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Povzetek
Investitorji, ki niso naklonjeni tveganju, želijo sestaviti portfelj, katerega
tveganje je čim manjše. Obenem pa si seveda želijo, da bi portfelj na dolgi
rok prinesel dobiček. V delu diplomskega seminarja je predstavljenih nekaj
modelov, s pomočjo katerih na različne načine in ob različnih predpostavkah
najdemo učinkovite portfelje.
V modelu povprečje - varianca, katerega je leta 1952 razvil Harry Markowitz, pričakovani donos portfelja izrazimo s povprečno vrednostjo pričakovanih donosov finančnih instrumentov iz portfelja, tveganje pa izrazimo z
varianco oziroma standardnim odklonom. Poljuben portfelj predstavimo v
diagramu povprečje - standardni odklon, kjer poiščemo krivuljo minimalne
variance, kar pa je ravno skrajna leva meja dosegljive množice. Zanima nas
točka z najmanjšo varianco na tej krivulji, ki jo imenujemo točka minimalne
variance. Učinkoviti portfelji (portfelji, ki imajo večji pričakovan donos in
manjši standardni odklon od ostalih portfeljev) sestavljajo učinkovito mejo.
Ko povečujemo število finančnih instrumentov v portfelju, se povečuje tudi
količina informacij, ki jih potrebujemo v modelu povprečje - varianca. William Sharpe je zaradi tega leta 1963 na Markowitzov predlog razvil poenostavljen enofaktorski model, iz katerega so se kasneje razvili faktorski modeli.
Faktorski modeli namesto zamudnega računanja kovarianc med donosi finančnih instrumentov donos finančnega instrumenta predstavijo v odvisnosti
od nekega skupnega faktorja.
Model vrednotenja CAPM lahko gledamo kot enofaktorski model, pri čemer
vzamemo za faktor donos tržnega portfelja. CAPM model poda ravnovesje
na trgu, namreč vsak investitor se bo nagibal k temu, da ima v lasti portfelj
tveganih finančnih instrumentov z utežmi, enakimi kot tržni portfelj.
Teorija vrednotenja brez arbitraže (ATP model) ima osnovo v večfaktorskih
modelih. V tem primeru predpostavimo, da za ravnotežje cen skrbi možnost
arbitraže, saj morata imeti dva portfelja, ki sta enako občutljiva na tveganje,
tudi enak pričakovan donos, kajti drugače lahko pride do arbitraže.
Black in Littermanov model pa je teoretično zelo podoben modelu povprečje
- varianca, saj uteži v portfelju določi tako, da je ob danem pričakovanem
donosu portfelja tveganje minimizirano. Temeljna razlika je v tem, da Black
in Litterman izpeljeta nov vektor pričakovanih donosov, ki nadomesti donose,
izračunane na podlagi minulih podatkov. Pri tem je pomemben tržni portfelj
in investitorjeva lastna pričakovanja. Ta model je zasnovan na Bayesovi
statistiki.

Portfolio optimization models (abstract)
Risk averse investors want to compose a portfolio which has the smallest risk.
Also, they would like the portfolio to bring some profit on the long term. In
the diploma seminar we present some models that with different manners
and different hypotheses help us to find optimal portfolios.
In the mean-variance model which was developed in 1952 by Harry Markowitz, the expected return of the portfolio is expressed with expectation of
returns of securities from the portfolio E(r) and the risk is expressed with
variance or standard deviation σ. Each portfolio can be represented by a
point with coordinates σ and E(r) in the (σ, E(r)) plane where we find the
minimum variance line which is also the uttermost left frontier of the attainable set. We are interested in the point with the smallest variance on this
line which is called the minimum variance portfolio. Efficient portfolios (i.e.
portfolios that have higher expected return and lower standard deviation
from other portfolios) compose the efficient frontier.
When we increase the number of financial instruments in the portfolio the
amount of information which we need in the mean-variance model also increases. In 1963 on Markowitz’s proposal William Sharpe developed a simplified
single-factor model from which later factor models were developed. Factor
models instead of time-consuming calculation of variances between the incomes of financial instruments present the income of the financial instrument
in the dependence from some common factor.
The CAPM model can be derived as a special case of a single-factor model,
with the factor being the market rate of return. The CAPM model describes
a state of equilibrium in the market, because everyone is holding a portfolio
of risky securities with the same weights as the market portfolio.
The arbitrage pricing model derives from factor models. In this case we
presume that the possibility of arbitrage provides for the balance of prices;
since two portfolios which have the same risk sensitivity have to have the
same expected income; if not, the arbitrage takes place.
Black and Litterman model is theoretically very similar to the mean-variance
model since it defines the weights in the portfolio in such a manner that, given the expected income of the portfolio, the risk is minimized. The main
difference is that Black and Litterman derive a new vector of expected incomes which is a substitute for the incomes calculated on the basis of the past
data. Here, the market portfolio and investor’s opinion views are important.
This model is based on Bayesian statistics.
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učinkovita meja, faktorski modeli, ATP model, CAPM model, Black in Littermanov model
Keywords: mean-variance model, minimum variance portfolio, efficient
frontier, arbitrage pricing theory, factor model, capital asset pricing model,
Black-Litterman model
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Merjenje tveganja

Vsak investitor, ki je nanaklonjen tveganju, skuša sestaviti portfelj, tako da
minimizira njegovo tveganje, saj je v večini primerov portfelj sestavljen iz
finančnih instrumentov, katerih donos je negotov. Vprašanje je torej, kako
ustrezno zmeriti količino tveganja takšnih naložb.
Na primer, investicija v obveznice z 8 % donosom do dospetja je primer netvegane naložbe. Če je stopnja donosa investicije 11 % v najslabšem primeru
in 13 % v najboljšem primeru, kar je odvisno od stanja, v katerem je trg, potem je tveganje manjše kot v primeru, ko znaša stopnja donosa v najslabšem
primeru 2 %, v najboljšem primeru pa 22 %.
Vendar pa ne smemo gledati samo razlike med donosi v vsakem stanju, ker
pri tem ne upoštevamo verjetnosti za posamezno stanje.
Na primer, če stopnja donosa znaša 22 % z verjetnostjo 0.99 in 2 % z verjetnostjo 0.01, je tveganje občutno manjše kot v primeru, ko sta obe verjetnosti
za posamezno stopnjo donosa enaki 0.5.
Zato moramo pri merjenju tveganja upoštevati:
• razliko med izbrano mero tveganja in donosom v vsakem stanju trga
ter
• verjetnost vsakega takšnega stanja.
Označimo z r stopnjo donosa tveganega finančnega instrumenta. Velja:
r=

I1 − I0
,
I0

kjer je I0 vrednost investicije na začetku obdobja in I1 vrednost investicije na
koncu obdobja. Ker sta donos R in stopnja donosa r povezana preko zveze
R=1+r =

I1
,
I0

bomo v nadaljevanju opazovali samo stopnjo donosa, kateri bomo rekli donos,
kar tudi pogosto počnemo v praksi.
Donos r je slučajna spremenljivka, saj je to količina, ki nastopi kot rezultat
dogodka, kjer je možnih več izidov. Prva, naravna izbira za mero tveganja bi
bilo matematično upanje oziroma pričakovana vrednost E(r). Druga možna
izbira pa bi bila diperzija oziroma varianca var(r). Spomnimo se:
var(r) = E[(r − E(r))2 ] = E(r2 ) − E(r)2 .
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q

Še bolj priročna izbira pa je standardni odklon σr = var(r). Ta izbira
ima namreč prednost pred varianco, saj je količina tveganja izražena v istih
enotah kot donos, v primeru variance pa dobimo kvadrirane enote donosa.
Za vsak a ∈ R velja:

var(a · r) = a2 var(r) in
σa·r = |a|σr .

Še en način merjenja tveganja pa je varianca var(k) (oziroma standardni
odklon σk ) logaritmiranega donosa k = log(r). Ta način merjenja je priročen
in bolj uporaben kot prej opisane mere v primeru, ko imamo opravka z
zaporednjem naložb, ki si sledijo ena za drugo, zaporedno v času. Temu
pa je tako zaradi aditivnosti izbrane mere tveganja, saj
var(k(0, n)) = var(k(1)) + ... + var(k(n)),
kjer je k(i) logaritmiran donos v obdobju i = 1, ..., n in k(0, n) logaritmiran
donos v celotnem obdobju od 0 do n. k(i) so seveda neodvisne slučajne
spremenljivke.
Zgornja formula velja, ker
k(0, n) = k(1) + ... + k(n)
in varianca vsote neodvisnih slučajnih spremenljivk je vsota njihovih varianc.
Ker pa bomo v nadaljevanju gledali portfelje, ki jih imamo v lasti istočasno
le v enem obdobju, sta zato namesto var(k) boljši izbiri za meri tveganja
var(r) in σr .

2

Model povprečje - varianca

Model povprečje - varianca je leta 1952 razvil Harry Markowitz in je enoobdobni model. To pomeni, da na začetku obdobja investiramo, ob koncu
obdobja pa dobimo izplačano vrednost.
Ta predpostavka modela je zelo dobra, ko imamo opravka z brezkuponsko obveznico ali pa na primer pri raznih fizičnih projektih, za katere dobimo plačilo
šele, ko je projekt dokončan. Večino drugih investicij, kot je na primer trgovanje z delnicami, ki nam prinašajo dividende, pa je večobdobnih. Kljub
temu pa tudi takšne investicije, zaradi lažje analize, pogosto analiziramo v
vsakem posameznem obdobju.
7

Recimo sedaj, da imamo na voljo za sestavo portfelja n finančnih instrumentov. Začetni vložek, ki ga označimo z I, razporedimo med vse te finančne
instrumente, tako da izberemo znesk Ii , katerega vložimo v i-ti finančni instrument.
Če je dovoljena kratka prodaja, potem je lahko kateri izmed Ii negativen,
sicer pa so vsi Ii nenegativni.
Spomnimo se, kaj je to kratka prodaja. Kratka prodaja (ang. short sale)
je postopek, pri katerem si finančni instrument najprej izposodimo, ga prodamo na trgu, ko ga pozneje kupimo, pa ga vrnemo prvotnemu lastniku.
Dobiček investitorja je tolikšen, kolikršna je razlika med (višjo) prodajno in
poznejšo (nižjo) nakupno ceno finančnega instrumenta. Največja past pri
kratkih prodajh je teoretično neskončna izguba, zaradi česa je v nekaterih
primerih prepovedana.
V primeru delnic lahko pri navadnem nakupu v najslabšem primeru izgubimo
celoten vložek, pri kratki prodaji pa se lahko izguba z rastjo tečaja delnic veča
brez omejitev - čeprav borzni posredniki to ponavadi preprečijo z avtomatičnim
nakupom delnic (ang. margin call), ko izguba preseže določeno vrednost.
Torej, Ii lahko zapišemo kot delež začetnega vložka (i = 1, 2, ..., n):
Ii = wi I,
kjer je wi utež finančnega instrumenta v portfelju.
Portfelje, za katere velja

n
X

wi = 1,

i=1

imenujemo dosegljivi portfelji. Pri tem so lahko nekatere uteži negativne,
če je kratka prodaja dovoljena.
Naj ri predstavlja donos finančnega instrumenta i. Potem je donos celotnega
portfelja ravno:
r=

n
X
i=1

!

ri Ii /I =

n
X
i=1

!

ri wi I /I =

n
X

wi ri .

i=1

V modelu povprečje - varianca matematično upanje donosa portfelja predstavlja pričakovan donos portfelja. Standardni odklon donosa portfelja pa
meri tveganje investicije. Večji kot je standardni odklon, bolj je tvegana
investicija in manjši kot je, manjše je tveganje.
Preden si pogledamo, kako izračunamo pričakovan donos in standardni odklon donosa portfelja, si poglejmo diagram povprečje - standardni odklon. To je diagram, v katerem poljubni finančni instrument predstavimo s
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točko z absciso, ki meri standardni odklon donosa finančnega instrumenta,
in ordinato, katera predstavlja njegov pričakovan donos.

Slika 1: Diagram povprečje - standardni odklon.

2.1

Pričakovan donos portfelja

Naj bodo r1 , ..., rn donosi vseh n finančnih instrumentov, katere imamo na
voljo za sestavo portfelja. Njihovi pričakovani donosi so E(r1 ), ..., E(rn ). Naj
bodo uteži finančnih instrumentov v portfelju w1 , ..., wn . Potem, kot smo že
videli, velja za donos portfelja:
r = w1 r1 + ... + wn rn
in zaradi linearnosti matematičnega upanja:
E(r) = w1 E(r1 ) + ... + wn E(rn ).
Torej pričakovan donos portfelja je uteženo povprečje pričakovanih donosov
posameznih finančnih instrumentov.
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2.2

Varianca donosa portfelja

Izračunajmo varianco portfelja var(r):
var(r) = E[(r − E(r))2 ] =


= E

n
X

wi ri −

i=1



= E

n
X

n
X

!2 

wi E(ri )



i=1

!2 

wi (ri − E(ri ))



i=1



= E

n
X

! n
X
wi (ri − E(ri ))  wj (rj

i=1



= E

n
X



− E(rj ))

j=1



wi wj (ri − E(ri ))(rj − E(rj ))

i,j=1

=
=

n
X
i,j=1
n
X

wi wj E[(ri − E(ri ))(rj − E(rj ))]
wi wj σij .

i,j=1

S σij smo označili kovarianco med ri in rj :
σij = cov(ri , rj ) = E[(ri − E(ri ))(rj − E(rj ))] = E(ri rj ) − E(ri )E(rj ).
Pri tem pa seveda velja:
σij = σji in
σii = var(ri ) = σi2 ,
kjer je σi2 varianca i-tega finančnega instrumenta.
Torej varianco portfelja izračunamo s pomočjo kovarianc med pari donosov
finančnih instrumentov v portfelju in njihovimi utežmi.
Dva donosa ri in rj sta nekolerirana, če velja σij = 0. V tem primeru nam
informacije o donosu ri ne povedo nič o donosu rj in obratno. Neodvisni
slučajni spremnljivki sta tudi nekolerirani, obratno pa ni vedno res. Če je
σij > 0, sta donosa pozitivno kolerirana, v primeru σij < 0 pa negativno
kolerirana.
Za konstanti a, b ∈ R velja:
cov(ari , brj ) = ab · cov(ri , rj )
10

cov(ri + a, rj + b) = cov(ri , rj )
cov(a, ri ) = 0
Definirajmo korelacijski koeficient ρij :
ρij =

σij
∈ [−1, 1]
σi σj

Če je ρij = 1 sta donosa popolnoma pozitivno kolerirana. Ko ρij = −1 pa
sta donosa popolnoma negativno kolerirana. Velja: ρij = ρji .
Recimo, da so vsi donosi n finančnih instrumentov paroma nekolerirani, torej
σij = 0 za i 6= j. Naj bo pričakovan donos vsakega finančnega instrumenta
r in varianca σ 2 . Sestavimo portfelj tako, da bodo vsi deleži finančnih instrumentov v portfelju enaki, torej wi = n1 . Potem je r pričakovan donos
portfelja, ki je neodvisen od n, števila finančnih instrumentov v portfelju.
Varianca donosa portfelja pa znaša:
var(r) =

n
1 X
σ2
2
σ
=
.
n2 i=1
n

Torej, opazimo lahko, da varianca pada (kar pomeni, da zmanjšamo tveganje) s tem ko n povečamo (se pravi, s tem ko povečamo število finančnih
instrumentov, ki jih vključimo v portfelj).
Če pa bi bili donosi finančnih instrumentov kolerirani in bi veljalo σij = Aσ 2
za i 6= j, potem bi varianca znašala:
var(r) =

1 X
σij =
n2 i,j



=



1 
σij +
σij  =
n2 i=j
i6=j
X

X

1
(nσ 2 + An(n − 1)σ 2 ) =
n2
σ2
1
=
+ Aσ 2 (1 − ) =
n
n
σ2
= (1 − A) + Aσ 2
n
V tem primeru pa je nemogoče z večanjem n varianco zmanjšati pod Aσ 2 .
=
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Poglejmo si še, kako za konstanti ai , aj ∈ R izračunamo varianco ai ri + aj rj :
var(ai ri + aj rj ) = E[((ai ri + aj rj ) − (E[ai ri ] + E[aj rj ]))2 ] =
= E[((ai ri − ai E[ri ]) + (aj rj − aj E[rj ]))2 ] =
= E[a2i (ri − E[ri ])2 ] + 2E[ai aj (ri − E[ri ])(rj − E[rj ])] + E[a2j (rj − E[rj ])2 ] =
= a2i σi2 + 2ai aj σij + a2j σj2
V splošnem velja za poljubne konstante a1 , ..., an ∈ R naslednja formula:
var

n
X
i=1

2.3

!

ai ri =

n
X

a2i σi2 + 2

i=1

X

ai aj σij

i<j

Portfelj, sestavljen iz dveh finančnih instrumentov

Recimo, da imamo na voljo za sestavo portfelja dva finančna instrumenta.
Na diagramu povprečje - standardni odklon sta to dve točki. Preden si
pogledamo vse možne portfelje, ki jih lahko sestavimo iz teh dveh finančnih
instrumentov, dokažimo naslednjo trditev:
Trditev 2.1: Če kratka prodaja ni dovoljena, potem za varianco donosa
portfelja, sestavljenega iz dveh finančnih instrumentov, velja:
var(r) ≤ max{σ12 , σ22 }.

Dokaz: Recimo, da je σ12 ≤ σ22 . Ker kratka prodaja ni dovoljena, velja
w1 , w2 ≥ 0 in zato
w1 σ1 + w2 σ2 ≤ (w1 + w2 )σ2 = σ2 .
Ker za korelacijski koeficient velja ρ12 ≤ 1, sledi:
var(r) = w12 σ12 + w22 σ22 + 2w1 w2 ρ12 σ1 σ2 ≤
≤ w12 σ12 + w22 σ22 + 2w1 w2 σ1 σ2 ≤
= (w1 σ1 + w2 σ2 )2 ≤ σ22 .
Podobno naredimo v primeru, ko velja σ22 ≤ σ12 .
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Videli smo že, da pričakovan donos in standardni odklon donosa portfelja
lahko izračunamo s pomočjo matematičnega upanja, standardnega odklona
in kovarianc donosov teh dveh finančnih instrumentov. Ker na diagramu
povprečje - standardni odklon ne moremo predstaviti njunega korelacijskega
koeficienta ρ12 , bo izgledal diagram vseh portfeljev pri različnih korelacijskih
koeficientih različno.
Poglejmo si najprej, kaj se zgodi, če ρ12 zavzame ekstremni vrednosti, torej
ko imamo opravka s popolnoma pozitivno oziroma popolnoma negativno
korelacijo med finančnima instrumentoma v portfelju:

Slika 2: Lomljeno premico vseh možnih portfeljev na levi strani dobimo, ko
je ρ12 = −1, lomljena premica na desni strani pa ponazarja primer, ko je
ρ12 = 1. Odebeljena (lomljena) daljica med točkama predstavlja portfelje,
ko kratka prodaja ni dovoljena.
Naj bo najprej ρ12 = −1. Potem je
σr2 = w12 σ12 + w22 σ22 − 2w1 w2 σ1 σ2 = (w1 σ1 − w2 σ2 )2
σr = |w1 σ1 − w2 σ2 |.
Vemo, da E(r) = w1 E(r1 ) + w2 E(r2 ) in w1 + w2 = 1.
Če izberemo w2 = s ∈ R, dobimo:
σr = |(1 − s)σ1 − sσ2 |,
E(r) = (1 − s)E(r1 ) + sE(r2 ).
Na ta način smo dobili parametrični enačbi lomljene premice. Če kratke prodaje niso dovoljene, je 0 ≤ s ≤ 1, sicer je lahko s poljubno realno število. Ko
13

s narašča, se točka (σr , E(r)) pomika po premici v smeri od točke (σ1 , E(r1 ))
proti točki (σ2 , E(r2 )).
Izračunajmo še ordinato točke, v kateri se premica lomi. Za ta portfelj velja
σr = 0. Sledi:
σr = 0 = |(1 − s)σ1 − sσ2 |
s(σ1 + σ2 ) = σ1
σ1
s=
σ1 + σ2
E(r) =

σ2
σ1
σ2 E(r1 ) + σ1 E(r2 )
E(r1 ) +
E(r2 ) =
.
σ1 + σ2
σ1 + σ2
σ1 + σ2

Sedaj pa recimo, da ρ12 = 1. Potem dobimo podobno kot prej
σr = |w1 σ1 + w2 σ2 |.
Ponovno naj bo s = w2 parameter. Spet dobimo parametrični enačbi za
premico:
σr = |(1 − s)σ1 + sσ2 |,
E(r) = (1 − s)E(r1 ) + sE(r2 ).
Poglejmo si, kaj velja, da se tudi tu premica lomi. V primeru, ko je σr = 0 in
σ1 6= σ2 , mora biti kratka prodaja dovoljena, saj je ena izmed uteži negativna:
s=

σ2
σ1
, (1 − s) = −
.
σ1 − σ2
σ1 − σ2

Če kratka prodaja ni dovoljena, dobimo daljico med obema točkama.
Poiščimo sedaj portfelj z minimalnim tveganjem za katerikoli −1 < ρ12 < 1.
Ponovno izberimo w2 za parameter: s = w2 . Potem velja:
E(r) = (1 − s)E(r1 ) + sE(r2 ),
σr2 = (1 − s)2 σ12 + s2 σ22 + 2s(1 − s)ρ12 σ1 σ2 .
Vidimo lahko, da je E(r) premica kot funkcija s, σr2 pa kvadratna funkcija v
s, s pozitivnim vodilnim koeficientom:
σ12 + σ22 − 2ρ12 σ1 σ2 > σ12 + σ22 − 2σ1 σ2 = (σ1 − σ2 )2 ≥ 0.
Na naslednji sliki lahko vidimo dve tipični krivulji vseh možnih portfeljev v
diagramu povprečje - standardni odklon. Vsaka točka na krivulji predstavlja
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en portfelj, pri čemer upoštevamo σ1 , σ2 > 0 in −1 ≤ ρ12 ≤ 1. Krivuljo
opisujeta prej omenjeni parametrični enačbi.

Slika 3: Dve krivulji vseh možnih portfeljev, ko −1 ≤ ρ12 ≤ 1.
Poglejmo si, pri katerem parametru s minimiziramo varianco donosa portfelja
(oziroma njegov standardni odklon).
Izrek 2.2: Za −1 < ρ12 < 1 je minimalna varianca donosa portfelja dosežena
pri parametru
σ12 − ρ12 σ1 σ2
.
s0 = 2
σ1 + σ22 − 2ρ12 σ1 σ2
Če kratka prodaja ni dovoljena, pa je ta dosežena pri parametru:
smin =





0 če s0 < 0,
s če 0 ≤ s0 ≤ 1,
 0

1 če 1 < s0 .

Dokaz: Če odvajamo enačbo, ki določa varianco donosa portfelja, po parametru s in odvod izenačimo z 0, dobimo naš iskani s0 :
−2(1 − s0 )σ12 + 2s0 σ22 + 2(1 − s0 )ρ12 σ1 σ2 − 2s0 ρ12 σ1 σ2 = 0
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s0 (2σ12 + 2σ22 − 4ρ12 σ1 σ2 ) = 2σ12 − 2ρ12 σ1 σ2
s0 =

σ12 − ρ12 σ1 σ2
.
σ12 + σ22 − 2ρ12 σ1 σ2

Ker je drugi odvod variance donosa portfelja pozitiven:
2σ12 + 2σ22 − 4ρ12 σ1 σ2 > 2σ12 + 2σ22 − 4σ1 σ2 = 2(σ1 − σ2 )2 ≥ 0,
je pri s0 res dosežen minimum, oziroma velja še več: ker je varianca kvadratna
funkcija spremenljivke s, je ta minimum globalni.
Če kratka prodaja ni dovoljena, moramo najti minimum pri pogoju
0 ≤ s ≤ 1. Naslednje ugotovitve sledijo iz dejstva, da je varianca donosa portfelja kvadratna funkcija spremenljivke s, s pozitivnim koeficientom. Torej,
če je 0 ≤ s0 ≤ 1, je minimum dosežen kar v s0 . Če je s0 < 0, je minimum 0
in v primeru s0 > 1 je minimum 1.

Slika 4: Ilustracija Izreka 2.2.
Posledica 2.3: Naj bo σ1 ≤ σ2 . Možne so naslednje tri situacije:
1. če −1 ≤ ρ12 < σσ21 (modri krivulji na sliki 5), potem obstaja takšen
portfelj tudi, ko kratka prodaja ni dovoljena, da velja σr < σ1 ;
2. če ρ12 =

σ1
σ2

(rdeča krivulja na sliki 5), potem σr ≥ σ1 za vsak portfelj;

3. če σσ12 < ρ12 ≤ 1 (zeleni krivulji na sliki 5), potem v primeru, ko je
kratka prodaja dovoljena, obstaja takšen portfelj, za katerega velja
σr < σ1 ; če pa kratka prodaja ni dovoljena, potem pa za vsak portfelj
velja σr ≥ σ1 .
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Slika 5: Ilustracija Posledice 2.3.
Ta posledica je pomembna, saj govori o tem, kdaj je mogoče konstruirati
portfelj, katerega tveganje je manjše, kot če bi bil portfelj sestavljen samo
iz enega finančnega instrumenta. V prvem primeru je to možno brez kratke
prodaje in v tretjem tudi, vendar moramo predpostaviti, da je kratka prodaja
dovoljena. V drugem primeru pa je nemogoče konstruirati takšen portfelj.
Dokaz:
• ρ12 = −1: s0 =
• ρ12 =

σ1
:
σ2

σ12 +σ1 σ2
2
σ1 +σ22 +2σ1 σ2

=

σ1 (σ1 +σ2 )
(σ1 +σ2 )2

=

σ1
σ1 +σ2

<1

s0 = 0

• ρ12 = 1: s0 =

σ12 −σ1 σ2
σ12 +σ22 −2σ1 σ2

=

σ1 (σ1 −σ2 )
(σ1 −σ2 )2

=

σ1
σ1 −σ2

<0

1
1
1. Če je −1 ≤ ρ12 < σσ12 , potem σ1σ+σ
> s0 > 0. Ker je σ1σ+σ
< 1,
2
2
je 0 < s0 < 1, kar pa pomeni, da za portfelj z minimalno varianco,
katerega določa parameter s0 , tudi ko kratka prodaja ni dovoljena,
velja σr < σ1 .

2. Če je ρ12 = σσ12 , potem je s0 = 0. V tem primeru velja za vsak portfelj
σr ≥ σ1 , saj je σ12 minimalna možna varianca.
3. Če je σσ12 < ρ12 ≤ 1, je s0 < 0. V tem primeru je za portfelj z minimalno
varianco, katerega določa s0 , potrebna kratka prodaja prvega finančnega instrumenta in zanj velja σr < σ1 . Ker je za s ≥ s0 varianca σr
naraščajoča funkcija parametra s, je σr > σ1 za vsak portfelj, ko kratka
prodaja ni dovoljena.
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Poglejmo si sedaj še primer, ko je eden izmed dveh finančnih instrumentov netvegan. To pomeni, da je varianca tega netveganega finančnega instrumenta
enaka 0. V nasprotnem primeru vemo, da je varianca vsakega tveganega
instrumenta strogo pozitivna. Velja:
Trditev 2.4: Standardni odklon donosa portfelja, ki je sestavljen iz tveganega finančnega instrumenta, s pričakovano vrednostjo E(r1 ) in standardnim
odklonom σ1 > 0, ter netveganega finančnega instrumenta, s pričakovano vrednostjo rf , je enak:
σr = |w1 |σ1 .

Dokaz: Ko upoštevamo σ1 > 0 in σ2 = 0, dobimo σr2 = w12 σ12 . Če enačbo
korenimo, sledi σr = |w1 |σ1 .

Slika 6: Vključenost netveganega finančnega instrumenta v portfelj.

2.4

Portfelj, sestavljen iz več finančnih instrumentov

Kot smo že videli, lahko portfelj, sestavljen iz n različnih finančnih instrumentov, opišemo s pomočjo uteži
Ii
, i = 1, ..., n,
I
kjer Ii investiramo v i-ti finančni instrument, I pa je skupna začetna investicija.
wi =

Naj bo w vektor uteži:
w=

h

w1 w2 ... wn
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i

.

Ker se morajo uteži sešteti v 1, velja
uwT = 1, kjer je u =

h

i

1 1 ... 1 .

Naj bo za i = 1, ..., n, ri donos i-tega finančnega instrumenta v portfelju in
E(ri ) njegova pričakovana vrednost. Naj bo m vektor pričakovanih vrednosti:
m=

h

i

E(r1 ) E(r2 ) ... E(rn ) .

S pomočjo kovarianc med donosi σij sestavimo kovariančno matriko:


C=







σ11 σ12 ... σ1n
σ21 σ22 ... σ2n
.
..
.. . .
. ..
.
.
σn1 σn2 ... σnn




.



Vemo, da je kovariančna matrika simetrična in pozitivno semidefinitna. Zato
je C obrnljiva in obstaja njen inverz C −1 . Elementi na diagonali so ravno variance donosov: σii = var(ri ). Če so donosi ri vseh n finančnih instrumentov
neodvisne slučajne spremenljivke, je kovariančna matrika diagonalna.
S pomočjo oznak, ki smo jih do sedaj uvedli, lahko pričakovano vrednost in
varianco donosa portfelja zapišemo kot:
E(r) = mwT in σr2 = wCwT .
V nadaljevanju bomo poiskali:
1. portfelj iz množice vseh dosegljivih portfeljev z najmanjšo varianco donosa (točka minimalne variance) in
2. portfelj z najmanjšo varianco donosa med vsemi dosegljivimi portfelji,
katerih pričakovana vrednost znaša r. Kot bomo videli, takšno množico
portfeljev, ki je parametrizirana z r, imenujemo krivulja minimalne
variance.
Ker je varianca zvezna funkcija uteži omejena navzdol z 0, minimum obstaja
v obeh primerih. Preden pa se lotimo obeh nalog, si poglejmo, kaj je to
dosegljiva množica in krivulja minimalne variance.
Množico vseh dosegljivih portfeljev imenujemo dosegljiva množica. Ta
množica ima dve pomembni lastnosti:
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1. Če sestavljamo portfelj iz vsaj treh finančnih instrumentov, ki niso
popolnoma kolerirani in z različnimi pričakovanimi donosi, je potem
dosegljiva množica dvodimenzionalna zaprta množica.

Slika 7: Najprej narišemo krivuljo vseh možnih portfeljev, sestavljenih iz drugega (točka 2) in tretjega finančnega instrumenta (točka 3). Izbrani portfelj
na tej krivulji (točka 4) in prvi finančni instrument (točka 1) spet tvorita
novo krivuljo. Družina vseh teh novih krivulij je ravno dvodimenzionalna
zaprta množica.
2. Dosegljiva množica je levo konveksna. To pomeni: če vzamemo dve
poljubni točki iz dosegljive množice, potem daljica med njima ne seka
skrajno leve meje dosegljive množice.

Slika 8: Dosegljiva množica.
Skrajno levo mejo dosegljive množice imenujemo krivulja minimalne variance, ker vsaka točka na tej meji predstavlja, pri izbranem pričakovanem
donosu r, portfelj z najmanjšo varianco. Ta krivulja ima obliko hiperbole
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(ang. bullet shape). Točko z najmanjšo varianco na tej krivulji imenujemo
točka minimalne variance.

Slika 9: Krivulja minimalne variance in točka minimalne variance.
Predpostavimo, da so vsi naši investitorji nenaklonjeni tveganju. V tem
primeru bodo pri izbranem pričakovanem donosu portfelja izbrali portfelj z
najmanjšim standardnim odklonom, saj bodo minimizirali tveganje. Torej,
izbrali bodo portfelj na krivulji minimalne variance.
Trditev 2.5: Portfelj z najmanjšo varianco donosa iz množice dosegljivih
portfeljev (točka minimalne variance) ima naslednji vektor uteži:
w=

uC −1
.
uC −1 uT

Dokaz: Poiščimo vektor uteži w, ki minimizira varianco donosa portfelja
pri omejitvi uwT = 1 s pomočjo Lagrangeovega multiplikatorja λ:
L(w, λ) = wCwT − λ(uwT − 1)
Če odvajamo L po wi , za i = 1, ..., n, in vse odvode izenačimo z 0, dobimo:
2wC − λu = 0
λ −1
uC
2
Ob upoštevanju omejitve uwT = 1 in dejstva, da je C −1 simetrična matrika,
ker je C simetrična, dobimo
w=

1=

λ −1 T
uC u
2
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λ
1
=
−1
2
uC uT
Torej:
w=

uC −1
uC −1 uT

Poglejmo si sedaj še portfelje na krivulji minimalne variance:
Trditev 2.6: Portfelj z najmanjšo varianco donosa med vsemi dosegljivimi
portfelji, katerih pričakovan donos znaša r, ima naslednji vektor uteži:

w=

1 uC −1 mT
r mC −1 mT

uC −1 +

uC −1 uT 1
mC −1
mC −1 uT r

uC −1 uT uC −1 mT
mC −1 uT mC −1 mT

,

ob predpostavki, da determinanta v imenovalcu ni enaka 0.
Uteži so torej linearno odvisne od r.
Dokaz: Poiskali bomo minimum variance donosa portfelja pri dveh pogojih
1 = uwT in r = mwT s pomočjo dveh Lagrangeovih multiplikatorjev λ in µ:
L(w, λ, µ) = wCwT − λ(uwT − 1) − µ(mwT − r)
Ko odvajamo L po wi , za i = 1, ..., n, in vse odvode izenačimo z 0, dobimo:
2wC − λu − µm = 0
λ −1 µ
uC + mC −1 .
2
2
Ob upoštevanju obeh omejitev dobimo linearni sistem dveh enačb za dve
naznanki λ in µ:
µ
λ
1 = uC −1 uT + uC −1 mT
2
2
λ
µ
r = mC −1 uT + mC −1 mT
2
2
Rešitvi tega sistema sta ravno:
w=

λ
=
2

1 uC −1 mT
r mC −1 mT
−1 T

−1

T

uC u
uC m
mC −1 uT mC −1 mT

in
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µ
=
2

uC −1 uT 1
mC −1 uT r
uC −1 uT uC −1 mT
mC −1 uT mC −1 mT

Ko vstavimo

λ
2

in

µ
2

v enačbo za w, dobimo našo iskano rešitev.

Če predpostavimo, da kratka prodaja ni dovoljena, imamo v problemu še n
dodatnih omejitev:
wi ≥ 0 (i = 1, ..., n),
kar nas privede do nelinearne optimizacije.
Izkaže se, da ko imamo dovoljeno kratko prodajo, so v večini primerov vse
uteži neničelne (celo negativne), torej je iskani portfelj sestavljen skoraj iz
vseh finančnih instrumentov. Ko pa kratka prodaja ni dovoljena, je večina
uteži finančnih instrumentov v iskanem portfelju enaka 0. To pa nasprotuje
načelu razpršitve tveganja na več finančnih instrumentov, saj bi bilo v tem
primeru optimalno investirati le v nekaj finančnih instrumentov.
2.4.1

Portfelj, sestavljen iz treh finančnih instrumentov

Ko imamo v portfelju tri finančne instrumente, vzamemo dve uteži kot parametra. Naj bosta to uteži w2 in w3 . Potem velja
w1 = 1 − w2 − w3 .
Vsaka točka na (w2 , w3 )-ravnini predstavlja nek portfelj.

Slika 10: Dosegljivi portfelji na (w2 , w3 )-ravnini.
Oglišča osenčenega trikotnika na sliki 10 predstavljajo portfelje, sestavljene
samo iz enega finančnega instrumenta, točke na stranicah trikotnika pa portfelje, sestavljene iz dveh finančnih instrumentov. Točke v trikotniku, vključno
z njegovo mejo, predstavljajo dosegljive portfelje, ko kratka prodaja ni dovoljena.
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Na primer, točka ( 52 , 12 ) predstavlja portfelj, sestavljen 10 % iz prvega finančnega instrumenta, 40 % iz drugega in 50 % iz tretjega.
Za točke izven trikotnika pa velja, da je za enega ali dva finančna instrumenta
potrebna kratka prodaja.
Ker so uteži linearno odvisne od pričakovanega donosa, je krivulja minimalne
variance premica (rdeča premica na sliki 10).
Poglejmo si sedaj portfelje, sestavljene iz teh treh finančnih instrumentov, v
diagramu povprečje - standardni odklon.

Slika 11: Dosegljivi portfelji na diagramu povprečje - standardni odklon.
Tri točke na sliki 11 pomenijo portfelje, sestavljene samo iz enega finančnega
instrumenta. Krivulje, ki potekajo skozi dve izmed treh točk, predstavljajo
portfelje, v katerih sta dva finančna instrumenta. Točke in deli krivulje, od
ene do druge točke, ustrezajo ogliščem in stranicam trikotnika na sliki 10.
Osenčen lik, vključno z mejami, moder in rdeč del, predstavlja vse dosegljive
portfelje. Na sliki 11 lahko vidimo tudi krivuljo minimalne variance (krivulja
rdeče barve). Lik modre barve ustreza notranjosti trikotnika na prejšnji sliki
(sliki 10), torej so tu vsi dosegljivi portfelji, ko kratka prodaja ni dovoljena.
Poglejmo si še, kako lahko trikotnik iz (w2 , w3 )-ravnine preslikamo v lik modre barve na diagramu povprečje - standardni odklon. To naredimo tako,
da (w2 , w3 )-ravnino prepognemo vzdolž krivulje minimalne variance in jo sočasno zvijemo, da doseže obliko hiperbole. To pomeni, da se pari točk na
nasprotnih straneh krivulje minimalne variance v (w2 , w3 )-ravnini preslikajo
v eno točko na diagramu povprečje - standardni odklon.
Krivulja minimalne variance se prelomi, če kratka prodaja ni dovoljena:
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Slika 12: Krivulja minimalne variance v (w2 , w3 )-ravnini, ko kratka prodaja
ni dovoljena.

Slika 13: Krivulja minimalne variance v diagramu povprečje - standardni
odklon, ko kratka prodaja ni dovoljena.
2.4.2

Učinkovita meja

Racionalni investitor bo, če bo to le mogoče, izmed dveh portfeljev izbral
tistega, ki ima večji pričakovani donos in manjši standardni odklon.
Za finančni instrument s pričakovanim donosom E(r1 ) in standardnim odklonom σ1 rečemo, da dominira nek drug finančni instrument s pričakovanim
donosom E(r2 ) in standardnim odklonom σ2 , če velja:
E(r1 ) ≥ E(r2 ) in σ1 ≤ σ2 .
Definicijo lahko hitro posplošimo na portfelje, ki jih gledamo kot finančne
instrumente same po sebi.
25

Če en finančni instrument dominira drug finančni instrument, se nam na
prvi pogled zdi, da je drugi odveč. Vendar kot smo videli v poglavju, kjer
smo imeli le dva finančna instrumenta v portfelju, lahko iz teh dveh finančnih
instrumentov sestavimo portfelj z manjšim tveganjem, kot ga ima posamezen
finančni instrument.
Portfelj, ki ni dominiran od kakšnega drugega portfelja, razen samega sebe,
se imenuje učinkovit portfelj. Množico vseh učinkovitih portfeljev izmed
vseh dosegljivih portfeljev imenujejo učinkovita meja.

Slika 14: Učinkovita meja.
Vsak racionalni investitor bo vedno izbral učinkoviti portfelj. Kljub temu,
pa bodo na splošno investitorji izbirali različne portfelje iz učinkovite meje,
glede na njihove preference.
Če za dva portfelja velja, da E(r1 ) ≤ E(r2 ) in σ1 ≤ σ2 , potem bo previden
investitor izbral portfelj z nižjim tveganjem σ1 in manjšim pričakovanim donosom E(r1 ), spet nekdo drug pa portfelj z večjim tveganjem σ2 in večjim
pričakovanim donosom E(r2 ) v zameno za večje tveganje.
Velja, da ima učinkovit portfelj največji pričakovani donos med vsemi dosegljivimi portfelji z enakim standardnim odklonom (z enakim tveganjem) in najmanjši standardni odklon (je najmanj tvegan) med vsemi dosegljivimi portfelji z enakim pričakovanim donosom. Zato velja, da je učinkovita meja
podmnožica krivulje minimalne variance.
Dokažimo naslednjo trditev:
Trditev 2.7: Vzemimo dva različna portfelja na krivulji minimalne variance
z utežmi w0 in w00 . Potem krivulja minimalne variance vsebuje samo portfelje
z utežmi
cw0 + (1 − c)w00
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za vsak c ∈ R.
Dokaz: Vemo, da krivulja minimalne variance vsebuje samo portfelje, katerih uteži so linearno odvisne od pričakovanega donosa r, torej w = ar + b.
Če sta w0 in w00 uteži dveh različnih portfeljev na krivulji minimalne variance, potem w0 = ar0 + b in w00 = ar00 + b za r0 6= r00 . Ker vrednosti
cr0 + (1 − c)r00 (c ∈ R), zavzamemo vsa realna števila, sledi da portfelji z
utežmi cw0 + (1 − c)w00 (c ∈ R) opišejo celotno krivuljo minimalne variance.

Ta trditev je pomembna, saj govori o tem, da ima krivulja minimalne variance na splošno enako obliko kot v primeru, ko imamo opravka s portfelji,
sestavljenimi samo iz dveh finančnih instrumentov. To pomeni tudi, da je
oblika krivulje minimalne variance na diagramu povprečje - standardni odklon enaka za katerokoli število finančnih instrumentov v portfelju.
Trditev 2.8: Uteži kateregakoli učinkovitega portfelja, razen tistega z najmanjšo varianco, zadoščajo naslednji enačbi:
γwC = m − µu,
za dve realni števili γ > 0 in µ.
Dokaz: Naj bo w utež učinkovitega portfelja, ki ni enak portfelju z najmanjšo varianco. Naj ima portfelj
pričakovan donos E(r) = mwT in stan√
dardni odklon donosa σ = wCwT . Na diagramu povprečje - standardni
odklon narišimo tangento na učinkovito mejo skozi ta portfelj. Naj ta tangenta seka ordinatno os v točki (0, µ). Potem je smerni koeficient te tangente
ravno
mwT − µ
√
.
wCwT
Izmed vseh premic, ki potekajo skozi točko (0, µ) in sekajo dosegljivo množico, ima ta tangenta največji naklon. Torej bomo našo iskano enačbo, ki
določa utež portfelja na učinkoviti meji, našli tako, da bomo maksimizirali
smerni koeficient premice pri omejitvi uwT = 1:
mwT − µ
L(w, λ) = √
− λuwT
T
wCw
λ je Lagrangeov multiplikator. Če odvajamo L po wi , za i = 1, ..., n, in
odvode izenačimo z 0, dobimo:
√
1
m wCwT − (mwT − µ) 2√wCw
2wC
T
− λu = 0
wCwT
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mσ − (E(r) − µ) σ1 wC
− λu = 0
σ2
E(r) − µ
m − λσu =
wC
σ2
Pomnožimo enačbo z desne z wT in upoštevamo omejitev:
mwT − λσ =

E(r) − µ
wCwT
2
σ

E(r) − λσ = E(r) − µ
µ
λ=
σ
E(r)−µ
Če označimo γ = σ2 , dobimo ravno našo iskano enačbo:
γwC = m − µu
Ker ima naša tangenta pozitiven naklon, velja E(r) > µ, torej γ > 0.
Torej ponovimo: γσ je smerni koeficient tangente na učinkovito mejo v točki
izbranega portfelja, µ pa je presečišče te tangente z ordinatno osjo v diagramu
povprečje - standardni odklon.
2.4.3

Vključenost netveganega finančnega instrumenta

Do sedaj smo predpostavili, da so vsi finančni instrumenti tvegani, torej
σi > 0. Sedaj pa recimo, da lahko vključimo v portfelj tudi netvegan finančni
instrument z znanim pričakovanim donosom rf in standardnim odklonom
σf = 0. Če ta finančni instrument posodimo, je njegova utež v portfelju
pozitivna, če pa si ga izposodimo, pa je njegova utež negativna. Ker ima
investitor vedno možnost posoditi ali si izposoditi, je vključenost netveganega
finančnega instrumenta v portfelj realna. Zaradi lažje analize predpostavimo,
da je kratka prodaja dovoljena.
Recimo, da ima nek izbrani dosegljivi tvegani finančni instrument pričakovan
donos r in varianco σ 2 . Kovarianca donosov med tveganim in netveganim
finančnim instrumentom je enaka 0, saj je
cov(rf , r) = E[(r − r)(rf − rf )] = 0.
Portfelj na učinkoviti meji je linearna kombinacija nekega tveganega in netveganega finančnega instrumenta. Torej pričakovan donos učinkovitega portfelja znaša
αrf + (1 − α)r,
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njegov standardni odklon pa
q

α2 σf2 + 2cov(rf , r) + (1 − α)2 σ 2 =

q

(1 − α)2 σ 2 = (1−α)σ = ασf +(1−α)σ

Torej, ko α spreminjamo, dobimo ravno premico v diagramu povprečje - standardni odklon, ki predstavlja našo učinkovito mejo in ki povezuje netvegani
in nek tvegani finančni instrument.
Množica vseh teh premic, ko spreminjamo izbiro dosegljivega tveganega finančnega instrumenta, predstavlja dosegljivo množico.

Slika 15: Osenčen del, ki vsebuje dosegljivo množico tveganih finančnih instrumentov, predstavlja dosegljivo množico vseh portfeljev, ki vsebujejo tudi
netvegan finančni instrument.
Učinkovita meja v primeru, ko imamo na voljo tudi netvegan finančni instrument, je tangenta skozi netvegan finančni instrumet, predstavljen s točko
(0, rf ), na dosegljivo množico vseh tveganih finančnih instrumentov. To je
premica iz prej omenjene množice vseh premic, ki določajo dosegljivo množico, ki ima največji naklon. Dotikališče te tangente označimo s točko M .
Po prejšnji trditvi vemo, da je mogoče sestaviti učinkoviti portfelj kot linearno kombinacijo netveganega finančnega instrumenta in enega tveganega
finančnega instrumenta, predstavljenega s točko M .
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Slika 16: Učinkovita meja.
Spomnimo se trditve in dokaza, ki nam pove, kako izračunamo uteži tveganega portfelja, predstavljenega s točko M . Naj bo pričakovana vrednost
T
donosa
tega portfelja E(rM ) = mwM
, njegov standardni odklon pa σM =
q
T
wM CwM . V tem primeru velja µ = rf in smerni koeficient tangente znaša
γσM =

E(rM )−rf
.
σM

Torej za uteži iskanega portfelja velja:
γwM C = m − rf u.

3

Faktorski modeli

Če imamo trg z n = 1000 trgovanimi finančnimi instrumenti, bo imela kovariančna matrika n2 = 1000000 elementov. Za izračun učinkovite meje moramo
izračunati C −1 , kar pa je računsko zahtevno. Tudi točna ocena C lahko predstavlja precejšnje probleme v praksi. V ta namen so razvili faktorske modele,
ki ponudijo rešitev z manj potrebnimi operacijami in v katerih ni potrebna
ocena C.
Ko povečujemo število finančnih instrumentov v portfelju, se povečuje tudi
količina informacij, ki jih potrebujemo v modelu povprečje - varianca. Skuparametrov (n povprečnih vrednosti, n standarpaj rabimo ravno 2n+ n(n−1)
2
n(n−1)
dnih odklonov in 2 kovarianc med donosi). Faktorski modeli namesto
zamudnega računanja kovarianc med donosi finančnih instrumentov donos
i-tega finančnega instrumenta predstavijo v odvisnosti od nekega skupnega
faktorja.
V faktorskih modelih je predpostavljeno, da vsak investitor uporablja enake
vrednosti pričakovanih donosov, standardnih odklonov in korelacij za vse finančne instrumente ter se odloča samo na podlagi teh vrednosti. Natančneje,
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vsak investitor bo izračunal enako učinkovito mejo, iz katere bo izbral svoj
portfelj glede na svoje preference.

3.1

Enofaktorski model

Enofaktorski model je najpreprostejši model izmed vseh faktorskih modelov.
Recimo, da imamo n finančnih instrumentov z donosi ri . Naj bo f faktor,
ki predstavlja slučajno količino, kot je na primer pričakovan donos izbranega
portfelja na trgu v nekem določenem obdobju.
Ko izbiramo faktorje, jih navadno razdelimo v tri kategorije:
1. Zunanji faktorji, kot so na primer bruto nacionalni proizvod, indeks
cen življenskih potrebščin, stopnja brezposlenosti, indeks cen gradbenih
del ...
2. Pridobljeni faktorji, katere dobimo iz znanih informacij o donosu
izbranega finančenga instrumenta. Pogosto se za faktor vzame tudi
povprečje donosov.
3. Značilnosti podjetja, kot so na primer razmerje cena/dobiček na delnico (ang. price-earnings ratio), razmerje med dividendami in dobičkom
(ang. dividend-payout ratio) ...
Predpostavimo sedaj, da so donosi in faktor f v naslednji zvezi (i = 1, ..., n):
ri = ai + bi f + ei ,
kjer sta ai in bi dve konstanti, ei pa napaka aproksimacije, ki je tudi slučajna
spremenljivka. Brez izgube splošnosti lahko predpostavimo, da je
E(ei ) = 0,
sicer spremenimo konstanto ai . Predpostavimo tudi, da so napake med seboj
nekolerirane
E(ei ej ) = 0 za i 6= j
in nekolerirane z f
E((f − E(f ))ei ) = 0.
Vse te predpostavke v praksi niso ravno dobre, jih pa privzamemo zaradi
lažje analize. Predpostavimo še, da poznamo vse variance napak σe2i .
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Sedaj naredimo več opazovanj in odvisnost med f in ri v vsakem primeru
predstavimo s točko na grafu. Nato poiščemo za vsak finančni instrument
i premico najboljšega prileganja, torej določimo konstanti ai in bi . Pri tem
minimiziramo napako (navpično razdaljo od točke do premice).

Slika 17: Premica najboljšega prileganja.
Parameter ai določa presečišče premice najboljšega prileganja z ordinatno
osjo, parameter bi pa naklon te premice, ki meri občutljivost donosa glede na
faktor.
Potem za parametre v modelu povprečje - varianca velja:
E(ri ) = ai + bi E(f )
σi2 = b2i σf2 + σe2i
σij = bi bj σf2 , i 6= j
Velja pa tudi:
bi =

cov(ri , f )
σf2

To pa je velika prednost enofaktorskega modela. Namesto 2n + n(n−1)
, po2
trebujemo samo 3n + 2 parametrov (ai , bi , σe2i , E(f ) in σf2 , za i = 1, ..., n).
Recimo sedaj, da imajo finančni instrumenti v portfelju uteži wi (i = 1, ..., n),
ki se seštejejo v 1. Vsak tak finančni instrument ima po predpostavki donos
ri = ai + bi f + ei . Potem znaša donos portfelja:
r=

n
X
i=1

wi ai +

n
X

w i bi f +

i=1

n
X
i=1
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wi ei = a + bf + e,

kjer je
a=

n
X

wi ai , b =

i=1

n
X

wi bi in e =

i=1

n
X

wi ei .

i=1

Velja:
E(e) = 0, cov(f, e) = E((f − E(f ))e) = 0 in σe2 =

n
X

wi2 σe2i .

i=1

V tem modelu lahko nazorno vidimo, kako večanje števila finančnih instrumentov v portfelju vpliva na zmanjšanje tveganja portfelja. Naj bo varianca
vseh napak enaka, in sicer naj znaša σe2i = s2 . Recimo, da vse uteži znašajo
2
1
. Potem velja: σe2 = sn . Ko n pošljemo v neskončnost, gre varianca napake
n
proti 0 in zato je varianca portfelja σ 2 = b2 σf2 + σe2 v limiti enaka konstanti
b2 σf2 . Čeprav gre varianca napake proti 0, pa se varianca portfelja ne more
spustiti pod b2 σf2 . Zato pri napovedovanju donosa ri = ai + bi f + ei tveganje
pogojeno z ei imenujemo nesistematično tveganje, tveganje pogojeno z
bi f pa sistematično tveganje.

3.2

Večfaktorski modeli

Da bi bil model še bolj natančen, vključimo vanj še več faktorjev. Na primer, če imamo dva faktorja f1 in f2 , potem donos finančnega instrumenta i
zapišemo kot
ri = ai + b1i f1 + b2i f2 + ei .
Podobno kot prej velja, da so f1 , f2 in ei slučajne spremenljivke. Privzamemo
tudi vse prejšnje predpostavke, in sicer
E(ei ) = 0,
napake so med seboj nekolerirane
E(ei ej ) = 0 za i 6= j
in nekolerirane z f1 in f2
E((f1 − E(f1 ))ei ) = 0 in E((f2 − E(f2 ))ei ) = 0.
Ne predpostavimo pa, da sta oba faktorja med seboj nekolerirana. Variance
napak spet označimo s σe2i .
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V primeru dveh faktorjev izračunamo pričakovane donose, variance in kovariance na naslednji način:
E(ri ) = ai + b1i E(f1 ) + b2i E(f2 )
σij = b1i b1j σf21 + (b1i b2j + b2i b1j )cov(f1 , f2 ) + b2i b2j σf22 , i 6= j
σi2 = b21i σf21 + 2b1i b2i cov(f1 , f2 ) + b22i σf22 + σe2i
Iz naslednjih dveh enačb lahko izračunamo b1i in b2i :
cov(ri , f1 ) = b1i σf21 + b2i cov(f1 , f2 )
cov(ri , f2 ) = b1i cov(f1 , f2 ) + b2i σf22
Dvofaktorski model je nadgradnja enofaktorskega modela, saj se z vpeljavo
dodatnega faktorja napaka zmanjša. Če podobno nadaljujemo, dobimo večfaktorske modele. V večini modelov ameriških delnic je uporabljenih med 3
in 15 faktorjev.

4

Teorija vrednotenja brez arbitraže (ATP
model)

Recimo sedaj, da vsi finančni instrumenti zadoščajo enofaktorskem modelu
brez napake. Torej, je donos i-tega finančnega instrumenta:
ri = ai + bi f.
Različni finančni instrumenti imajo različne ai in bi . Negotovost donosa v
tem modelu je odvisna samo od negotovosti faktorja f . Bistvo ATP modela
je, da morata biti vrednosti ai in bi odvisni, če ne želimo, da pride do arbitaže.
Da raziščemo odvisnost med ai in bi , vzamemo še j-ti finančni instrument z
donosom
rj = aj + bj f.
Edino, kar moramo pri tej izbiri paziti, je, da velja bi 6= bj . Nato tvorimo
portfelj z utežema wi = w in wj = 1 − w. Donos tega portfelja znaša:
r = wai + (1 − w)aj + [wbi + (1 − w)bj ]f.
Izberimo w tako, da bo člen v izrazu, ki vsebuje f enak 0. Torej:
w=

bj
.
bj − bi
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Potem
r = wai + (1 − w)aj =

ai b j
aj b i
−
.
bj − bi bj − bi

Ker v izrazu za r ne nastopa nobena slučajna spremenljivka, je ta portfelj
netvegan. Če obstaja netvegan finančni instrument z donosom rf , mora
biti donos portfelja enak donosu netveganega finančnega instrumenta, sicer
lahko pride do arbitraže. Tudi v primeru, ko netvegan finančni instrument ne
obstaja, morajo imeti vsi portfelji z donosom, neodvisnim od f , enak donos,
če nočemo, da pride do arbitraže. Označimo λ0 = rf , če obstaja netvegan
finančni instrument. Potem:
λ0 (bj − bi ) = ai bj − aj bi
ai − λ0
aj − λ0
=
bj
bi
Torej, dobili smo relacijo, ki povezuje ai in bi :
ai − λ 0
= c = konst.
bi
ai = λ 0 + b i c
Sedaj lahko zapišemo pričakovan donos finančnega instrumenta kot:
E(ri ) = ai + bi E(f ) = λ0 + bi c + bi E(f ) = λ0 + bi λ1 ,
kjer je λ1 = c + E(f ) konstanta.
Pravkar povedano lahko posplošimo tudi na primer, ko imamo m < n faktorjev, kjer je n število finančnih instrumentov z donosi
ri = ai +

m
X

bij fj .

j=1

Potem obstajajo konstante λ0 , λ1 , ..., λm , tako da velja
E(ri ) = λ0 +

m
X

bij λj

j=1

Če so vsi bij enaki 0, potem nimamo tveganja in velja ai = λ0 . Če pa so
bij neničelni, potem E(ri ) narašča sorazmerno z bij . Vrednost λj imenujemo
cena tveganja povezana s faktorjem fj , oziroma kar cena faktorja (ang.
factor price).
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5

Model vrednotenja CAPM

Poglejmo si sedaj model za določanje cen dolgoročnih naložb, oziroma Capital
Asset Pricing Model (CAPM model). Pri izpeljavi modela predpostavimo,
da:
1. investitorji investirajo v enega izmed portfeljev na učinkoviti meji,
2. lahko sredstva vložijo ali si jih sposodijo po netvegani obrestni meri,
3. imajo vsi enaka pričakovanja glede pričakovanih donosov, varianc in
kovarianc,
4. je časovno obdobje v katerem investirajo za vse enako,
5. so finančni instrumenti popolnoma deljivi in se z njimi prosto trguje,
6. ne obstajajo davki niti transakcijski stroški in
7. vsi udeleženci na trgu dobivajo informacije sočasno.

5.1

Premica trga kapitala

Po predpostavki imamo torej poleg n tveganih finančnih instrumentov na
voljo tudi netvegan finančni instrument. Donos netveganega finančnega instrumenta ponovno označimo z rf , njegov standardni odklon pa vemo, da je
enak 0.
Poglejmo si portfelj, sestavljen iz netveganega finančnega instrumenta in tveganih s pričakovanim donosom E(ri ) in standardnim odklonom σi > 0.
Vemo že, da je učinkovita meja ravno poltrak, ki je tangenten na krivuljo
minimalne variance tveganih finančnih instrumentov s krajiščem v (0, rf ). V
CAPM modelu to učinkovito mejo imenujemo premica trga kapitala (ang.
capital market line) in vsak racionalni investitor bo glede na predpostavke
CAPM modela izbral portfelj na tem poltraku. Pri tem pa mora biti rf
dovolj majhen, da je lahko poltrak sploh tangenten na krivuljo minimalne
variance.
Dotikališče tangente s krivuljo minimalne variance označimo z (σM , E(rM )).
Vsak portfelj na premici trga kapitala lahko izrazimo s pomočjo (0, rf ) in
(σM , E(rM )).
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Ker bo vsak investitor izbral portfelj na premici trga kapitala, bo za vse te
portfelje veljalo, da imajo enake relativne deleže tveganih finančnih instrumentov. To pa pomeni, da je portfelj s pričakovanim donosom E(rM ) in
standardnim odklonom σM , sestavljen iz finančnih instrumentov z utežmi, ki
so enake njihovim relativnim deležem na celotnem trgu. Zaradi te lastnosti
se ta portfelj imenuje tržni portfelj (ang. market portfolio).
Enačba, ki ustreza premici trga kapitala, se glasi
E(r) = rf +

E(rM ) − rf
σ.
σM
E(r

)−r

M
f
V tem primeru imenujemo člen v enačbi
σ premija za tveganje in
σM
ta dodaten donos nad rf pomeni nadomestilo za večje tveganje.

5.2

Beta koeficient

Pomembno je vedeti, kako donos portfelja oziroma enega samega finančnega
instrumenta r reagira na razmere, ki se dogajajo na celotnem trgu. V ta
namen lahko raziščemo odvisnost donosa izbranega portfelja in trženga portfelja tako, da narišemo točke (rM , r) na graf za vsako stanje na trgu in potem
poiščemo premico najboljšega prileganja.
Enačba te premice se glasi:
r = β0 rM + α0 .
Za vsak β in α lahko vrednosti slučajne spremenljivke βrM + α gledamo kot
napovedi za r, donos našega portfelja.
Razlika ε = r − (βrM + α) predstavlja našo napako napovedi in ta napaka
je slučajna spremenljivka (ang. residual random variable).
Pogoj, ki definira premico najboljšega prileganja, je, da ima
2
E(ε2 ) = E(r2 ) − 2βE(rrM ) + β 2 E(rM
) + α2 − 2αE(r) + 2αβE(rM )

kot funkcija β in α minimum v β = β0 in α = α0 .
Pri tem smo upoštevali:
2
ε2 = r2 − 2(βrM + α)r + (β 2 rM
+ 2βrM α + α2 )
2
ε2 = r2 − 2βrrM + β 2 rM
+ α2 − 2αr + 2αβrM
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Z drugimi besedami, premica najboljšega prileganja mora napovedati vrednosti, ki so kar se da blizu vrednostim r. Potreben pogoj za to je, da izenačimo
parcialne odvode po β in α z nič za β = β0 in α = α0 . To nas pripelje do
sistema linearnih enačb:
2
α0 E(rM ) + β0 E(rM
) = E(rrM ),

α0 + β0 E(rM ) = E(r).
Rešitvi tega sistema sta naslednji:
β0 =

cov(r, rM )
2
σM

α0 = E(r) − β0 E(rM )
β0 imenujemo beta koeficient portfelja oziroma finančnega instrumenta. Je
indikator pričakovanih sprememb v donosu in odgovor na obnašanje celotnega
trga. Velja:
E(r) = β0 E(rM ) + α0 .
Donos portfelja s pozitivnim β0 narašča, ko donos tržnega portfelja narašča,
in donos portfelja z negativnim β0 narašča, ko donos tržnega portfelja pada.
Tveganje portfelja σ 2 , ob upoštevanju r = ε + (α0 + β0 rM ), zapišemo kot
2
σ 2 = var(ε) + β02 σM
.

Prvi člen na desni strani enačbe, var(ε), predstavlja nesistematično tveganje.
Za tržni portfelj je to enako nič: var(εM ) = 0. Ta del tveganja lahko zmanjšamo, če investiramo v tržni portfelj. Drugi člen v enačbi na desni strani,
2
β02 σM
, pa predstavlja sistematično tveganje. Tržni portfelj vsebuje samo to
tveganje. Beta faktor lahko v tem primeru gledamo kot mero za sistematično
tveganje portfelja.
V CAPM modelu je sistematično tveganje, merjeno z β0 , povezano s pričakovanim donosom E(r) in zato tudi s ceno finančnega instrumenta oziroma
portfelja. Namreč, večje kot je sistematično tveganje, večji donos zahtevajo
investitorji kot nadomestilo za izpostavljenost temu tveganju. Nasprotno je
z nesistematičnem tveganjem. Ta nima vpliva na ceno, saj se ga lahko znebimo tako, da investiramo v več finančnih instrumentov, še posebej v tržni
portfelj.
β0 portfelja, sestavljenega iz n finančnih instrumentov z utežmi w1 , ..., wn ,
izračunamo kot
β0 = w1 β1 + ... + wn βn ,
kjer so β1 , ..., βn beta koeficienti finančnih instrumentov iz portfelja.
38

5.3

Premica trga vrednostnih papirjev

Imamo portfelj z utežmi w. Uteži tržnega portfelja označimo z wM . Tržni
portfelj leži na učinkoviti meji in zanj velja
γwM C = m − µu,
za neki dve realni števili γ > 0 in µ.
Beta koeficient portfelja z utežmi w lahko potem zapišemo kot
wM CwT
γ(m − µu)wT
E(r) − µ
cov(r, rM )
=
=
=
β0 =
.
2
T
T
σM
wM CwM
γ(m − µu)wM
E(rM ) − µ
Da izračunamo µ, vzamemo netvegan finančni instrument z donosom rf in
beta koeficientom βf = 0. S tem, ko vstavimo βf in rf v enačbo namesto β0
in E(r), dobimo µ = rf . S tem smo dokazali naslednji izrek:
Izrek 5.1: Pričakovan donos portfelja E(r) je linearna funcija beta koeficienta β0 :
E(r) = rf + (E(rM ) − rf )β0 .

Če narišemo pričakovan donos v odvisnosti od beta koeficienta za vsak portfelj v (β0 , E(r))-ravnini, dobimo premico, ki jo imenujemo premica trga
vrednostnih papirjev (ang. security market line).

Slika 18: Premica trga vrednostnih papirjev.
(E(rM ) − rf )β0 imenujemo tudi tu premija za tveganje, ki obstaja zaradi
sistematičnega tveganja.
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Premice najboljšega prileganja vseh finančnih instrumentov se v CAPM modelu sekajo v eni točki. Namreč, za takšno premico velja y = β0 x + α0 , kjer
je β0 beta faktor in α0 = E(r) − β0 E(rM ). V CAPM modelu vsi finančni
instrumenti ležijo na premici trga vrednostnih papirjev, torej velja tudi
E(r) = rf + (E(rM ) − rf )β0 .
Če v enačbo premice najboljšega prileganja vstavimo pravkar izraženi E(r),
dobimo α0 = rf − rf β0 . Potemtakem za premico najboljšega prileganja velja
y = β0 (x − rf ) + rf .
Torej gredo vse premice najboljšega prileganja skozi točko (rf , rf ).

5.4

CAPM model kot enofaktorski model

Poglejmo si, kako CAPM model gledamo kot enofaktorski model. Vzemimo
za faktor donos tržnega portfelja rM . Potem za presežni donos i-tega finančnega instrumenta, katerega izračunamo kot razliko med njegovim donosom
in netvegano obrestno mero rf , velja:
ri − rf = αi + βi (rM − rf ) + ei .
Ponovno predpostavimo, da E(ei ) = 0 in da so napake ei medseboj nekolerirane in nekolerirane z rM .
Premico najboljšega prileganja dobimo tako, da postavimo ei = 0:
ri − rf = αi + βi (rM − rf ).
Ta enačba se od enačbe premice trga vrednostnih papirjev razlikuje le za αi ,
saj v CAPM modelu predpostavimo αi = 0. Če izračunamo kovarianco vsake
strani enačbe z rM , dobimo
2
cov(ri , rM ) = βi σM
.

S tem pa smo dobili enak izraz, ki nam definira beta koeficient v CAPM
modelu.
Premica najboljšega prileganja je bolj splošna kot v CAPM modelu, saj nam
omogoča, da je lahko αi 6= 0. Če je αi pozitivno število, pomeni, da finančni
instrument dosega večji donos od pričakovanega, če pa je αi negativno število,
pa dosega nižji donos.
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5.5

CAPM model kot ATP model

Po ATP modelu vemo, da velja za donos i-tega finančnega instrumenta:
E(ri ) = rf + bi (E(f ) + c),
kjer je c konstanta in bi konstanta odvisna od i, rf natvegana obrestna mera
ter f faktor v enofaktorskem modelu brez napake.
Če vzamemo ponovno za faktor f = rM in za konstanti bi = βi , c = −rf ,
dobimo formulo iz CAPM modela:
E(ri ) = rf + βi (E(rM ) − rf ).

5.6

Ravnovesje na trgu

CAPM model poda ravnovesje na trgu. Vsak investitor ima v lasti portfelj
tveganih finančnih instrumentov z utežmi enakimi kot tržni portfelj. Vsako
trgovanje investitorjev bo samo vplivalo na razdelitev sredstev med netvegane finančne instrumente in tržni portfelj. Posledično je povpraševanje in
ponudba finančnih instrumetov uravnotežena. Temu pa bo tako, vse dokler
bo veljala prej omenjena enačba med pričakovanim donosom in beta koeficientom.
Vsaka nova informacija na trgu pa lahko spremeni E(r) in β0 . Na primer, če
se ravnovesje poruši in velja
E(r) > rf + (E(rM ) − rf )β0
za nek finančni instrument, potem investitorji povečajo relativni delež tega
finančnega instrumenta, ker ponuja večji pričakovan donos, kot je zahtevan
zaradi sistematičnega tveganja. Zato povpraševanje preseže ponudbo, cena
tega finančnega instrumenta naraste in njegov donos začne upadati.
Če pa velja
E(r) < rf + (E(rM ) − rf )β0 ,
potem investitorji želijo prodati ta finančni instrument. V tem primeru ponudba preseže povpraševanje, cena pade in pričakovani donos naraste.
To se dogaja, dokler se cene in pričakovani donosi vseh finančnih instrumentov ne ustalijo v novem ravnovesju. Te neenačbe so pomembne v praksi, saj
povedo, ali naj investitor kupi ali proda finančni instrument.
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6

Black in Littermanov model

Težave, s katerimi se investitorji srečujejo pri uporabi modela povprečje varianca, kot je na primer neupoštevanje pričakovanj investitorjev o prihodnjih donosih, so Fisherja Blacka in Roberta Littermana spodbudile k iskanju
primernejših modelov za optimizacijo portfelja. Black in Littermanov model (BL model) je teoretično zelo podoben modelu povprečje - varianca, saj
uteži v portfelju določi tako, da je ob danem pričakovanem donosu portfelja
tveganje minimizirano. Temeljna razlika je v vhodnih podatkih, ki vstopajo
v oba modela. Black in Litterman namreč izpeljeta nov vektor pričakovanih
donosov, ki nadomesti donose, izračunane na podlagi minulih podatkov.
Za izpeljavo novega vektorja pričakovanih donosov potrebujemo donose portfelja v ravnovesju (tržnega portfelja), ki jih izračunamo s pomočjo CAPM
modela, in pa investitorjeva lastna pričakovanja, ki podajo informacijo, ali v
določene finančne instrumente investirati več ali manj, kot sledi iz pričakovanj na trgu.

6.1

Bayesova statistika

Model je zasnovan na Bayesovi statistiki, ki omogoča učinkovito formulacijo novega slučajnega vektorja pričakovanega donosa portfelja, ki je produkt
dveh normalnih porazdelitev.
Ko govorimo o normalni porazdelitvi, imamo v mislih večrazsežno normalno porazdelitev, saj imamo opravka s slučajnimi vektorji:
Naj bo X = (X1 , ..., Xn ), n ∈ N, zvezni slučajni vektor. Če je X porazdeljen
večrazsežno normalno, potem velja za njegovo gostoto porazdelitve:
fX (x) =

1
exp − (x − a)T A−1 (x − a) ,
n
2
(2π) det(A)
1

q





kjer je a ∈ Rn in A ∈ Rn×n simetrična, pozitivno definitna matrika. V tem
primeru pišemo:
X ∼ N (a, A).
a je matematično upanje slučajnega vektorja X, A pa njegova varianca.
V klasični statistični analizi se neznane parametre oceni na podlagi pridobljenih vzorčnih podatkov in se jih obravnava kot fiksne. Bayesova statistika
pa ima vse neznane parametre za slučajne spremenljivke. Ocene parametrov
so namreč narejene na osnovi posteriorne porazdelitve (angl. posterior
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distribution), ki jo dobimo tako, da prvotna prepričanja glede parametrov
(ta so ponazorjena s t. i. apriorno porazdelitvijo (angl. prior distribution)) nadgradimo z novo opazovanimi podatki, pri čemer oba vira informacij
združimo z Bayesovim izrekom:
Izrek 6.1: Naj bosta X in Y zvezni slučajni spremenljivki in f gostota
porazdelitve. Potem velja:
fX/Y (x/y) =

fY /X (y/x)fX (x)
.
fY (y)

V našem primeru bo parameter X donos portfelja in Y novo opazovani podatki o donosu. Potem je fX (x) apriorna gostota porazdelitve X, ki odraža
naša prepričanja pred opazovanjem podatkov, fY /X (y/x) pogojna gostota podatkov Y glede na parameter X, fX/Y (x/y) posteriorna gostota porazdelitve
parametra X glede na podatke Y in fY (y) marginalna gostota podatkov Y,
izračunana po formuli
fY (y) =

6.2

Z

fX (x)fY /X (y/x)dx.

Black in Littermanov algoritem

BL model z uporabo Bayesovega izreka združi donos tržnega portfelja s pričakovanji investitorjev v nov vektor pričakovanega donosa. Pri tem se predpostavlja, da investitorji svoja prvotna oziroma apriorna pričakovanja oblikujejo na podlagi znanja, ki ga imajo o donosu tržnega portfelja. V proces
odločanja pa nato vključijo še svoja lastna pričakovanja.
Black in Litterman predpostavita pri izpeljavi novega vektorja pričakovanega
donosa, da imajo tako tržna kot lastna pričakovanja glede donosa normalno
porazdelitev. Takšna predpostavka zagotavlja, da je posteriorna porazdelitev donosa, ki je izračunana kot produkt apriorne in pogojne porazdelitve,
normalna. Nadalje predpostavita tudi, da je kovariančna matrika donosa
znana in hkrati pozitivno definitna.
Cilj BL modela je ob upoštevanju naštetih predpostavk določitev posteriorne
porazdelitve donosa portfelja, iz katere odčitamo srednje vrednosti, ki so
osnova v modelu povprečje - varianca.
Predpostavimo, da imamo sedaj ponovno na voljo za sestavo portfelja n
finančnih instrumentov, katerih presežni donosi ri − rf (i = 1, ..., n) so porazdeljeni normalno. Postavimo vse donose ri v vektor re. Naj bo E(re) = m
vektor vseh pričakovanih donosov in C njihova kovariančna matrika.
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m je slučajni vektor, ki je nepoznan in se porazdeljuje normalno. Njegova
porazdelitev je zmnožek dveh normalnih porazdelitev (apriorne in pogojne).
6.2.1

Apriorna porazdelitev m

Povprečen presežni donos m − rf je v BL modelu enak vektorju presežnih
donosov tržnega portfelja Π − rf , ki ga izračunamo po CAP M modelu:
e
Π − rf = m − rf = β(E(
reM ) − rf ),

Π − rf =

cov(re, reT weM )
(E(reM ) − rf ),
2
σM

Π − rf =

cov(re, reT )weM
(E(reM ) − rf ),
2
σM

Π − rf =

E(reM ) − rf
cov(re, reT )weM ,
2
σM
Π − rf = δC weM ,

kjer smo z
δ=

E(reM ) − rf
2
σM

2
ter weM zaporedoma
označili koeficient nenaklonjenosti tveganju in z reM , σM
donos, varianco in uteži tržnega portfelja.

Ker donosi tržnega portfelja niso ocenjeni, ampak so izračunani s CAPM
modelom, neposredna izpeljava variance apriorne porazdelitve m ni možna.
Zaradi te negotovosti Black in Litterman varianco donosa skrčita, in sicer
tako, da jo pomnožita s konstanto τ , ki predstavlja gotovost v apriorno porazdelitev. Vrednost τ naj bi se gibala med 0 in 1.
Torej, m je slučajni vektor, ki se apriorno porazdeljuje normalno, z matematičnim upanjem Π in varianco τ C:
m ∼ N (Π, τ C)
6.2.2

Pogojna porazdelitev m

Drugi vir informacij, potrebnih za izpeljavo novega vektorja pričakovanih
donosov, so subjektivna pričakovanja investitorjev. Na podlagi lastnih pričakovanj in gotovosti glede lastnih pričakovanj se določi pogojno porazdelitev
m.
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Še vedno ima investitor na voljo n finančnih instrumentov za sestavo portfelja, glede katerih ima k oblikovanih pričakovanj. Black in Litterman ta
pričakovanja izrazita v naslednji obliki:
P m = q + εe
εe ∼ N (0, Ω)
V matriki P ∈ Rk×n je določeno, na katere finančne instrumente se nanašajo pričakovanja. Število pričakovanj, ki jih lahko investitorji podajo, je
prilagodljivo. V skrajnih primerih je pričakovanj toliko, kolikor je v portfelju
finančnih instrumentov, ali pa pričakovanj ni.
Donosi finančnih instrumentov, izraženi na osnovi lastnih pričakovanj, so
zajeti v vektorju q ∈ Rk .
Vektor napak ocen εe ∈ Rk izraža negotovost investitorjev v posamezna pričakovanja. Napake ocen se porazdeljujejo normalno z matematičnim upanjem
0 in varianco Ω ∈ Rk×k . Zaradi predpostavke, da so pričakovanja med seboj
neodvisna, je matrika Ω diagonalna. i-ti diagonalni element matrike predstavlja varianco i-te napake ocene, ki je inverzno povezana s stopnjo zaupanja v
i-to pričakovanje. Če je varianca napake ocene enaka nič, je stopnja zaupanja
v investitorjevo lastno pričakovanje 100%.
Pričakovanja so lahko izražena v absolutnem ali relativnem smislu. Primer
absolutnega pričakovanja je, da bo donos nekega finančnega instrumenta konec obdobja enak 10%. Primer relativnega pričakovanja pa je, da bo donos
prvega finančnega instrumenta za 3% višji od donosa drugega finančnega instrumenta. Izražanje relativnih pričakovanj je ena izmed ključnih prednosti,
ki jih ima BL model pred modelom povprečje - varianca.
Poglejmo si na primeru, kako določimo matriko P in vektor q. Recimo,
da ima investitor na voljo 8 finančnih instrumentov iz katerih lahko sestavi
portfelj. Glede njihovih donosov ima oblikovana tri pričakovanja:
1. Donos drugega finančnega instrumenta bo za 0.25% višji od prvega finančnega instrumenta.
2. Tretji in peti finančni instrument se bosta na trgu odrezala za 2% bolje
kot četrti in šesti.
3. Donos sedmega finančnega instrumenta bo enak 5.25%.
Vektor q potem zapišemo kot
q = [0.25 2 5.25]T .
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Finančnim instrumentom, na katere se nanašajo pričakovanja, je treba še
pripisati uteži. To lahko storimo na primer z metodo enakih uteži. Finančnim instrumentom, za katera menimo, da so podcenjena, pripišemo pozitivno
utež, saj jih je smiselno kupiti, precenjenim pa negativno utež. V primeru
relativnih pričakovanj se morajo vse pozitivne uteži sešteti v 1, vse negativne
uteži pa v −1. Matrika P potem izgleda takole:




−1 1 0
0
0
0
0 0


P =  0 0 0.5 −0.5 0.5 −0.5 0 0 
0 0 0
0
0
0
1 0
Poglejmo si še, kako izračunamo kovariančno matriko Ω. Eden izmed načinov
je, da izračunamo variance donosov lastnih pričakovanj. To najlažje storimo
tako, da definiramo interval zaupanja, znotraj katerega pričakujemo, da se
bo nahajal pričakovan donos.
Drug način je, da predpostavimo, da bo varianca pričakovanih donosov proporcionalna varianci donosov finančnih instrumentov. Torej varianco posameznega pričakovanja izračunamo tako, da upoštevamo varianco apriorne
porazdelitve:
Ω = P (τ C)P T
Če povzamemo, velja za novo porazdelitev m, ki je v tem primeru zaradi
vključitve lastnih pričakovanj pogojna, naslednje:
(P m)/m ∼ N (q, Ω).
6.2.3

Posteriorna porazdelitev m

Cilj BL modela pa je določitev posteriorne porazdelitve m/(P m). Nov vektor pričakovanih donosov je dobljen kot zmnožek dveh porazdelitev. Tako
tržna kot tudi naša pričakovanja glede donosa imajo normalno porazdelitev,
zato je posteriorna porazdelitev, ki jo dobimo z uporabo Bayesovega izreka,
normalna:
f(P m)/m (P x/x) · fm (x)
fm/(P m) (x/P x) = R
[f(P m) (P x) · fm (x)]dx
Izračunajmo gostoto posteriorne porazdelitve, pri čemer upoštevajmo, da sta
slučajna vektorja m in (P m)/m porazdeljena večrazsežno normanlo:
m ∼ N (Π, τ C)
(P m)/m ∼ N (q, Ω)
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Velja:
f(P m)/m (P x/x) · fm (x) =

1
= k · exp − (P x − q)T Ω−1 (P x − q) + (x − Π)T (τ C)−1 (x − Π) ,
2
kjer je
1
.
k=q
(2π)n+k det(Ω) det(τ C)




Preoblikujmo izraz v eksponentu:
(P x − q)T Ω−1 (P x − q) + (x − Π)T (τ C)−1 (x − Π) =
= (P x)T Ω−1 (P x)+q T Ω−1 q−2(P x)T Ω−1 q+xT (τ C)−1 x+ΠT (τ C)−1 Π−2xT (τ C)−1 Π =
= xT (P T Ω−1 P +(τ C)−1 )x−2xT (P T Ω−1 q+(τ C)−1 Π)+q T Ω−1 q+ΠT (τ C)−1 Π = ()
Naj bo
mBL = ((τ C)−1 + P T Ω−1 P )−1 ((τ C)−1 Π + P T Ω−1 q).
Potem
() = xT (P T Ω−1 P +(τ C)−1 )x−2xT (P T Ω−1 P +(τ C)−1 )mBL +q T Ω−1 q+ΠT (τ C)−1 Π =
= xT (P T Ω−1 P + (τ C)−1 )x − 2xT (P T Ω−1 P + (τ C)−1 )mBL +
+mTBL (P T Ω−1 P + (τ C)−1 )mBL − mTBL (P T Ω−1 P + (τ C)−1 )mBL +
+q T Ω−1 q + ΠT (τ C)−1 Π =
= (x − mBL )T (P T Ω−1 P + (τ C)−1 )(x − mBL ) + α =
−1
= (x − mBL )T CBL
(x − mBL ) + α,

kjer je α konstanta in neodvisna od x. Potemtakem:
1
−1
fm/(P m) (x/P x) = β · exp − (x − mBL )T CBL
(x − mBL )) ,
2




kjer je β prav tako neodvisen od x.
Sledi:
m/(P m) ∼ N (mBL , CBL )
mBL = ((τ C)−1 + P T Ω−1 P )−1 ((τ C)−1 Π + P T Ω−1 q)
CBL = [P T Ω−1 P + (τ C)−1 ]−1
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Če si ogledamo enačbo za izračun pričakovanih donosov mBL :
mBL = ((τ C)−1 + P T Ω−1 P )−1 ((τ C)−1 Π + P T Ω−1 q)
predstavja prvi člen ((τ C)−1 +P T Ω−1 P )−1 normalizacijsko konstanto. Z drugim členom (τ C)−1 Π + P T Ω−1 q pa izračunamo tehtano povprečje med ravnotežnim (Π) in pričakovanim donosom (q), pri čemer sta (τ C)−1 in P T Ω−1
uteži.
V odsotnosti subjektivnih pričakovanj (P = 0) sledi, da je nov vektor pričakovanih donosov enak ravnotežnim donosom tržnega portfelja:
mBL = ((τ C)−1 )−1 (τ C)−1 Π = Π.
Investitor se torej na podlagi lastnih pričakovanj odloči, ali se bo nekaterim
naložbam bolj oziroma manj izpostavil od preostalih, ker bodo po njegovem
mnenju dosegle nadpovprečen oziroma podpovprečen donos na trgu. Odmik
uteži od uteži tržnega portfelja je pri tem odvisen od stopnje zaupanja v
lastna pričakovanja. V primeru večje negotovosti je vrednost P T Ω−1 nižja,
zato so odmiki mBL od Π manjši.
Izkaže se, da za mBL in CBL veljata tudi naslednji dve formuli:
mBL = Π + τ CP T (P τ P T )−1 (q − P Π),
CBL = τ C − τ 2 CP T (τ P CP T + Ω)−1 P C.
Če je P = 0, ponovno vidimo, da je mBL = Π in da je CBL = τ C.
V ekstremnem primeru pa je lahko stopnja zaupanja investitorja v lastna
pričakovanja 100 %. To pomeni, da je Ω = 0. Za izračun mBL in CBL
uporabimo zgornji dve formuli, saj če je Ω = 0, ne moremo poiskati njenega
inverza. V tem primeru je vektor pričakovanih donosov enak vektorju lastnih
pričakovanj glede donosov.
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Zaključek
V delu diplomskega seminarja sem predstavila različne modele pri iskanju
učinkovitega portfelja. Vsi ti modeli poskušajo pojasniti naše odločitve v
pogojih tveganja, kjer se srečujemo z neločljivo dvojico donos-tveganje. V
modelu povprečje - varianca smo videli, da kovariance oziroma korelacijski
koeficienti med donosi vplivajo na donos in tveganje portfelja. Ne moremo
pa se izogniti temu, da bomo s tem, ko bomo zmanjšali tveganje, zmanjšali
tudi donos portfelja.
V nadaljevanju so s CAPM modelom investitorji dobili pomembno orodje za
presojanje investicij. Pri tem je pomembna postavka pojem tržnega portfelja,
ki je po tem modelu najbolj učinkovit tvegan portfelj in je za vse investitorje
enak. Ker je v ravnotežju tržni portfelj najbolj učinkovit portfelj, vanj investiramo in pustimo, da trg določi donos.
Predstavila sem vam tudi večfaktorske modele in ATP model, ki ima osnovo v
teh modelih. Najnovejši izmed vseh teh modelov pa je Black in Littermanov
model, s pomočjo katerega investitorji poleg ravnotežnih, tržnih donsov v
proces odločanja vključijo tudi lastna pričakovanja. Kolikšen bo odmik uteži
od tržnih uteži, je odvisno od stopnje zaupanja v lastna pričakovanja in
gotovosti glede donosov tržnega portfelja.
Pri vsem tem pa se moramo zavedati, da so modeli, s katerimi analiziramo
in optimiziramo portfelj, zgolj groba orodja in niso kristalna krogla za napovedovanje prihodnosti.
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