TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU / TRENDS ECONOMICS AND MANAGEMENT


Využití programu Adaptrade pĜi tvorbČ investiþního portfolia
The use of Adaptrade software to create an investment portfolio
Jan Budík, Radek Doskoþil
Abstract
Purpose The paper deals with the creation of an investment portfolio using a proactive approach and
technical elements to investment and speculations. Our aim was to perform statistical analysis of selected financial instruments and to find connections between the input data. We used the software
Adaptrade, which operates on the basis of genetic algorithms.
Scientific aim To solve such sophisticated statistical problems in real time standard algorithms methods cannot be used. That is why we used algorithms based on the principle of evolution.
Methodology/methods Creating an investment portfolio we used technical approach supported by
statistical analysis. We excluded fundamental news (information). We used application Adaptrade
from Adaptrade Software Company for statistical analysis. This application is based on genetic algorithms basis and is able to process this difficult task in real time.
Findings The connections between the input data found by sophisticated statistical analysis are suitable for decision making in the financial markets.
Conclusions The tasks with processing large quantities of inputs are very difficult. Using of genetic
algorithms is one of possible solutions. The principle based on evolution provides an optimal solution
by finding the crossing of two “weak” solutions or partial solutions mutation. We used the software
Adaptrade which operates on the basis of genetic algorithms. A proactive approach and technical
elements was used for the creation of an investment portfolio and speculations. The connections between the input data found by sophisticated statistical analysis are suitable for decision making in the
financial markets. The analysis is performed for three world currencies (U.S. dollar, Euro and British
pound).
Keywords: optimization, artificial intelligence, genetic algorithms, evolution, datamining, foreign
exchange
JEL Classification: C61, G11
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stranu velice nároþný, ale na stranu druhou nabízí relativnČ vysokou míru roþního zhodnocení
investic. InvestoĜi pracující s aktivní formou
správy svého kapitálu mohou rovnČž využít
dvou základních pĜístupĤ k tvorbČ investiþní
strategie (Williams, 1999; Schabacker, Ed
Mack, 1997).
První pĜístup, tzv. fundamentální pĜístup,
sestavuje strategie na základČ vydávaných fundamentálních zpráv. Jako pĜíklad tohoto pĜístupu lze uvést reakce svČtových trhĤ na vyhlášení
fundamentu stavu zamČstnanosti Spojených
státĤ amerických první pátek v novém mČsíci.
Fundamentálních zpráv se bČhem jednoho dne
vydá desítky a je pouze na investorovi samotném, kterým zprávám pĜiĜadí dostateþnou relevantnost.
Druhý pĜístup, tzv. technický pĜístup, se od
výše uvedeného zásadnČ liší, neboĢ investor
nesleduje žádné fundamentální zprávy, ale sleduje pouze cenu samotnou, její pohyb a matematické transformace v podobČ technických
indikátorĤ. ObecnČ se nabízejí dvČ možnosti,
kdy investor pĜi investiþním rozhodování
upĜednostĖuje získaný cit pro pohyb ceny samotné a technických indikátorĤ. Druhou možností je využití statistické analýzy podpoĜené
sofistikovanými výpoþty napĜ. typu korelace þi
kointegrace s využitím programových aplikací
(Edwards, Magee, 2001).
MezistupnČm mezi pasivní a aktivní správou kapitálu je v podmínkách ýeské republiky
ne pĜíliš známá služba nakupování obchodních
signálĤ. Investor si pĜedplatí u spoleþnosti tzv.
„news letter“, kdy formou elektronické pošty
dostává pĜíkazy k nákupu þi prodeji od specialisty (experta) na finanþní rozhodování. Tímto
specialistou mĤže být myšlena fyzická (právnická) osoba nebo poþítaþový program. Na investorovi samotném zĤstává rozhodnutí, zda
pĜíslušný investiþní krok realizuje þi nikoliv.
Specifikum pro tento typ pĜístupu k investicím
je, že investor aktivnČ spravuje svĤj kapitál na
základČ vstupních signálĤ specialisty pro finanþní rozhodování.

Úvod
PĜíspČvek se zabývá problematikou tvorby
investiþního portfolia s využitím aktivního pĜístupu k investicím s prvky technického pohledu
ke spekulaci. Cílem pĜíspČvku je provedení
statistické analýzy vybraných finanþních instrumentĤ s cílem nalézt souvislosti ve vstupních datech. Analýza je provedena s využitím
software (Adaptrade), který pracuje na bázi
genetických algoritmĤ.
Aplikace genetických algoritmĤ ve finanþním rozhodování zaþíná v dnešní dobČ zaujímat
významnou roli. Cílem je co nejrychleji a nejefektivnČji generovat výstupy podporující rozhodování finanþních expertĤ na poli svČtových
trhĤ. Dnešní „digitální“ doba nabízí záznam
velkého množství dat a hledání souvislostí mezi
tČmito daty standardními algoritmickými metodami zaþíná být velmi nároþnou až neĜešitelnou
úlohou. Zde zaþínají hrát významnou roli genetické algoritmy, které svou podstatou dokážou
výraznČ urychlit dobu pĜi hledání optimálních
Ĝešení zadaných úkolĤ.
1 Investiþní portfólio
Investiþním portfoliem obecnČ myslíme
množinu investiþních strategií spojených do
jednoho celku. Dílþí strategie této množiny v
ideálním pĜípadČ diverzifikují riziko odlišným
pĜístupem k samotné realizaci investice. PĜístupĤ, jak vytvoĜit investiþní portfolio, existuje
nČkolik. ObecnČ je však možné je kvantifikovat
do dvou základních skupin – pasivní a aktivní
pĜístup (Lien, 2008; Dunis, 2003).
Pasivním pĜístupem se rozumí situace, kdy
investor sestavuje své portfolio z produktĤ nabízených na trhu bank a fondĤ. V dnešní dobČ
existuje mnoho produktĤ nabízejících roþní
hodnocení dosahující ĜádovČ 2-10%. Specifikum tohoto typu investice je, že investor vloží
kapitál na bankovní úþet daného finanþního
ústavu a o samotnou realizaci investicí se již
nestará (Vanstone, 2010).
Aktivním pĜístupem správy kapitálu se rozumí situace, kdy investor samostatnČ na základnČ svých zkušeností získává informace
(diverzifikované obchodní strategie) k investiþnímu rozhodování. Tento pĜístup je na jednu
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Obrázek 1 Základní principy pĜi tvorbČ investiþního portfolio

Služba nakupování obchodních signálĤ se
netýká pouze mČn, ale i napĜ. akcií, komodit
apod. Mezi nejvýznamnČjší poskytovatele obchodních signálĤ zamČĜených na mČny patĜí
napĜíklad firma 4X SURESMART1 nebo firma
TRADEPROFITS2. Klasickými pĜed-stavitely
firem specializovaných na poskytování obchodních signálĤ týkajících se akcijí jsou napĜíklad firmy Trend-Chart3 a My Trading System4.
Z oblasti komodit lze jmenovat napĜíklad firmu
FREE Futures Trading Signals Performance 5 a
firmu ETF & Futures Trading Signals6.
Výše popsaná teoretická východiska, související s tvorbou investiþního portfolia, prezentuje Obrázek 1.

Zdroj: Vlastní zpracování

jako jeho fitness. Jedinci se mohou kĜížit nebo
mutovat. Selekþní tlak nám zajišĢuje, že v populaci budou narĤstat stále silnČjší jedinci do
doby, kdy populace narazí na pĜijatelné Ĝešení
(urþeno v podmínce ukonþení – úþelovou funkcí), optimum (ideální Ĝešení) nebo lokální maximum (populace se dlouhodobČ nezlepšuje),
které nebude schopno opustit obecný algoritmus. Proces reprodukce zjednodušenČ popisuje
Obrázek 2.
VČtšina implementací genetických algoritmĤ pracuje s pojmy používanými v genetice,
napĜ. s pojmem chromozom. V genetice þlovČka je chromozom definován jako funkþní celek
dČdiþného záznamu genetické informace v buĖce, schopný samostatné funkce pĜi pĜenosu informací. U genetických algoritmĤ je chromzom
reprezentován pomocí nul a jedniþek, tj. binární
reprezentací. V tomto pĜípadČ jsou chromozomy pĜedstavovány binárními ĜetČzci, napĜ.
01100110. Pro manipulace s chromozomy bylo
navrženo nČkolik genetických operátorĤ, kterými jsou pĜedevším selekce, kĜížení a mutace.

2 Genetické algoritmy
Základní algoritmus genetických algoritmĤ je
postaven dle teorie Charlese Darwina tak, aby v
populaci pĜežívali pouze silnČjší (lepší) jedinci
– lepší Ĝešení problému. Každý jedinec má svoji
genetickou informaci, která je interpretována

1

dostupné z: http://www.4xsuresmart.net/
dostupné z: http://www.tradeprofits.net/
3
dostupné z: http://trend-chart.com
4
dostupné z: http://mytradingsystem.net
5
dostupné z: http://www.futurestradingsystem.com/
6
dostupné z: http://www.futurestradingsignals.com/
2
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Obrázek 2 Proces reprodukce

Zdroj: Dostál, 2008

nost se v pĜírodČ vyskytuje zĜídka. Mutace je
znázornČna v Tabulce 3.

PĜi selekci se jedná o výbČr chromozomĤ,
které se stanou rodiþi. DĤležitým hlediskem, jež
se pĜímo þi nepĜímo uplatĖuje pĜi výbČru alespoĖ jednoho z rodiþĤ, je jeho „zdatnost“ (fitness). Tuto tzv. selekci (Tabulka 1) popisuje
pĜíklad, kdy þíslo 122 (binárnČ 01111010) je
vČtší jak 34 (binárnČ 00100010), proto chromozom 01111010 pĜejde do další generace.

Tabulka 3 Mutace
pĜed
0110010

Zdroj: Dostál, 2008

Genetické algoritmy se používají tam, kde
pĜesné Ĝešení úloh z praxe by systematickým
prozkoumáváním trvalo témČĜ nekoneþnČ dlouho. UmožĖují tak Ĝešit složité problémy velmi
elegantnČ.
Znaþnou výhodou genetických algoritmĤ
je schopnost Ĝešit dané úlohy bez ohledu na
charakter dat (lineární, nelineární, skokový),
provázanost jednotlivých þástí systému nebo
existenci zpČtných vazeb. Na rozdíl od klasických matematických metod nedochází pĜi pĜidávání podmínek a omezení k nárĤstu složitosti
popisu daného problému a tak je možné Ĝešit i
velmi složité, klasickou matematikou nepopsatelné úlohy (Bauer, 1994).
Genetické algoritmy se obecnČ využívají k
optimalizaci. Pro ekonomické úlohy je jejich
typické použití napĜ. pro Ĝešení rozhodovacích
problémĤ typĤ minimalizace nákladĤ nebo ma-

Tabulka 1 Selekce
01111010
122

>
>

00100010
34
Zdroj: Dostál, 2008

KĜížení pĜedstavuje výmČnu þástí dvou þi
více rodiþovských chromozomĤ, které zpĤsobuje modifikaci chromozomĤ, pĜi nČmž vzniká
jeden nebo více potomkĤ. Toto tzv. jednobodové kĜížení je ukázáno v Tabulce 2.
Tabulka 2 KĜížení
Rodiþe
011|0010
011|1001

po
0010110

Potomci
0111001
0110010
Zdroj: Dostál, 2008

Mutace pĜedstavuje modifikaci chromozomu, pĜi níž dojde k náhodné zmČnČ. Tato þin-
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ximamizace tržeb (zisku). Praktické využití je
možné spatĜovat pĜi Ĝešení problematiky úloh
tzv. „obchodního cestujícího, shlukové analýze,
aproximaci ekonomických kĜivek, predikce atd.
(Dostál, Rais, Sojka, 2005).

3.2 PĜípadová studie
Statistická analýza pomocí programu
Adaptrade byla provedena konkrétnČ na mČnový pár EUR.USD a GBP.USD, který se obchoduje na mČnovém trhu ForEx. Vstupní data jsou
tvoĜena þasovou Ĝadou zaznamenávající prĤbČh
ceny sledovaných finanþních instrumentĤ s
periodou 15 minut nepĜetržitČ od pondČlí 00:00
do pátku 23:00 za období 2.1.2009 – 14.3.2011.
ýasová Ĝada byla rozdČlena na dvČ období.
V prvním období, uþícím se období (2.1.2009 –
5.1.2010), byla generována pravidla pro investo-vání a ve druhém období, validaþním období
(6.1.2010 – 14.3.2011), docházelo k aplikaci
nalezených pravidel.
Program Adaptrade po provedení statistické analýzy generuje textový soubor obsahující
seznam relevantních informací, který se dále
implementuje do aplikace TradeStation. Tato
aplikace generuje pĜíkazy k nákupu þi prodeji
vybraného finanþního instrumentu.
Statistiky mČnového páru EUR.USD
V Tabulce 4 jsou uvedeny základní statistické výsledky provedené analýzy pro mČnový
pár EUR.USD.
Na Obrázku 3 je graficky zobrazena akumulace distribuce ziskĤ a ztrát jednotlivých
spekulativních pozic pro mČnový pár
EUR.USD.
Statistiky mČnového páru GBP.USD
V Tabulce 5 jsou uvedeny základní statistické výsledky provedené analýzy pro mČnový
pár GBP.USD.
Na Obrázku 4 je graficky zobrazena akumulace distribuce ziskĤ a ztrát jednotlivých
spekulativních pozic pro mČnový pár
GBP.USD.

3 Aplikace
3.1 Popis aplikace
PĜíspČvek popisuje aktivní pĜístup tvorby
investiþního portfolia s využitím technického
pĜístupu podpoĜeného statistickou analýzou,
tedy není brán žádný ohled na fundamentální
zprávy. Pro statistickou analýzu je použito aplikace Adaptrade od firmy Adaptrade Software,
jejíž výpoþetní jádro pracuje na bázi genetických algoritmĤ a dokáže v reálném þase zpracovat takto nároþnou úlohu.
Vstup je v tomto konkrétním pĜípadČ tvoĜen 23 technickými indikátory s nČkolika desítkami period. PĜi nČkolika rĤzných možnostech
vstupu a výstupĤ z investiþní pozice poþet
kombinací narĤstá na hodnotu neĜešitelnou
standardními algoritmickými metodami. NapĜíklad aplikace genetických algoritmĤ dokáže
tuto nároþnou úlohu vyĜešit.
Základ výpoþetního systému tvoĜí aplikace
založena na bázi genetických algoritmĤ, kdy
dĤkladnou analýzou vstupních dat jsme schopni
v relativnČ krátkém þase dojít relevantním výsledkĤm. Jako pĜíklad vstupĤ (technických indikátorĤ) lze uvést klouzavé prĤmČry, oscilátory reprezentující momentĤm ceny a spoustu
dalších. Každý z tČchto indikátorĤ mĤžeme dále
kvantifikovat podle periody výpoþtĤ z historické ceny. Díky tomuto faktu se velmi snadno
dostaneme na poþet operací pĜesahující miliardy kombinací.

Tabulka 4 Statistika investiþní strategie pro mČnový pár EUR.USD
Poþet obchodĤ[-]

441

Poþet ziskových obchodĤ[-]

326

Poþet ztrátových obchodĤ[-]

115

Poþet ziskových obchodĤ[%]

73,9229

Poþet ztrátových obchodĤ[%]

26,0771

ýistý zisk[$]

53464

ýistá ztráta[$]

-21673

Celkový zisk[$]

31791
Zdroj: Vlastní zpracování
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Obrázek 3 Akumulace distribuce ziskĤ a ztrát jednotlivých spekulativních pozic pro mČnový pár EUR.USD
Zdroj: Vlastní zpracování
Tabulka 5 Statistika investiþní strategie pro mČnový pár GBP.USD
Poþet obchodĤ[-]

295

Poþet ziskových obchodĤ[-]

225

Poþet ztrátových obchodĤ[-]

70

Poþet ziskových obchodĤ[%] 76,27119
Poþet ztrátových obchodĤ[%] 23,72881
ýistý zisk[$]

134667

ýistá ztráta[$]

-74826

Celkový zisk[$]

59841
Zdroj: Vlastní zpracování
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Obrázek 4 Akumulace distribuce ziskĤ a ztrát jednotlivých spekula-tivních pozic pro mČnový pár GBP.USD
Zdroj: Vlastní zpracování

lze aplikovat souþasnČ s cílem diversifikace
investiþního portfolia.
Obrázek 4 a 5 graficky reprezentuje akumulaci distribuce ziskĤ a ztrát spekulativních
pozic. Vstupy a výstupy tČchto spekulativních
pozic generuje program Adaptrade pro vybrané
mČnové páry (EUR.USD a GBP.USD).

4 Diskuse
Statistickou analýzou zamČĜenou na technický pĜístup k samotné spekulaci byly za podpory programu Adaptrade nalezeny souvislosti
ve vstupních datech. PĜi vhodné aplikaci nalezených souvislostí je možné na finanþních trzích generovat zisk.
Statistická analýza byla provedena pro tĜi
významné svČtové mČny a to americký dolar,
euro a britskou libru. KonkétnČ pro dva finanþní in-strumenty pracující s mČnovým párem
kĜížícím euro a americký dolar (EUR.USD) a
britskou libru a americký dolar (GBP.USD).
Pro mČnový pár EUR.USD je navržena
strategie, které za sledované období vstoupila
do 441 spekulativních pozic s úspČšností predikce 73,9%, vygenerovala þistý zisk
53464$/lot, þistou ztrátu 21673$/lot a tedy celkový naakumulovaný zisk 31791$/lot.
Pro mČnový pár GBP.USD je navržena
strategie, která za sledované období vstoupila
do 295 spekulativních pozic s úspČšností predikce 76,3%, vygenerovala þistý zisk
134667$/lot, þistou ztrátu 74826$/lot a tedy
celkový naakumulovaný zisk 59841$/lot.
Z dĤvodu diversifikace rizika jsou navrženy dvČ investiþní strategie (pro mČnový pár
EUR.USD a GBP.USD) tvoĜící investiþní portfo-lio. Tyto strategie vygenerovaly celkový zisk
91632$/lot. Distribuce ziskĤ a ztrát tČchto strategií nevykazovaly korelaþní závislost, þili je

ZávČr
Aplikace genetických algoritmĤ pĜedstavuje jedno z možných Ĝešení nároþných optimalizaþních úloh zpracovávajících velké množství
vstupĤ. Princip založený na bázi evoluce zajišĢuje nalezení optimálního Ĝešení pomocí kĜížení
dvou „slabších“ Ĝešení þi mutace dílþích Ĝešení.
Pomocí programu Adaptrade je provedena
dĤkladná statistická analýza založena na principu technického pĜístupu ke spekulacím. Pomocí
výše uvedených algoritmických principĤ jsou
nalezeny souvislosti ve vstupních datech, které
pĜi vhodné aplikaci na finanþních trzích, konkrétnČ mČnovém trhu, mohou generovat zisk.
Analýza je provedena pro tĜi svČtové mČny
(Americký dolar, Euro a Britská libra). KonkrétnČ jde o kĜížové mČnové páry EUR.USD a
GBP.USD. Vzorek dat je reprezentován záznamem prĤbČhu ceny výše uvedených mČnových
párĤ v þasovém intervalu 15-ti minut vždy od
pondČlí 00:00 do pátku 23:00 od 4.1.2009 do
14.3.2011. ýasový úsek od 4.1.2009 do
5.1.2010 pĜedstavuje „uþící“ oblast dat, ve které
jsou hledána pravidla pro vstupy a výstupy spe– 17 –
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kulativních pozic. ýasový úsek od 6.1.2010 do
14.3.2011 pĜedstavuje oblast validace a aplikace nalezených pravidel.
Statistickou analýzou byly zjištČny souvislosti mezi vstupními daty, které pro mČnový pár
EUR.USD
vygenerovaly
celkový
zisk

31791$/lot a pro mČnový pár GBP.USD
59841$/lot. Investiþní portfolio je sestaveno pro
práci s finanþní pákou 1:40. Lepších výsledkĤ ziskĤ je možno dosáhnout aplikací matematických formulí pro reinvestice.
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