Υβριδικοί Αλγόριθμοι προσομοιώσης
μηχανισμών εξέλιξης και συμπεριφοράς
φυσικών συστημάτων, για τη λήψη
χρηματοοικονομικών αποφάσεων
Περίληψη

Οι υβριδικοί αλγόριθµοι αποτελούν αναβαθµισµένες τεχνικές, οι οποίες βασίζονται
στο συνδυασµό στρατηγικών από διάφορες µεθοδολογίες. Οι µεθοδολογίες αυτές
µπορεί να προέρχονται από το χώρο των µαθηµατικών, της στατιστικής και της
επιχειρησιακής έρευνας, όπως επίσης κι από την επιστήµη λήψης απόφασης (Τεχνητή
Νοηµοσύνη κ.α.). Οι υβριδικοί αλγόριθµοι χρακτηρίζονται από τη δυναµική τους,
όσον αφορά την προσέγγιση κι επίλυση των προβληµάτων λήψης απόφασης. Στο
χώρο των χρηµατοοικονοµικών, ένα σηµαντικό πρόβληµα λήψης απόφασης είναι η
βέλτιστη κατανοµή κεφαλαίου σε δεδοµένο αριθµό µετοχών.
Τυπικά, το πρόβληµα λήψης απόφασης αναφέρεται στην εύρεση του βέλτιστου
συνδυασµού µετοχών, από ένα υπέρ-σύνολο διαθέσιµων µετοχών, όπως επίσης και
στην επιλογή της βέλτιστης κατανοµής κεφαλαίου σε καθεµία από αυτές τις µετοχές.
Κατά
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βελτιστοποίησης,

στη

διαχείριση

χαρτοφυλακίου, θα πρέπει να οριστεί επακριβώς µια αντικειµενική συνάρτηση
(επενδυτικός στόχος) και οι περιορισµοί της αγοράς. Στο παρόν κεφάλαιο, θα
παρουσιαστεί η εφαρµογή ενός υβριδικού αλγορίθµου στο εν λόγω πρόβληµα λήψης
απόφασης. Στόχος του κεφαλαίου είναι να γίνει περισσότερο κατανοητή η έννοια της
διαδικασίας λήψης απόφασης στο πεδίο των χρηµατοοικονοµικών, καθώς επίσης και
η λειτουργία και χρησιµότητα ενός υβριδικού αλγορίθµου.
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µιας αποικίας µυρµηγκιών (ACO), αλγόριθµος που βασίζεται στη συµπεριφορά ενός
σµήνους

πυγολαµπίδων

(FA),

βελτιστοποίηση

εµπνευσµένοι από τα φυσικά συστήµατα

χαρτοφυλακίου,

αλγόριθµοι

1. Εισαγωγή
Στη σύγχρονη εποχή, ένα πολύπλοκο ζήτηµα στη διαδικασία λήψης απόφασης από τα
στελέχη επενδύσεων, καθώς επίσης κι από τους µεµονωµένους επενδυτές, είναι η
επιλογή της βέλτιστης επένδυσης. Ειδικότερα, στα πλαίσια της διαφοροποίησης του
επενδυµένου κεφαλαίου, είναι πολύ συνήθης η πρακτική να κατασκευάζονται
χαρτοφυλάκια µετοχών, δηλαδή συνδυασµοί µετοχών µιας αγοράς. Το πρόβληµα
κατά τη διαδικασία αυτή είναι οι ολοένα και πιο απαιτητικοί επενδυτικοί στόχοι των
επενδυτών, οι οποίοι σε συνδυασµό µε τους αυστηρούς περιορισµούς της εκάστοτε
αγοράς, δηµιουργούν ένα δύσκολο πλαίσιο λήψης απόφασης (Markowitz, 1952).
Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες της
αγοράς που επηρεάζουν την απόδοση και τη δοµή ενός χαρτοφυλακίου µετοχών και
οι οποίοι δε δύναται να συµπεριληφθούν συνολικά στα υποδείγµατα λήψης
απόφασης.
Το γενικό πλαίσιο στη διαχείριση χαρτοφυλακίου είναι το εξής: ο λήπτης απόφασης
ενδιαφέρεται για την εύρεση του βέλτιστου συνδυασµού µετοχών, καθώς επίσης και
των βέλτιστων ποσοστών επενδυµένου κεφαλαίου για κάθε µια από αυτές τις
µετοχές. Εποµένως, αυτό µπορεί να αποτελεί ένα διττό πρόβληµα βελτιστοποίησης,
δηλαδή βελτιστοποίηση του συνδυασµού µετοχών (διακριτός χώρος λύσεων) και
βελτιστοποίηση των ποσοστών επενδυµένου κεφαλαίου (συνεχής χώρος λύσεων)
(Markowitz, 1952).
Μια κατηγορία αποτελεσµατικών τεχνικών για την προσέγγιση του προβλήµατος
βελτιστοποίησης
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Νοηµοσύνης, και ειδικότερα από τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν βιολογικά
συστήµατα και φυσικά δίκτυα (αλγόριθµοι που βασίζονται στον τρόπο συµπεριφοράς
φυσικών συστηµάτων – Nature Inspired Intelligence). Μερικά αντιπροσωπευτικά
παραδείγµατα τέτοιων αλγορίθµων είναι ο αλγόριθµος που βασίζεται στη στρατηγική
αναζήτησης τροφής από µια αποικία µυρµηγκιών (Ant Colony Optimization) και ο
αλγόριθµος που βασίζεται στη στρατηγική µετακίνησης κι επικοινωνίας ενός
σµήνους πτηνών (Particle Swarm Optimization). Το βασικό πλεονέκτηµα των
αλγορίθµων που βασίζονται στα φυσικά συστήµατα είναι η στρατηγική αναζήτησης
τους. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φυσικών συστηµάτων αποτελούν ένα πολύ

καλό παράδειγµα ολικής, κι όχι τοπικής, αναζήτησης στο χώρο λύσεων.
Λαµβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα συνδυασµού χαρακτηριστικών από δύο ή
περισσότερους αλγορίθµους του συγκεκριµένου πεδίου (υβριδικά συστήµατα),
γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει µεγάλη πιθανότητα αναβάθµισης της στρατηγικής
αναζήτησης της βέλτιστης λύσης (Vassiliadis & Dounias, 2009).
Στόχος του παρόντος κειµένου είναι να καταδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και
τα πλεονεκτήµατα, που µπορεί να υπάρχουν, ενός υβριδικού αλγορίθµου, ο οποίος
συνδυάζει επιµέρους τεχνικές από το χώρο της τεχνητής νοηµοσύνης. Ειδικότερα, οι
αλγόριθµοι βασίζονται στον τρόπο λειτουργίας δύο φυσικών συστηµάτων. Επίσης,
ένας άλλος στόχος του κειµένου αυτού είναι να γίνει κατανοητός ο τρόπος µε τον
οποίο

ένας
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να
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βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου µετοχών.

2. Βιβλιογραφική επισκόπηση
Προτού προχωρήσουµε στην ανάλυση του προβλήµατος βελτιστοποίησης, καθώς
επίσης και στην παρουσίαση του υβριδικού αλγορίθµου, κρίνεται σκόπιµο να
παρατεθούν ορισµένες αντιπροσωπευτικές επιστηµονικές έρευνες, οι οποίες αφορούν
το συγκεκριµένο ζήτηµα, δηλαδή την εφαρµογή υβριδικών αλγορίθµων στο
πρόβληµα βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου (Πίνακας 1).
Συµπερασµατικά, τα βασικά σηµεία των ερευνών αυτών είναι:
•

Οι αλγόριθµοι που βασίζονται στον τρόπο λειτουργίας των φυσικών
συστηµάτων

δίνουν

συστηµατικά

καλύτερες

λύσεις

συγκριτικά

µε

παραδοσιακές προσεγγίσεις.
•

Το βασικό µειονέκτηµα των αλγορίθµων που βασίζονται στον τρόπο
λειτουργίας των φυσικών συστηµάτων είναι ότι απαιτούν περισσότερη
υπολογιστική ισχύ, συγκριτικά µε πιο απλές τεχνικές.

•

Το πεδίο εφαρµογής αλγορίθµων τεχνητής νοηµοσύνης στο πρόβληµα
διαχείρισης χαρτοφυλακίου, και ειδικότερα η ανάπτυξη υβριδικών τεχνικών,
είναι ιδιαίτερα ανοιχτό, προσφέροντας αρκετές προοπτικές.

Πίνακας 1. Ενδεικτικές έρευνες σχετικά με την εφαρμογή αλγορίθμων, οι οποίοι βασίζονται στη
συμπεριφορά φυσικών συστημάτων, σε εναλλακτικές διατυπώσεις του προβλήματος διαχείρισης
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3. Χρηματοοικονομικό πρόβλημα λήψης απόφασης
Στο πρόβληµα διαχείρισης χαρτοφυλακίου µετοχών υπάρχουν διάφοροι επενδυτικοί
στόχοι, οι οποίοι αντιστοιχούν σε προφίλ και στρατηγικές διαφορετικών επενδυτών.
Για παράδειγµα, υπάρχει η στρατηγική κατασκευής ενός χαρτοφυλακίου µετοχών, η
οποία στοχεύει στο να «κερδίζει» συστηµατικά τις αποδόσεις ενός δείκτη αγοράς, σε
µια δεδοµένη χρονική περίοδο. Αυτή η στρατηγική ονοµάζεται ενεργητική διαχείριση
χαρτοφυλακίου κι αντιστοιχεί σε προφίλ επιθετικών επενδυτών. Από την άλλη, σε µια
πιο συντηρητική προσέγγιση, ένας επενδυτής µπορεί να επιθυµεί την κατασκευή ενός
χαρτοφυλακίου, µε στόχο την παρακολούθηση της τάσης της αγοράς. Η αγορά
αναπαρίσταται από τον ίδιο τον χρηµατιστηριακό δείκτη. Έτσι, το βέλτιστο
χαρτοφυλάκιο, σε αυτήν την περίπτωση, αποτελείται από ένα υπό-σύνολο των
µετοχών της αγοράς, ενώ παράλληλα «µιµείται» την τάση της. Αυτό ονοµάζεται
παθητική διαχείριση χαρτοφυλακίου (Jeurissen, 2008). Βέβαια, υπάρχει και η επιλογή
επένδυσης σε όλα τα στοιχεία του δείκτη, αλλά κάτι τέτοιο είναι πρακτικά αδύνατο
λόγω του µεγάλο κόστους συναλλαγών, καθώς επίσης και της δυσκολίας διαχείρισης
ενός τόσο πολύπλοκου χαρτοφυλακίου.
Τις περισσότερες περιπτώσεις, το πρόβληµα βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου
χαρακτηρίζεται ως NP-hard, δηλαδή για το συγκεκριµένο πρόβληµα βελτιστοποίησης
δεν υπάρχει προσδιοριστικός αλγόριθµος, ο οποίος να βρίσκει την ακριβή λύση σε
πολυωνυµικό χρόνο. Στο σηµείο αυτό, κρίνεται σκόπιµο να παραθέσουµε ένα
παράδειγµα, το οποίο τονίζει την ιδιαίτερη πολυπλοκότητα στο χώρο λύσεων, για το
πρόβληµα βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου. Έστω ότι ένας δυνητικός επενδυτής
ενδιαφέρεται για την εύρεση του βέλτιστου χαρτοφυλακίου 10 µετοχών σε µια αγορά
µε 100 διαθέσιµες µετοχές (π.χ. χρηµατιστηριακός δείκτης FTSE100 – Ηνωµένο
Βασίλειο). Ο αριθµός των συνολικών συνδυασµών 10-άδων µετοχών µπορεί να
βρεθεί από τον ακόλουθο τύπο

όπου,
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Οπότε, στην περίπτωση µας, ο αριθµός των συνολικών χαρτοφυλακίων είναι
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= 1,73 ∗ 10  . Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι για κάθε χαρτοφυλάκιο,

πρέπει να βρεθεί ο βέλτιστος συνδυασµός ποσοστών επενδυµένου κεφαλαίου

(συνεχής χώρος λύσεων). Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο αριθµός των συνολικών
συνδυασµών, όσον αφορά τα ποσοστά επενδυµένου κεφαλαίου για κάθε
χαρτοφυλάκιο, τείνει στο άπειρο. Το παραπάνω παράδειγµα καταδεικνύει το
πρόβληµα πολυπλοκότητας, κατά τη βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου. Αλγόριθµοι
αναλυτικής αναζήτησης αποτυγχάνουν να προσεγγίσουν την ακριβή λύση, µε
δεδοµένη την υπολογιστική ισχύ (περιορισµός στο κόστος εξοπλισµού). Επίσης,
παραδοσιακές τεχνικές από το χώρο των µαθηµατικών και της επιχειρησιακής
έρευνας, στην καλύτερη των περιπτώσεων, καταλήγουν σε τοπικά βέλτιστες λύσεις
(Maringer, 2005).
Το πρόβληµα διαχείρισης χαρτοφυλακίου που θα χρησιµοποιήσουµε στην περίπτωση
µας, αφορά ταυτόχρονα την ενεργητική και παθητική διαχείριση. Όπως αναφέρθηκε
και παραπάνω, οι δυο αυτές προσεγγίσεις αποτελούν στρατηγικές για διαφορετικά
προφίλ επενδυτών. Έτσι, ο επενδυτικός στόχος του προβλήµατος βελτιστοποίησης
είναι η µεγιστοποίηση ενός χρηµατοοικονοµικού δείκτη, ο οποίος λαµβάνει υπόψη
του την αναµενόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου, όπως επίσης και τη διακύµανση
των αρνητικών αποδόσεων. Ο δείκτης αυτός ονοµάζεται Sortino (Kuhn, 2006).
Επίσης, σε µορφή περιορισµού, ενσωµατώνεται ο δεύτερος επενδυτικός στόχος, ο
οποίος αναφέρεται στη διακύµανση του σφάλµατος παρακολούθησης (παθητική
διαχείριση). Πρακτικά, το σφάλµα παρακολούθησης ενός δείκτη αντιστοιχεί στη
διαφορά των αποδόσεων του δείκτη και αυτών του χαρτοφυλακίου. Ο επενδυτής,
στην περίπτωση µας, στοχεύει στη διατήρηση του της διακύµανσης του σφάλµατος
παρακολούθησης κάτω από ένα συγκεκριµένο όριο. Εν κατακλείδι, και προτού
προβούµε στη µαθηµατική διατύπωση του προβλήµατος βελτιστοποίησης, µπορούµε
να καταλήξουµε ότι αυτό αντιστοιχεί στο προφίλ ενός ενεργητικού επενδυτή
(επιθετικού), καθότι επιθυµεί να µεγιστοποιήσει έναν χρηµατοοικονοµικό δείκτη
απόδοσης, διατηρώντας βέβαια υπό έλεγχο τόσο τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου,
όσο και την παρακολούθηση της τάσης της αγοράς. Έτσι, µπορούµε να πούµε ότι ο
επενδυτής διαθέτει τόσο στοιχεία ενεργητικής στρατηγικής, όσο και παθητικής.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ανάλογα µε το προφίλ και τη στρατηγική επένδυσης

του λήπτη απόφασης, µπορούν να κατασκευαστούν διάφορες διατυπώσεις του
προβλήµατος βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου.
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βελτιστοποίησης που χρησιµοποιήθηκε στο παράδειγµα µας
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όπου,
E(rP), είναι η αναµενόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου
rf, είναι η απόδοση του περιουσιακού στοιχείου χωρίς κίνδυνο
θ0(rP), είναι η διακύµανση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου, οι οποίες βρίσκονται
κάτω από ένα συγκεκριµένο όριο (π.χ. το 0)
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wi, είναι το ποσοστό του επενδυµένου κεφαλαίου στη µετοχή i
N, είναι ο µέγιστος αριθµός µετοχών στο χαρτοφυλάκιο
rB, είναι οι αποδόσεις του χρηµατιστηριακού δείκτη
H, είναι το ανώτατο όριο για τη διακύµανση του σφάλµατος παρακολούθησης

2  , είναι η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των αποδόσεων του
χαρτοφυλακίου
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Από τη µαθηµατική διατύπωση του προβλήµατος, µπορούµε να σταθούµε στα
ακόλουθα βασικά σηµεία:
-

Όσον αφορά τους περιορισµούς, ο βασικότερος αφορά την επένδυση όλου του
διαθέσιµου κεφαλαίου στις µετοχές του χαρτοφυλακίου. Επίσης, τα ποσοστά
επενδυµένου κεφαλαίου είναι θετικά (αγορά µετοχών).

-

Τόσο η αντικειµενική συνάρτηση, όσο και µερικοί περιορισµοί, είναι µηγραµµικοί. Αυτό δυσκολεύει αρκετά τη διαδικασία εύρεσης της βέλτιστης
λύσης.

-

Οι µεταβλητές απόφασης στο πρόβληµα βελτιστοποίησης είναι δυο: οι
µετοχές που θα πρέπει να συµµετέχουν στο χαρτοφυλάκιο και τα ποσοστά
επενδυµένου κεφαλαίου στις µετοχές αυτές

4. Μεθοδολογία επίλυσης προβλήματος βελτιστοποίησης
χαρτοφυλακίου
Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί πολλές τεχνικές, οι οποίες στοχεύουν στην εύρεση
του βέλτιστου χαρτοφυλακίου µετοχών σε ένα προκαθορισµένο σύνολο δεδοµένων.
Οι τεχνικές αυτές διαφοροποιούνται όσον αφορά την ιδιαίτερη στρατηγική που
χρησιµοποιούν. Επίσης, όσο πιο απαιτητική είναι µια µαθηµατική διατύπωση του
προβλήµατος

χαρτοφυλακίου,

τόσο

περισσότερο

είναι

απαραίτητο

να

χρησιµοποιηθούν πιο σύνθετες τεχνικές.
Οι υβριδικοί αλγόριθµοι έχουν την ικανότητα να προσεγγίζουν προβλήµατα
βελτιστοποίησης, συνδυάζοντας χαρακτηριστικά στρατηγικών από επιµέρους
τεχνικές ή συνδυάζοντας τεχνικές για να επιλύσουν επιµέρους τµήµατα του
προβλήµατος. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το πρόβληµα διαχείρισης
χαρτοφυλακίου αποτελεί ένα διττό πρόβληµα βελτιστοποίησης: θα πρέπει να βρεθεί ο
βέλτιστος συνδυασµός µετοχών στο χαρτοφυλάκιο, όπως επίσης και ο βέλτιστος
συνδυασµός ποσοστών επενδυµένου κεφαλαίου για το χαρτοφυλάκιο αυτό. Στο
παρόν παράδειγµα, παρουσιάζεται ένα υβριδικό σχήµα, το οποίο συνδυάζει δυο
τεχνικές που βασίζονται στον τρόπο λειτουργίας φυσικών συστηµάτων. Ειδικότερα, ο

αλγόριθµος, ο οποίος βασίζεται στη συµπεριφορά µιας αποικίας µυρµηγκιών κατά
την αναζήτηση τροφής, χρησιµοποιείται για την εύρεση του βέλτιστου συνδυασµού
µετοχών, ενώ ο αλγόριθµος, ο οποίος βασίζεται στη στρατηγική µετακίνησης των
πυγολαµπίδων στο χώρο, χρησιµοποιείται για να βρεθεί το βέλτιστο ποσοστό
επενδυµένου κεφαλαίου για κάθε µετοχή του χαρτοφυλακίου. Παρακάτω, θα
περιγράψουµε τη βασική λειτουργία των φυσικών συστηµάτων.
Ο αλγόριθµος, ο οποίος βασίζεται στη λειτουργία µιας αποικίας µυρµηγκιών,
προτάθηκε στις αρχές του 1990 (Dorigo & Stultze, 2004). Η λογική του προέρχεται
από τη συµπεριφορά µιας αποικίας µυρµηγκιών κατά την αναζήτηση τροφής. Στη
φύση, το κάθε µυρµήγκι ξεκινά την αναζήτηση τροφής, γύρω από τη φωλιά του, µε
τυχαίο τρόπο, λόγω του ότι δεν έχει κάποια γνώση του φυσικού περιβάλλοντος τη
δεδοµένη χρονική στιγµή. Στη συνέχεια, όταν βρει µια πηγή τροφής, παίρνει ένα
ποσοστό αυτής και το µεταφέρει πίσω στη φωλιά. Κατά την επιστροφή του στη
φωλιά, το κάθε µυρµήγκι αποθέτει στο έδαφος, ίχνη µιας χηµικής ουσίας (φεροµόνη),
η εξαρτάται από την ποσότητα και την ποιότητα της τροφής. ∆ηλαδή, ανάλογα µε την
αξιολόγηση που πραγµατοποιεί το κάθε µυρµήγκι, αποθέτει και µια συγκεκριµένη
ποσότητα φεροµόνης. Όταν επιστρέψουν όλα τα µυρµήγκια στη φωλιά, συγκρίνουν
τις διαφορετικές πηγές τροφής. Την επόµενη φορά που θα βγουν για τροφή, ευνοείται
αυτό το µονοπάτι, το οποίο έχει τη µεγαλύτερη φεροµόνη κι οδηγεί στην καλύτερη
πηγή τροφής, µέχρι εκείνη τη στιγµή. Σταδιακά, ολοένα και µεγαλύτερος αριθµός
µυρµηγκιών θα ακολουθεί το µονοπάτι προς την καλύτερη πηγή τροφής, ενισχύοντάς
το παράλληλα µε περισσότερη φεροµόνη.
Αυτός ο έµµεσος τρόπος επικοινωνίας µεταξύ των µυρµηγκιών ονοµάζεται
στιγµεργία. Επίσης, µια ακόµη λειτουργία του φυσικού συστήµατος, που µόλις
περιγράφηκε, είναι η εξάτµιση των ιχνών φεροµόνης µε το πέρασµα του χρόνου
εξαιτίας διαφόρων παραγόντων (π.χ. βροχή). Με αυτόν τον τρόπο, τα µονοπάτια
εκείνα τα οποία δεν έχουν µεγάλη ποσότητα ιχνών φεροµόνης, εξαφανίζονται
σταδιακά. Ο αλγόριθµός, ο οποίος βασίζεται στη λειτουργία µιας αποικίας
µυρµηγκιών, χρησιµοποιείται για την εύρεση του βέλτιστου συνδυασµού µετοχών.
Από την άλλη, ο αλγόριθµος, ο οποίος στηρίζεται στη στρατηγική που χρησιµοποιούν
οι πυγολαµπίδες για τη µετακίνηση τους στο χώρο, προτάθηκε το 2007 (Yang, 2008).
Το φως που εκπέµπουν οι πυγολαµπίδες, είναι αποτέλεσµα µιας χηµικής αντίδρασης

κατά τη διάρκεια της οποίας η χηµική ενέργεια µετατρέπεται σε φωτεινή ενέργεια
(bioluminescence - βιοφωσφορισµός). ∆υο πολύ σηµαντικές λειτουργίες της χηµικής
αυτής αντίδρασης είναι:

•

Να προσεγγίζει η πυγολαµπίδα το ταίρι της (επικοινωνία).

•

Να προσελκύει ενδεχόµενα θύµατά τους.

Η συχνότητα εκποµπής της φωτεινής ακτινοβολίας, η φωτεινότητα της πηγής φωτός
και η χρονική διάρκεια της λάµψης αποτελούν µέρος του µηχανισµού που φέρνει
κοντά πυγολαµπίδες διαφορετικού φύλου. Τα θηλυκά απαντούν στη λάµψη των
αρσενικών, η οποία είναι σχεδόν µοναδική για κάθε είδος, ενώ σε κάποια είδη, οι
θηλυκές πυγολαµπίδες µπορούν να µιµηθούν τον τρόπο µε τον οποίο παράγουν τη
λάµψη αρσενικές πυγολαµπίδες άλλων ειδών. Με αυτό τον τρόπο τις ξεγελούν και
τελικά τις τρώνε, αφού πλησιάζουν τις θηλυκές νοµίζοντας πως είναι του ίδιου είδους
µε αυτές. Η ένταση του φωτός Ι, σε µια συγκεκριµένη απόσταση r από την πηγή,
είναι αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης αυτής. Επιπλέον, ο αέρας
απορροφά το φως το οποίο γίνεται ολοένα και πιο αδύναµο καθώς αυξάνεται η
απόσταση. Ο συνδυασµός αυτών των δυο παραγόντων, κάνουν ορατές τις
πυγολαµπίδες σε µια περιορισµένη απόσταση, συνήθως µερικές εκατοντάδες µέτρα
τη νύχτα, πράγµα το οποίο είναι αρκετά καλό όσον αφορά την επικοινωνία των
πυγολαµπίδων. Αυτή η λάµψη φωτός παίζει καταλυτικό ρόλο στη διαδικασία
βελτιστοποίησης. Ο αλγόριθµος αυτός χρησιµοποιείται για τη βελτιστοποίηση του
συνδυασµού ποσοστών επενδυµένου κεφαλαίου για το χαρτοφυλάκιο µετοχών.
Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουµε αναλυτικά την αντιστοιχία των µηχανισµών από τα
φυσικά συστήµατα µε τους αλγόριθµους βελτιστοποίησης. Προκειµένου να
µετατραπούν τα φυσικά βιολογικά µοντέλα σε τεχνητά «αλγοριθµικά», δηλαδή σε
υπολογιστικά εργαλεία για την επίλυση προβληµάτων βελτιστοποίησης, θα πρέπει να
γίνουν ορισµένες παραδοχές, οι οποίες θα παρουσιαστούν παρακάτω.

4.1 Αλγόριθμος βελτιστοποίησης, ο οποίος βασίζεται στη
συμπεριφορά μιας αποικίας μυρμηγκιών (ACO)
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο συγκεκριµένος αλγόριθµος αποτελεί το πρώτο
βήµα στη διαδικασία βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου, καθώς αναζητεί συνδυασµούς
µετοχών, µε στόχο να εντοπίσει τον βέλτιστο. Τα «τεχνητά» µυρµήγκια αποτελούν
µια απλοποίηση των πραγµατικών µυρµηγκιών. Το κάθε «τεχνητό» µυρµήγκι
αντιστοιχεί σε µια πιθανή λύση, δηλαδή σε ένα χαρτοφυλάκιο µετοχών.
Στο πρόβληµα βελτιστοποίησης του συνδυασµού µετοχών, ένα χαρτοφυλάκιο
αντιστοιχεί σε µια λύση. Οι µετοχές του χαρτοφυλακίου µπορούν να νοηθούν ως
συστατικά της λύσης. Μια ολοκληρωµένη λύση αντιστοιχεί σε µια πηγή τροφής, στον
φυσικό κόσµο. Έτσι, το κάθε «τεχνητό» µυρµήγκι, κατά την αναζήτηση πηγών
τροφής (χαρτοφυλακίων), πρακτικά τις κατασκευάζει, επιλέγοντας τα επιµέρους
συστατικά της.
Το κύριο συστατικό ενός αλγορίθµου ACO είναι ένα παραµετροποιηµένο
πιθανοθεωρητικό µοντέλο, το οποίο ονοµάζεται µοντέλο φεροµόνης (pheromone
(pheromone trail parameters). Οι παράµετροι αυτοί Ti ∈ T , οι οποίες συνήθως

model). Το µοντέλο φεροµόνης αποτελείται από ένα διάνυσµα παραµέτρων T

σχετίζονται µε επιµέρους µέρη των λύσεων, παίρνουν τιµές ri (pheromone values).

Οι τιµές της φεροµόνης ενηµερώνονται βάσει των λύσεων που παράγονται σε κάθε
επανάληψη, καθώς επίσης και των προηγούµενων τιµών τους. Η ενηµέρωση αυτή
έχει στόχο να συγκεντρώσει την έρευνα σε περιοχές του διαστήµατος που περιέχουν
υψηλής ποιότητας λύσεις. Προπαντός, η ενίσχυση των στοιχείων των ποιοτικών
λύσεων, είναι ένα σηµαντικό συστατικό των αλγορίθµων ACO. Στο πρόβληµα
βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου, ο πίνακας φεροµόνης περιέχει την πληροφορία
σχετικά µε την «δύναµη επιλογής» µιας µετοχής j, δεδοµένου ότι έχει επιλεχθεί µια
µετοχή i.
Γενικά, µε την προσέγγιση του ACO γίνεται προσπάθεια για την επίλυση ενός
προβλήµατος βελτιστοποίησης, επαναλαµβάνοντας τα ακόλουθα 2 βήµατα:
•

Κατασκευάζονται υποψήφιες λύσεις χρησιµοποιώντας ένα µοντέλο

φεροµόνης (pheromone model), που είναι, µια παραµετροποιηµένη κατανοµή
πιθανότητας σε όλο το χώρο λύσεων.

•

Οι υποψήφιες λύσεις χρησιµοποιούνται για να τροποποιήσουν τις

τιµές της φεροµόνης (pheromone values) µε τέτοιο τρόπο ώστε οι περιοχές
καλύτερων λύσεων να συγκεντρώνουν µεγαλύτερη πιθανότητα επιλογής σε
µεταγενέστερες επαναλήψεις. Απώτερος στόχος είναι να εξασφαλιστούν
υψηλής ποιότητας λύσεις.
Ο πίνακας 2 απεικονίζει έναν ενδεικτικό πίνακα φεροµόνης για n-µετοχές. Μπορούµε
να παρατηρήσουµε ότι τα στοιχεία της διαγωνίου του πίνακα έχουν την τιµή 1, κάτι
που υποδηλώνει ότι δεν τίθεται ζήτηµα σύγκρισης ενός στοιχείου µε τον εαυτό του.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία, οι τιµές της φεροµόνης αντικατοπτρίζουν τη
«δύναµη» ενός στοιχείου, µε την προϋπόθεση ότι έχει επιλεχθεί κάποιο άλλο πριν.
Έτσι, αν για παράδειγµα η πρώτη µετοχή του χαρτοφυλακίου είναι η «Μετοχή 2»,
τότε ο αλγόριθµος θα επιλέξει την επόµενη µετοχή µε τη µεγαλύτερη τιµή
φεροµόνης.

Μετοχή 1 Μετοχή 2 Μετοχή 3
Μετοχή 1
1
pher(1,2) pher(1,3)
Μετοχή 2 pher(2,1)
1
pher(2,3)
Μετοχή 3 pher(3,1) pher(3,2)
1
...
…
…
…
Μετοχή n pher(n,1) pher(n,2) pher(n,3)

...
…
…
…
1
…

Μετοχή n
pher(1,n)
pher(2,n)
pher(3,n)
…
1

Πίνακας 2. Πίνακας φεροµόνης για µετοχές

Χάριν απλούστευσης, το κάθε «τεχνητό» µυρµήγκι επιλέγει την πρώτη µετοχή του
χαρτοφυλακίου µε τυχαίο τρόπο. Για να επιλεγούν οι επόµενες µετοχές,
χρησιµοποιείται ένας άλλος µηχανισµός ο οποίος υπολογίζει την πιθανότητα
µετάβασης από την 1η µετοχή στις υπόλοιπες, βάσει του πίνακα φεροµόνης. Η
πιθανότητα µετάβασης δίνεται από τον παρακάτω τύπο:

@AB

D%∈ GF @ℎ%B
, ∀M ∉ PGO
= CD%∈ GF , DH∉JGK @ℎ%H
0, ∀M ∈ PGO

όπου:

@ℎ%B είναι η ποσότητα της φεροµόνης που βρίσκεται στα

«τεχνητά» µονοπάτια που ενώνει τις µετοχές  ∈ PGA και j. Η
•

πληροφορία αυτή έχει γενικό χαρακτήρα καθώς εκφράζει την
@ℎ%H είναι η ποσότητα φεροµόνης από τη µετοχή i του

τρέχουσα γνώση από την «εµπειρία» όλης της αποικίας.
•

χαρτοφυλακίου προς τις µετοχές που δεν έχουν επιλεγεί ακόµα στο

χαρτοφυλάκιο (συµπεριλαµβανοµένου και του υποψήφιου στοιχείου –
PGA είναι το ηµιτελές χαρτοφυλάκιο που επιλέγεται από το α

µετοχής j).
•

µυρµήγκι.

Η επαναληπτική διαδικασία του υπολογισµού των πιθανοτήτων γίνεται για όλες τις
υπόλοιπες µετοχές του χαρτοφυλακίου µας. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται για όλα
τα µέλη του πληθυσµού.
Ο αλγόριθµος, που βασίζεται στη συµπεριφορά µιας αποικίας µυρµηγκιών, έχει
ακόµη µια σηµαντική διαδικασία: την αναβάθµιση του πίνακα φεροµόνης, η οποία
βασίζεται σε 2 πράξεις:
1.

όπου:

@ℎQ = 1 − R × @ℎQ6

Εξάτµιση σε όλα τα µονοπάτια.

• @ℎQ , η τιµή της φεροµόνης στην t επανάληψη.

• R, ο βαθµός εξάτµισης, ο οποίος παίρνει τιµές στο διάστηµα (0,1).
• @ℎQ6 , η τιµή της φεροµόνης στην τ-1 επανάληψη.

2.

Ενηµέρωση του πίνακα της φεροµόνης ενός συγκεκριµένου ποσοστού

µυρµηγκιών που βρίσκουν τις καλύτερες λύσεις σε κάθε επανάληψη
(iteration-best solution).

@ℎTUVAQW = 2X

όπου: ob η τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης

4.2 Αλγόριθμος βελτιστοποίησης, ο οποίος βασίζεται στη
συμπεριφορά ενός σμήνους πυγολαμπίδων
Στη συνέχεια, θα αναλύσουµε τον αλγόριθµο µε τον οποίο βρίσκουµε το ποσοστό
επενδυµένου κεφαλαίου το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε µετοχή του επιλεγµένου
χαρτοφυλακίου. Πιο συγκεκριµένα, η µέθοδος αυτή βασίζεται στον τρόπο µε τον
οποίο λειτουργεί και επικοινωνεί ένα σµήνος φυσικών πυγολαµπίδων.
Η αντιστοίχιση του φυσικού παραδείγµατος µε το αλγοριθµικό πλαίσιο ακολουθεί
τους παρακάτω κανόνες:
-

Η φωτεινότητα µιας πυγολαµπίδας επηρεάζεται ή καθορίζεται από το τοπίο
της αντικειµενικής συνάρτησης. Έτσι, όταν έχουµε ένα πρόβληµα
βελτιστοποίησης, η φωτεινότητα µπορεί να είναι ανάλογη της τιµής που
παίρνει η αντικειµενική συνάρτηση.

-

Η κάθε πυγολαµπίδα αντιστοιχεί σε ένα συνδυασµό ποσοστών επενδυµένου
κεφαλαίου, για δεδοµένο χαρτοφυλάκιο. Πρακτικά, µιλώντας µε όρους
υβριδικού αλγορίθµου, σε κάθε «τεχνητό» µυρµήγκι αντιστοιχεί ένα πλήθος
«τεχνητών» πυγολαµπίδων.

Πρώτο βήµα του αλγορίθµου είναι η αρχικοποίηση του πληθυσµού των λύσεων πριν
εισέλθει στην πρώτη γενιά. Η αρχικοποίηση γίνεται µε τυχαίο τρόπο, και για κάθε
µέλος του πληθυσµού υπολογίζεται η τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης.
Μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής, µε έναν µηχανισµό µέσα στον αλγόριθµο
(συµπεριλαµβάνονται όλοι οι δυνατοί συνδυασµοί από όλα τα ζεύγη των
πυγολαµπίδων), εξασφαλίζεται ότι κάθε πυγολαµπίδα θα είναι σε θέση να δει τις
υπόλοιπες, έτσι ώστε να µην παραβλέπονται ενδεχόµενες ποιοτικές λύσεις. Έπειτα,
για κάθε γενιά του πληθυσµού των λύσεων, καθορίζεται ο τρόπος µε τον οποίο θα
οδηγηθούν οι πυγολαµπίδες στην καλύτερη λύση. Πιο συγκεκριµένα, για να
παρατηρηθεί εκτενώς η κίνηση της κάθε πυγολαµπίδας, πρέπει να αναλυθούν κάποιες
παράµετροι από τις οποίες εξαρτάται η κίνηση της κάθε µιας.

Αρχικά, η απόσταση µεταξύ δύο πυγολαµπίδων i, j µπορεί να οριστεί ως εξής:

V

%B = Y% − B Z = [ #\%,] − B,] ^

1

]'

όπου:
είναι η k διάσταση της χωρικής συντεταγµένης

, της i πυγολαµπίδας.

Ακόµη, το b είναι ο βαθµός προσέλκυσης µιας πυγολαµπίδας από µια άλλη καλύτερη.
Το b λοιπόν, µπορεί να οριστεί ως εξής:

X = X ×  6_×4 , (m≥1)
`

Βέβαια, το b εξαρτάται από 3 παράγοντες,

οι οποίοι είναι η

απόσταση µεταξύ των 2 πυγολαµπίδων όπως την ορίσαµε παραπάνω και από το µέσο
µεταξύ των δυο αυτών πυγολαµπίδων. Το µέσο προσδιορίζεται από έναν συντελεστή
απορρόφησης φωτός (γ), ο οποίος ορίζεται από τον χρήστη. Ειδικότερα, το

.

Όσο το γ τείνει στο άπειρο, τόσο περισσότερο «θολό» είναι το µέσο ανάµεσα στις 2
πυγολαµπίδες. Όσο το γ τείνει στο µηδέν, η κάθε πυγολαµπίδα είναι ορατή από τις
υπόλοιπες, ανεξάρτητα την απόσταση που έχουν µεταξύ τους. Τέλος, το b εξαρτάται
κι από µια σταθερά

η οποία συµβολίζει τον βαθµό προσέλκυσης από µια

υποθετική πηγή φωτός και ορίζεται κι αυτό από τον χρήστη.
Η κίνηση, τώρα, µιας πυγολαµπίδας i προς µια άλλη, περισσότερο ελκυστική
(φωτεινή) πυγολαµπίδα j, δίνεται από τον παρακάτω τύπο:
9
1
% = % + X ×  6_×4bc × \B − % ^ + d × e3 − f
2

όπου: rand, µια γεννήτρια τυχαίων αριθµών που ανήκουν στο διάστηµα [0,1] και
ακολουθούν την οµοιόµορφη κατανοµή.
Η παραπάνω διαδικασία πραγµατοποιείται για όλο τον πληθυσµό των τεχνητών
πυγολαµπίδων σε κάθε γενιά. Έπειτα, γίνεται µια ταξινόµηση των τιµών των
αντικειµενικών συναρτήσεων από την καλύτερη στη χειρότερη έτσι ώστε να επιλεγεί
η πυγολαµπίδα µε την καλύτερη λύση. Στη συνέχεια, γίνεται η εύρεση των
καλύτερων λύσεων, όσον αφορά του ποσοστού επενδυµένου κεφαλαίου και τις τιµές
της αντικειµενικής συνάρτησης της εκάστοτε γενιάς.

4.3 Ψευδοκώδικας υβριδικού αλγορίθμου
ACO - 1st routine:
BEGIN
Set parameters for ACO & Firefly algorithm;
Initialize pheromone matrix;
For i = 1: Generations
For j = 1: Population
Generate portfolios (combination of assets)*
Find portfolio's weights and objective function (Firefly Algorithm)**
End
Evaluate solutions (find best-so-far solution)
Pheromone Matrix Update***
End
END
Generate portfolios (combination of assets)* - 1st sub-routine
BEGIN
Find 1st asset in portfolio randomly
For i = 1: cardinality-1
Calculate Transition Probability for next asset
End
END

Find portfolio's weights and objective function (Firefly Algorithm)** - 2nd sub-routine
BEGIN
Generate initial population of fireflies x(i) (i=1,2,...,n) - (weights and objective
function value) randomly
Calculate light intensity I for each firefly (based on objective function value)
Find pairs of fireflies
For i = 1: Generations (termination condition:Generations)
For j = 1:pairs of fireflies
Calculate distance between pair of fireflies
Calculate parameters b,g
If I(1st firefly of pair) < I(2nd firefly of pair)
Move 1st firefly towards 2nd (based on movement formula) - new weight
Calculate objective function in new point
Else
Move 2nd firefly towards 1st (based on movement formula) - new weight
Calculate objective function in new point
End
End
Evaluate solutions (find best-so-far solution)
End
END
Pheromone Matrix Update*** - 3rd sub - routine
BEGIN
Apply pheromone evaporation to all arcs in pheromone matrix (pairs of assets)
Update pheromone value for n% of best ants (portfolios) - based on update formula
END

5. Επίλογος – βασικά συμπεράσματα
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκε ένα πρόβληµα λήψης απόφασης από το πεδίο
των χρηµατοοικονοµικών, καθώς επίσης κι ένας τύπος αλγορίθµου ο οποίος µπορεί
να χρησιµοποιηθεί για τη διαδικασία επίλυσης. Πιο συγκεκριµένα, το πρόβληµα που
παρουσιάστηκε, αναφέρεται στη βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου µετοχών, δηλαδή
στην εύρεση του βέλτιστου συνδυασµού µετοχών και ποσοστών επενδυµένου
κεφαλαίου. Μέσω της µαθηµατικής διατύπωσης του προβλήµατος βελτιστοποίησης,
παρουσιάστηκε µια συνήθης µορφή της αντικειµενικής συνάρτησης και των
περιορισµών. Με αυτόν τον τρόπο, ο δυνητικός αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να
κατανοήσει βασικές έννοιες κι αρχές της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Επιπλέον,
αναλύθηκαν, ως ένα σηµείο, ζητήµατα πολυπλοκότητας του προβλήµατος
βελτιστοποίησης, τα οποία και κατέδειξαν τις δυσκολίες για τη διαδικασία λήψης της
βέλτιστης απόφασης. Όσον αφορά το µεθοδολογικό πλαίσιο, παρατέθηκαν αναλυτικά
η έννοια και τα χαρακτηριστικά του υβριδικού αλγορίθµου, όπως επίσης και των
τεχνικών, των οποίων η στρατηγική βασίζεται στον τρόπο συµπεριφοράς φυσικών
συστηµάτων. Στόχος του κεφαλαίου είναι να καταδείξει τα πλεονεκτήµατα και την
εφαρµοσιµότητα των τεχνικών αυτών σε προβλήµατα λήψης απόφασης στον τοµέα
των χρηµατοοικονοµικών. Επίσης, µέσω της παρουσίασης ενός υβριδικού
αλγορίθµου, µπορεί να γίνει περισσότερο κατανοητός ο τρόπος µε τον οποίο
προσεγγίζει µια τέτοια τεχνική ένα απαιτητικό πρόβληµα βελτιστοποίησης.
Από τη διατύπωση του προβλήµατος βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου στο
παράδειγµα µας, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ανάλογα µε το προφίλ, ο κάθε
επενδυτής µπορεί να ορίσει έναν δικό του επενδυτικό στόχο, όσο πολύπλοκος κι αν
είναι. Εξάλλου, αυτός θα ανταποκρίνεται στις επενδυτικές ανάγκες αυτού του
ατόµου. Απλά, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι όσο πιο πολύπλοκη είναι η
διατύπωση του προβλήµατος βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου, τόσο πιο δύσκολο
είναι να βρεθεί η βέλτιστη λύση σε άµεσο χρονικό διάστηµα. Σε τέτοιες περιπτώσεις,
ευνοείται η χρήση υβριδικών τεχνικών, οι οποίες συνδυάζουν χαρακτηριστικά
ευφυών αλγορίθµων που βασίζονται στη συµπεριφορά φυσικών συστηµάτων.
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