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Streszczenie. Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym jest dla każdego inwestora ele-
mentem kluczowym jego działania. Do tego celu może być wykorzystana szeroko pojęta
analiza portfelowa, ponieważ obliczenia w oparciu o rozkład normalny okazują się nie-
wystarczające i, w wielu przypadkach, zniekształcające prezentowany problem. W ar-
tykule przedstawiam możliwość wykorzystania podejścia ewolucyjnego do rozwiązania
problemu analizy portfelowej w rozkładach innych niż normalne.

1. Wstęp

Metody podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych można podzie-
lić na trzy główne grupy: analizę techniczną, analizę fundamentalną i analizę portfelową.
Podział ten wynika z długości trwania inwestycji, podstawy do podjęcia decyzji oraz
dywersyfikacji nierynkowego ryzyka inwestycyjnego. Analiza techniczna skupia metody
prognostyczne o horyzoncie krótkookresowym lub średniookresowym, nie dłuższym niż
sześć miesięcy. Każda inwestycja oparta o ten zbiór metod podejmowana jest indywidu-
alnie, w oparciu o dany szereg czasowy związany w przebiegiem kursu akcji. Ta grupa
metod analitycznych nie jest uznawana za element działalności naukowej w zakresie
podejmowania decyzji, jednakże przy obecnych, skomplikowanych propozycjach można
doszukać się bardzo ciekawych elementów, m.in. na gruncie teorii chaosu.

Na gruncie analizy fundamentalnej rozpatruje się prognozy średniookresowe i długo-
okresowe o horyzoncie od kilku miesięcy do ponad roku. Tutaj pod uwagę brana jest
kondycja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa i wycena wewnętrznej wartości akcji.
Fundamentalne metody analityczne są podstawą analiz inwestycyjnych, jednak również
tutaj nie spotykamy się z zagadnieniem dywersyfikacji ryzyka.

Metody analizy portfelowej stanowią grupę metod prognostycznych o horyzoncie od
krótkookresowego do długookresowego i jako jedyne uwzględniają maksymalizację zwro-
tu z inwestycji przy założonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Analiza portfelowa jest
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bardzo rozwinięta i bardzo często uwzględnia metody analizy technicznej lub funda-
mentalnej. Całość ma gruntowne uzasadnienie matematyczne przez co stanowi istotny
element decyzyjny.

Ciekawym problemem, z punktu widzenia informatyki, jest zastosowanie analizy port-
felowej dla danych o rozkładzie innym niż normalny. W efekcie konieczne jest zastosowa-
nie metod optymalizacji wykraczających poza klasyczne metody matematyczne oparte
o prosty rachunek różniczkowy. Ze względu na złożoną przestrzeń rozwiązań zasad-
ne wydaje się tutaj zastosowanie algorytmu genetycznego, który wybierze rozwiązanie
optymalne dla określonego przez nas problemu.

2. Portfel inwestycyjny

2.1. Stopa zwrotu i ryzyko. Istnieje wiele miar opłacalności inwestycji. Dla inwestycji
w akcje najpopularniejszą miarą jest stopa zwrotu (rate of return). Określa ona względny
zysk jaki mogliśmy osiągnąć:

(1) Rt =
Pt − Pt−1 + Dt

Pt−1
,

gdzie:
Rt - stopa zwrotu w okresie t,
Pt - cena papieru wartościowego w okresie t,
Pt−1 - cena papieru wartościowego w okresie t− 1,
Dt - dywidenda wypłacona w okresie t.
Za okres t uznaje się tydzień, miesiąc, kwartał czy rok. Ze wzoru (1) wynika, że

z szeregu czasowego określonego w ten sposób, możemy spodziewać się zysku (straty)
z tytułu różnicy cen w okresie t− 1 i t lub zysku z wypłaty dywidendy1.

Inwestor, dokonując analizy portfela, będzie dążył do wybrania akcji, która posiada
najwyższą stopę zwrotu. Wartość stopy zwrotu, jaka zostanie zrealizowana dla danej
akcji w przyszłości, będzie zależała od wielu czynników i sensownym jest przypuszczać,
że będzie ona oscylowała wokół wspomnianej wartości z danym prawdopodobieństwem.
Dla każdej określonej stopy zwrotu ri możemy zatem określić prawdopodobieństwo jej
wystąpienia pi na podstawie danych z przeszłości, czyli:

(2) pi =
k

N
,

gdzie:
pi - prawdopodobieństwo zrealizowania się określonej stopy zwrotu ri,
k - liczba przypadków, gdy stopa zwrotu osiągnęła wartość ri,
N - liczba wszystkich analizowanych stóp zwrotu.
Konieczne jest określenie oczekiwanej stopy zwrotu, która oznacza wartość, wokół

której rozproszone są stopy zwrotu. Na potrzeby doświadczeń wygodnie jest określić ją
jako:

(3) E(R) =
n∑

i=1

piri,

1W niniejszym opracowaniu rozważamy analizę finansową na giełdzie tylko w oparciu o akcje.
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gdzie:
E(R) - oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji (nadzieja matematyczna),
ri - i-ta możliwa stopa zwrotu,
pi - prawdopodobieństwo zrealizowania się takiego stanu natury, który sprzyja osią-

gnięciu stopy ri,
n - liczba rozpatrywanych różnych stóp zwrotu.
W praktyce do wyznaczenia stopy zwrotu stosujemy następujący wzór:

(4) R =

N∑
i=1

Ri

N
,

gdzie:
R - ocena oczekiwanej stopy zwrotu,
Rt - empiryczna stopa zwrotu wyznaczona według wzoru (1),
N - liczba wszystkich stóp zwrotu.
Elementem trwale związanym ze stopą zwrotu jest ryzyko inwestycji. Inwestując

w konkretną akcję interesuje nas nie tylko ile możemy zarobić, ale również jakim ry-
zykiem obarczone jest nasze przedsięwzięcie. Bardzo wielu inwestorów przyjmuje za
podstawowy element opłacalności inwestycji jej stopę zwrotu, kierując pytanie o to ile
można stracić dopiero w drugiej kolejności. Często problem istnienia ryzyka pojawia się,
gdy mamy akcje o identycznej stopie zwrotu i wtedy naturalnie jest to druga metoda
oceny jakości waloru. Wybieramy te akcje, które są mniej ryzykowne. Niestety w rze-
czywistości im większa możliwa do uzyskania stopa zwrotu tym większy poziom ryzyka
danej inwestycji.

Odchodząc od dyskusji na temat definicji ryzyka, gdyż ryzyko jest pojęciem bardzo
złożonym i wieloznacznym, zastanówmy się nad jego istotą. W przypadku inwestycji
w akcje ryzyko wynikać może z czynników zewnętrznych, dotyczących otoczenia spół-
ek, jak i wewnętrznych, związanych z decyzjami podejmowanymi przez zarządy spółek.
Ponieważ rozpatrywane jest zawsze na gruncie wpływu na oczekiwaną stopę zwrotu, za
klasyczne uznaje się miary ryzyka związane z odchyleniem standardowym i wariancją
stopy zwrotu. Dzięki tym podstawowym miarom mamy możliwość przyjęcia ryzyka jako
konkretnej liczby. Wariancję określamy wzorem:

(5) S2 =
n∑

i=1

pi(Ri −R)2,

gdzie:
S2 - wariancja rozważanego papieru wartościowego,
pi - prawdopodobieństwo osiągnięcia i-tej możliwej wartości stopy zwrotu,
Ri - i-ta możliwość stopy zwrotu wyznaczona według wzoru (1).
Im mniejsza wartość wariancji, tym mniejsze ryzyko inwestycyjne. Podobnie można

powiedzieć o odchyleniu standardowym, które określamy jako

(6) S =
√

S2 =

√√√√ n∑
i=1

pi(Ri −R)2.

Odchylenie standardowe to przeciętne odchylenie stopy zwrotu papieru wartościowego
od oczekiwanej wartości stopy zwrotu.
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2.2. Istota portfeli inwestycyjnych. Jak już zauważyliśmy, na rynku akcji możli-
wość osiągania wysokiej stopy zwrotu nieodłącznie związana jest z dużym ryzykiem
inwestycyjnym. Inwestorzy zawsze starają się minimalizować wspomniane ryzyko przy
zachowaniu oczekiwanej stopy zwrotu z portfela. Możliwość taką daje odpowiednio do-
brany portfel inwestycyjny, który określamy jako pewien dobrany zestaw akcji. Liczba
składników portfela jest równa liczbie akcji wchodzących w jego skład.

Teoria portfelowa to bardzo istotny dział obecnej analizy finansowej. Inwestor do-
konując alokacji środków z akcji w gotówkę, wykonuje zarządzanie swoim portfelem
inwestycyjnym. Warto zwrócić uwagę na aspekty tego zarządzania:

- określenie celów i warunków tworzenia portfela (określenie horyzontu),
- określenie zbioru papierów wartościowych (wybór odpowiednich papierów war-

tościowych),
- określenie kryteriów wyznaczania portfela (na przykład kryterium maksymaliza-

cji zysku),
- określenie charakterystyk papierów wartościowych (najczęściej związane z ryzy-

kiem i zyskiem),
- ocena portfela (bieżący monitoring i ewentualne zmiany).

Do budowy teorii portfela szczególny wkład wniósł Markowitz, m.in. poprzez swoje
prace publikowane w roku 1952 i 1959. Jego model uprościł i opracował w postaci modelu
jednowskaźnikowego Sharpe w 1963. Szczegółowe przedstawienie opracowanych modeli
można znaleźć w [8], [11], [14], [16], [17].

2.3. Nowoczesna teoria portfelowa. Podstawowy problem budowy odpowiedniego
portfela inwestycyjnego to minimalizacja niepewności zwrotu z aktywów przy danym
oczekiwanym zwrocie z portfela. Na gruncie nowoczesnej teorii portfelowej (modern
portfolio theory, MPT) ryzyko mierzy się jako odchylenie standardowe i wariację w roz-
kładzie prawdopodobieństwa przyszłych zysków.

Obok klasycznego sposobu określania ryzyka inwestycyjnego, charakteryzującego się
konsekwencją ogólności założeń i dla rozkładów normalnych łatwością obliczeń, istnieje
wiele innych metod. Przykładem może być semiwariancja i semiodchylenie standardowe.
W klasycznym modelu oceny ryzyka korzystamy z własności, że ryzyko obliczane jest
na podstawie odchylenia od oczekiwanej stopy zwrotu o wartości dodatnie i ujemne.
Odchylenie dodatnie oznacza, że zrealizowana jest wyższa niż oczekiwana stopa zwrotu,
odchylenie ujemne, że jest ona niższa. Patrząc z perspektywy inwestora sytuacja dodat-
niego odchylenia nie stanowi dla nas szczególnego ryzyka, a z niepokojem patrzymy tylko
na odchylenie ujemne. Wydaje się, że odchylenie ujemne jest prawdziwym czynnikiem
ryzyka.

Jeśli założymy, że ryzyko powinno być określone na podstawie niepożądanych, ujem-
nych odchyleń od oczekiwanej stopy zwrotu, to miarą ryzyka jest semiwariancja papieru
wartościowego dana wzorem:

(7) SV 2 =
k∑

i=1

pid
2
i ,

gdzie:
SV 2 - semiwariancja papieru wartościowego,
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pi - prawdopodobieństwo osiągnięcia i-tej możliwej wartości stopy zwrotu,
d2

i - ujemna część odchylenia od stopy zwrotu zdefiniowana według wzoru:

di =
{

0 dla Ri � R,
Ri dla Ri < R,

Ri - i-ta możliwa wartość stopy zwrotu wyznaczona według wzoru (1),
R - oczekiwana wartość stopy zwrotu wyznaczona na podstawie wzoru (3) lub na

podstawie danych z próby według wzoru (4).
Podobnie, ze względów praktycznych, wygodniej jest stosować pierwiastek semiwa-

riancji czyli semiodchylenie standardowe dane wzorem

(8) SV =
√

SV 2.

Semiodchylenie standardowe dane wzorem (8) informuje inwestora o ile przeciętnie
odchylają się możliwe stopy zwrotu w wyniku niepomyślnej dla niego sytuacji na rynku.
Co do wartości, semiodchylenie standardowe dla danej akcji przyjmuje zawsze mniejsze
wartości w stosunku do samego odchylenia standardowego dla tej akcji.

Warto zwrócić uwagę na szczególną właściwość semiwariancji i semiodchylenia ja-
ko elementu wykrywającego symetrię rozkładu. W rozkładzie normalnym wariacja jest
dwa razy większa od semiwariancji, a odchylenie standardowe jest

√
2 razy większe od

semiodchylenia standardowego. Gdy te proporcje są zachowane można przypuszczać,
że rozkład stóp zwrotu danej akcji ma charakter krzywej Gausa i pozwala skuteczniej
zastosować metody tradycyjne obliczenia miary ryzyka.

2.4. Słabe strony nowoczesnej teorii portfela. Zastosowania wariacji w rozwa-
żaniach analitycznych nie jest obarczone takimi problemami jak zastosowanie jej do
stworzenia indeksu ryzyka. Znamienne jest tu stwierdzenia Domara i Musagrave (1994):
”Ze wszystkich pytań, jakie może sobie zadać inwestor, najważniejsze jest, według nas,
pytanie o prawdopodobieństwo poniesienia straty. To strata stanowi istotę ryzyka”
(s. 396). Dlatego można rozważać semiwariancję, chociaż korzystając z niej można do-
prowadzić do niechcianego rezultatu - pozbycia się instrumentu, który powinien być
preferowany w stosunku do innych, ponieważ mógłby zaoferować pewny wyższy realizo-
walny zysk, nawet gdyby odznaczał się względnie wyższą semiwariancją.

2.5. Indeksy dolnego ryzyka. Ryzyko definiowane jest tutaj jako część rozkładu po-
niżej poziomu stopy zwrotu określonego jako 0. Można to stwierdzenie uogólnić przyj-
mując formułę semiwariancji do określonego progu τ , poniżej którego inwestor ocenia
inwestycję jako ryzykowną. Prowadzi to do określenia semiwariancji docelowej (target
semiwariance, TS):

(9) TS =
∑

Ri<τ

pi(τ −Ri)2.

Ta miara dolnego ryzyka (downside risk, DSR) została uogólniona do postaci:

(10) DTS =
∑

Ri<τ

pi(τ −Ri)q,

gdzie q może być postrzegane jako wskaźnik awersji do ryzyka. Jeśli:
q = 0 - powyższe wyrażenie jest równe prawdopodobieństwu zrealizowania zwrotu po-
niżej docelowego poziomu,
q = 1 - wyrażenie pokazuje oczekiwaną wartość zysków poniżej poziomu docelowego,
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q = 2 - wyrażenie jest równe semiwariancji docelowej,
q > 2 - to wyrażenie dołącza do zysków poniżej docelowego poziomu wagi o rosnącej
wartości.

3. Optymalizacja ewolucyjna

3.1. Algorytmy ewolucyjne. Pojęcie algorytmów ewolucyjnych obejmuje rodzinę sto-
chastycznych technik optymalizacji, dla których bazę stanowi pojęcie ewolucji. W opra-
cowaniu posługuję się algorytmami genetycznymi (AG) jako podklasą wszystkich roz-
wiązań ewolucyjnych.

Idea algorytmów genetycznych zaczerpnięta została z obserwacji przyrody. Podstawo-
we założenie algorytmów genetycznych mówi, że poddawanie osobników mechanizmom
ewolucji poprawia ich przystosowanie, co jest zgodne z wnioskami, jakie można wysnuć
obserwując otaczający nas świat roślin i zwierząt. Terminologia również pochodzi z na-
zewnictwa przyrodniczego, a konkretnie z działu zwanego genetyką. Pojawiają się więc
takie nazwy, jak: populacja, chromosom, gen, selekcja, krzyżowanie oraz mutacja.

Istotą działania algorytmów jest nieustanne utrzymywanie populacji potencjalnych
rozwiązań danego problemu w ruchu, zmuszając ją w ten sposób do ewolucji. Dokonuje
się tego stosując sekwencyjnie operatory genetyczne: selekcję, krzyżowanie i mutację.
Selekcja pozwala na wybranie, w sposób zależny od zastosowanej metody, zbioru osob-
ników podlegających dalszym operacjom. Krzyżowanie to łączenie osobników w pracy
i tworzenie nowych, potomnych, które kolejno poddawane są mutacji czyli losowemu
przekształceniu. W rezultacie przekształceń osobniki odnajdują taki układ chromoso-
mów, który maksymalizuje funkcję celu.

Znalezione za pomocą AG rozwiązania można uznać za optymalne w przestrzeni roz-
wiązań, co bardzo przypomina zjawiska zachodzące w przygodzie, gdzie populacje osob-
ników optymalizują różne funkcje przystosowania do środowiska. Warto zauważyć, że
rozwiązanie końcowe jest niezależne od populacji początkowej, dlatego zwykle wybiera
się ją w sposób losowy, co wynika to z teorii łańcuchów Markowa.

3.2. Sformalizowanie problemu. Optymalizacja portfela inwestycyjnego może być
postrzegana jako problem parametrycznego programowania wypukłej kombinacji w ta-
kim sensie, że inwestor dąży do minimalizacji ryzyka przy równoczesnej maksymalizacji
oczekiwanego zwrotu. Można to przedstawić jako problem optymalizacji o dwóch celach:

(11) min
w
{Ryzyko(w)},

(12) max
w
{Zysk(w)},

z uwzględnieniem założeń:

(13)
∑

i

wi = 1, wi � 0.

Te dwa cele można przedstawić za pomocą parametrów, tak, by uzyskać problem
programowania wypukłej kombinacji parametrycznej z jednym celem:

(14) min
w
{λRyzyko(w)− (1− λ)Zwrot(w)},

gdzie parametr λ jest współczynnikiem wymienności przyjmującym wartości z przedzia-
łu 0 do 1. Gdy λ = 0 inwestor lekceważy ryzyko i koncentruje się na maksymalizacji
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stopy zwrotu, gdy λ = 1 następuje minimalizacja ryzyka kosztem odrzucenia istotności
wartości oczekiwanej zwrotu.

Ponieważ nie istnieje zasada mówiąca jak należy dobrać odpowiednio wartość parame-
tru λ, więc optymalizacja portfela oznacza znalezienie zbioru optymalnych portfeli dla
wszystkich możliwych wartości współczynnika zmienności. Algorytm genetyczny wydaje
się tutaj ciekawym rozwiązaniem.

3.3. Budowa algorytmu ewolucyjnego. Podstawowym pojęciem w budowie algoryt-
mów genetycznych jest populacja złożona z chromosomów. Chromosom to zestaw genów
o określonej długości. Formalnie możemy zapisać:

(15) P = {v1, v2, ..., vn},
gdzie:

n - liczebność populacji (liczba chromosomów),
v - pojedynczy chromosom.
W algorytmach genetycznych populacja ulega ciągłym zmianom i jest zależna od

chwili t. Można ją zapisać jako:

(16) P = {vt
1, vt

2, ..., vt
n}.

Chromosom w dowolnej chwili to właśnie potencjalne rozwiązanie zadania postawio-
nego algorytmowi genetycznemu w ten sposób, że jego wartość to wartość funkcji deko-
dującej go z parametrami będącymi bitami danego chromosomu. Typy wartości, jakie
mogą reprezentować bity, to wartości binarne, całkowitoliczbowe i rzeczywiste.

W naszym przykładzie funkcja celu dana jest wzorem

(17) z(w, λ) = (1− λ)Zwrot(w)− λDSR(w),

gdzie zwrot i DSL są odpowiednio wyskalowane. Chromosom złożony jest z jednego
genu całkowitoliczbowego odpowiedzialnego za współczynnik λ.

Podstawowe elementy prezentowanego algorytmu genetycznego są następujące:
- genetyczna reprezentacja potencjalnych rozwiązań zadania,
- sposób generowania populacji początkowej potencjalnych rozwiązań,
- postać funkcji przystosowania, która odgrywa rolę środowiska i ocenia rozwiąza-

nia według ich dopasowania,
- sposób selekcji następnego pokolenia,
- sposób krzyżowania osobników i ich mutacji.

Operator selekcji, zwanej selekcją ruletkową, w najprostszej postaci działa w sposób
następujący:
dla każdego chromosomu obliczamy prawdopodobieństwa selekcji pi wg wzoru:

(18) pi =
Fi

F
,

gdzie:
Fi - funkcja przystosowania osobnika i,
F =

∑
i

Fi - łączną wartość funkcji przystosowania dla wszystkich osobników populacji

obliczamy dla każdego chromosomu dystrybuanty qi wg wzoru:

(19) qi =
i∑

j=1

pj;
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wybieramy odpowiednie chromosomy do dalszych etapów na podstawie wskazań gene-
ratora liczb losowych; generowane jest tyle liczb losowych z przedziału (0, 1) ile jest
chromosomów w populacji, następnie dla każdej wylosowanej liczby r sprawdzamy czy
chromosom o numerze i spełnia warunek:

(20) qi−1 < r < qi.

W 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, nie prze-
trwają.

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 popu-
lacji. 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) polega na:

- wybraniu dwóch łańcuchów rodzicielskich,
- wylosowaniu punktu krzyżowania,
- połączeniu fragmentów chromosomów z obu rodziców względem danego punktu.

Łańcuchy rodzicielskie wybiera się uwzględniając prawdopodobieństwo krzyżowania.
Sposób działania klasycznego operatora krzyżowania jest zależny od przyjętej repre-
zentacji. W przypadku tego opracowania korzystamy w algorytmie genetycznym z kla-
sycznego krzyżowania całkowitoliczbowego, wybierane są losowo liczby większe od ze-
ra i mniejsze od poszczególnych wartości biorących udział w krzyżowaniu, następnie
odejmowane są one od wartości macierzystych, a dodawane do przeciwnych osobników.
Współczynnik wyboru chromosomu (osobnika) do krzyżowania ustaliłem na podstawie
badań empirycznych na poziomie 40%.

Drugim operatorem genetycznym jest mutacja (ang. mutation). Mutacja, zachodząca
zwykle z niewielkim prawdopodobieństwem, polega na zmianie wartości losowo wybra-
nych 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 war-
tości pochodzących z dwóch różnych pozycji) i typu inwersja (odwrócenie fragmentu
chromosomu). W prezentowanym systemie korzystałem z mutacji polegającej na wylo-
sowaniu liczby z całego dopuszczalnego przedziału i losowym dodawaniu lub odejmowa-
niu od mutowanej wartości2, którą można określić jako inwersje dla liczb całkowitych.
Wartość współczynnika mutacji ustaliłem na poziomie 1%.

Po zastosowaniu selekcji, krzyżowania i mutacji3 dla każdego chromosomu obliczana
jest wartość jego funkcji przystosowania. Jeśli warunek swapu jest spełniony algorytm
kończy działanie, jeśli nie ma miejsce kolejna iteracja algorytmu. W tym przykładzie
warunek swapu to niepoprawienie najlepszego przystosowania w pięciu iteracjach.

2W przypadku gdy przekroczono w ten sposób dopuszczalne wartości skrajne wynik końcowy to
reszta z dzielenia otrzymanej liczby przez maksymalną wartość dopuszczalną.

3Dokładny opis rodzajów selekcji, krzyżowania, mutacji można znaleźć w [13].
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Wyższość algorytmów genetycznych, algorytmów ewolucyjnych, algorytmów mrów-
kowych i innych metod opartych na losowym poszukiwaniu rozwiązań optymalnych
nad metodami analitycznymi i przeglądowymi jest obecnie bardzo znacząca. Metody
analityczne opartych na poszukiwaniu rozwiązań za pomocą gradientów blokują możli-
wość znalezienia lepszego rozwiązania w minimum lokalnym. Pojawiają się też problemy
w przypadku próby optymalizacji pewnych zjawisk, których nie da się opisać za pomocą
funkcji ciągłych. Metody przeglądowe nie posiadają tych wad co metody analityczne,
jednak w przypadku konieczności przeszukania dużej przestrzeni rozwiązań są bardzo
nieefektywne. Oczywiście nietrudno znaleźć problemy, do których nie ma potrzeby stoso-
wać AG, ale obecnie większość problemów badawczych, z jakimi mamy styczność, takich
nieklasycznych podejść wymaga.

4. Wnioski

Ponieważ nie wszystkie badania zostały do momentu przygotowania niniejszego arty-
kuły przeprowadzone pozwolę sobie na przedstawienie wniosków z zakończonych symu-
lacji.

Symulacje dotyczyły portfeli zawierających od kilku do kilkudziesięciu aktywów zwią-
zanych z Warszawską Giełdą Papierów Wartościowych. Algorytmy genetyczne dobrze
poradziły sobie z zadaniem optymalizacji, co można sprawdzać dokładnie jedynie na
podstawie wykresów dwu i trójwymiarowych. Pozwala to przypuszczać, że podobnie
poprawne rozwiązania zostały odnalezione dla bardziej skomplikowanych portfeli. Dzię-
ki temu indeks ryzyka udało się przekształcić z opisanego na wariancji do opisanego na
semiwariancji. W efekcie system bardzo dobrze wspiera podejmowanie decyzji finanso-
wych. Semiwariancja, już pod względem teoretycznym, wydaje się lepszą miarą ryzyka,
co potwierdziły badania empiryczne.

Warto zwrócić uwagę na czas potrzebny do przeprowadzenia symulacji. Dla portfeli
już kilkunastu aktywów czas obliczania na przeciętnym komputerze wynosi kilkanaście
do kilkadziesiąt minut. Jednak dla obliczeń prezentowanych z tym artykule czas nie ma
większego znaczenia. Inwestor chce znać efekty i jest w stanie na nie poczekać nawet
dzień lub dwa w przypadku skomplikowanych obliczeń.

W efekcie, zasadnym wydaje się dalsze prowadzenie badań nad modyfikacjami teorii
portfelowych, które w oparciu o model Markowitza mogą stanowić doskonały punkt
wyjścia dla ciekawych i bardzo praktycznych przekształceń.
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EVOLUTIONARY OPTIMIZATION IN MODERN PORTFOLIO THEORY

GRZEGORZ JASIŃSKI

Abstract. Risk management is important part of every investment. Investor can use a portfolio ana-
lysis to support his decision. There are several distortion with above mentioned problem. The article is
considered the capability of utilization of evolutionary approach to portfolio analysis in other distribu-
tion than normal one.


