo z velikimi množicami števil. Matrike in matrične funkcije
so najbolj učinkovit način pri analizi množic števil in njihovih relacij. Program, primeren za delo z
velikim obsegom podatkov, ki jih lahko podamo v matrikah, je MATLAB. Ta vključuje tudi paket
'Financial Toolbox', ki nam omogoča delo s finančnimi funkcijami. V delu diplomskega seminarja je ta
paket podrobno predstavljen, finančne funkcije pa so opisane in uporabljene na praktičnih primerih.
V prvem delu diplome so predstavljene Matlabove operacije za delo z matrikami, kot so
transponiranje, seštevanje, odštevanje, množenje, reševanje sistemov linearnih enačb, itd. V
nadaljevanju so podrobneje razložene finančne funkcije, ki so vgrajene v MATLAB. To so funkcije za
izračun obrestnih mer, določanje datumov, risanje grafov s finančnimi podatki, analizo in vrednotenje
denarnih tokov, vrednotenje obveznic ter vrednotenje izvedenih finančnih inštrumentov. Na koncu
so predstavljene še osnovne funkcije za analiziranje portfeljev skupaj s praktičnimi primeri.
Programski paket 'Financial Toolbox' nam torej omogoča delo z velikimi količinami finančnih
podatkov in nam zaradi hitrega operiranja z matrikami precej skrajša proces dela.

Financial Toolbox in MATLAB
ABSTRACT
Many financial analysis procedures involve large sets of numbers. Matrices and matrix functions
are the most efficient ways to analyze sets of numbers and their relationships. A program that works
efficiently with large sets of numbers is matrix-oriented MATLAB software that has an extra toolbox
for financial analysis called 'Financial Toolbox'. In this work several financial functions are presented
and used on practical examples.
The first part describes matrix creation and matrix operations supported by MATLAB (transposing,
adding, subtracting, multiplying, solving linear equations, etc.). Furthermore, financial functions built
in MATLAB are presented. These are the functions for handling and converting dates, calculating
interest rates, charting financial data, calculating present and future value, pricing and computing
yields for bonds, pricing and analyizing equity derivatives, etc. We conclude with portfolio analysis
and some practical examples.
MATLAB software allows us to work with large sets of financial data. Fast operations with
matrices shorten the whole process of work.

JEL Class. (June 2011): G0
Ključne besede: MATLAB, finančna orodja, matrika, obveznica, vrednostni papir, opcija, sedanja
vrednost, prihodnja vrednost, anuiteta, portfelj, Black-Scholesov model, binomski model, tveganost,
donosnost, obrestna mera
Keywords: MATLAB, financial toolbox, matrix, bond, asset, option, present value, future value,
annuity, portfolio, Black-Scholes model, binomial model, risk, return, yield, interes trate, rate of
return
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UVOD
MOTIVACIJA ZA UPORABO MATLAB-a
Večji del finančnih problemov danes ne znamo rešiti na pamet samo s svinčnikom in listom papirja
ali pa je tako delo časovno preveč zahtevno, zato si pomagamo s kakšnim računalniškim programom.
Pri finančni analizi delamo z velikimi množicami števil. Kot primer lahko naredimo portfelj različnih
delnic z različnimi vrednostmi in različnimi donosnostmi. Za računanje s takimi objekti in njihovimi
relacijami pa je uporaba matrik in matričnih funkcij najlažji in najbolj enostaven način. Zato
potrebujemo primerno orodje, ki zna računati z matrikami hitro in enostavno.
Program, primeren za delo z matrikami, je MATLAB, ki ima tudi zelo dober paket s finančnimi
orodji – 'Financial Toolbox'. V diplomi bo ta paket predstavljen in obrazložen na konkretnih primerih.
V MATLAB-u so vse spremenljivke numerične. Osnovni objekti v MATLAB-u so matrike velikosti
m×n, kjer je m število vrstic in n število stolpcev. Vrstični vektor je matrika velikosti 1×n, stolpčni
vektor pa matrika velikosti m×1. Skalarje MATLAB obravnava kot matrike velikosti 1×1. Poglejmo si
nekaj primerov uporabe matrik v MATLAB-u:
Primer matrike dveh različnih kuponskih obveznic (vrstice). V prvem stolpcu je podana nominalna
vrednost obveznic, v drugem kuponska obrestna mera, v zadnjem pa kolikokrat letno so izplačani
kuponi.

Primer zapisa vektorja: prva številka je investicija, ostale pa so pričakovani denarni tokovi.

Matrike lahko razširimo tako, da uporabimo manjše vektorje ali matrike kot elemente. Dodajmo
prejšnji matriki še eno obveznico z neko nominalno obrestno mero, kuponsko obrestno mero in
frekvenco izplačil kuponov. Nato pa v prvi stolpec dodajmo še vektor cen za vsako od teh obveznic.
Dobimo večjo matriko, ki je prikazana na desni sliki.
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UPORABA MATRIK V MATLAB-u
TRANSPONIRANJE
Včasih so matrike v neprimerni obliki za neko operacijo in jih moramo transponirati, torej
zamenjati vrstice in stolpce. Za to operacijo uporabimo simbol '.

SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE MATRIK
Seštevanje in odštevanje matrik v MATLAB-u deluje po komponentah. Paziti moramo le, da sta
matriki enakih dimenzij (tudi izhodna matrika je potem enakih dimenzij). Recimo, da imamo dva
portfelja z različnim številom delnic A,B,C. Ta dva portfelja seštejemo in dobimo skupno število delnic
v obeh portfeljih.

Prištevanje ali odštevanje skalarja matriki je tudi dovoljeno in deluje po komponentah. Za primer
zmanjšajmo število delnic v novem portfelju za deset.

Stran 6
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MNOŽENJE MATRIK
Množenje matrik ne deluje po komponentah. Pri množenju matrik morami biti pozorni na velikosti
matrik, ki jih množimo. Če je prva matrika recimo velikosti m×n, mora biti druga matrika velikosti
n×p, rezultat na koncu pa je matrika velikosti m×p:

V matriki C pa ij-ti element izračunamo tako, da izračunamo skalarni produkt i-te vrstice v A in jtega stolpca v B:

Pri množenju vektorjev moramo upoštevati enaka pravila. Recimo, da imamo portfelj treh
različnih delnic in poznamo njihove cene ob zaprtju, kar imamo zapisano v prvem vektorju. Drugi
vektor nam pove količino vsake delnice v portfelju. Zanima pa nas vrednost portfelja, ki jo
izračunamo tako, da pomnožimo ta dva vektorja, seveda v pravem vrstnem redu.

Poglejmo si podoben primer si za množenje dveh matrik. V prvi matriki imejmo cene ob zaprtju za
cel teden za tri različne delnice. V drugi matriki pa število vseh treh delnic v dveh portfeljih z različnim
številom teh delnic. Zanima nas vrednost obeh portfeljev na vsak dan v tednu. Z množenjem matrik
dobimo vrednosti za oba portfelja (po stolpcih) po dnevih (vrstice).
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MATLABOVO DELJENJE MATRIK IN REŠEVANJE SISTEMOV LINEARNIH
ENAČB
MATLAB-ovo deljenje matrik je predvsem uporabno pri reševanju sistemov linearnih enačb:

kjer so
neznanke.

ter

za

;

dane konstante,

Te linearne enačbe predstavimo v matrični obliki

,

za

, pa so

, kjer so

,

.

Pri skalarni enačbi bi enostavno delili obe strani enačbe z A in bi dobili, da je

enak . Pri

matrikah pa moramo uporabiti inverzne matrike, računanje inverznih matrik pa ni numerično
stabilno. V MATLAB-u poteka reševanje linearnih sistemov preko računanja LU-razcepa.
Pogoj za obstoj enolične rešitve je, da je število enačb enako številu neznank, torej
, in da je
matrika nesingularna. Če je matrika slabo pogojena ali singularna, nam MATLAB vrne opozorilo. V
primeru, ko imamo več enačb kot neznank (
), govorimo o predoločenih sistemih in iščemo
rešitev po metodi najmanjših kvadratov. Če je
, pa je sistem nedoločen.
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V MATLAB-u je za vse tri primere postopek poenostavljen s pomočjo dveh simbolov za levo in
desno deljenje matrik (\ in /). V splošnem:
izračuna

za

, ter

izračuna

za

.

Oglejmo si primer, ko imamo dva portfelja inštrumentov M1 in M2 na hipotekarni osnovi.
Trenutno imata letna denarna izplačila 100€ ter 70€ na enoto na osnovi diskontne obrestne mere. Če
se obrestna mera zniža za eno odstotno točko, bi bili njuni izplačili 80€ ter 40€. Investitor ima v lasti
10 enot prvega inštrumenta M1 ter 20 enot drugega M2. Prejemki investitorja so produkt denarnega
izplačila in števila enot za vsak možen scenarij diskontne obrestne mere:
Diskontna obrestna mera:

M1

M2

Prejemki

se ne spremni

100€ × 10

70€ × 20

= 2400€

pade za 1 odstotno točko

80€ × 10

40€ × 20

= 1600€

V MATLAB-u to predstavimo s pomočjo množenja matrik:

Recimo sedaj, da investitorja zanima obratna zgodba. Koliko enot inštrumentov M1 in M2
potrebuje, če prejme 7000€, ko se diskontna obrestna mera ne spremeni, ter 5000€, ko pade za eno
odstotno točko? Problem zapišemo v sistem dveh linearnih enačb:
Diskontna obrestna mera

M1

M2

= Prejemki

se ne spremeni

100€ ×

70€ ×

= 7000€

pade za 1 odstotno točko

80€ ×

40€ ×

= 5000€

Za reševanje uporabimo MATLAB-ovo levo deljenje:

Izračunali smo, da mora imeti investitor v lasti 43.75 enot portfelja M1 ter 37.5 enot portfelja M2,
če želi doseči zahtevane letne prejemke.
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OPERACIJE PO KOMPONENTAH
Kadar želimo uporabljati operacije, ki ne delujejo po komponentah, vendar bi si to želeli (recimo
množenje ali deljenje matrik), pred znak za operacijo damo piko. Paziti moramo, da so dimenzije
vektorjev ali matrik enake. Recimo, da nas zanima stopnja donosa za dane dividende in cene ob
zaprtju. Želimo torej deliti vektor dividend z vektorjem cen po komponentah:
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POGOSTA FINANČNA OPRAVILA
PRETVARJANJE DATUMOV
Ker večinoma vsi finančni podatki vsebujejo informacijo o datumu oz. časovnih obdobjih,
potrebujemo funkcije, ki zanjo delati s takimi podatki. V MATLAB-u je v ozadju vsak datum
predstavljen s časovnim serijskim številom. Časovno serijsko število predstavlja število dni, ki so
pretekli od privzetega datuma. Za število 1 je v MATLAB-u privzeti datum 1-Jan-0000.
Funkcije za pretvarjanje datumov
Nekaj funkcij za pretvarjanje datumov:
Funkcija
datedisp
datenum
datestr
m2xdate
x2mdate
datevec

Opis funkcije
prikaže numerično matriko s podatki o datumu v obliki niza
pretvori datumski niz znakov v časovno serijsko število
pretvori časovno serijsko število v datumski niz znakov
pretvori MATLAB-ovo časovno serijsko število v Excel-ovo
pretvori Excel-ovo časovno serijsko število v MATLAB-ovo
pretvori časovno serijsko število ali niz znakov v vektor z elementi [Leto Mesec
Dan Ura Minuta Sekunda]

Primeri:

Pri funkciji datenum moramo paziti, kakšen niz vstavimo v funkcijo. Običajno vstavljamo nize
oblike 'dd-mmm-llll', 'mm/dd/llll', 'dd-mmm-llll, hh:mm:ss.ss'. Pri prvem primeru
vstavimo v mesto za mesece prve tri črke imena meseca (v angleščini), pri drugem primeru zapišemo
vse s številkami, vendar moramo biti pozorni, da je to ameriški način zapisa datuma. Na prvem mestu
je torej mesec, potem šele dan. Na primer 5/3/2011 pomeni 3. maj 2011 in ne 5. marec.
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V splošnem je lahko vhodni niz nek niz z vsaj šestimi ciframi ali črkami, ločen s katerimi koli
drugimi znaki ter pod naslednjimi pogoji:
 Na mestu za dan mora biti število med 1 in 31.
 Na mestu za mesec je lahko ali število od 1 do 12 ali niz črk z vsaj tremi znaki.
 Na mestu za leto mora biti nenegativno število. Če določimo samo dvomestno število,
potem je predvideno, da to leto leži znotraj intervala 100 let okrog današnjega časa. Če pa
leta sploh ne podamo, potem program privzame tekoče leto.
 Mesto za ure, minute in sekunde ni obvezno, na ta mesta pa vstavljamo števila, ločena z
dvopičjem ali pa da jim sledi 'am' ali 'pm' kot pri ameriškem načinu zapisa časa.
Recimo v letu 2011 so vsi naslednji primeri ekvivalentni:

Tudi naslednja dva zapisa z uro sta ekvivalentna za MATLAB.

Trenutni datum in čas
Paket 'Financial Toolbox' vsebuje tudi funkcije za trenutni čas in datum.
Funkcija date nam vrne trenutni datum v obliki niza, funkcija today pa trenutni datum v obliki
časovnega serijskega števila.

Funkcija now nam prav tako vrne časovno serijsko število, le da vključi tudi uro, torej kolikšen del
dneva je že mimo. To lahko pretvorimo nazaj v niz s funkcijo datestr, ki smo jo že spoznali.

Stran 12
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Določanje posebnih datumov
Paket 'Financial Toolbox' ima precej funkcij za določanje specifičnih datumov, na primer za
določanje praznikov in ostalih netrgovalnih dni na borzi.
Zadnji petek v mesecu v letu 2011 poiščemo na naslednji način. Uporabimo funkcijo
lweekdate(6, 2011, 1:12), kjer je prvi argument dan v tednu (6 pomeni petek, 1 nedelja, 2
ponedeljek, 3 torek, itd.), drugi leto, ki nas zanima, tretji pa meseci, ki jih iščemo.

Ker funkcija računa s časovnim serijskim številom, pretvorimo datume še v obliko niza s funkcijo
datestr. Tako dobimo izpis vseh zadnjih petkov v mesecu v letošnjem letu.

Za naslednji primer si poglejmo ameriški praznik 'Martin Luther King Jr. Day', ki pade na vsak 3.
ponedeljek v januarju.
V tem primeru uporabimo funkcijo nweekdate(3, 2, 2009:2013, 1), kjer prvi
argument predstavlja, kateri teden iščemo, drugi argument je koda za dan (2 pomeni ponedeljek),
tretji leta, ki nas zanimajo, ter četrti mesec, ki ga želimo poiskati.

Funkcija spet izračuna časovno serijsko število, ki ga nato še pretvorimo nazaj v obliko niza.
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Na začetku smo povedali, da paket 'Financial Toolbox' vsebuje funkcije, ki izračunajo praznike in
netrgovalne dni. Oglejmo si funkcijo holidays, ki vsebuje podatke o netrgovalnih dneh newyorške
borze od leta 1950 do vključno leta 2030.
Recimo, da nas zanimajo prazniki v prvi polovici leta 2012. Uporabimo funkcijo
holidays(začetni datum, končni datum), pretvorimo v niz in dobimo:

Če nas zanima še recimo naslednji trgovalni dan po praznikih, ga dobimo s funkcijo busdate.
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Pretvarjanje zapisa
V paketu 'Financial toolbox' so vsebovane tudi funkcije za pretvarjanje zapisa zneska iz decimalnih
števil v ulomke in obratno.
Funkcije za pretvarjanje zapisa števil so:
Funkcija
frac2cur
cur2frac
cur2str

Opis funkcije
pretvori ulomke v decimalna števila
pretvori decimalna števila v ulomke
pretvori neko decimalno število v niz računovodske oblike

Primeri:
V prvem primeru želimo ulomek pretvoriti v decimalno število. Uporabimo funkcijo frac2cur,
kjer je prvi argument niz, drugi pa imenovalec. Naslednji zapis dejansko pomeni 12 celih in .

Podobno bi lahko uporabili tudi funkcijo cur2frac za obratno operacijo, ki zahteva enake
vhodne argumente. Prvi argument je torej decimalno število, ki ga želimo spremeniti v ulomek, drugi
argument pa želeni imenovalec.

Poglejmo si še primer pretvorbe decimalnega števila v niz računovodske oblike. Prvi argument je
niz, ki ga želimo spremeniti, drugi pa natančnost na decimalna mesta.

Če je vstavljeno število negativno, se število izpiše v oklepaju, pred njim pa se pojavi znak za dolar.
Če bi bil drugi argument negativno število, npr. -2, bi to pomenilo natančnost na 2 mesti levo od
decimalne vejice. V tem primeru bi bil rezultat ($8300).
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RISANJE GRAFOV
Funkcije za risanje grafov predstavijo finančne podatke s kvalitetnimi slikami hitro in enostavno.
Te funkcije delajo s standardnimi MATLAB-ovimi funkcijami, ki rišejo osi, dodajajo naslove in
oznake,…
Primeri :
High-Low-Close graf
Ta graf grafično predstavi najvišjo in najnižjo ceno ter ceno ob zaprtju in odprtju za neko delnico.
Narišemo ga s pomočjo funkcije highlow, ki zahteva naslednje vhodne argumente:
highlow(NajvisjaCena, NajnizjaCena, CenaObZaprtju, CenaObOdprtju,
Barva).
Naslednji primer uporabi podatke iz zunanje datoteke ibm.dat. Ta datoteka je matrika s šestimi
stolpci, vsaka vrstica je trgovalni dan, v 1. stolpcu so podani trgovalni dnevi, 2.,3. in 4. stolpec pa so
najvišja, najnižja dnevna cena ter cena ob zaprtju. Podatki iz te datoteke niso resnični in so uporabni
samo za ilustracijo primera. Narisali bomo High-Low-Close graf za zadnjih 50 trgovalnih dni iz
podatkov. Dodamo še imena osi, naslov grafa, velikost osi oz. skalo, na x osi pa določimo datume, pri
čemer začnemo z 31-Dec-1994.

Dobimo naslednji graf:
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Candle graf
Candle graf je zelo podoben high-low-close grafu, saj prav tako prikazuje podatke o najvišji,
najnižji ceni ter ceni ob zaprtju in odprtju za neko delnico. Narišemo ga s pomočjo funkcije candle.
Uporabimo enake vhodne argumente kot pri prejšnjem grafu:
candle(NajvisjaCena,
NajnizjaCena,
CenaObZaprtju,
CenaObOdprtju,
Barva).
V drugem primeru bomo prav tako prikazali podatke o najvišji, najnižji ceni, ceni ob zaprtju ter
ceni ob odprtju delnice Disney-a za zadnjih 20 dni.

Če je cena ob zaprtju višja od cene ob odprtju, je območje med tema dvema cenama
nepobarvano, v obratnem primeru je pobarvano. Tudi tu bi lahko dodali imena osi, naslov in ostalo
na enak način kot pri prejšnjem primeru.

Stran 17

Finančna orodja v MATLAB-u
Evita Ješe
Bollinger graf
Bollinger graf prikazuje cene ob zaprtju, ter gibajoče povprečje cen. Narišemo ga s pomočjo
funkcije bolling, uporabimo pa naslednje vhodne argumente:
bolling(CenaVredPapirja, StDni).
Za prvi argument vstavimo ceno vrednostnega papirja, za drugi argument pa želeno število dni, ki naj
jih MATLAB uporabi za izračun gibajočega povprečja ('moving average').
V naslednjem primeru uporabimo podatke iz iste datoteke kot v prvem primeru. Tokrat
potrebujemo le cene ob zaprtju, zanima pa nas 15-dnevno gibajoče povprečje.

Ta graf prikazuje poleg cen ob zaprtju (modra črta) še tri druge podatke, in sicer srednja zelena
črta v tem primeru predstavlja 15-dnevno gibajoče povprečje cen. Rdeči črti pa predstavljata dva
standardna odklona nad in pod gibajočim povprečjem. V MATLAB-u je širina standardnih odklonov že
privzeto nastavljena na 2.

Stran 18

Finančna orodja v MATLAB-u
Evita Ješe

ANALIZA IN RAČUNANJE DENARNIH TOKOV
Funkcije denarnih tokov v paketu 'Financial Toolbox' računajo obrestne mere, stopnje donosa,
sedanje in prihodnje vrednosti ter anuitete.

Stopnja donosa
Poznamo več funkcij za računanje stopnje donosa:
Funkcija
irr

mirr
effrr
nomrr

Opis funkcije
izračuna notranjo stopnjo donosa po formuli

kjer
predstavlja investicijo in je negativno število.
izračuna modificirano notranjo stopnjo donosa, in sicer podobno kot IRR, le da
diskontiramo samo pozitivne denarne tokove, negativnih pa ne
izračuna efektivno letno obrestno mero glede na dano nominalno letno
obrestno mero in število obdobij znotraj leta
izračuna nominalno letno obrestno mero glede na dano efektivno letno
obrestno mero in število obdobij znotraj leta

Primeri:
Recimo, da imamo investicijo 2500€ ter naslednje denarne tokove: 1400€, 770€ in 1140€.
Izračunajmo notranjo stopnjo donosa s pomočjo funkcije irr:

Izračunajmo še efektivno obrestno mero glede na dano nominalno letno obrestno mero s
pomočjo funkcije effrr. Recimo, da nominalna obrestna mera znaša 9%, zanima pa nas efektivna
ob mesečni kapitalizaciji.

Efektivna obrestna mera torej znaša približno 9.38%.
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Sedanja in prihodnja vrednost
Paket 'Financial Toolbox' vsebuje tudi funkcije za računanje sedanje in prihodnje vrednosti
denarnih tokov v rednih ali nerednih intervalih ter enakih ali različnih zneskih.
Funkcija
fvfix
fvvar
pvfix
pvvar

Opis funkcije
izračuna prihodnjo vrednost denarnih tokov v enakih zneskih ter rednih
intervalih
izračuna prihodnjo vrednost denarnih tokov v različnih zneskih ter nerednih
intervalih
izračuna sedanjo vrednost denarnih tokov v enakih zneskih ter rednih
intervalih
izračuna sedanjo vrednost denarnih tokov v različnih zneskih ter nerednih
intervali

Funkcije imajo naslednje vhodne argumente:
NFV = fvfix(ObrMera, StObdobij, Placilo, SedanjaVred, Do),
NFV = fvvar(DenarniTokovi, ObrMera, DatumiNerednihDT),
NPV = pvfix(ObrMera, StObdobij, Placilo, EkstraPlacilo, Do),
NPV = pvvar(DenarniTokovi, ObrMera, DatumiNerednihDT).
Za funkciji fvfix in pvfix so prvi trije argumenti obvezni, zadnja dva pa izbirna. Če jima ne
določimo vrednosti, se nastavita na privzeto. Privzeta vrednost za argumente SedanjaVred,
EkstraPlacilo in Do je 0. Zadnji argument Do je parameter, ki lahko zavzame dve vrednosti. In
sicer 0, če so izplačila ob koncu periode, ali 1, če so izplačila na začetku periode.
Funkciji fvvar in pvvar pa imata prva dva vhodna argumenta obvezna, tretji pa je izbirni. Če
mu ne določimo vrednosti, program privzame, da so plačila redna.
Oglejmo si primer, ko imamo podan vektor pričakovanih denarnih tokov ter notranjo stopnjo
donosa za neko investicijo. Izračunajmo neto sedanjo vrednost. Ker imamo različne denarne tokove,
uporabimo funkcijo pvvar:

Ker dobimo negativen rezultat, vemo, da v tak projekt ne bi investirali.
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V naslednjem primeru pa si bomo pogledali, kako z uporabo funkcije fvvar izračunamo neto
prihodnjo vrednost, če imamo neredne intervale izplačil. Recimo, da je obrestna mera 9% ter da
poznamo poleg denarnih tokov tudi datume izplačil teh denarnih tokov.
Denarni tok

Datum

-10000€
2500€
2000€
3000€
4000€

12. januar 2000
14. februar 2001
3. marec 2001
14. junij 2001
1. december 2001

Poiščemo neto prihodnjo vrednost:
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Anuitete
Za računanje anuitet poznamo naslednji dve formuli, prva za izračun sedanje vrednosti, druga za
izračun prihodnje:

kjer

pomeni znesek anuitete,

je obrestna mera,

pa število obdobij.

V MATLAB-u je vgrajenih kar nekaj funkcij, ki znajo delati z anuitetami. S funkcijo annurate
lahko izračunamo obrestno mero, ko poznamo le začetno glavnico in višino mesečnega plačila
(anuiteto). Potrebujemo naslednje vhodne argumente:
annurate(StObdobij, Placilo, SedVrednost, PrihVrednost, Do).
Zadnja dva argumenta nista obvezna in sta privzeto nastavljena na 0.
Funkcijo amortize pa uporabimo za izračun celotnega amortizacijskega načrta. Ta funkcija nam
izračuna koliko vsak mesec odplačamo glavnice, koliko obresti, kolikšen je preostanek dolga ter
kolikšen je mesečni znesek (anuiteta), ki ga vračamo. Vhodni ter izhodni argumenti za to funkcijo so
naslednji:
[Glavnica,
Obresti,
Preostanek,
Placilo]
StObdobij, SedVrednost, PrihVrednost, Do),

=

amortize(ObrMera,

kjer zadnja dva argumenta spet nista obvezna.
Poglejmo si primer posojila z začetno vrednostjo 5000 EUR, ki smo ga odplačevali 4 leta z
mesečnimi obroki 130 EUR. Za izračun uporabimo funkcijo annurate.

Funkcija nam vrne mesečno obrestno mero približno 0.94%, oz. približno 11.28% na letnem
nivoju.
V naslednjem primeru uporabimo že prej omenjeno funkcijo pvfix za sedanjo vrednost, s
katero lahko izračunamo začetno glavnico, če poznamo anuiteto ter obrestno mero. Za primer
vzemimo posojilo, ki smo ga 4 leta odplačevali v mesečnih zneskih po 300 EUR in letni obrestni meri
11%.

Funkcija nam vrne začetno vrednost glavnice 11607.43 EUR.
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V zadnjem primeru bomo izračunali amortizacijski načrt za neko posojilo. Za primer vzemimo
posojilo z začetno vrednostjo 5000 EUR, ki ga vračamo 12 mesecev z letno obrestno mero 9%.
Uporabimo funkcijo amortize.

Odplačilo glavnice:

Odplačilo obresti:

Preostali dolg:

Mesečni znesek za plačilo oz. anuiteta:
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RAČUNANJE IN VREDNOTENJE STOPNJE DONOSA PRI OBVEZNICAH
V paketu 'Financial Toolbox' so vgrajene tudi funkcije za računanje natečenih obresti, cene,
stopnje donosa, konveksnosti in trajanja obveznic. Obstaja kar nekaj različnih dogovorov za določanje
načina računanja:




SIFMA (Securities Industry and Financial Markets Association), včasih SIA
ICMA (International Capital Market Association), včasih ISMA
ISDA (International Swaps and Derivates Association)

Prvi način se uporablja predvsem za trge v ZDA, kjer standardno izplačujejo kupone dvakrat letno,
drugi način pa na evropskih trgih, kjer običajno izplačujejo kupone enkrat letno.
Pri obveznicah je trenutek začetne poravnave trenutek, ko kupec plača za obveznico. Dospelost je
datum, ko izdajatelj obveznic izplača nominalno vrednost obveznice. Pogostost izplačevanja kuponov
(perioda) pa nam pove, kolikokrat letno se izplačujejo kuponi. V naslednji tabeli so predstavljeni
plačilni režimi, s katerimi zna delati MATLAB:
Vrednost periode
0
1
2
3
4
6
12

Plačilni režim
Brez kuponov (brezkuponska obveznica)
Letno izplačilo kuponov
Polletno izplačilo kuponov
Izplačilo kuponov trikrat letno
Četrtletno izplačilo kuponov
Dvomesečno izplačilo kuponov
Mesečno izplačilo kuponov

Obveznice se razlikujejo tudi glede na način štetja dni med izplačili kuponov. To bomo
poimenovali osnova obveznice za štetje dni med izplačili kuponov in je v bistvu način računanja
nateklih obresti med izplačiloma dveh kuponov. Torej kolikšen del kupona pripada prodajalcu in
kolikšen kupcu. Možnih dogovorov je ogromno. Za uporabo v MATLAB-u so predstavljeni v naslednji
tabeli:
Vrednost osnove
0 (privzeto)

Pomen
Dejansko/dejansko

1

30/360 (SIA)

2
3

Dejansko/360
Dejansko/365

4

30/360 PSA (Public
Securities Association)

5

30/360 ISDA
(international Swap
Dealers Association)
30/360 evropski sistem

6

Opis
Dejansko število dni glede na dejansko število dni v
letu.
Vsak mesec vsebuje 30 dni, leto 360. Izplačila so
prirejena za obveznice, ki izplačujejo kupone zadnji
dan v februarju.
Dejansko število dni glede na 360 dni.
Dejansko število dni glede na 365 dni, tudi na
prestopno leto.
Vsak mesec vsebuje 30 dni, leto 360. Če je zadnji
dan periode zadnji dan v februarju, potem se ta
mesec razširi na 30 dni.
Različica sistema 30/360 z manjšimi spremembami
za preračunavanje števila dni v mesecu.
Različica sistema 30/360, ki se največ uporablja v
Evropi.
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7

9

Dejansko/365 japonski
sistem
Dejansko/dejansko
(ISMA)
Dejansko/360 (ISMA)

10

Dejansko/365 (ISMA)

11

30/360E (ISMA)

12

Dejansko/365 (ISDA)

8

Vsako leto ima 365 dni, tudi prestopno.
Dejansko število dni glede na dejansko število dni.
Ta sistem upošteva letno izplačilo kuponov.
Dejansko število dni glede na 360 dni. Ta sistem
upošteva letno izplačilo kuponov.
Dejansko število dni glede na 365 dni, tudi na
prestopno leto. Ta sistem upošteva letno izplačilo
kuponov.
Vsak mesec vsebuje 30 dni. Če je začetni ali končni
dan periode 31. dan v mesecu, ga določimo za 30.
Vsako leto ima 360 dni.
Vsota dni v neprestopnem letu glede na 365 dni in
dni v prestopnem letu glede na 366 dni.

Kljub temu, da so načini določanja baze za računanje števila dni videti dokaj nezahtevni, je
dejansko stanje precej drugačno. Načini določanja te baze so precej kompleksni in temeljijo na
dogovorih v pogodbah ali v zakonu.
Donosnost do dospetja je nominalna stopnja donosa, s katero diskontiramo vse prihodnje denarne
tokove (kupone in glavnico) na sedanjo vrednost. Pravilo 'ob koncu meseca' določa strukturo
izplačevanja kuponov, torej ali se kuponi izplačujejo ob koncu meseca (privzeta vrednost, 1) ali ne (0).
Dan izdaje pa je dan, ko obveznico ponudimo na trg.
Pogosti vhodni argumenti:
Vhodni argument

Opis

Settle

trenutek začetne poravnave

Maturity

dospelost

Period

pogostost izplačevanja kuponov

Basis

osnova obveznice za štetje dni med izplačili kuponov

Yield

donosnost do dospetja

CouponRate

kuponska obrestna mera

EndMonthRule

pravilo "ob koncu meseca"

IssueDate

dan izdaje

FirstCuponDate

datum izdaje prvega kupon

LastCuponDate

datum izdaje zadnjega kupona

Start date

datum, od katerega dalje se začnejo računati denarni tokovi

Face

nominalna vrednost

Izmed naštetih pogostih vhodnih argumentov sta obvezna le Settle in Maturity, vsi ostali so
izbirni. Če jim ne damo izrecne vrednosti, se avtomatsko nastavijo na privzeto.
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Določanje datumov izplačil denarnih tokov pri obveznicah
V naslednjem primeru bomo videli, kako izračunamo dneve izplačevanja kuponov. To naredimo s
funkcijo cfdates, ki ji določimo vhodne argumente v enakem vrstnem redu, kot so bili
predstavljeni prej. Najprej vstavimo obvezna dva, torej Settle in Maturity, 4 pomeni število
kuponov v letu, s predzadnjim argumentom določimo bazo, v tem primeru to pomeni
, zadnji parameter pa pomeni, da izplačujemo kupone ob koncu meseca.
Ker nam funkcija vrne časovna serijska števila, spremenimo rezultat še v datumske nize.

Vrednotenje obveznic
Vrednost kuponske in brezkuponske obveznice izračunamo z naslednjima formulama:

kjer je vrednost kupona, nominalna vrednost obveznice, obrestna mera ter število obdobij.
Vrednost kuponske obveznice je definirana kot vsota izplačil vseh kuponov diskontiranih na
današnji čas in nominalne vrednosti, tudi diskontirane na današnji čas. Vrednost brezkuponske
obveznice pa izračunamo tako, da samo diskontiramo nominalno vrednost na današnji čas.
MATLAB nam natečene obresti in ceno izračuna s pomočjo funkcije bndprice, stopnje donosa s
funkcijo bndyield, konveksnost in trajanje obveznic pa z uporabo funkcij bnddurp, bnddury ali
bndkrdur (izbira funkcije je odvisna od vhodnih argumentov). Podrobneje bosta v nadaljevanju
predstavljeni prvi dve funkciji.
Funkcija bndprice ima 2 izhodna (ceno ter natečene obresti) ter 4 obvezne vhodne argumente,
ostali so izbirni. Če jih ne določimo, se nastavijo na privzeto vrednost:
[Price, AccruedInt] = bndprice(Yield, CouponRate, Settle, Maturity,
Period,
Basis,
EndMonthRule,
IssueDate,
FirstCouponDate,
LastCouponDate, StartDate, Face).
Privzeta vrednost za Period je 2, za Basis je 0, za EndMonthRule je 1, IssueDate se
nastavi glede na ostale vhodne argumente, privzete vrednosti za FirstCuponDate,
LastCuponDate ter StartDate se nastavijo kar na trenutek začetne poravnave, če pa ne
podamo vrednosti za nominalno vrednost Face, pa se le-ta nastavi na 100.
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S funkcijo bndyield lahko izračunamo stopnje donosa obveznic. Vhodni argumenti so podobni
kot za prejšnjo funkcijo ter z enakimi privzetimi vrednostmi:
Yield = bndyield(Price, CouponRate, Settle, Maturity, Period, Basis,
EndMonthRule, IssueDate, FirstCouponDate, LastCouponDate, StartDate,
Face).
V naslednjim primeru si oglejmo uporabo funkcije bndprice. Zanima nas cena treh zakladnih
menic z različnimi stopnjami donosa, kuponsko obrestno mero 5% ter polletnim izplačevanjem
kuponov. Prva ima 4% donosnost, druga 5% in tretja 6%. Ker ne določimo nominalne vrednosti, je
privzeta vrednost 100.

Dobimo naslednje cene vseh treh zakladnih menic:

Oglejmo si še en podoben primer, le da tokrat poznamo cene, iščemo pa stopnjo donosa. V tem
primeru uporabimo funkcijo bndyield:
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ANALIZIRANJE IN VREDNOTENJE IZVEDENIH FINANČNIH INŠTRUMENTOV
MATLAB vsebuje tudi funkcije za vrednotenje in analiziranje izvedenih finančnih inštrumentov, ki
računajo cene, občutljivosti ter dobičke portfeljev opcij in drugih izvedenih finančnih inštrumentov.
MATLAB v ozadju uporablja Black-Scholesov model za vrednotenje evropskih opcij in binomski model
za ameriške opcije.
Mere občutljivosti
Poznamo šest osnovnih mer občutljivosti, ki jih uporabljamo pri vrednotenju opcij. To so delta,
gama, lambda, rho, theta ter vega. Pravijo jim tudi 'the greeks'. V MATLAB-u poznamo funkcije za
izračun vsake izmed njih ter tudi za implicitno nestanovitnost.
Delta
Delta je odvod cene izvedenega inštrumenta ( ) po ceni vrednostnega papirja oz. osnovnega
premoženja ( ). Večja, ko je delta, bolj občutljiva je cena izvedenega finančnega inštrumenta na
majhne spremembe cene osnovnega premoženja.

Gama
Gama je odvod delte po ceni osnovnega premoženja oz. kar drugi odvod cene izvedenega
finančnega inštrumenta po ceni osnovnega premoženja. Če ima gama majhno vrednost, je tudi
sprememba delte majhna.

Lambda
Lambdi pravimo tudi elastičnost opcije. Z lambdo izračunamo odstotno spremembo cene opcije
glede na 1% spremembo cene osnovnega premoženja.

Rho
Rho je odvod cene opcije po netvegani obrestni meri ( ).

Theta
Theta je odvod cene izvedenega finančnega inštrumenta po času (τ). Theta je pogosto zelo majhna
ali celo negativna, ker običajno cena opcije rada pade, ko se približuje dospelosti.

Vega
Vega meri občutljivost na nestanovitnost. Vega je odvod cene izvedenega finančnega inštrumenta
po nestanovitnosti osnovnega premoženja ( ). Vega ni črka grške abecede, vendar jo označujemo z
grško črko .
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Implicitna nestanovitnost ('implied volatility')
Implicitna nestanovitnost opcije je standardni odklon, ki izenači ceno opcije s tržno ceno. Pomaga
pri oceni prihodnje nestanovitnosti, uporablja pa se predvsem v Black-Scholesovih funkcijah.
Analitični modeli
Funkcije za analiziranje izvedenih finančnih inštrumentov v MATLAB-u uporabljajo Black-Scholesov
model za evropske opcije ter binomski model za ameriške opcije. Black-Scholesov model ima precej
predpostavk o osnovnem premoženju ter o njegovem obnašanju. Binomski model ima teh
predpostavk precej manj.
Black-Scholesov model
Za uporabo Black-Scholesovega modela morajo veljati naslednje predpostavke:









Cene osnovnih finančnih inštrumentov lahko opišemo z Itovim procesom (t.j. splošen
Wienerjev slučajni proces, ki ima normalno porazdeljene skoke).
Opcijo lahko izvršimo šele ob zapadlosti (evropska opcija).
Kratka prodaja je dovoljena.
Ni nobenih transakcijskih stroškov.
Vsa sredstva so deljiva.
Ni arbitraže.
Trgovanje je zvezen proces.
Netvegana obrestna mera je konstantna in ostaja ista za vse dospelosti.

Če katera od predpostavk ne drži, potem ta model ni primeren.
Funkcija, ki jo uporabimo za računanje cene opcije v Black-Scholesovem modelu je blsprice. Ta
funkcija ima dva izhodna ter pet obveznih vhodnih argumentov:
[Call, Put] = blsprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility).
Vhodni argumenti so cena premoženja, izvršilna cena opcije, netvegana obrestna mera, čas do
dospetja ter nestanovitnost, funkcija pa nam vrne ceno nakupne ter ceno prodajne opcije.
Enake vhodne argumente zahtevajo tudi funkcije blsgamma, blsvega, blsdelta,
blslambda, blsrho ter blstheta, ki nam vrnejo podobne izhodne argumente. Prvi dve izmed
naštetih funkcij vrnejo po en izhodni argument, ostale pa po dva, za nakupno in prodajno opcijo.
Na primeru si oglejmo uporabo MATLAB-ovih Black-Scholesovih funkcij. Izračunali bomo
nakupne in prodajne cene evropskih opcij ter nekaj mer občutljivosti, delto, gamo, lambdo in
implicitno nestanovitnost. Cena premoženja naj bo 100€, izvršilna cena opcije 95€, netvegana
obrestna mera 10%, čas do dospetja tri mesece (0.25 leta), nestanovitnost pa naj bo 0.50. Uporabimo
naslednje funkcije:
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Prva funkcija blsprice vrne ceno nakupne ter prodajne opcije:

Druga funkcija blsdelta vrne delto za nakupno in prodajno opcijo:

Tretja funkcija blsgamma vrne gamo:

Naslednja funkcija blsvega vrne vego:

Zadnja funkcija blslambda pa vrne vrednost lambde za nakupno in prodajno opcijo:

Na koncu naredimo še primer s pomočjo funkcije blsimpv, ki zahteva enake vhodne argumente
kot prejšnje funkcije, le zadnji argument zamenjamo s ceno nakupne opcije. Za preverjanje
uporabimo kar prejšnji rezultat.

Funkcija nam vrne enako vrednost za implicitno nestanovitnost, kot smo jo uporabili prej.
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Binomski model
Binomski model, ki ga uporabljamo za vrednotenje opcij in drugih izvedenih finančnih
inštrumentov, predpostavlja, da bo v vseh časovnih obdobjih vsaka možna cena binomsko
porazdeljena. Začetna predpostavka je, da lahko cena v naslednjem časovnem obdobju zavzame le
dve vrednosti, eno višjo in eno nižjo. In potem vsaka od teh dveh cen spet lahko zavzame dve
vrednosti za naslednje časovno obdobje, in tako dalje. Risanju teh cen rečemo 'gradnja binomskega
drevesa'. Ta model uporabljamo za ameriške opcije, ki jih lahko izvršimo kadarkoli pred ali na dan
zapadlosti.
V MATLAB-u je vgrajena funkcija binprice, ki nam vrne dva izhodna argumenta, drevo cen
osnovnega premoženja ter drevo cen opcije. Ima deset vhodnih argumentov:
[AssetPrice, OptionValue] = binprice(Price, Strike, Rate,
Increment, Volatility, Flag, DividendRate, Dividend, ExDiv).

Time,

Prvi vhodni argument je cena premoženja, drugi izvršilna cena opcije, tretji je netvegana obrestna
mera, četrti čas do dospetja, peti je časovni presledek, šesti je nestanovitnost, sedmi pa parameter za
nakupno ali prodajno opcijo (1 ali 0). Zadnji trije vhodni argumenti (vrednost dividend, izplačilo
dividend ter obdobje izplačila dividend) so izbirni. Če ne določimo vrednosti, so privzete vrednosti za
vse tri argumente 0.
V naslednjem primeru si bomo ogledali vrednotenje ameriške opcije z uporabo binomskega
modela. Naj bo spet cena premoženja 100€, izvršilna cena opcije 95€, netvegana obrestna mera 10%
ter čas do dospetja tri mesece (0.25 leta). Želimo, da funkcija računa binomsko drevo s časovnimi
presledki 0.05 leta. Imeli bomo torej 5 obdobij. Volatilnost naj bo 0.50, opcija naj bo nakupna
(parameter 1; če bi bila opcija prodajna, bi ta parameter postavili na 0), vrednost dividend 0 ter
izplačilo dividende naj bo 5€ po treh obdobjih. Uporabimo funkcijo binprice:

Ta funkcija nam vrne drevo cen za osnovno premoženje

ter drevo cen opcije.
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Izhodni argument je torej binomsko drevo. Matriko beremo na takle način: 1. stolpec prikazuje
ceno v času 0, 2. stolpec višjo in nižjo ceno v času 1, 3. stolpec višjo-višjo, višjo-nižjo ter nižjo-nižjo
ceno v času 2, in tako dalje. Elemente pod diagonalo z vrednostjo 0 lahko ignoriramo.
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ANALIZA PORTFELJEV
ANALIZIRANJE PORTFELJEV
Upravljalci portfeljev se trudijo najti najbolj optimalno razmerje med tveganjem in donosom.
Optimalni portfelji so portfelji, ki maksimizirajo donosnost glede na dano tveganje oz. obratno
minimizirajo tveganje glede na dano donosnost. Liniji, ki oklepa vse možne dostopne portfelje in jo
določajo optimalni portfelji, rečemo učinkovitostna meja, ki jo srečamo pri obravnavi CAPM-modela.

Pri sestavi optimalnega portfelja moramo upoštevati tudi določene omejitve in zahteve, predvsem
zaradi različne nenaklonjenosti tveganju. Upravljalec portfeljev lahko zmanjša tveganje portfelja po
meji učinkovitosti tako, da investira tudi v netvegane inštrumente.
Za določanje optimalne izbire moramo poznati:





profil tveganja in donosnosti vsakega inštrumenta
netvegano obrestno mero
obrestne mere za izposojo
stopnjo naklonjenosti tveganju investitorja

FUNKCIJE ZA OPTIMIZACIJO PORTFELJEV
Paket 'Financial Toolbox' vsebuje precej funkcij, ki pomagajo upravljalcem portfeljev pri
sestavljanju optimalnih portfeljev glede na tveganost in donosnost. Našteli bomo kar nekaj funkcij, ki
so uporabne pri analizi in vrednotenju portfeljev. Na primerih pa si bomo ogledali uporabo treh
izmed le-teh.
Funkcije za optimizacijo portfeljev:














portalloc
frontcon
frontier
portopt
portcons
portvrisk
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pcgcomp
pcglims
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SESTAVLJANJE PORTFELJEV
Funkcije za računanje učinkovitostne meje zahtevajo informacije o vsakem finančnem
inštrumentu v portfelju. Te podatke vstavimo v funkcijo preko vektorja pričakovanih donosov ter
kovariančne matrike, ki predstavlja medsebojna razmerja parov finančnih inštrumentov.
Funkciji, ki vrneta optimalne portfelje, sta frontcon in portopt. Imata tri izhodne ter dva
vhodna argumenta, ki sta obvezna, ter več argumentov, ki so izbirni. Izhodni argumenti obeh funkcij
so tveganost, donosnost ter uteži posameznega finančnega inštrumenta. Obvezna vhodna argumenta
sta pričakovana donosnost ter kovariančna matrika, število portfeljev pa je eden izmed izbirnih:
[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn, ExpCovariance,
NumPorts),
[PortRisk, PortReturn, PortWts] = portopt(ExpReturn, ExpCovariance,
NumPorts).
Če funkcijama ne damo izhodnih argumentov, nam vrneta graf učinkovitostne meje. Funkciji
imata še dodatne izbirne vhodne argumente. V teh se tudi razlikujeta. Druga funkcija omogoča več
dodatnih omejitev.
Naslednji primer izračuna učinkovitostno mejo portfeljev, sestavljenih iz treh različnih finančnih
inštrumentov z uporabo funkcije frontcon. Da si bolje predstavljamo učinkovitostno mejo,
vzamemo 10 enakomerno porazdeljenih portfeljev. Na grafu je to predstavljeno z lomljeno črto, ki
povezuje 10 točk. Recimo, da ima prvi finančni inštrument pričakovano stopnjo donosa 10%, drugi
20% in tretji 15%, podano pa imamo tudi pričakovano kovariančno matriko. Te podatke vstavimo v
funkcijo frontcon in dobimo naslednji graf, ki prikazuje učinkovitostno mejo:
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Če isti funkciji dodamo še izhodne argumente, nam najprej izračuna tveganost za vsakega od teh
10 portfeljev posebej, potem donosnost, na koncu pa še uteži, torej kolikšen delež katerega
finančnega inštrumenta kupiti za vsak primer portfelja posebej.

Če si ogledamo drugi izračunani portfelj, lahko vidimo, da ima le-ta stopnjo tveganja približno
4.45%, pričakovano stopnjo donosa 13.16%, deleži posameznih finančnih inštrumentov pa so
približno 67% za prvega, 30% za drugega in 3% za tretjega.
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IZBIRANJE PORTFELJEV TER NENAKLONJENOST TVEGANJU
Za vsakega investitorja je pri izbiri optimalnega portfelja izredno pomembna stopnja
nenaklonjenosti tveganju. Ta stopnja je določena z opredelitvijo investitorjeve krivulje
indiferentnosti. Ta krivulja je sestavljena iz družine parov tveganosti in donosnosti, ki določajo
optimalno razmerje med pričakovanim donosom in tveganjem.
MATLAB uporablja naslednjo enačbo za izračun koeficienta nenaklonjenosti tveganju:

U - koristnost
E(r) - pričakovan donos
A - indeks nenaklonjenosti tveganju
sig - standardni odklon
Običajno so koeficienti nenaklonjenosti tveganju med 2 in 4, kjer višja številka pomeni manjšo
naklonjenost k tveganju. Na grafu sta predstavljeni dve krivulji nenaklonjenosti tveganju, ena s
stopnjo 2 in druga s stopnjo 4:

Funkcija, ki nam izračuna optimalen tvegan portfelj na učinkovitostni meji glede na netvegano
obrestno mero in stopnjo nenaklonjenosti tveganja investitorja, je portalloc:
[RiskyRisk,
RiskyReturn,
RiskyWts,
RiskyFraction,
OverallRisk,
OverallReturn]
=
portalloc(PortRisk,
PortReturn,
PortWts,
RisklessRate, BorrowRate, RiskAversion).
Izhodni argumenti so tveganje, pričakovana donosnost ter uteži vsakega tveganega finančnega
inštrumenta, delež vrednosti portfelja, za katerega se upamo zadolžiti v banki, ter tveganost in
donosnost v tem primeru. Vhodni pa tveganost, donosnost ter uteži posameznega finančnega
inštrumenta, netvegana obrestna mera, obrestna mera za izposojo ter stopnja nenaklonjenosti
tveganju. Če izhodnih argumentov ne podamo, nam funkcija izriše graf.
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V naslednjem primeru izračunajmo optimalen tvegan portfelj. Najprej generiramo podatke za
učinkovitostno mejo z uporabo funkcij portopt ali frontcon. Ker nimamo dodatnih omejitev, je
vseeno, katero od teh dveh funkcij uporabimo. Pa uporabimo tokrat funkcijo portopt. Tokrat
upoštevajmo 20 različnih točk (optimalnih portfeljev) na učinkovitostni meji. Izhodne argumente
funkcije portopt nato vstavimo v funkcijo portalloc.

Za uporabo funkcije portalloc potrebujemo še informacijo o netvegani obrestni meri, recimo
8%, o obrestni meri za izposojo, recimo 12%, ter o stopnji nenaklonjenosti tveganju, recimo 3.

Če ne zapišemo izhodnih argumentov, potem nam funkcija izriše naslednji graf s kritičnimi
točkami:
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Zdaj pa poglejmo še, kaj te točke pomenijo ter kako jih izračunamo.
Optimalni portfelj tveganih finančnih inštrumentov znotraj učinkovitostne meje je na sliki
predstavljen s črno zvezdico. Izračunamo pa tudi portfelj kombiniranih investicij v netvegane in
tvegane finančne inštrumente. Razmerje med tveganimi in netveganimi je odvisno od stopnje
nenaklonjenosti tveganju investitorja.
Druga (rdeča) točka na grafu je optimalna, vendar zunaj učinkovitostne meje, kar pomeni, da se
moramo zadolžiti v banki, če želimo investirati v tak portfelj.

Izračunali smo, da se upamo zadolžiti za 18.69% vrednosti prvotnega portfelja. To nam pove
argument RiskyDelez, ker je večji od 1. To posojilo dodamo začetni vrednosti investicije in ga v
celoti izkoristimo za investicijo v tvegane finančne inštrumente, torej sploh ničesar ne investiramo v
netvegane. Tveganost portfelja, za katerega bi se morali zadolžiti, znaša približno 15.29%, donosnost
pa 19.02%.
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