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1. WPROWADZENIE

Pod poj ciem instrumentu finansowego rozumiemy uprawnienie do przysz ego 
przychodu finansowego wymagalnego w ci le okre lonym terminie wymagalno ci. 
Warto  tego przychodu interpretujemy, jako antycypowan  warto  przysz  (w skró-
cie FV) tego instrumentu. Zgodnie z tez  o niepewno ci (Mises, 1962; Kaplan, Barish, 
1967), ka dy przysz y nieznany nam stan rzeczy jest niepewny. Niepewno  w uj -
ciu Misesa i Kaplana jest skutkiem braku naszej wiedzy o przysz ym stanie rzeczy. 
W rozpatrywanym przypadku, mo na jednak okre li  ten przysz y moment czasu, 
w którym rozpatrywany stan rzeczy b dzie ju  nam znany. Ten rodzaj niepewno ci 
Misesa-Kaplana nazywamy w skrócie niepewno ci . Jest to warunek wystarczaj cy 
na to, aby modelem niepewno ci by o prawdopodobie stwo (za Ko mogorow, 1933, 
1956; Mises, 1957; Lambalgen, 1996; Sadowski, 1976, 1980; Czerwi ski, 1960, 1969; 
Caplan, 2001). Z tego powodu niepewno  nazywamy te  niepewno ci  kwantyfiko-
waln . Równocze nie warto tutaj zauwa y , e FV nie jest obci ona niepewno ci  
Knighta (1921). Wszystko to prowadzi do stwierdzenia, e FV jest zmienn  losow .

Punktem odniesienia do oceny instrumentu finansowego jest jego warto  bie ca 
(w skrócie PV), zdefiniowana, jako tera niejszy ekwiwalent p atno ci dost pnej w usta-
lonym momencie czasu. Powszechnie jest ju  akceptowany pogl d, e PV przysz ych 
przep ywów finansowych mo e by  warto ci  przybli on . Naturaln  konsekwencj  
takiego podej cia jest ocena PV za pomoc  liczb rozmytych. Odzwierciedleniem tych 
pogl dów by o zdefiniowanie rozmytej PV, jako zdyskontowanej rozmytej prognozy 
warto ci przysz ego przep ywu finansowego (Ward, 1985). Koncepcja zastosowania 
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liczb rozmytych w arytmetyce finansowej wywodzi si  od Buckleya (1987). Definicja 
Warda jest uogólniona w (Greenhut i inni, 1995) do przypadku nieprecyzyjnie osza-
cowanego odroczenia. Sheen (2005) rozwija definicj  Warda do przypadku rozmytej 
stopy nominalnej. Buckley (1987), Gutierrez (1989), Kuchta (2000) i Lesage (2001) 
dyskutuj  problemy zwi zane z zastosowaniem rozmytej arytmetyki do wyznaczania 
rozmytej PV. Huang (2007) rozwija definicj  Warda do przypadku, kiedy przysz y 
przep yw finansowy jest dany, jako rozmyta zmienna losowa. Bardziej ogólna definicja 
rozmytej PV jest proponowana przez Tsao (2005) zak adaj cego, e przysz y przep yw 
finansowy jest okre lony, jako rozmyty zbiór probabilistyczny. Wszyscy ci autorzy 
przedstawiaj  PV, jako dyskonto nieprecyzyjnie oszacowanej warto  przysz ego prze-
p ywu finansowego. Odmienne podej cie zosta o zaprezentowane w Piasecki (2011a, 
2011c, 2014b), gdzie rozmyt  PV oceniono na podstawie bie cej ceny rynkowej 
instrumentu finansowego. 

Podstawowym narz dziem oceny korzy ci p yn cych z posiadania instrumentu 
finansowego jest stopa zwrotu zdefiniowana, jako malej ca funkcja PV i równocze nie 
rosn ca funkcja FV. 

W Piasecki (2011c) pokazano, e je li PV jest rozmyt  liczb  rzeczywist , to wtedy 
stopa zwrotu jest rozmytym zbiorem probabilistycznym (Hiroto, 1981). W Siwek 
(2015) przedstawiono przypadek prostej stopy zwrotu, gdzie PV jest rozmyt  liczb  
trójk tn , natomiast FV jest zmienn  losow  o normalnym rozk adzie prawdopodobie -
stwa. W ten sposób, jako punkt wyj cia wybrano za o enie o normalnym rozk adzie 
prostej stopy zwrotu, przyj te w klasycznej pracy Markowitz’a (1952). Za opisaniem 
PV za pomoc  trójk tnej liczby rozmytej przemawiaj  natomiast wyniki dyskusji prze-
prowadzonej w Buckley (1987), Gutierrez (1989), Kuchta (2000) i Lesage (2001). 
Narz dziem stosowanym do oceny korzy ci z posiadania instrumentu finansowego 
by a rozmyta oczekiwana stopa zwrotu. 

Z posiadaniem instrumentu finansowego jest te  zwi zane ryzyko utraty posia-
danego bogactwa. W Siwek (2015) do oceny ryzyka zastosowano przedstawiony 
w Piasecki (2011c) trójwymiarowy obraz ryzyka. 

Poprzez portfel finansowy rozumiemy dowolny, sko czenie elementowy zbiór 
instrumentów finansowych. Ka dy portfel finansowy jest instrumentem finansowym 
i w zwi zku z tym jest oceniany w ten sam sposób, co jego sk adniki. W Markowitz 
(1952) przedstawiono przypadek prostej stopy zwrotu, gdzie PV jest dodatni  liczb  
rzeczywist , natomiast FV jest zmienn  losow  o normalnym rozk adzie prawdopo-
dobie stwa. Drog  dedukcji matematycznej wykazano tam mi dzy innymi, e stopa 
zwrotu z portfela jest redni  arytmetyczn  stóp zwrotu z jego poszczególnych sk ad-
ników wa on  za pomoc  udzia ów tych sk adników w portfelu.

Praca Markowitza (1952) stanowi a i stanowi punkt wyj cia do dalszego rozwoju 
teorii portfelowej. Na rozwój tej teorii mia a wp yw mi dzy innymi teoria zbiorów 
rozmytych zainicjowana w Zadeh (1965). Teoretycy i praktycy finansów dostrzegali 
problem nieprecyzyjno ci oceny stóp zwrotu oraz problem nieprecyzyjno ci nak a-
danych ogranicze . Zaowocowa o to powstaniem wielu rozmytych modeli portfela 
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instrumentów finansowych. Kompetentnym ród em informacji o tych modelach s  
monografie Fang i inni (2008) i  Gupta i inni (2014). Badania nad przedstawionymi 
modelami s  nadal kontynuowane, czego dowodem mog  by  wyniki przedstawione 
w przyk adowych pracach: Huang (2007b), Duan, Stahlecker (2011), Li, Jin (2011), 
Wu, Liu (2012), Liu, Zhang (2013), Zhang i inni (2013), Mehlawat (2016), Guo i inni 
(2016), Saborido i inni (2016)5.

Jedn  ze wspólnych cech cz cych wszystkie wymienione powy ej prace jest sto-
sowanie funkcji przynale no ci zbiorów rozmytych, jako substytutu rozk adu praw-
dopodobie stwa. Oznacza to, e losowo  jest w tych modelach zast powana przez 
nieprecyzyjno . Taki paradygmat badawczy zosta  sformu owany w pracy Kosko 
(1990).

Prace Piasecki (2011a, 2011b, 2011c), Siwek (2015) i prezentowana praca nie 
mieszcz  si  w tym nurcie badawczym, gdy  w opisanych tam modelach funkcja 
przynale no ci nie zast puje rozk adu prawdopodobie stwa, ale jedynie wchodzi z tym 
rozk adem w interakcje. To rozszerzenie modelu w istotny sposób wzbogaca mo liwo-
ci rzetelnego opisu stopy zwrotu. Pomimo uwzgl dnienia nieprecyzji w oszacowaniu 

stopy zwrotu, w zaproponowanym rozmytym modelu mo na wykorzysta  bez zmian 
ca  bogat  empiryczn  wiedz  zebran  na temat rozk adów prawdopodobie stwa 
stóp zwrotu. Jest to wysoce korzystna cecha zaproponowanego modelu, gdy  przy-
bli a mo liwo  jego realnych zastosowa . Losowo  jest w tych modelach wcho-
dzi w interakcj  z nieprecyzyjno ci . Podej cie takie jest zgodne z paradygmatem 
badawczym sformu owanym w pracy Hiroto (1981). W chwili obecnej rozwijane s  
badania wed ug obu wymienionych powy ej paradygmatów. Modeli uwzgl dniaj -
cych interakcj  losowo ci z nieprecyzyjno ci  jest niestety mniej. Najprawdopodobniej 
wynika to z faktu wy szej z o ono ci matematycznej tych modeli. Na niwie finansów 
skwantyfikowanych do tego nurtu badawczego mo emy zaliczy  prace wymienione 
ju  w tym akapicie prace oraz Tsao (2005), Huang (2007a), z czego do analizy port-
felowej odnosi si  jedynie praca Siwek (2015). 

Istotnym mankamentem wszystkich cytowanych prac z wy czeniem Siwek (2015) 
z zakresu rozmytej teorii portfelowej jest zdefiniowanie ex cathedra rozmytej stopy 
zwrotu z portfela, jako funkcjona u liniowego okre lonego nad wielowymiarow  prze-
strzeni  stóp zwrotu z poszczególnych sk adników tego portfela. Jedynym uzasadnie-
niem takiego stanu rzeczy by o mechaniczne uogólnienie modelu Markowitza (1952) 
do przypadku rozmytego. Proponowane postacie funkcjona u liniowego przypisuj cego 
stopom zwrotu ze sk adników portfela stop  zwrotu z portfela nie by y uzasadniane 
drog  dedukcji matematycznej. W istotny sposób os abia o to wiarygodno  przepro-
wadzanych oblicze . 

G ównym celem pracy Siwek (2015) by o porównanie oceny portfela dwusk ad-
nikowego z ocenami jego sk adników. W wyniku tej analizy uzyskano bardzo skom-

5 Dobór wymienionych tutaj artyku ów autorzy zawdzi czaj  sugestii jednego z recenzentów, za 
co w tym miejscu mu dzi kuj .
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plikowane zale no ci. Skomplikowana posta  tych zale no ci uniemo liwia a dalsz  
formaln  analiz  w a ciwo ci portfela. W tej sytuacji ograniczono si  do eksperymentu 
numerycznego.

Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie alternatywnego podej cia do roz-
wi zania problemu opisanego w Siwek (2015). Do oceny korzy ci p yn cych z posia-
dania instrumentu finansowego zostanie tutaj zastosowany rozmyty oczekiwany czyn-
nik dyskonta. Wykorzystany te  zostanie to, e ka da z trójk tnych liczb rozmytych 
ma ograniczony no nik. Dzi ki temu tam stosowana miara unormowana b dzie mog a 
by  zast piona przez miar  Khalili’ego (1979).

2. WYBRANE ELEMENTY TEORII LICZB ROZMYTYCH

Za pomoc  symbolu  oznaczamy rodzin  wszystkich podzbiorów rozmy-
tych w prostej rzeczywistej . Dubois, Prade (1979) definiuj  liczb  rozmyt  jako 
taki podzbiór rozmyty  o ograniczonym no niku reprezentowany przez sw  
funkcj  przynale no ci  spe niaj ca warunki:

 , (1)

 . (2)

Operacje arytmetyczne na liczbach rozmytych zosta y zdefiniowane w (Dubois, 
Prade, 1978). Zgodnie z zasad  rozszerzenia Zadeha (1965) suma liczb rozmytych 

 reprezentowanych odpowiednio przez swe funkcje przynale no ci 
 jest podzbiorem rozmytym:

  (3)

opisanym przez sw  funkcj  przynale no ci  dan  za pomoc  to samo ci:

 . (4)

W ten sam sposób, iloczyn liczby rzeczywistej  i liczby rozmytej  
reprezentowanej przez sw  funkcj  przynale no ci  jest podzbiorem roz-
mytym:

  (5)

opisanym przez sw  funkcj  przynale no ci  dan  za pomoc  to samo ci:

 . (6)
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Ponadto, je li , to wtedy iloczyn (5) jest równy dok adnej liczbie zero. Klasa 
rozmytych liczb rzeczywistych jest zamkni ta ze wzgl du na operacje (3) i (5). Nasze 
dalsze rozwa ania ograniczymy do liczb rozmytych o ograniczonym no niku.

Ka da z liczb rozmytych jest informacj  o nieprecyzyjnym oszacowaniu roz-
wa anego parametru. Rozwa aj c poj cie nieprecyzyjno ci, mo emy wyró ni  nie-
jednoznaczno  informacji oraz nieostro  informacji (Klir, 1993). Wieloznaczno  
informacji interpretujemy tutaj jako brak jednoznacznego wyró nienia rekomendo-
wanego przybli enia parametru. Nieostro  informacji interpretujemy, jako brak jed-
noznacznego rozró nienia pomi dzy rekomendowanymi przybli eniami parametru 
a warto ciami wykluczonymi, jako przybli enia tego parametru. Nasilanie si  niepre-
cyzyjno ci ka dej informacji obni a jej przydatno . St d powstaje problem oceny 
nieprecyzyjno ci.

W a ciwym narz dziem do pomiaru wieloznaczno ci liczby rozmytej jest zapropo-
nowana przez de Luca, Terminiego (1979) miara energii. Wobec przyj cia za o enia 
o ograniczonym no niku liczby rozmytej, mo emy tutaj zrezygnowa  ze stosowania 
znormalizowanej miary sugerowanej w Piasecki (2011c). W naszych rozwa aniach 
miar  energii  okre limy za pomoc  miary Khalili’ego (1979). Dla 
dowolnej liczby rozmytej  reprezentowanej przez sw  funkcj  przynale no ci 

 mamy tutaj:

 . (7)

W a ciwym narz dziem do pomiaru nieostro ci liczby rozmytej jest miara entropii 
zaproponowana przez de Luca, Terminiego (1972). W naszych rozwa aniach miar  
energii  okre limy zgodnie z sugestiami Kosko (1986). Dla dowolnej 
liczby rozmytej  mamy tutaj:

 . (8)

Ze wzgl du na dobre syntetyczne uzasadnienie oraz uniwersalizm powy szej zale -
no ci, zaproponowana przez Kosko miara entropii jest obecnie powszechnie stosowana.

Stosuj c w tej pracy liczby rozmyte szczególn  uwag  po wiecimy rozmytym licz-
bom trójk tnym. Liczba rozmyta  wyznaczona dla dowolnego niemalej cego 
ci gu  za pomoc  swej funkcji przynale no ci  danej 
za pomoc  to samo ci:

  (9)
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jest rozmyt  liczb  trójk tn . Podstawowymi zaletami liczb trójk tnych s  prostota 
ich dodawania i mno enia przez nieujemny skalar oraz prostota pomiaru nieprecy-
zyjno ci. Dla dowolnej pary rozmytych liczb trójk tnych  i  
oraz  mamy:

 
  (10)
 ,

 , (11)

 . (12)

3. STOPA ZWROTU Z INSTRUMENTU FINANSOWEGO

Wszystkie rozwa ania w tym i kolejnym rozdziale prowadzi  b dziemy dla usta-
lonego momentu . Rozwa a  b dziemy prost  stop  zwrotu  zdefiniowan  za 
pomoc  zale no ci:

 , (13)

gdzie:
–  jest FV opisan  za pomoc  zmiennej losowej ,
–  jest PV oszacowan  w sposób dok adny lub przybli ony.

Za Markowitzem (1952) zak adamy, e prosta stopa zwrotu  wyzna-
czona za pomoc  (13) dla PV równej cenie rynkowej  ma normalny rozk ad prawdo-
podobie stwa . Zmienna losowa FV jest okre lona wtedy za pomoc  zale no ci: 

 . (14)

W tym artykule zak adamy dodatkowo, e PV jest oszacowana za pomoc  rozmytej 
liczby trójk tnej  opisanej za pomoc  (9) przez sw  funkcj  przynale no ci 

.
Ograniczenie to pierwotnie zosta o zaproponowane przez Kucht  (2000) i zosta o 

zastosowane w (Siwek, 2015). Parametry liczby trójk tnej  zosta y tam zin-
terpretowane s  interpretowane w ten sposób, e:
–  jest maksymalnym dolnym oszacowaniem PV,
–  jest minimalnym górnym oszacowaniem PV.
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Przyk ad metody wyznaczania parametrów ,  przedstawiono w (Piasecki, Siwek, 
2015). Parametry , ,  s  zawsze nieujemne.

Zgodnie z zasad  rozszerzenia Zadeha, prosta stopa zwrotu wyznaczona dla tak 
oszacowanej PV jest rozmytym zbiorem probabilistycznym reprezentowanym przez 
sw  funkcj  przynale no ci 

y p
 dan  jest za pomoc  to samo ci:

. (15)

Zgodnie z (9) powy sza funkcja przynale no ci przyjmuje posta :

  (16)

co w równowa nej postaci mo emy zapisa  jako:

  (17)

W tej sytuacji oczekiwana stopa zwrotu  jest liczb  rozmyt  dan  za 
pomoc  swej funkcji przynale no ci  okre lonej przez to samo : 

  (18)
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Czynnik dyskontuj cy  wyznaczony za pomoc  stopy zwrotu  jest okre lony przez 
zale no :

 . (19)

W tej sytuacji funkcja  okre lona za pomoc  to samo ci:

  (20)

jest funkcj  przynale no ci czynnika dyskonta  wyznaczonego za pomoc  
oczekiwanej stopy zwrotu . Powy szy czynnik dyskontuj cy nazywa  
b dziemy oczekiwanym czynnikiem dyskonta. Zestawiaj c razem (18) i (20) otrzy-
mujemy:

  (21)

gdzie  jest czynnikiem dyskontuj cym wyznaczonym za pomoc  oczekiwanej stopy 
zwrotu . Stosuj c elementarne przekszta cenia, funkcj  przynale no ci  
przekszta camy do postaci:

  (22)

atwo mo na dostrzec, e wyznaczony powy ej oczekiwany czynnik dyskonta 
jest rozmyt  liczb  trójk tn  

y y py p
. 

Wzrost wieloznaczno ci oczekiwanego czynnika dyskonta oznacza, e wzrasta  
b dzie ilo  alternatywnych rekomendacji inwestycyjnych. Powoduje to wzrost ryzyka 
wybrania spo ród rekomendowanych alternatyw takiej decyzji finansowej, która 
ex post zostanie obarczona strat  utraconych szans. Ten rodzaj ryzyka nazywamy 
ryzykiem wieloznaczno ci. Ryzyko wieloznaczno ci obarczaj ce oczekiwany czyn-
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nik dyskonta  ocenia  b dziemy za pomoc  miary energii. Zgodnie z (11), 
miara ta jest równa:

 . (23)

Wzrost nieostro ci oczekiwanego czynnika dyskonta oznacza zacieranie si  granic 
wyró niaj cych rekomendowane alternatywy decyzyjne. Powoduje to wzrost ryzyka 
wyboru decyzji nierekomendowanej. Ten rodzaj ryzyka nazywamy ryzykiem nieostro-
ci. Ryzyko nieostro ci obarczaj ce oczekiwany czynnik dyskonta  ocenia  

b dziemy za pomoc  miary entropii . Zgodnie z (12), miara ta jest sta a.
Oddzia ywuj ce wspólnie ryzyko wieloznaczno ci i ryzyko nieostro ci nazywamy 

ryzykiem nieprecyzyjno ci. 
W ka dym z rozpatrywanych przez nas przypadków stopa zwrotu by a funkcj  FV, 

która ze swej natury jest niepewna, na co ju  wskazano w Rozdziale 1. Niepewno  ta 
przenosi si  na ocen  stopy zwrotu i jest odzwierciedleniem braku wiedzy o przysz ych 
stanach rynku finansowego. Brak tej wiedzy powoduje brak pewno ci u inwestora, co 
do przysz ych zysków lub strat. Wzrost niepewno ci wywo uje wzrost ryzyka podj cia 
decyzji nietrafnej. Ten rodzaj ryzyka nazywamy ryzykiem niepewno ci. W naszym 
modelu ryzyko niepewno ci ocenia  b dziemy za pomoc  wariancji  stopy zwrotu.

Formalna prostota uzyskanych opisów oczekiwanego czynnika dyskonta zach ca 
do jego zastosowania, jako narz dzia analizy portfelowej. Kryterium maksymalizacji 
oczekiwanej stopy zwrotu zostanie wtedy zast pione kryterium minimalizacji oczeki-
wanego czynnika dyskonta. W przypadku nierozmytych warto ci obu tych parametrów 
s  to kryteria równowa ne. 

4. PORTFEL DWUSK ADNIKOWY

Poprzez portfel finansowy rozumie  dowolny, sko czenie elementowy zbiór instru-
mentów finansowych. Ka dy z tych instrumentów finansowych jest charakteryzowany 
przez sw  oszacowan  warto  bie c  i przewidywan  stop  zwrotu.

Rozwa my teraz przypadek dwusk adnikowego portfela , z o onego z instru-
mentów finansowych  i . Za Markowitzem (1952) zak adamy, e dla ka dego 
instrumentu  znamy rozk ad prawdopodobie stwa prostej stopy zwrotu 

 wyznaczonej za pomoc  (13) dla PV równej cenie rynkowej . 
Identycznie jak Markowitz, zak adamy, e dwuwymiarowa zmienna losowa  
ma czny rozk ad normalny , gdzie macierz kowariancji przyjmuje 
posta :

 . (24)
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Ka demu instrumentowi  przypisujemy wtedy jego FV okre lona za pomoc  zale -
no ci: 

 . (25)

Udzia   instrumentu  w portfelu  jest okre lony przez zale no :

 . (26)

FV portfela  wtedy wynosi:

, (27)

gdzie:

  (28)

jest stop  zwrotu z portfela . Oczekiwana stopa zwrotu  z portfela jest wtedy równa:

 . (29)

Za ó my, e dla , PV instrumentu  jest okre lona, jako trójk tna liczba 
rozmyta  opisana w poprzednim rozdziale. Dzi ki (22), wszystkie te dane 
pozwalaj  przypisa  instrumentowi finansowemu  oczekiwany czynnik dyskonta:

 , (30)

gdzie  jest czynnikiem dyskontuj cym wyznaczonym za pomoc  oczekiwanej stopy 
zwrotu . Zgodnie z (23), miara energii tej liczby rozmytej jest równa:

 . (31)

Stosuj c (10) mo na wykaza , e PV portfela  jest opisana, jako trójk tna liczba 
rozmyta:

 . (32)

Stosuj c (22), portfelowi  przypisujemy oczekiwany czynnik dyskonta:

 , (33)
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gdzie  jest czynnikiem dyskontuj cym wyznaczonym za pomoc  oczekiwanej stopy 
zwrotu . Bezpo rednio z (29) wynika warunek:

 , (34)

dzi ki któremu kolejno otrzymujemy:

 , (35)

, (36)

. (37)

Nast pnie, zestawiaj c razem (10), (22) i (33) ÷ (37) wnioskujemy, e:

 . (38)

Bior c pod uwag  powy sz  zale no  oraz (10) i (11), ostatecznie otrzymujemy, e 
miara energii oczekiwanego czynnika dyskonta  spe nia warunek: 

 . (39)

Zatem miara energii oczekiwanego czynnika dyskonta portfela  jest redni  wa on  
miar energii oczekiwanych czynników dyskonta sk adników  tego portfela. Wagi 
przypisane poszczególnym sk adnikom  s  wprost proporcjonalne do ich udzia u  
w portfelu i odwrotnie proporcjonalne do ich czynnika dyskonta . Oznacza to, e 
d c do minimalizacji ryzyka wieloznaczno ci portfela powinni my przede wszystkim 
minimalizowa  ryzyko wieloznaczno ci tych jego sk adników, które charakteryzuj  
si  najwy szymi oczekiwanymi stopami zwrotu, gdy  zgodnie z zasadami analizy 
portfelowej, warto ci udzia ów  s  okre lane post factum, po zebraniu dost pnych 
informacji na temat sk adników portfela. Warunek (39) pokazuje, e w rozwa anym 
przypadku dywersyfikacja portfela jedynie „u rednia” ryzyko wieloznaczno ci. 

Zgodnie z (12), miara entropii oczekiwanego czynnika dyskonta portfela  jest 
równa mierze entropii ka dego z oczekiwanych czynników dyskonta sk adników  
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tego portfela. W ten sposób warunek (12) wskazuje, e w omawianym przypadku 
dywersyfikacja portfela nie zmienia ryzyka nieostro ci.

Wariacja stopy zwrotu z portfela wynosi:

 . (40)

Korzystaj c z tej powszechnie znanej zale no ci Markowitz wykaza , e istnieje 
mo liwo  skonstruowania portfela takiego, e wariancja jego stopy zwrotu b dzie 
mniejsza od ka dej wariancji stopy zwrotu ze sk adnika tego portfela. W ten sposób 
Markowitz wykaza , e dywersyfikacja portfela mo e s u y  „minimalizacji” ryzyka 
niepewno ci.

5. STUDIUM PRZYPADKU

Portfel  sk adamy z instrumentów finansowych  i . PV instrumentu  jest 
okre lona za pomoc  trójk tnej liczby rozmytej . Wykres funkcji przy-
nale no ci  tej liczby zosta  przedstawiony na rysunku 1.

Rysunek 1. Funkcje przynale no ci PV instrumentów finansowych  i  i portfela 
ród o: opracowanie w asne.

Przewidywana stopa  zwrotu z instrumentu  jest zmienn  losow  
z rozk adem normalnym . Wtedy, zgodnie z (18), oczekiwana stopa zwrotu 
z instrumentu  jest liczb  rozmyt   dan  za pomoc  swej funkcji przy-
nale no ci  okre lonej przez to samo :
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  (41)

i przedstawionej na rysunku 2. atwo mo na dostrzec, e tak okre lona oczekiwana 
stopa zwrotu nie jest rozmyt  liczb  trójk tn .

Rysunek 2. Funkcje przynale no ci oczekiwanych stóp zwrotu  i 
ród o: opracowanie w asne.

Nast pnie, wyliczamy oczekiwany czynnik dyskonta  wyznaczony za 
pomoc  oczekiwanej stopy zwrotu . Zgodnie z (19) i (33), mamy tutaj:

 . (42)

Wykres funkcji przynale no ci  oczekiwanego czynnika dyskontuj -
cego  zosta  przedstawiony na rysunku 3. Korzystaj c z (23) wyznaczamy miar  
energii tego czynnika:

 . (43)
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Rysunek 3. Funkcje przynale no ci oczekiwanych czynników dyskonta ,  i 
ród o: opracowanie w asne.

PV instrumentu  jest okre lona jako trójk tna liczba rozmyta . 
Wykres funkcji przynale no ci  tej liczby zosta  przedsta-
wiony na rysunku 1. 

Przewidywana stopa  zwrotu z instrumentu  jest zmienn  losow  
z rozk adem normalnym . Wtedy, zgodnie z (18), oczekiwana stopa zwrotu 
z instrumentu  jest liczb  rozmyt   dan  za pomoc  swej funkcji przy-
nale no ci  okre lonej przez to samo :

  (44)

i przedstawionej na rysunku 2. atwo mo na dostrzec, e tak e tutaj oczekiwana stopa 
zwrotu nie jest rozmyt  liczb  trójk tn . Nast pnie, wyliczamy oczekiwany czynnik 
dyskonta  wyznaczony za pomoc  oczekiwanej stopy zwrotu . Zgodnie 
z (19) i (33), mamy tutaj

 . (45)
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Wykres funkcji przynale no ci  oczekiwanego czynnika dyskontuj -
cego  zosta  przedstawiony na rysunku 3. Korzystaj c z (23) wyznaczamy miar  
energii tego czynnika:

 . (46)

Zgodnie z (10), PV portfela  jest trójk tn  liczb  rozmyt :

 . (47)

Warto  t  wyznaczamy jedynie w celach pogl dowych. Wykres funkcji przynale no-
ci  tej liczby zosta  przedstawiony na rysunku 1 w celu 

porównania PV portfela  z PV jego sk adników  i .
Zgodnie z (26), udzia y  i  odpowiednio instrumentów finansowych  i  

w portfelu  s  równe:

 . (48)

Portfelowi  przypisujemy oczekiwany czynnik dyskonta . Zgodnie z (38), 
czynnik ten jest nast puj cej liczbie rozmytej:

  
(49)

 

 .

Wykres funkcji przynale no ci  oczekiwanego czynnika dyskontuj cego  
zosta  przedstawiony na rysunku 3. Miar  energii tego czynnika mo emy teraz wyzna-
czy  za pomoc  (39) w nast puj cy sposób:

 
  (50)
 .
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Zgodnie z tym, co przewidziano ju  w Rozdziale 4, mamy tutaj:

 . (51)

Zatem utworzenie portfela  u redni o ponoszone ryzyko wieloznaczno ci. czny 
rozk ad wektora  stóp zwrotu ze sk adników portfela  jest rozk adem nor-
malnym , gdzie macierz kowariancji ma posta :

 . (52)

Korzystaj c z (40), wyznaczamy wariancj  stopy zwrotu:

 . (53)

Oznacza to, e utworzenie portfela  zminimalizowa o ponoszone ryzyko niepew-
no ci. Zgodnie z (12), ponoszone ryzyko niepewno ci nie uleg o zmianie. 

6. PODSUMOWANIE

Przeprowadzone badania wskazuj  na fakt, e istniej  efektywne metody portfe-
lowego zarz dzania ryzykiem nieprecyzyjno ci maj cym swoj  przyczyn  w przybli-
onym oszacowaniu PV poszczególnych sk adników portfela. Przedmiotem badania 

by  tutaj portfel dwusk adnikowy z o ony ze sk adników maj cych PV oszacowane, 
jako trójk tne liczby rozmyte. Dla tego przypadku portfela wykazano, e:
– dywersyfikacja portfelowa mo e zmniejszy  ryzyko niepewno ci;
– dywersyfikacja portfelowa u rednia ryzyko wieloznaczno ci;
– dywersyfikacja portfelowa nie ma wp ywu na ryzyko nieostro ci.

Oznacza to, e istniej  portfele obarczone nieusuwalnym drog  dywersyfikacji 
takim ryzykiem, które jest nieusuwalne drog  dywersyfikacji portfelowej. W badanym 
przypadku wykazano te , e dywersyfikacja portfelowa nie zwi ksza ryzyka nieprecy-
zyjno ci. Oznacza to, e zmniejszenie ryzyka niepewno ci nie wywo uje powi kszenia 
si  ryzyka nieprecyzji. 

Fakt braku wp ywu dywersyfikacji portfelowej na ryzyko nieostro ci mo e sta-
nowi  istotn  wad  modelu opisanego w tej pracy. ród o tej wady jest oczywiste. 
Wszystkie rozmyte liczby trójk tne maj  identyczn  miar  entropii. W tej sytuacji 
rodzi si  postulat opisu PV za pomoc  wybranej klasy liczb rozmytych o zmiennej 
mierze entropii. Najbardziej oczywistym przyk adem takiej klasy liczb s  rozmyte 
liczby trapezoidalne.

W tej pracy i w Siwek (2015) rozwa ano identyczny przypadek problemu zarz -
dzania ryzykiem nieprecyzji. Obie prace w diametralny sposób ró ni  si  sposobem 
podej cia do tego problemu. W Siwek (2015) powy sze wnioski uzyskano jedynie 



Portfel dwusk adnikowy z trójk tnymi rozmytymi warto ciami bie cymi – podej cie alternatywne 75

dla pojedynczego studium przypadku b d cego eksperymentem numerycznym. Tutaj, 
stosuj c alternatywne podej cie, te wnioski uzyskali my drog  dedukcji formalnej 
dla dowolnego portfela dwusk adnikowego z o onego ze sk adników maj cych PV 
oszacowane, jako trójk tne liczby rozmyte. Pozwala to wykaza  przewag  poznaw-
cz  zastosowanego tutaj alternatywnego podej cia nad podej ciem zastosowanym 
w Siwek (2015).

Uzyskane powy ej wyniki bada  zach caj  do ich kontynuacji. Sugerowanym 
kierunkiem przysz ych bada  mo e by  uogólnienie przedstawienia warto ci bie -
cej na przypadek rozmytej liczby trapezoidalnej. Stosuj c indukcj  matematyczn , 
wszystkie uzyskiwane t  drog  wyniki mo na b dzie uogólni  do przypadku portfela 
n-sk adnikowego. 
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PORTFEL DWUSK ADNIKOWY 
Z TRÓJK TNYMI ROZMYTYMI WARTO CIAMI BIE CYMI 

– PODEJ CIE ALTERNATYWNE

S t r e s z c z e n i e

G ówny celem jest przedstawienie w a ciwo ci portfela dwusk adnikowego dla przypadku, kiedy 
warto  bie ca jest oszacowana za pomoc  trójk tnej liczby rozmytej. Wyznaczone zosta y rozmyty 
oczekiwany czynnik dyskonta z portfela oraz oceny ryzyka nieprecyzyjno ci obci aj cego ten portfel. 
Dzi ki temu zosta  opisany wp yw dywersyfikacji portfelowej na ryzyko nieprecyzyjno ci.

S owa kluczowe: portfel dwusk adnikowy, warto  bie ca, trójk tn  liczba rozmyta, czynnik 
dyskonta

TWO-ASSET PORTFOLIO WITH TRIANGULAR FUZZY PRESENT VALUES 
– AN ALTERNATIVE APPROACH

A b s t r a c t

The main purpose of this article is to present characteristics of a two-asset portfolio in case of 
present values of assets being given by a triangular fuzzy number. Fuzzy expected discounting factor for 
a portfolio and imprecision risk assessments for the imprecision burdening a portfolio were appointed 
throughout the paper. Thanks to this, the influence of portfolio diversification on an imprecision risk 
was analyzed and some interesting conclusions were stated.

Keywords: two-asset portfolio, present value, triangular fuzzy number, discounting factor




