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Streszczenie: Ten artykuł prezentuje wybrane możliwości zastosowania 
algorytmów genetycznych (AG) do wspomagania inwestycji giełdowych. AG to 
technika sztucznej inteligencji, która jest wykorzystywana w wielu aplikacjach 
biznesowych. W artykule szerzej opisano algorytm genetycznego dla problemu 
dywersyfikacji portfela akcji giełdowych bazującego na modelu Markowitza. 

 
 

Summary: This paper shows chosen capabilities of using genetic algorithms 
(GAs) for helping of stock investment. GAs refers to an artificial intelligence 
technique that can be used to solve a wide variety of business problems. In this 
article is described more widely genetic algorithm for portfolio problem based on 
the Markowitz model. 
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1. Wprowadzenie 
 

Tradycyjnie wykorzystywane przy inwestycjach na giełdzie analizy 
techniczne, fundamentalne czy portfelowe powinny być podstawą podejmowania 
decyzji inwestycyjnych, ale są one powszechnie stosowane i aby zapewnić sobie 
choćby nieznaczną przewagę nad innymi uczestnikami giełdy warto stosować 
inne analityczne metody, wśród, których coraz częściej wykorzystuje się metody 
sztucznej inteligencji. Metody sztucznej inteligencji to metody posiadające 
znamiona inteligencji i wywodzące się z biologii i obserwacji natury. Okazuje 
się, że stosowanie analogii do zjawisk zachodzących w przyrodzie, przy 
konstruowaniu maszyn i algorytmów, przynosi nadspodziewanie dobre rezultaty 
w wielu zastosowaniach. Spośród metod sztucznej inteligencji do wspomagania 
decyzji inwestycyjnych coraz częściej wykorzystuje się algorytmy genetyczne.  

Algorytmy genetyczne wywodzą się z obserwacji zjawisk dotyczących 
doboru naturalnego i dziedziczenia. Odpowiednie „zakodowanie” rzeczywistego 
problemu w algorytm genetyczny (m.in. genetyczna reprezentacja potencjalnych 
rozwiązań, sposób generowania nowych pokoleń) może przynieść bardzo dobre 
wyniki. Na rynku kapitałowym algorytmy genetyczne mogą być 
wykorzystywane m.in. do dywersyfikacji portfela akcji giełdowych lub do 
modelowania sieci neuronowych dla potrzeb predykcji notowań giełdowych. 
2. Algorytmy genetyczne 

2.1. Inspiracje biologiczne algorytmów genetycznych 
Algorytm genetyczny to rodzaj algorytmu ewolucyjnego. Idea algorytmu 

genetycznego została zaczerpnięta z nauk przyrodniczych opisujących zjawiska 
doboru naturalnego i dziedziczenia. W trakcie ewolucji każdy gatunek styka się 
z problemem lepszej adaptacji do skomplikowanego i zmiennego środowiska. 
Mechanizmy doboru naturalnego polegają na przetrwaniu osobników najlepiej 
dostosowanych w danym środowisku, podczas gdy osobniki gorzej 
przystosowane są eliminowane. Z kolei te osobniki, które przetrwają – 
przekazują informację genetyczną swoim potomkom. Krzyżowanie i mutowanie 
informacji genetycznej otrzymanej od rodziców prowadzi do sytuacji, w której 
kolejne pokolenia są przeciętnie coraz lepiej dostosowane do warunków 
środowiska; mamy, więc tu do czynienia ze swoistym procesem 
optymalizacji [3]. 

Procesy obserwowane w biologii stanowią inspirację do wykorzystania 
podobnych mechanizmów adaptacyjnych w innych systemach o bardzo dużym 
stopniu złożoności, np. na rynkach finansowych. Mając do rozwiązania trudny 
obliczeniowo problem (tzn. taki, dla którego nie jesteśmy w stanie skonstruować 
algorytmu, który dawałby dokładne rozwiązania w dopuszczalnym czasie) 
wystarczy rozwiązanie, o którym wiadomo, że niewiele różni się od 
optymalnego. Algorytmy genetyczne są numerycznymi metodami optymalizacji, 
nie gwarantującymi rozwiązania optymalnego, tylko w przybliżeniu optymalne. 
Obserwowany obecnie rozwój tego typu narzędzi zawdzięczać możemy w dużej 
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mierze szybkiemu wzrostowi mocy obliczeniowej współczesnych komputerów 
oraz rozpowszechnianiu się komputerowych architektur równoległych. 

2.2. Pojęcia związane z algorytmami genetycznymi 

Do opisu algorytmów genetycznych stosuje się słownictwo zapożyczone 
z genetyki naturalnej. Mówimy o osobnikach w populacji. Nośnikiem informacji 
o cechach indywidualnych osobnika jest kod genetyczny (chromosom), kod ten 
determinuje budowę osobnika i jego rozwój, a w szczególności – jego 
przystosowanie (dopasowanie) do środowiska naturalnego. Chromosomy z kolei 
składają się z genów (cech, znaków) uszeregowanych liniowo. Każdy gen 
decyduje o dziedziczności jednej lub kilku cech. Geny pewnych typów są 
umieszczone w pewnych miejscach chromosomu w tzw. pozycji (ang. locus), 
czyli miejscu w łańcuchu. Odmienność poszczególnych osobników objawia się 
różnymi wartościami cech (takich jak kolor włosów, oczu) – mówimy, że gen 
jest w kilku stanach, zwanych allelami (wartościami cech). Ewolucyjny rozwój 
populacji chromosomów odbywa się poprzez mechanizm reprodukcji, na który 
składają się procesy krzyżowania (ang. crossover), mutacji (ang. mutation) 
i inwersji (ang. inversion). W procesie krzyżowania, z dwóch chromosomów 
rodzicielskich wybierane są geny, które po zespoleniu tworzą jeden lub więcej 
chromosomów potomnych. W procesie mutacji dochodzi do zmiany łańcucha 
poprzez zmianę jednego genu lub ich ciągu, natomiast inwersja odwraca 
fragment chromosomu. Przy pomocy tych mechanizmów tworzą się kolejne 
pokolenia (populacje chromosomów), zawierające coraz "doskonalsze" 
osobniki [3].  

Algorytmy genetyczne bazują na pojęciach populacji, chromosomu, genu, 
selekcji, krzyżowania i mutacji. Chromosom jest zestawem genów o określonej 
długości. Jeżeli występuje wiele chromosomów, to mówi się wtedy o populacji. 
Populację można formalnie zapisać jako zbiór:  

 
 },...,,{ 21 nvvvP =  (1) 

gdzie: 
n - liczebność populacji (liczba chromosomów), 
v – pojedynczy chromosom.  

Ponieważ w algorytmach genetycznych populacja ulega ciągłym zmianom i 
jest zależna od chwili t, można ją zapisać jako:  

 },...,,{)( 21
t
n

tt vvvtP =  (2) 
Pojedynczy bit zawarty w chromosomie (lub dowolny fragment chromosomu 

wyróżniony z punktu widzenia specyfiki problemu) nazywa się, przez analogię 
z przyrodą, genem. Chromosom, w praktyce, jest to możliwe (lub potencjalnie 
możliwe) rozwiązanie rozpatrywanego zadania (problemu) wynikłe z działania 
algorytmu genetycznego. Wartość (albo interpretacja) chromosomu jest zależna 
od funkcji dekodującej. Chromosom może być reprezentantem dowolnej 
struktury danych możliwej do zapisania w pamięci komputera. Wskazuje się trzy 
typy reprezentacji wartości zmiennych zadania [2]: 
• binarne, w których allel przyjmuje wartości binarne: 0 oraz 1, 
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• całkowitoliczbowe, w których allel przyjmuje wartości z określonego zbioru 
liczb całkowitych (konieczne jest podanie dolnej i górnej granicy tego 
zbioru), 

• rzeczywiste, w których allel obejmuje wartości z określonego zbioru liczb 
rzeczywistych, przy uwzględnieniu określonego poziomu dokładności. 

Na chromosomach, w trakcie działania programu, dokonuje się pewnych 
operacji, które mają przybliżyć rozwiązania przez nie reprezentowane do 
rozwiązania optymalnego. Operacjami tymi są krzyżowanie i mutacja (inwersję 
można traktować jako odmianę mutacji). 

2.3. Działanie algorytmu genetycznego 
Podstawowymi elementami algorytmu genetycznego są [4, 6]: 
• genetyczna reprezentacja potencjalnych rozwiązań zadania, 
• sposób generowania populacji początkowej potencjalnych 

rozwiązań, 
• postać funkcji przystosowania, która gra rolę środowiska i ocenia 

rozwiązania według ich dopasowania, 
• sposób doboru rodziców, 
• stosowane operatory genetyczne, 
• sposób selekcji następnego pokolenia. 
Największym problemem okazuje się zazwyczaj znalezienie odpowiedniej 

genetycznej reprezentacji potencjalnych rozwiązań (odpowiedniego kodowania), 
które będzie odporne na stosowane operatory genetyczne (tzn. po wymianie 
materiału genetycznego nowe ciągi powinny dać się odkodować – powinny dalej 
reprezentować potencjalne rozwiązania) [6].  

W zagadnieniu optymalizacji genetycznej bardzo istotne jest właściwe 
określenie funkcji przystosowania. Postać tej funkcji zależy od konkretnego 
zagadnienia. W przypadku optymalizacji kombinatorycznej, wiele chromosomów 
reprezentuje rozwiązania niedozwolone.. Aby algorytm genetyczny działał 
efektywnie w takich przypadkach, należy w funkcji przystosowania uwzględnić 
wskazanie, w jakim stopniu błędny chromosom prowadzi nas w kierunku 
poprawnych rozwiązań. Stosowana jest wtedy funkcja kary, która powinna 
określać, jaki jest koszt przekształcenia złego chromosomu w prawidłowy. 
Celem algorytmu jest znalezienie takiego rozwiązania lub rozwiązań problemu, 
dla których funkcja przystosowania osiąga maksimum [3]. Łączne 
przystosowanie populacji wynosi: 

 ∑
=

=
n

i
iFF

1
 (3) 

gdzie: 
Fi – funkcja przystosowania osobnika i. 

Kolejnym ważnym elementem algorytmu genetycznego jest sposób 
selekcji następnego pokolenia. Wygenerowanie nowej populacji odbywa się 
w rezultacie selekcji, w wyniku, której, tak jak w naturze, przetrwają (a nawet 
pomnożą się) osobniki najlepiej przystosowane, a zginą najsłabsze. Selekcja 
metodą ruletki (najprostsza metoda selekcji) polega na [3]: 
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• obliczeniu dla każdego chromosomu prawdopodobieństwa selekcji pi wg 
wzoru: 

 
F
Fp i

i =  (4) 

• obliczeniu dla każdego chromosomu dystrybuanty qi wg wzoru: 

 ∑
=

=
i

j
ji pq

1

 (5) 

• wyborze odpowiednich chromosomów do dalszych etapów na podstawie 
wskazań generatora liczb losowych; generowane jest tyle liczb losowych 
z przedziału (0, 1) ile jest chromosomów w populacji, następnie dla każdej 
wylosowanej liczby r sprawdzamy, który chromosom i spełnia warunek: 

 ,1 ii qrq ≤<−  (6) 
i wtedy ten znaleziony chromosom o numerze i wybrany zostanie do 
następnego pokolenia.  

W wyniku selekcji metodą ruletki pewne chromosomy mogą zostać 
wybrane więcej niż jeden raz, a inne (zazwyczaj te o mniejszym 
prawdopodobieństwie wyboru p) nie przetrwają.  

Kolejnym ważnym elementem algorytmu jest sposób, w jaki uruchamiane 
są operatory genetyczne: krzyżowanie i mutacja. Krzyżowanie (ang. crossover) 
polega na wymianie materiału genetycznego pomiędzy losowo dobranymi 
parami osobników z bieżącej populacji. W wyniku krzyżowania powstają nowe 
chromosomy, które wejdą w skład kolejnej populacji (pokolenia). Chromosomy 
powstałe w wyniku krzyżowania często są lepiej przystosowane (mają większą 
wartość funkcji przystosowania) niż ich rodzice. Proces krzyżowania 
(w klasycznej postaci) w praktyce polega na [3]: 
• wybraniu dwóch łańcuchów rodzicielskich,  
• wylosowaniu punktu krzyżowania,  
• połączeniu fragmentów chromosomów z obu rodziców względem danego 

punktu.  
Łańcuchy rodzicielskie wybiera się uwzględniając prawdopodobieństwo 

krzyżowania pc. Sposób działania operatora krzyżowania jest zależny od 
przyjętej reprezentacji. 

Drugim operatorem genetycznym jest mutacja (ang. mutation). Mutacja 
(zachodząca zwykle z niewielkim prawdopodobieństwem) polega na zmianie 
wartości losowo wybranych genów. Zadaniem operatora mutacji jest 
zapewnienie zmienności chromosomów (np. niedopuszczenie do powstania całej 
populacji identycznych osobników) i tym samym stworzenie możliwości wyjścia 
procedury optymalizacji z maksimów lokalnych funkcji przystosowania. 
Stosowane są m.in. mutacje typu swap (zamiana miejscami dwóch wartości 
pochodzących z dwóch różnych pozycji) i typu inwersja (odwrócenie fragmentu 
chromosomu) [3].  

Populacja chromosomów po krzyżowaniu i mutacji jest oceniana 
(obliczane są wartości funkcji przystosowania) a następnie, jeżeli nie jest 
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spełniony warunek zakończenia, iterację się powtarza, aż do spełnienia tego 
warunku. 

Schemat algorytmu genetycznego, którego poszczególne elementy zostały 
już opisane, przedstawiono na rys. 1. 

procedure AlgorytmGenetyczny; 
begin 
   t := 0; 
 pobierz_dane;     {wprowadzenie danych i 

parametrów} 
  ustal_początkowe P(0);   {generacja populacji początkowej} 
   oceń P(0);     {obliczanie funkcji przystosowania} 
   while (not warunek_zakończenia) do 
   begin 
      t := t + 1; 
       wybierz P(t) z P(t-1);   {selekcja osobników} 
      zmień P(t);    {krzyżowanie, mutacja} 
      oceń P(t);    {obliczanie funkcji przystosowania}

  
   end 
end; 

Rys. 1. Schemat algorytmu genetycznego [3]. 

3. Przykłady zastosowań algorytmów genetycznych do wspomagania 
decyzji inwestycyjnych 

Jednym z możliwych zastosowań algorytmów genetycznych do 
wspomagania decyzji inwestycyjnych jest ich wykorzystanie do problemu 
dywersyfikacji portfela akcji giełdowych. Zagadnienie to zostało opisane 
i przetestowane w pracy [1]. Danymi wejściowymi były dane z notowań z sesji 
334-369 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dotyczące 
przykładowych siedmiu spółek, z których miał być stworzony portfel akcji o 
minimalnym ryzyku przy ustalonej stopie zwrotu. Działanie algorytmu 
porównano z klasyczną metodą konstruowania portfela według modelu 
Markowitz’a – wyniki uzyskane przy dywersyfikacji portfela z wykorzystaniem 
algorytmu genetycznego są identyczne z wynikami otrzymanym metodą 
klasyczną lub od nich lepsze. 

Coraz częściej podejmowane są próby łączenia algorytmów genetycznych 
i sieci neuronowych (na zasadach współdziałania obu narzędzi lub wspomagania 
jednego narzędzia przez drugie) – funkcjonują w literaturze pod nazwą 
COGANN (Combination Of Genetic Algorithms and Neural Networks). Próby 
klasyfikacji i wyszczególnienia różnych metod współpracy AG i SSN są 
przedstawione w pracy [5]. Badania potwierdzają efektywność tworzenia takich 
systemów hybrydowych (opartych na połączeniu obu narzędzi), w szczególności 
do tworzenia  systemów wspomagających decyzje inwestycyjne. 

Algorytmy genetyczne są coraz częściej wykorzystywane do ogólnie 
rozumianej konstrukcji sieci neuronowych, które z kolei stanowią zasadnicze 
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narzędzie wspomagające decyzje inwestycyjne. Algorytmy genetyczne można 
wykorzystać m.in. do [4]: 
• optymalizacji architektury sieci neuronowych (np. dobór liczby warstw 

ukrytych, ilości neuronów w warstwach ukrytych, struktury powiązań itp.), 
• uczenia sieci neuronowej (ewolucyjny dobór wag połączeń), 
• wyboru parametrów uczenia lub reguł uczenia SSN, 
• optymalizacji parametrów kontrolnych sieci, 
• tworzenia nowych parametrów na bazie już istniejących,   
• doboru zestawu zmiennych wejściowych (a niekiedy również zmiennych 

wyjściowych). 
Analizując powyższe możliwości zastosowania algorytmów genetycznych 

w procesie konstrukcji sieci neuronowych, szczególnie obiecująca wydaje się 
koncepcja genetycznej optymalizacji doboru zmiennych wejściowych dla sieci w 
celu poprawy efektywności procesu uczenia i redukcji czasu obliczeń. 
Odpowiedni dobór zmiennych wejściowych (też określenie ich liczby) to jeden 
z najważniejszych warunków koniecznych do efektywnego funkcjonowania 
sieci, szczególnie ważny w zagadnieniach predykcji lub wspomagania decyzji na 
rynkach finansowych. Ponieważ nie istnieją uniwersalne reguły, umożliwiające 
optymalny dobór wejść dla sieci neuronowych, zaś klasyczne metody 
statystyczne (np. analiza korelacji) często zawodzą w tym zagadnieniu, 
algorytmy genetyczne są coraz częściej stosowane i potwierdzają swoją 
przydatność. Są częste realizacje praktyczne genetycznego doboru wejść do SSN. 
W tego typu możliwości jest wyposażone m.in.: sprzedawane na rynku 
oprogramowanie do wspomagania decyzji inwestycyjnych (np. Genetica 
Neuroforecaster, NeuroGenetic Optimizer) oraz oprogramowanie dla celów 
statystycznych (Statistica – Neural Networks).  

W pracy [1] opisano metodę modelowania sieci neuronowych przy 
wykorzystaniu algorytmów genetycznych i następnie przetestowano ten system 
hybrydowy do zbudowania prognozy średniej ceny akcji, jaką osiągnie ona w 
nadchodzącym roku, na podstawie fundamentalnych danych z lat ubiegłych 
(1979-1988). W metodzie tej stosowany był m.in. genetyczny dobór 
optymalnych danych wejściowych, horyzontu prognozy i topologii sieci. 
Rezultaty dla najlepszej ewolucyjnie wygenerowanej sieci były obiecujące – 
prognozowany przez sieć silny sygnał sprzedaży (zmiana trendu) był zgodny z 
prawdziwymi danymi. 
4. Algorytm genetyczny dla dywersyfikacji portfela akcji giełdowych 

W tym rozdziale przedstawiony zostanie przykładowy model algorytmu 
genetycznego umożliwiający dywersyfikację portfela akcji giełdowych, czyli taki 
dobór portfela, który umożliwi minimalizację ryzyka lub maksymalizację zysku 
(zostaną omówione wybrane aspekty tego modelu – w szczególności 
modyfikacje klasycznego modelu algorytmu genetycznego). Algorytm ten został 
zaproponowany w pracy [1]. 



 

 102 

Zasadnicze informacje dotyczące dywersyfikacji portfela wykorzystane 
w algorytmie zostaną zasygnalizowane przy opisywaniu klasycznego 
zagadnienie portfela.  

4.1. Strategia inwestycyjne oparta na analizie portfelowej 

Istnieją trzy zasadnicze rodzaje strategii inwestowania w papiery 
wartościowe [8]:  
• strategia oparta na prognozowaniu cen akcji (m. in. analiza techniczna),  
• strategia oparta na analizie fundamentalnej, 
• strategia efektywnego rynku oparta na analizie portfelowej. 

Analiza portfelowa uwzględnia oprócz dochodu również ryzyko. Poprzez 
dywersyfikację portfela (zakup różnych instrumentów finansowych) inwestor 
może istotnie zmniejszyć ryzyko inwestycji i z większym prawdopodobieństwem 
spodziewać się założonej przez siebie stopy zwrotu. Analiza portfelowa to 
właściwie narzędzie służące do wyboru i zestawiania ze sobą odpowiednich akcji 
w celu obniżenia ryzyka inwestycyjnego. W celu zmniejszenia ryzyka 
inwestycyjnego inwestorzy np. do portfela włączają spółki z przeciwstawnych 
branż bądź posiadających odmienne struktury kapitału, lub opierając się na 
analizie technicznej, spośród wielu firm wybierają kilka, które rokują największe 
nadzieje na wzrost notowań.  

W analizie portfelowej często stosowany jest model Markowitza. Zgodnie 
z tym klasycznym modelem każdy inwestor indywidualny charakteryzuje się 
poziomem oczekiwanego zysku i akceptowanym dla danego zysku poziomem 
ryzyka. Stopa zwrotu określa przy tym długoterminową tendencję zachowania 
akcji, a ryzyko umożliwia ocenę wahań wokół wartości określającej tendencję. 
Ryzyko wynika stąd, że decyzje inwestycyjne dotyczą nieznanej przyszłości i są 
obarczone niepewnością. Wartości te są wyznaczane z użyciem metod 
statystycznych i pozwalają ściśle opisać akcję z użyciem parametrów 
ilościowych. 

Stopa zwrotu w t-ym okresie (na podstawie przeszłych informacji) wynosi: 
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gdzie 

tP   - wartość akcji w momencie t, 

1−tP  - wartość akcji w momencie t-1, 

tD  - dywidenda wypłacona w t-ym okresie. 

Stopa zwrotu papieru wartościowego może być oszacowana jako średnia 
arytmetyczna stóp zwrotu osiągniętych w poprzednich n okresach: 
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Natomiast ryzyko (na podstawie przeszłych informacji) może być mierzone jako: 

• wariancja stopy zwrotu:  
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• odchylenie standardowe stopy zwrotu: 
 5,0VS =  (10) 

Dodatkowo każda para akcji charakteryzuje się współczynnikiem 
korelacji, który określa wzajemne powiązanie zachowań obu walorów. Wysoka 
korelacja świadczy o podobnym reagowaniu akcji na te same informacje. Niska 
bądź ujemna korelacja może charakteryzować np. akcje firm należących do 
różnych branż. Współczynnik korelacji akcji pomiędzy dwoma spółkami 
oznaczonymi indeksami 1 i 2 określony jest wzorem [7, 8]: 
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gdzie: 

n – liczba okresów z przeszłości, z których pochodzą informacje, 

R1,  R2 – wartości oczekiwanych stóp zwrotu akcji, odpowiednio spółki 1 i spółki 
2,  

R1t,  R2t – wartości stóp zwrotu akcji, odpowiednio spółki 1 i spółki 2, osiągnięte 
w okresie t, 

s1,  s2 – odchylenie standardowe akcji, odpowiednio spółki 1 i spółki 2.  

Podobnie, jak w przypadku pojedynczego papieru wartościowego, tak i dla 
portfela akcji szczególnie istotnymi charakterystykami są stopa zwrotu i ryzyko. 
Odpowiednie wzory dla portfela złożonego z wielu akcji przyjmują postać [7, 8]: 

• stopa zwrotu portfela akcji: 
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• wariancja portfela akcji:  
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• odchylenie standardowe portfela akcji:  
 5,0)( pp VS =  (14) 

gdzie: 

n – liczba akcji w portfelu, 

Ri – stopa zwrotu i-tej akcji, 

si – odchylenie standardowe i-tej akcji, 

ρij – współczynnik korelacji akcji  i-tej oraz j-tej w portfelu, 

wi – udział i-tej akcji w portfelu (oczywiście ∑
=

=
n

i
iw

1
1 ). 

W modelu Markowitza decyzje inwestorów są uzależnione od oczekiwanej 
stopy zwrotu oraz prawdopodobieństwa jej uzyskania. Inwestorzy skłaniają się 
do ponoszenia najmniejszego ryzyka przy określonej stopie zwrotu, z kolei przy 
określonym poziomie ryzyka preferują inwestycje o najwyższej efektywności. 
Dodatkową zasługą Markowitza było zaproponowanie praktycznego sposobu 
poszukiwania optymalnego pakietu akcji (portfela), uwzględniającego wszystkie 
walory występujące na rynku i minimalizującego ryzyko przy zadanym zysku. 

Problem dywersyfikacji wartościowej portfela można rozpatrywać jako [1]: 

• problem minimum, polegający na znalezieniu wartości udziałów 
poszczególnych akcji wi  tak, aby zminimalizować odchylenie standardowe 
oczekiwanej stopy zwrotu portfela przy określonej stopie zwrotu; szukane 
jest min(Sp) przy następujących ograniczeniach: 
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• problem maksimum, polegający na znalezieniu wartości udziałów 
poszczególnych akcji wi  tak, aby zmaksymalizować oczekiwaną stopę 
zwrotu portfela przy określonym poziomie ryzyka; szukane jest max(Rp) przy 
następujących ograniczeniach: 
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Dywersyfikacja ilościowa polega na wyznaczeniu liczby poszczególnych 
akcji w portfelu przy określonym kapitale K przeznaczonym na inwestycje [1]: 
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gdzie: 

n – liczba składników portfela, 

li – liczba i-tych akcji w portfelu, 

Pi – bieżąca cena rynkowa i-tej akcji. 

Problem dywersyfikacji ilościowej portfela można rozpatrywać jako: 
• problem minimum, polegający na znalezieniu liczby poszczególnych akcji 

w portfelu li  tak, aby zminimalizować odchylenie standardowe oczekiwanej 
stopy zwrotu portfela przy określonej stopie zwrotu; szukane jest min(Sp) 
przy następujących ograniczeniach: 
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• problem maksimum, polegający na znalezieniu liczby poszczególnych akcji 
w portfelu li  tak, aby zmaksymalizować oczekiwaną stopę zwrotu portfela 
przy określonym poziomie ryzyka; szukane jest max(Rp) przy następujących 
ograniczeniach: 
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4.2. Problem dywersyfikacji portfela w algorytmach genetycznych 
Algorytm genetyczny jest w stanie rozwiązywać problemy minimum 

i maksimum zarówno dywersyfikacji wartościowej jak i ilościowej (jest o wiele 
bardziej uniwersalny niż klasyczny model Markowitza). Jedyną cechą różniącą 
poszczególne algorytmy dla tych problemów jest postać funkcji przystosowania. 
 
Genetyczna reprezentacja potencjalnych rozwiązań (kodowanie) 

Problem dywersyfikacji portfela jest problemem kwadratowym, dla którego 
można zastosować kodowanie rzeczywiste i operatory genetyczne 
zaprezentowane w pracy [1]. Każde z istniejących ograniczeń (wzory 15, 16, 18, 
19) to równanie, które może być przekształcone do postaci (xi to zmienne 
decyzyjne – dla problemu dywersyfikacji wartościowej wi,, dla dywersyfikacji 
ilościowej li): 
 1...21

2211 =⋅++⋅+⋅ nk
nn

kk xaxaxa  (20) 
gdzie: 

21,0:1 ≤≤>≤≤∀ ii kani  
Dla tak zdefiniowanych warunków ograniczających przekształcamy równanie do 
postaci: 
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 1...21 =+++ nqqq  (21) 
Powyższe wzory pokazują czym właściwie są poszczególne geny chromosomu 
(q1, ..., qn), stosowanego w algorytmie i jakie są nałożone na nie ograniczenia. 
Sposób zdekodowania takiego chromosomu (zdekodowane chromosomy są 
wykorzystywane przy obliczaniu funkcji przystosowania): 

  ,...,1 dla    , ni
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x ik
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i
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Generacja populacji początkowej 

Tworzenie populacji początkowej przebiega według następującego schematu: 
• losujemy wartość pierwszego genu q1 z przedziału [0, 1], 
• losujemy wartość drugiego genu q2 z przedziału [0, 1- q1], 

• losujemy wartość n-tego genu qn z przedziału [0, 1- ∑
−

=

1

1

n

i
iq ]. 

Ten schemat tworzenia populacji początkowej gwarantuje spełnienie 
narzuconych na problem ograniczeń. 
 
Operatory genetyczne 

Mutacja chromosomu (q1, ..., qn) przebiega następująco: 
• losujemy dwie pozycje w chromosomie (oczywiście narzucamy aby były to 

dwie różne liczby z przedziału [1, n]), które będą zmutowane – załóżmy, że 
wylosowane pozycje to k i l (k<l),  

• otrzymujemy chromosom (q1, ..., qk‘, ..., ql‘, ..., qn), gdzie: 
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Z kolei w wyniku krzyżowania dwóch chromosomów ch1 i ch2 powstają dwa 
chromosomy, które można zapisać następująco: 
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gdzie: 

α ∈[0, 1] – jest statycznym parametrem określonym z góry. 
Tak zdefiniowane operatory genetyczne (mutacji i krzyżowania) gwarantują 

w trakcie działania algorytmu, że nie wyjdzie się poza zbiór dopuszczalny 
określony ograniczeniami. 
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Postać funkcji przystosowania 

Określenie funkcji przystosowania to indywidualna decyzja inwestora 
związana z jego awersją do ryzyka. Przy określaniu funkcji przystosowania 
należy uwzględnić maksymalną i minimalną wartość oczekiwanej stopy zwrotu 
i odchylenia standardowego spośród akcji, które mają wejść do portfela (wartości 
te są znane inwestorowi). Ogólna postać funkcji przystosowania Fi, wyliczanej 
dla wszystkich osobników w danej populacji: 
 ogrnni FxxFxxFWF −−−= )),...,(),...,(( 11maxmax  (25) 
gdzie: 

),...,( 1max nxxF  - wartość, której nie przekroczy funkcja celu (znana 
inwestorowi), 

maxW  - wartość, której nie przekroczy suma funkcji celu i sumy odchyleń od 
ograniczeń (również znana inwestorowi), 

),...,( 1 nxxF - funkcja celu, właściwa dla danego problemu dywersyfikacji, 

ogrF  - suma odchyleń danego chromosomu od warunków ograniczających. 
Zastosowanie powyższej funkcji przystosowania prowadzi do maksymalizacji 
funkcji celu )),...,(max( 1 nxxF  i równocześnie do minimalizacji odchyleń od 
warunków ograniczających ).min( ogrF  Ponadto taka postać funkcji gwarantuje 
rozwiązanie problemu związanego ze zbyt małym zróżnicowaniem wartości 
minimalnej i maksymalnej funkcji przystosowania w stosunku do wartości 
minimalnej, który może przyczyniać się do błądzenia algorytmu. 

5. Podsumowanie 
W artykule opisano wybrane możliwości zastosowania algorytmów 

genetycznych (AG) do wspomagania inwestycji giełdowych. Przedstawiono 
podstawowe pojęcia związane z algorytmami genetycznymi. Zaprezentowano 
zasadę działania klasycznego algorytmu genetycznego. Opisano problemy 
dywersyfikacji wartościowej i ilościowej portfela akcji giełdowych 
i przedstawiono najistotniejsze aspekty związane z implementacją 
niestandardowego algorytmu genetycznego dla tych problemów. W pracy [1] 
podano wyniki obliczeń uzyskane przy wykorzystaniu zaprezentowanego 
algorytmu genetycznego. Dla problemu dywersyfikacji wartościowej wyniki są 
praktycznie identyczne z wynikami otrzymanymi metodą klasyczną. Dla 
problemu dywersyfikacji ilościowej rezultaty są identyczne lub lepsze niż 
rezultaty osiągnięte metodą klasyczną. Dodatkowo należy stwierdzić, że 
dywersyfikacja ilościowa dostarcza inwestorowi lepsze wyniki, gdyż są one 
jednoznaczne. Poza tym atutem jest możliwość zastosowania jednej metody do 
rozwiązywania obydwu tych problemów tzn. dywersyfikacji wartościowej 
i ilościowej. 
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