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Lời nói đầu

Khi đầu tư chứng khoán, làm sao để có được lợi nhuận nhưng đồng thời vẫn

giảm rủi ro xuống một mức chấp nhận được. Có nhiều cách khác nhau chẳng

hạn như đầu tư vào các công ty có chỉ số tài chính tốt, báo cáo thường niên dự

báo triển vọng hay đơn giản hơn là đầu tư vào những công ty lớn có tên tuổi

trên thị trường, hoặc đầu tư vào những ngành những lĩnh vực mà mình nắm

rõ. Đa dạng hóa danh mục đầu tư chính là cách tự bảo hiểm tốt nhất. Vậy đa

dạng hóa danh mục đầu tư là như thế nào? Đơn giản chỉ là gia tăng số loại cổ

phiếu nắm giữ? Nếu vậy, bao nhiêu là đủ? Có người nói trong danh mục chỉ cần

10 đến 20 loại cổ phiếu khác nhau là được, có người lại nói là từ 30 trở lên, lại

có người bảo rằng càng nhiều càng tốt. Điều này thực tế đúng là dựa trên quan

điểm của từng cá nhân, nhưng có một điều mà chắc hẳn mọi người ai cũng phải

đồng ý. Đó là việc đa dạng hóa phải cân bằng giữa lợi ích từ việc giảm thiểu rủi

ro mà danh mục đầu tư mang lại và chi phí tăng thêm do hệ quả của việc đa

dạng hóa.

Lý thuyết về việc đa dạng hóa có thể nói đã ra đời từ rất lâu thậm chí trước

cả thị trường chứng khoán, nhưng mọi việc chỉ dừng lại ở việc đa dạng hóa đơn

giản. Lý thuyết đa dạng hóa hiện đại chỉ thực sự bắt đầu khi Harry Markowitz

phát triển lý thuyết về việc xây dựng danh mục đầu tư dựa trên quan hệ lợi

nhuận rủi ro. Từ những năm 1990, công cụ đo lường rủi ro phát triển mạnh mẽ,

ví dụ như VAR, CVAR,... Trong luận văn này, tác giả giới thiệu lý thuyết độ

đo rủi ro nhất quán đa trị thông qua đó đưa ra mô hình đa dạng hóa danh mục

đầu tư. Nội dung chính của luận văn được lấy trong tài liệu ([3]).

Bố cục luận văn gồm phần mở đầu, ba chương, phần kết luận và danh mục

tài liệu tham khảo.

Chương một nhắc lại lý thuyết danh mục Markowitz.

Chương hai chúng ta nhắc lại khái niệm cơ bản độ đo rủi ro, độ đo rủi ro

nhất quán và một số tính chất liên quan. Thông qua đó lựa chọn danh mục đầu
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tư tối ưu.

Chương ba ứng dụng tối ưu hóa danh mục đầu tư tại thị trường chứng khoán

Việt Nam.

Luận văn được hoàn thành tại Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa Học và

Công Nghệ Việt Nam, dưới sự hướng dẫn của GS. TSKH. Nguyễn Đình Công.

Tác giả bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy giáo kính mến Nguyễn Đình

Công, người đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.

Tấm gương đam mê nghiên cứu khoa học, nghiêm túc trong công việc đã giúp

tôi có niềm tin và quyết tâm để hoàn thành luận văn của mình.

Tác giả cũng xin bày tỏ lòng biết ơn các thầy cô và cán bộ công nhân viên

chức trong Viện Toán học đã quan tâm giúp đỡ trong suốt quá trình học tập

tại Viện Toán.

Cuối cùng tôi muốn tỏ lòng biết ơn tới cha mẹ và những người thân yêu

trong gia đình. Những người luôn yêu thương và ở bên tôi trong suốt những

năm tháng qua.

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2014

Ngô Thị Thoa
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Chương 1

Tổng quan lý thuyết danh mục
Markowitz

Harry Markowitz đã mô hình hóa quá trình lựa chọn danh mục đầu tư (nhờ

đó đoạt giải Nobel kinh tế 1990) dưới dạng bài toán quy hoạch phi tuyến (bài

toán Markowitz). Mục tiêu của bài toán Markowitz là tìm tỷ trọng của các

chứng khoán trong danh mục đầu tư sao cho giảm tới mức tối thiểu phương sai

(rủi ro) của danh mục mà đạt được mức thu nhập đã định. Giải bài toán với

mức thu nhập mục tiêu người ta xác định được các danh mục đầu tư hiệu quả.

Từ đây nhà đầu tư sẽ lựa chọn một danh mục nằm trong tập hợp này dựa trên

quan điểm của mình về việc đánh đổi giữa thu nhập và rủi ro.

1.1 Lý thuyết danh mục Markowitz

1.1.1 Tổng quan

Đầu những năm 1960, người ta đã bàn nhiều về rủi ro, nhưng không có một

thước đo chuyên biệt nào đánh giá được yếu tố này. Mô hình danh mục cơ bản

được phát triển bởi Harry Markowitz. Markowitz đã chỉ ra rằng, phương sai của

tỷ suất sinh lợi là một thước đo đầy ý nghĩa của rủi ro danh mục với một số giả

định. Ông ta đã công thức hoá để tính toán phương sai danh mục. Công thức

phương sai danh mục này đã chỉ ra tầm quan trọng của việc đa dạng hoá danh

mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro danh mục nhưng đồng thời cũng chỉ ra rằng

phương pháp để đa dạng hoá danh mục một cách hiệu quả. Mô hình danh mục

của Markowitz đã dựa trên một số giả định như sau:

(i) Nhà đầu tư xem mỗi sự lựa chọn đầu tư như một phân phối xác suất của

tỷ suất sinh lợi kỳ vọng.
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Chương 1. Tổng quan lý thuyết danh mục Markowitz

(ii) Nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận kỳ vọng và đường cong đẳng lợi ích của

họ biểu diễn giá trị lợi nhuận.

(iii) Nhà đầu tư ước lượng rủi ro dựa vào phương sai của tỷ suất sinh lợi.

(iv) Căn cứ quyết định của nhà đầu tư chỉ dựa vào tỷ suất sinh lợi kỳ vọng và

rủi ro, vì vậy đường cong hiệu quả mô tả tỷ suất sinh lợi kỳ vọng và độ

lệch chuẩn của tỷ suất sinh lợi.

(v) Với một mức độ rủi ro cho trước, nhà đầu tư sẽ lựa chọn mức tỷ suất sinh

lợi từ cao đến thấp. Và tương tự như vậy, với một mức tỷ suất sinh lợi kỳ

vọng cho trước, nhà đầu tư sẽ lựa chọn rủi ro từ thấp đến cao.

1.1.2 Rủi ro

Thị trường chứng khoán có tính rủi ro bởi vì có sự phân tán các kết quả

có thể xảy ra. Thước đo thông dụng đối với sự phân tán này là độ lệch chuẩn

hay phương sai. Rủi ro của bất kỳ chứng khoán nào cũng có thể được phân

chia thành hai phần. Một phần là rủi ro riêng biệt (unique risk) mà chỉ riêng

chứng khoán đó mới có, và một phần là rủi ro thị trường (market risk) gắn với

những biến thiên trên toàn thị trường. Các nhà đầu tư có thể loại bỏ được rủi

ro chuyên biệt bằng cách nắm giữ một danh mục chứng khoán được đa dạng

hóa tốt nhưng họ không thể loại bỏ được các rủi ro thị trường. Tất cả rủi ro của

một danh mục chứng khoán được đa dạng hóa tốt là rủi ro thị trường.

Rủi ro là những điều không chắc chắn của những kết quả trong tương lai

hoặc những sự cố xảy ra có kết quả sai khác giá trị kỳ vọng.

Thái độ của nhà đầu tư đối với rủi ro

Ghét rủi ro là mức độ không sẵn lòng đầu tư nếu biết khả năng kết quả xấu

sẽ xảy ra. Trong lý thuyết danh mục, người ta thường giả định rằng những nhà

đầu tư đều ghét rủi ro. Điều này có nghĩa là, cho một sự lựa chọn giữa hai tài

sản có cùng tỷ suất sinh lợi, họ sẽ chọn tài sản nào có mức độ rủi ro thấp nhất.

Phương pháp ước lượng rủi ro

Bằng cách giả định tỷ suất sinh lợi là một đại lượng ngẫu nhiên được phân

phối theo một qui luật phân phối xác suất nào đó, người ta đã đo lường rủi ro

thông qua các tham số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên này, đó là phương

sai hay độ lệch chuẩn. Nó ước lượng độ phân tán của tỷ suất sinh lợi quanh giá

trị kỳ vọng. Bởi vậy, một phương sai hay độ lệch chuẩn lớn chứng tỏ độ phân
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Chương 1. Tổng quan lý thuyết danh mục Markowitz

tán lớn. Mà độ phân tán đối với lợi nhuận kỳ vọng lớn điều đó có nghĩa là một

lợi nhuận trong tương lai càng không chắc chắn.

Rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống

Rủi ro được đo lường bằng phương sai hay độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lợi

chính là rủi ro tổng thể của một tài sản rủi ro, trong đó bao gồm:

Rủi ro có thể phân tán được bằng cách đa dạng hoá danh mục đầu tư, được

gọi là rủi ro phi hệ thống. Rủi ro này chỉ ảnh hưởng đến một doanh nghiệp hay

một ngành do các nguyên nhân nội tại như lực lượng lao động, năng lực quản

trị, chính sách điều tiết của Chính phủ. . . Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng,

nếu lựa chọn đúng đắn, một danh mục chỉ khoảng 15 chứng khoán là có thể loại

bỏ được rủi ro phi hệ thống này.

Rủi ro không thể phân tán được, được gọi là rủi ro hệ thống, là những rủi ro

đến từ bên ngoài một doanh nghiệp hay một ngành, chúng có ảnh hưởng rộng

rãi như thiên tai, chiến tranh. . .

1.1.3 Tỷ suất sinh lợi

Công thức xác định tỷ suất lợi nhuận

Xét một thị trường tài chính trong đó có d tài sản có giá trị ban đầu

p1, p2, ..., pd tất cả đều lớn hơn 0 tại thời điểm ban đầu t = 0. Giá của các

tài sản này tại thời điểm tương lai t = T sẽ là P1(T ), P2(T ), ..., Pd(T ) mà ta không

biết trước được. Vì vậy, các giá này được mô hình hóa bởi các biến ngẫu nhiên

không âm trên một không gian xác suất (Ω,F, P ). Ở đây

Ω = {w} là không gian các sự kiện cơ sở,

F là σ- đại số các tập con của Ω,

P là độ đo xác suất trên (Ω,F).

Khi đó lợi nhuận của các tài sản, ký hiệu Ri(T ) được tính như sau:

Ri(T ) =
Pi(T )

pi
− 1.

Markowitz đã đề xuất đo lợi nhuận trung bình và mức độ rủi ro thông qua

phương sai, hiệp phương sai của các cặp đầu tư (Ri(T ), Rj(T )) tức là

E(Ri(T )) = µi, i = 1, 2, ..., d,

cov(Ri(T ), Rj(T )) = E(RiRj)− E(Ri)E(Rj) = σij, i, j = 1, 2, ..., d.
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Chương 1. Tổng quan lý thuyết danh mục Markowitz

Gọi ϕi là số lượng cổ phiếu đầu tư vào tài sản thứ i, i = 1, 2, ..., d. Trường hợp

ϕi < 0 nghĩa là tài sản tương ứng với bán khống (vay cổ phiếu từ một nguồn để

bán, sau một thời gian nhà đầu tư sẽ mua lại số cổ phiếu đã vay để trả nợ). Để

tránh xảy ra tổng tài sản của một nhà đầu tư âm ta sẽ không cho phép số lượng

các cổ phiếu nhận giá trị âm, tức là chúng ta đòi hỏi ϕi > 0 với mọi i = 1, 2, ..., d.

Để hiểu rõ hơn về lý thuyết Markowitz ta đi tìm hiểu định nghĩa sau.

Định nghĩa 1.1.1. Giả sử có một nhà đầu tư với của cải ban đầu x > 0 sở hữu

ϕi ≥ 0 cổ phiếu của tài sản loại i, i = 1, 2, ..., d, với

d∑
i=1

ϕipi = x, "phương trình ngân sách".

Khi đó véctơ đầu tư, hay chiến lược đầu tư, w := (w1,w2, ...wd) được định nghĩa

là véctơ

wi :=
ϕipi
x
, i = 1, 2, ...d,

và

Rw :=

d∑
i=1

wiRi(T )

được gọi là lợi nhuận của chiến lược đầu tư w.

Khi đó tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của danh mục được tính như sau:

E(Rw) =

d∑
i=1

wiE(Ri(T ))

hay

E(Rw) =

d∑
i=1

wiµi.

Phương sai của danh mục đầu tư

var(Rw) =

d∑
i=1

d∑
j=1

wiσijwj.

Hay độ lệch chuẩn của danh mục ký hiệu là δ cho bởi công thức sau

δ =

√√√√ d∑
i=1

d∑
j=1

wiσijwj .

Trong đó
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Chương 1. Tổng quan lý thuyết danh mục Markowitz

• d là số loại chứng khoán trong danh mục,

• wi là trọng số của chứng khoán thứ i trong danh mục, với 0 ≤ wi ≤ 1,
d∑
i=1

wi = 1,

• σij là hiệp phương sai của hai tỷ suất sinh lợi của hai chứng khoán i và j,

• µi là lợi nhuận kỳ vọng của chứng khoán i,

• pi là giá ban đầu của chứng khoán thứ i.

1.2 Phát biểu bài toán Markowitz cơ bản

Theo ý tưởng của Markowitz xây dựng danh mục đầu tư dựa trên quan hệ

lợi nhuận rủi ro. Dựa vào mối quan hệ này mà Markowitz trình bày hai bài toán

cơ bản. Bài toán một cho lợi nhuận đi tìm độ đo rủi ro nhỏ nhất, bài toán hai là

cố định rủi ro tìm lợi nhuận lớn nhất. Khi đó ta có mô hình toán học cho từng

bài toán như sau:

Bài toán 1

min
w∈Rd

var(Rw)

thỏa mãn 
d∑
i=1

wi = 1,

E(Rw) ≥ c1,

wi ≥ 0 i = 1, 2, ..., d.

(1.1)

Trong đó, c1 là giá trị lợi nhuận tối thiểu (giá trị mục tiêu đề ra) của toàn danh

mục đầu tư.

Bài toán 2

maxw∈RdE(Rw)

thỏa mãn 
d∑
i=1

wi = 1

var(Rw) ≤ c2

wi ≥ 0 i = 1, 2, ..., d,

(1.2)

trong đó, c2 giá trị rủi ro cho phép của danh mục đầu tư.
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Chương 1. Tổng quan lý thuyết danh mục Markowitz

1.2.1 Đường biên hiệu quả

Như ta đã biết, một kết luận quan trọng lý thuyết trung bình phương sai của

Markowitz là khuyến cáo đa dạng hóa danh mục đầu tư. Điều đó đã được chứng

minh chặt chẽ trong toán học và các nhà đầu tư đã công nhận và áp dụng phổ

biến. Nhận xét rằng trong miền các chiến lược đầu tư chấp nhận được có một

họ các chiến lược đầu tư mà chúng có rủi ro thấp nhất trong số các chiến lược

đầu tư có cùng thu hoạch và chúng có thu hoạch cao nhất trong số các chiến

lược đầu tư có cùng rủi ro. Họ các chiến lược đầu tư như vậy tạo thành một

tập hợp mà nó gọi là đường biên hiệu quả. Đường cong bao quanh thể hiện tất

Hình 1.1: Đường biên hiệu quả

cả những khả năng kết hợp tốt nhất giữa lợi nhuận và rủi ro. Nhìn vào đồ thị

mỗi danh mục nằm trên đường biên hiệu quả hoặc là có tỷ suất sinh lợi cao hơn

trong số các danh mục có cùng mức rủi ro hoặc là có mức rủi ro thấp hơn trong

số các danh mục có cùng tỷ suất sinh lợi nằm gần đường biên hiệu quả. Do đó,

chúng ta có thể nói rằng, danh mục A trong Hình 1.1 tốt hơn danh mục C vì

chúng cùng tỷ suất sinh lợi nhưng danh mục A có rủi ro thấp hơn. Tương tự

như vậy, danh mục B là tốt hơn danh mục C vì chúng cùng mức rủi ro nhưng

danh mục B có tỷ suất sinh lợi cao hơn.

Một nhà đầu tư sẽ chọn một điểm dọc theo đường biên hiệu quả tùy thuộc

vào mức độ chấp nhận rủi ro của họ. Không có một danh mục nào khác tốt hơn

ngoài các danh mục nằm trên đường biên hiệu quả.

Bây giờ, ta sẽ giải thích khái niệm tài sản phi rủi ro và chỉ ra sự tác động

đến rủi ro và lợi nhuận khi tài sản phi rủi ro kết hợp với một danh mục trên

đường biên hiệu quả Markowitz.
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Chương 1. Tổng quan lý thuyết danh mục Markowitz

Tài sản rủi ro là tài sản có lợi nhuận trong tương lai là không chắc chắn, và

ta có thể đo lường thông qua độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lợi. Còn lợi nhuận

kỳ vọng trên tài sản phi rủi ro là hoàn toàn chắc chắn, độ lệch chuẩn của tỷ

suất sinh lợi bằng 0. Tỷ suất sinh lợi của tài sản phi rủi ro bằng lãi suất phi rủi

ro (Rf ).

Biên đầu tư hữu hiệu trong thị trường có tài sản không rủi ro

Trong thị trường chứng khoán có sự kết hợp giữa tài sản rủi ro và tài sản phi

rủi ro khi đó biên đầu tư sẽ bị thay đổi. Vì tài sản phi rủi ro nên nó không có

quan hệ với tài sản rủi ro khác. Chính vì vậy nó không tạo ra hiệu quả đa dạng

hóa bởi vì có thu hoạch và độ lệch chuẩn đều là tổ hợp tuyến tính của thu hoạch

và độ lệch chuẩn của danh mục rủi ro. Cụ thể:

Tỷ suất sinh lợi

E(R) = wfRf + (1− wf )E(Ri)

Trong đó wf là tỉ trọng của tài sản phi rủi ro, E(Ri) là tỷ xuất sinh lợi kỳ vọng

của danh mục rủi ro i.

Độ lệch chuẩn

δ =

√
(1− wf )2δi

2 = (1− wf )δi

Sự kết hợp rủi ro - lợi nhuận: Vì cả lợi nhuận kỳ vọng và độ lệch chuẩn của

danh mục là những kết hợp tuyến tính. Đồ thị lợi nhuận - rủi ro của một danh

mục có thể là đường thẳng giữa hai tài sản là sự kết hợp giữa tài sản phi rủi ro

và tài sản rủi ro trên đường biên hiệu quả. Trong trường hợp này, biên đầu tư là

một tia xuất phát từ điểm Rf tới điểm tiếp xúc M trên đường cong là biên hữu

hiệu của thị trường các tài sản rủi ro và kéo dài tiếp. Đường này gọi là đường

thị trường vốn (CML). Tất cả danh mục trên CML là kết hợp giữa danh mục

tài sản rủi ro M và tài sản phi rủi ro. Nhà đầu tư hoặc là đầu tư một phần vào

tài sản phi rủi ro (chẳng hạn cho vay ở lãi suất phi rủi ro) và phần còn lại là

đầu tư vào danh mục tài sản rủi ro M, hoặc là đi vay ở lãi suất phi rủi ro và đầu

tư (tính cả số tiền đi vay) vào danh mục rủi ro. Dù là lựa chọn cách nào thì tất

cả rủi ro đều xuất phát từ danh mục M cả. Tuy nhiên, giữa các danh mục trên

CML chỉ có sự khác nhau là độ lớn rủi ro, do sự khác biệt về tỷ trọng các tài

sản rủi ro và phi rủi ro trong danh mục.

Lý thuyết của Markowitz trình bày ở phần trên cho ta bức tranh về các danh

mục đầu tư. Nó chỉ ra một biên đầu tư tối ưu mà các danh mục đầu tư ở đó là
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Chương 1. Tổng quan lý thuyết danh mục Markowitz

Hình 1.2: Kết hợp tài sản phi rủi ro và danh mục rủi ro trên đường biên hiệu quả

trội hơn các danh mục khác ở trong miền đầu tư chấp nhận được. Tuy nhiên,

còn một vấn đề cơ bản là một cá nhân nhà đầu tư sẽ chọn chiến lược đầu tư

như thế nào. Biên đầu tư hữu hiệu vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn khác nhau.

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để các nhà đầu tư chọn được một danh mục đầu

tư thích hợp nhất? Đây là bài toán khó cho nhà đầu tư phải chọn danh mục

đầu tư từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau để tìm được một danh mục tối ưu.

Dưới đây là hai cách xấp xỉ các ưu tiên của nhà đầu tư trên không gian "trung

bình-phương sai".

Chọn danh mục đầu tư sử dụng hàm lợi ích

Một trong những cách chọn danh mục đầu tư là mô phỏng các ưu tiên của nhà

đầu tư sử dụng hàm lợi ích thông qua các đường cong đẳng lợi ích. Đường cong

lợi ích của một nhà đầu tư chỉ ra rằng các kết hợp đầu tư mà họ sẵn lòng chấp

nhận giữa rủi ro và lợi nhuận. Kết hợp với đường biên hiệu quả, đường cong

đẳng lợi xác định danh mục trên đường biên hiệu quả phù hợp nhất đối với một

nhà đầu tư.

Để đặc trưng sự khác nhau của các nhà đầu tư đối với tính rủi ro của danh

mục đầu tư người ta sử dụng các độ cong khác nhau của đường cong đẳng lợi

ích của các nhà đầu tư. Có bốn dạng nhà đầu tư: rất e ngại rủi ro, e ngại rủi

ro, ít e ngại rủi ro và ưa thích rủi ro. Đường cong đẳng lợi của nhà đầu tư sẽ

tăng dần khi dịch chuyển từ dưới lên trên bên trái vì cùng mức độ rủi ro nhưng

đạt được lợi nhuận cao. Đối với nhà đầu tư ưa thích rủi ro nhà đầu tư sẵn lòng

chấp nhận mức rủi ro cao để nhận được lợi nhuận cao hơn. Mặt khác, đối với
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Chương 1. Tổng quan lý thuyết danh mục Markowitz

Hình 1.3: Danh mục đầu tư tối ưu cho các dạng nhà đầu tư khác nhau.

nhà đầu tư e ngại rủi ro thì nhà đầu tư không thích nhiều rủi ro tăng thêm để

đạt được lợi nhuận tăng thêm, tức là tốc độ tăng của lợi nhuận phải lớn hơn

tốc độ tăng của rủi ro.Danh mục tối ưu là danh mục nằm trên đường biên hiệu

quả có mức lợi ích cao nhất đối với một nhà đầu tư. Nó là điểm tiếp xúc giữa

đường biên hiểu quả và đường cong lợi ích cao nhất có thể.

Chọn danh mục đầu tư theo phân bố xác suất

Mô hình Markowitz cho ta một cách mô tả phân bố của trung bình thu hoạch

giữa các danh mục đầu tư. Một cách tiếp cận tới vấn đề chọn danh mục đầu tư

là lựa chọn chiến lược kinh doanh dựa trên phân bố xác suất. Cách tiếp cận này

đòi hỏi nhà đầu tư xác định một thu hoạch sàn mà họ muốn tránh bị rơi xuống

dưới mức đó. Cách tiếp cận này chọn một danh mục đầu tư mà nó cực tiểu hóa

xác suất mà thu hoạch của nhà đầu tư xuống thấp hơn ngưỡng sàn. Giả sử nhà

đầu tư đã xác định một ngưỡng sàn là Rf . Với mỗi danh mục đầu tư p trên biên

đầu tư hữu hiệu ta tính tỷ số
Rp −Rf

σp

Danh mục đầu tư mà có xác suất thu hoạch vượt quá Rf cao nhất là danh mục

đầu tư mà nó làm cực đại hóa đại lượng trên. Một giá trị của thu hoạch sàn đặc

biệt quan trọng là trường hợp bằng Rc thu hoạch trái phiếu. Trong trường hợp

này, Rp−Rc

σp
được gọi là tỷ lệ Sharpe. Một danh mục đầu tư có độ đo Sharpe càng

lớn thì càng thu hút đầu tư.
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Chương 2

Lý thuyết về độ đo rủi ro nhất quán

Chương này được dành để trình bày khái niệm và các tính chất cơ bản của độ

đo rủi ro, rủi ro nhất quán. Xuyên suốt luận văn này, chúng tôi làm trên không

gian xác suất (Ω,F, P ). Ký hiệu Lpd := Lpd(Ω,F, P ), với 1 ≤ p ≤ ∞ không gian các

d-véctơ với giá trị là các biến ngẫu nhiên, tức là phần tử X = (X1, X2, ..., Xd) ∈ Lpd,
mỗi thành phần Xi ∈ Lp1. Trường hợp p = ∞, không gian L∞ := L∞(Ω,F, P ) là

không gian của các biến ngẫu nhiên bị chặn có giá trị thực.

2.1 Độ đo rủi ro

Chương trước, theo Markowitz độ lệch chuẩn (phương sai) được sử dụng làm

độ đo rủi ro. Việc lựa chọn các độ đo rủi ro hiệu quả cho danh mục đầu tư vẫn

tiếp tục là vấn đề được các nhà đầu tư quan tâm. Đã có nhiều nghiên cứu và đề

xuất các độ đo rủi ro khác nhau, tất cả các đề xuất độ đo rủi ro đó có nhược

điểm và hạn chế nhất định và người ta vẫn tiếp tục tìm kiếm các độ đo rủi ro

mới ngày càng hiểu quả hơn.

Một cách tổng quát, độ đo rủi ro được định nghĩa là một ánh xạ từ tập hợp

các biến ngẫu nhiên đến tập số thực ρ : X → R với một biến ngẫu nhiên X

tương ứng với số thực ρ(X). X là tập các danh mục đầu tư và thuộc không gian

L∞(Ω,F, P ). (xem [5])

2.2 Tính chất độ đo rủi ro

Trong mục này, chúng tôi trình bày một số tính chất mô tả về độ đo rủi ro có

ý nghĩa tài chính hay đầu tư và cần thiết trong các chứng minh toán học. Các

tính chất chủ yếu gồm: tính đơn điệu, cộng tính dưới, cộng tính, cộng tính trên,

tính lồi, điều kiện liên tục. Các tính chất này chưa hẳn là chắc chắn phải có đối
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với mỗi loại độ đo rủi ro, hầu hết tất cả chúng tùy thuộc vào phân tích đánh

giá thực tế. Các tính chất này được trích dẫn từ [5]. Dưới đây ký hiệu ρ(X) là

độ đo rủi ro của biến ngẫu nhiên X.

Tính chất 2.2.1. Luật bất biến

Cho X và Y là hai biến ngẫu nhiên với hàm phân phối FX , FY . Giả sử X và Y

có cùng phân phối đối với các độ đo xác suất ban đầu P. Khi đó luật bất biến

được cho bởi công thức sau:

FX = FY ⇒ ρ(X) = ρ(Y ).

Tính chất 2.2.2. Thuần nhất dương

Cho mỗi số dương λ và X ∈ X thì,

ρ(λX) = λkρ(X).

Khi k = 0 thì độ đo rủi ro không phụ thuộc vào quy mô đầu tư λ vào danh mục

X.

Tính chất 2.2.3. Tổng rủi ro

Xét biến ngẫu nhiên X, Y ∈ X. Danh mục đầu tư là X +Y. Khi đó ta có các khái

niệm sau:

(i) Cộng tính dưới (sub-additivity) ∀X, Y ∈ X thì ρ(X + Y ) ≤ ρ(X) + ρ(Y ),

(ii) Cộng tính (additivity) ρ(X + Y ) = ρ(X) + ρ(Y ),

(iii) Cộng tính trên (super-additivity) ρ(X + Y ) ≥ ρ(X) + ρ(Y ).

Tính chất 2.2.4. Tính lồi

Với ∀X, Y ∈ X, 0 ≤ λ ≤ 1 ta có

ρ(λX + (1− λ)Y ) ≤ λρ(X) + (1− λ)ρ(Y ).

Tính chất 2.2.5. Tính đơn điệu

Với ∀ X ≥ Y , thì

ρ(X) ≤ ρ(Y ).

Trong tài chính, lợi nhuận của danh mục X không ít hơn lợi nhuận của danh

mục Y, khi đó độ đo rủi ro của danh mục X là không lớn hơn độ đo rủi ro của

danh mục Y.

Tính chất 2.2.6. Bất biến dịch
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(i) Cho số α ≥ 0 và C ∈ R, tính chất bất biến dịch của ρ có công thức sau

ρ(X + C) = ρ(X)− αC.

(ii) Khi α = 0. Tính chất này còn được gọi là bất biến dịch Gaivoronsky-Pflug.

(iii) Khi α = 1, thì

ρ(X + C) = ρ(X)− C.

(iv) Khi C ≥ 0, và X + C ≥ X có

ρ(X + C) ≤ ρ(X).

Kết quả này dựa vào tính đơn điệu.

Tính chất 2.2.7. Không âm

ρ(X) ≥ 0, và ρ(X) > 0 nếu X không phải là hằng số.

Tính chất 2.2.8. Liên tục (theo nghĩa hội tụ theo xác suất)

Xn →P X thì ρ(Xn)→ ρ(X).

2.3 Độ đo rủi ro đa trị

Quản lý rủi ro của danh mục là vấn đề mà các nhà đầu tư quan tâm, nhà

đầu tư cần một độ đo rủi ro tốt nhất phục vụ cho chiến lược đầu tư cho mình.

Trong phần này, chúng tôi giới thiệu một độ đo rủi ro nhất quán cho trường hợp

đơn trị, đa trị và các tính chất liên quan dựa trên cơ sở bài ([3]) và ([4]). Qua

đó rút ra ý nghĩa trong tài chính.

Có rất nhiều mô hình rủi ro, đầu tiên là độ lệch chuẩn (phương sai) của

Markowitz, đầu năm 1990 thì công cụ đo rủi ro phát triển mạnh mẽ kể đến là

VAR, sao đó thị trường có những biến động khi đó VAR không phù hợp thay

vào đó là CVAR là một độ đo rủi ro nhất quán, chưa dừng lại ở đó, độ đo rủi ro

nhất quán tiếp tục mở rộng cải thiện và được làm sáng tỏ hơn trong mục này.

Trước tiên chúng ta nhắc lại khái niệm độ đo rủi ro nhất quán cho trường hợp

đơn trị.

Định nghĩa 2.3.1. Độ đo rủi ro nhất quán là ánh xạ ρ : L∞ → R thỏa mãn các

điều kiện sau:
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• Đơn điệu, tức là nếu X1 ≤ X2 thì ρ(X1) ≤ ρ(X2).

• Bất biến tiền mặt, tức là ρ(X + c) = ρ(X)− c.

• Thuần nhất dương, tức là ρ(αX) = αρ(X), ∀α > 0.

• Cộng tính dưới, tức là ρ(X + Y ) ≤ ρ(X) + ρ(Y ).

Trong khái niệm độ đo rủi ro nhất quán có thể thay thế hai tính chất thứ ba,

thứ tư bằng tính chất của hàm lồi như sau:

ρ(tX1 + (1− t)X2) ≤ tρ(X1) + (1− t)ρ(X2), ∀t ∈ [0, 1].

Tính chất hàm lồi là yếu hơn cặp tính chất thuần nhất dương, và cộng tính dưới

và là hệ quả của cặp tính chất đó. Tính chất hàm lồi thường được chấp nhận

trong tài chính hay đầu tư thay cho cặp tính chất đó vì nó có ý nghĩa tài chính

rõ ràng hơn, tính chất này thường dùng để đa dạng hóa danh mục đầu tư có

nghĩa là rủi ro của toàn danh mục nhỏ hơn tổng rủi ro của hai danh mục thành

phần.

Độ đo rủi ro nhất quán có thể mở rộng cho trường hợp đa trị. Trước tiên,

chúng ta sử dụng một số ký hiệu sau: xi là thành phần thứ i của phần tử x trong

không gian véctơ hữu hạn chiều. 1i là véctơ cơ sở có vị trí thứ i bằng 1 các vị

trí còn lại bằng không. 1 :=
∑

i 1
i tổng các véctơ thành phần đơn vị. Xét một

tài khoản được thiết lập như sau. Cho K là tập lồi, đóng trong Rd sao cho

Rd
+ ⊆ K và K 6= Rd. (2.1)

Nón lồi, đóng K cảm sinh thứ tự từng phần trên Rd với x � 0 nếu x ∈ K.

Chúng ta mở rộng tự nhiên thứ tự từng phần � trên L∞d bằng

X � Y ⇔ X − Y ∈ K P − hầu chắc chắn. (2.2)

Với định nghĩa này, điều kiện Rd
+ ⊆ K nghĩa là bất kỳ danh mục đầu tư x có

mọi tọa độ không âm là không âm theo nghĩa của thứ tự từng phần �.
Chúng ta giả sử K thỏa mãn điều kiện thay thế:

Với mọi i = n+ 1, ..., d : −1i + α11 và 1i − β11 ∈ K với α, β > 0. (2.3)

Điều kiện (2.3) có nghĩa là mỗi thành phần i > n có thể được bù bởi thành phần

đầu tiên, chính xác hơn người ta phát biểu rằng giá một đơn vị của tài sản i > n

được so sánh với các tài sản j ≤ n phải bị chặn. Trong trường hợp n = d điều

kiện (2.3) là rỗng. Cuối cùng ta định nghĩa hàm thanh lý:

`(x) := sup{ω ∈ R : x ≥ ω11} (2.4)
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với giá trị trong R ∪ {+∞}. Điều kiện thay thế (2.3) cùng với tính đóng của K,

ta có:

`(x) = max{ω ∈ R : x ≥ ω11} <∞ mọi x ∈ R× {0}n−1 ×Rd−n.

Ta sử dụng ký hiệu sau:

π̄(x) :=

n∑
i=1

xi1
i + `

( d∑
i=n+1

xi1
i
)
11 mọi x ∈ Rd. (2.5)

Quan sát thấy d−n thành phần cuối cùng của Rd véctơ π̄(x) là bằng không theo

cách xây dựng. Chúng ta kí hiệu π(x) là véctơ của Rn sao cho:

(π(x), 0) = π̄(x).

Chú ý 2.3.1. Dễ thấy rằng do có điều kiện thay thế nên hàm thanh lý ` là

Lipschitz trên miền xác định. Do đó, π là liên tục Lipschitz và π(L∞d ) ⊂ L∞n .

Cho một danh mục đầu tư ngẫu nhiên có giá trị trong Rd. Mỗi thành phần

của danh mục đầu tư này tương ứng với một thị trường nhất định. Để cho danh

mục đầu tư ngẫu nhiên X là chấp nhận được về mặt "rủi ro" nhà quản lý khuyến

cáo nhà đầu tư điều chỉnh bằng cách cộng thêm x̄ vào danh mục đầu tư X với

mục đích làm giảm rủi ro. Ở đây, x̄ được ký hiệu là

x̄ := (x, 0) ∈ Rd,∀x ∈ Rn.

Trong đó, d− n thành phần cuối bằng 0, n ≤ d.

Tóm lại, khái niệm (d, n)- độ đo rủi ro nhất quán được định nghĩa là ánh xạ từ

L∞d (tập các danh mục đầu tư ngẫu nhiên bị chặn) vào tập con của Rn.

Định nghĩa 2.3.2. (d, n) độ đo rủi ro là ánh xạ R : L∞d ⇒ Rn thỏa mãn tiên

đề sau:

(i) Với mọi X ∈ L∞d thì R(X) đóng, và 0 ∈ R(0) 6= Rn;

(ii) Với mọi X, Y ∈ L∞d nếu X � Y P-hầu chắc chắn thì R(Y ) ⊂ R(X).

Định nghĩa 2.3.3. Một (d, n)-độ đo rủi ro R là lồi nếu với mọi X, Y ∈ L∞d ,

∀t ∈ [0, 1], tR(X1) + (1− t)R(X2) ⊆ R(tX1 + (1− t)X2).

Định nghĩa 2.3.4. Một (d, n)-độ đo rủi ro R là cộng tính tiền mặt nếu

với mọi x ∈ Rn và X ∈ L∞d , R(X + x̄) = {−x}+R(X).
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Định nghĩa 2.3.5. (d, n) độ đo rủi ro nhất quán là ánh xạ R : L∞d ⇒ Rn thỏa

mãn tiên đề sau:

(i) Với mọi X ∈ L∞d , R(X) là đóng, và 0 ∈ R(0) 6= Rn;

(ii) Với mọi X ∈ L∞d , nếu X � Y P -hầu chắc chắn thì R(Y ) ⊂ R(X);

(iii) Với mọi x ∈ Rn và X ∈ L∞d , R(X + x̄) = {−x}+R(X);

(iv) Với mọi X, Y ∈ L∞d , R(X) +R(Y ) ⊆ R(X + Y );

(v) Với mọi t > 0 và X ∈ L∞d , R(tX) = tR(X).

2.4 Tính chất độ đo rủi ro nhất quán đa trị

Trong phần này, chúng tôi nêu ra một số tính chất cơ bản của độ đo rủi ro nhất

quán được trích dẫn từ [4].

Tính chất 2.4.1. R(X) là tập con lồi đóng của Rn, R(0) là nón lồi đóng của

Rn, và

R(X) = R(X) +R(0) với mọi X ∈ L∞d

Chứng minh. Theo điều kiện (i) trong Định nghĩa 2.3.5, ta có R(X) là đóng

với mọi X ∈ L∞d . Theo (iv) và (v) của Định nghĩa 2.3.5, chúng ta có

tR(X) + (1− t)R(X) ⊆ R(tX + (1− t)X) = R(X) với mọi t ∈ [0, 1],

suy ra R(X) là lồi.

Do (i) của Định nghĩa 2.3.5 có 0 ∈ R(0), và tR(0) = R(0) theo (v) của Định nghĩa

2.3.5 suy ra R(0) là nón lồi đóng.

Có R(X) ⊆ R(X) +R(0), chúng ta sử dụng (iv) của Định nghĩa 2.3.5 có

R(X) +R(0) ⊆ R(X + 0) hay R(X) +R(0) ⊆ R(X), suy ra

R(X) = R(X) +R(0).

�

Tính chất 2.4.2. (Đơn điệu)

(a) Giả sử X, Y ∈ L∞d thỏa mãn X � Y , khi đó R(Y ) ⊂ R(X).

(b) Giả sử X ∈ L∞d thỏa mãn ā � X � b̄ với a, b ∈ Rn nào đó, khi đó

{−b}+ R(0) ⊂ R(X) ⊂ {−a}+ R(0).
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(c) Với mọi X ∈ L∞d , chúng ta có −{||π(X)||∞1}+ R(0) ⊂ R(X).

Chứng minh. (a) Do (ii) trong Định nghĩa 2.3.5 với X � Y, chúng ta

có R(0) ⊂ R(X −Y ). Sử dụng Tính chất 2.4.1 cùng với (iv) của Định nghĩa 2.3.5

ta có

R(Y ) = R(Y ) +R(0) ⊂ R(Y ) +R(X − Y ) ⊂ R(X).

(b) Ta có ā � X � b̄ với a, b ∈ Rn theo (a) suy ra

R(ā) ⊃ R(X) ⊃ R(b̄)

hay

R(0 + ā) ⊃ R(X) ⊃ R(0 + b̄)

theo (iii) của Định nghĩa 2.3.5 ta có {−b}+ R(0) ⊂ R(X) ⊂ {−a}+ R(0).

(c) Dễ dàng kiểm tra được X � π̄(X) � −||π(X)||∞1 theo định nghĩa của π và

sử dụng (a).

�

Tính chất 2.4.3. (Tự nhất quán) Với mọi X ∈ L∞d ,

R(X) = {x ∈ Rn: 0 ∈ R(X + x̄)}

= {x ∈ Rn: R(0) ⊂ R(X + x̄)}

Chứng minh. Theo Tính chất 2.4.1 ta có R(X) = R(X) + R(0) suy ra R(0) ∈
R(X) hay R(0) ∈ R(X + x̄) suy ra đẳng thức hai.

Để chứng minh đẳng thức đầu, ta nhận thấy x ∈ R(X) nếu và chỉ nếu 0 ∈
{−x}+R(X) = R(X + x̄) do (iii). �

Tính chất cuối này khẳng định tính liên tục của ánh xạ R. Chúng ta nhớ lại

rằng:

+) Một ánh xạ đa trị F từ không gian metric U vào không gian metric V là

liên tục nếu nó vừa liên tục trên và vừa liên tục dưới.

+) F là nửa liên tục dưới tại u ∈ U nếu mọi v ∈ F (u) và bất kỳ dãy (un)n ⊂
dom(F ) hội tụ tới u, có một dãy vn ∈ F (un) sao cho vn → v.

+) F là nửa liên tục trên tại u ∈ U nếu mọi ε > 0 tồn tại một hằng số η > 0

sao cho F (u+ ηBU ) ⊂ F (u) + εBV , ở đây BU và BV là các hình cầu đóng đơn vị

của U và V .

Tính chất 2.4.4. (Liên tục)

(a) Với mọi X, Y ∈ L∞d ,
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R(Y ) + {||π(Y − X)||∞1} ⊂ R(X) ⊂ R(Y)− {||π(X− Y)||∞1}.

(b) Mỗi (d, n) độ đo rủi ro nhất quán R : L∞d → Rd là liên tục trên L∞d .

Chứng minh. (a) Từ (iv) của Định nghĩa 2.3.5 ta có

R(X) ⊂ R(X − Y ) +R(Y )

từ (c) của Tính chất 2.4.2 ta có

R(X) ⊂ −{||π(X − Y )||∞1}+R(0) +R(Y )

theo Tính chất 2.4.1 ta có

R(X) ⊂ −{||π(X − Y )||∞1}+R(Y ) (1)

Tương tự ta có R(Y ) ⊂ −{||π(Y −X)||∞1}+R(X) hay

R(Y ) + {||π(Y −X)||∞1} ⊂ R(X) (2)

Từ (1) và (2) suy ra điều phải chứng minh.

(b) Ta thấy R là nửa liên tục dưới tại X ∈ L∞d , lấy y ∈ R(X) cùng với dãy {Xk}k
trong L∞d hội tụ theo chuẩn tới X trong L∞d . Từ bên phải của (a), ta suy ra tồn

tại dãy {Yk} ∈ R(Xk) sao cho

y = yk − ||π(X −Xk)||∞1.

Khi π là ánh xạ liên tục Lipchitz trên miền xác định của nó, xem Chú ý 2.3.1,

chúng ta có

π(X −Xk)→ 0

trong L∞d , do đó yk → y.

Chứng minh R là nửa liên tục trên. Thật vậy, kí hiệu B là hình cầu đóng đơn

vị của L∞d , lấy tùy ý ε > 0, π là liên tục Lipchitz trên miền xác định của nó. Lấy

hằng số η > 0 sao cho

π(X − Y ) ∈ εB

với ∀Y ∈ X + ηB.

Ta thấy

R(Y ) ⊂ R(X)− {π(X− Y)1} ⊂ R(X)+εB

do đó R là nửa liên tục trên.

R vừa liên tục trên, vừa liên tục dưới suy ra R là liên tục trên L∞d . �
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2.5 (d, n)-tập chấp nhận

Một cách khác để định nghĩa độ đo rủi ro được cho bởi khái niệm tập chấp nhận,

tức là tập các danh mục đầu tư ngẫu nhiên X ∈ L∞d nơi mà được xem như tự

do rủi ro bởi người điều chỉnh, nhà quản lý.

Giả sử K là tập lồi đóng trong Rd sao cho Rd+ ⊆ K và L∞d (K) là hình nón bao

gồm tất cả các biến ngẫu nhiên không âm. Khi đó ta có định nghĩa tập chấp

nhận như sau

Định nghĩa 2.5.1. (d, n)-tập chấp nhận là nón lồi đóng A của L∞d chứa

L∞d (K), sao cho Rn × {0}d−n 6⊂ A.

Chú ý 2.5.1. Định nghĩa này dựa trên quan sát sau. Cho R là (d, n) độ đo rủi

ro nhất quán. Khi đó A := {X ∈ L∞d : R(0) ⊂ R(X)} là (d, n) tập chấp nhận theo

nghĩa của định nghĩa trên.

Bây giờ chúng tôi chỉ ra khái niệm của tập chấp nhận được suy trực tiếp từ

độ đo rủi ro nhất quán.

Định lý 2.5.1. Cho A là tập con của L∞d , định nghĩa hàm đa trị RA : L∞d ⇒ Rn

bởi công thức

RA(X) := {x ∈ Rn: X + x̄ ∈ A}.

Khi đó, A là một (d, n) tập chấp nhận nếu và chỉ nếu RA là một (d, n) độ đo rủi

ro nhất quán.

Chứng minh. Giả sử A là (d, n) tập chấp nhận ta chứng minh RA là độ đo rủi

ro nhất quán. Hay chứng minh RA thỏa mãn các tính chất của Định nghĩa 2.3.5.

Rõ ràng, A đóng kéo theo RA đóng. Do 0 ∈ A và Rn × {0}d−n 6⊂ A suy ra

0 ∈ RA(0) 6= Rn. Vậy RA thỏa mãn (i).

Để chứng minh (ii) đúng, lấy bất kỳ x ∈ RA cùng với X ∈ L∞d (K). Khi đó

theo định nghĩa tập chấp nhận, cả X và x̄ chứa trong A, do đó X + x̄ ∈ A, tức là
x ∈ R(X). Việc RA thỏa mãn điều kiện (iv) và (v) dễ dàng suy ra từ tính chất

A là nón lồi đóng. Tính chất (iii) được suy ra trực tiếp từ định nghĩa của RA.

Vậy RA thỏa mãn các tính chất trong Định nghĩa 2.3.5 suy ra RA là độ đo rủi

ro nhất quán.

Bây giờ giả sử RA là (d, n) độ đo rủi ro, ta đi chứng minh A là (d, n) tập chấp

nhận bằng việc chỉ ra tập A là nón lồi, đóng.
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Trước tiên chúng ta quan sát thấy

A = {X ∈ L∞d :RA(0) ⊂ RA(X)}. (2.6)

Dễ thấy A thỏa mãn các tính chất trong Định nghĩa 2.3.5 suy ra A là nón lồi

của L∞d chứa L∞d (K) và không bao gồm toàn bộ không gian Rn × {0}d−n. Tập A
đóng trong L∞d theo Tính chất 2.4.4. �

2.6 Đa dạng hóa danh mục đầu tư tối ưu

Chiến lược đa dạng hóa nhằm cắt giảm rủi ro, phương châm ở đây dựa vào

câu châm ngôn "đừng bỏ tất cả quả trứng vào một rổ". Đa dạng hóa danh mục

đầu tư nhằm cắt giảm rủi ro ở đây có nghĩa là kết hợp đầu tư vào nhiều loại

chứng khoán mà các chứng khoán không có tương quan cùng chiều với nhau

một cách hoàn hảo, nhờ vậy biến động giảm lợi nhuận này có thể được bù đắp

bằng biến động tăng lợi nhuận của chứng khoán kia.

Từ những nhận xét trên người ta đưa ra mô hình lựa chọn danh mục đầu tư

hiệu quả nhất.

2.6.1 Bài toán tối ưu danh mục đầu tư sử dụng độ đo rủi ro
đa trị

Trong phần này, chúng tôi giới thiệu bài toán tính độ đo rủi ro. Giả sử nhà

đầu tư xem xét một véctơ X = (X1, ...., Xd) ∈ L∞d của các tài sản có rủi ro tài

chính. Trong mô hình một giai đoạn véctơ có thể được bao gồm trái phiếu, cổ

phiếu, mỗi Xi ≥ 0 đó biểu diễn giá trị của tài sản thứ i. Khi đó, nhà đầu tư sẽ

quan tâm đến phân phối và giảm thiểu rủi ro của mình. Cụ thể, xét một độ đo

rủi ro giá trị thực ρ : L∞d → R khi đó ta có mô hình tối ưu hóa sau:

min{ρ(

d∑
i=1

αiXi)|α ∈ Rd
+:
∑
i

αi = 1}. (2.7)

Ở đây α ∈ Rd
+ đại diện cho tỉ trọng vốn đầu tư trong mỗi tài sản rủi ro. Bài toán

(2.7) có thể mở rộng cho cho trường hợp độ đo rủi ro đa trị, cho R : L∞d ⇒ Rn

với n << d và X ∈ L∞d khi đó mô hình tối ưu hóa tập đa trị như sau

min{R(α1X1,...αdXd)|α ∈ Rd
+ :
∑
i

αi = 1}. (2.8)
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Ở đây Rn được xắp xếp bởi nón Pareto thông thường Rn
+ có nghĩa là a ≥ b nếu

và chỉ nếu a− b ∈ Rn
+, a, b ∈ Rn. Người ta chứng minh được rằng mỗi cặp (α̂, ŷ)

với ŷ ∈ R(α̂) = R(α̂1X1, ..., α̂dXd) là nghiệm tối ưu (2.8) nếu R(α) ⊆ ŷ− (Rn
+\{0})c

mọi α ∈ Rd
+ thỏa mãn

∑
i αi = 1. Theo mô hình trên độ đo rủi ro là tập các

R(α).

Sau đây chúng ta xét trường hợp tập R(α) chứa một điểm lý tưởng

R̃(α) ∈ R(α) = R(α1X1, ..., αdXd),

với mọi α ∈ Rd
+, có nghĩa là R(α) ⊆ R̃(α) + Rn

+ với mọi α. Khi n = 1 thì

R(α1X1, ..., αdXd) = R̃(α) + Rn
+ hay R(α1X1, ..., αdXd) = [R̃(α),+∞). Véctơ R̃ có

thể xem như là tập hợp các thái độ rủi ro khác nhau của một nhà đầu tư. Người

quản lý sẽ lựa chọn một chiến lược đó là thu nhỏ các điểm khác nhau sao cho

điểm đó là tối ưu nhất, khi đó ta có mô hình tối ưu sau:

min{R̃(α)|α ∈ Rd
+:
∑
i

αi = 1}. (2.9)

Một véctơ α̂ là nghiệm của (2.9) nếu R̃(α) ∈ R̃(α̃) − (Rn
+\{0})

c mọi α ∈ Rn
+ cụ

thể
∑

i αi = 1. Kết quả sau đây chỉ ra nghiệm của (2.9) là nghiệm của (2.8)

Định lý 2.6.1. Giả sử α̂ là nghiệm tối ưu của (2.9). Khi đó cặp (α̂, R̃(α̂)) cũng

là nghiệm của (2.8).

Chứng minh. Giả sử α̂ là nghiệm của (2.9), khi đó

R̃(α) ∈ R̃(α̂)− (Rn
+\{0})c (2.10)

với mọi α ∈ Rd
+ thỏa mãn

∑
i αi = 1. Tính toán dễ dàng, chúng ta có được

R(α) ⊆ R̃(α) + Rn
+ ⊆ R̃(α̂)− (Rn

+\{0})c + Rn
+ = R̃(α̂)− (Rn

+\{0})c, (2.11)

điều đó chỉ ra rằng cặp (α̂, R̃(α)) là nghiệm của (2.8) �

Ta thấy bài toán (2.9) khó tìm nghiệm tối ưu, để giải quyết bài toán (2.9) chúng

ta sử dụng chương trình mục tiêu (GP) để tìm nghiệm xấp xỉ (2.9) được giới

thiệu rõ trong phần tiếp theo.

2.6.2 Vấn đề xấp xỉ mô hình chương trình mục tiêu (GP) với
hàm hài lòng

Mô hình chương trình hóa mục tiêu (GP) biết đến là một chiến lược để giải

quyết bài toán (2.9) được xây dựng như sau:

min

n∑
i=1

w+
i δ

+
i + w−i δ

−
i (2.12)
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thỏa mãn

{
fi(x) + δ+i − δ

−
i = gi, i = 1...n,

x ∈ D.
(2.13)

Ở đây, fi(x) là hàm mục tiêu của x, gi là giá trị mục tiêu cho mục tiêu đó, δ+i và

δ−i là biểu diễn cho độ lệch âm và độ lệch dương từ giá trị mục tiêu này. w+
i và

w−i là trọng số tương ứng gắn với những độ lệch. Mô hình GP đạt được nhiều

sự phổ biến và chú ý. Với một số điều kiện mô hình này còn được mở rộng bởi

hàm hài lòng bằng cách đưa vào mô hình GP để thể hiện rõ ràng độ lệch giữa

mức thành tích và mức mong muốn của từng mục tiêu. Cho ba số dương ξi, ξd
và ξv được gọi tương ứng là ngưỡng không phân biệt, ngưỡng không hài lòng và

mức bác bỏ. Khi đó hàm hài lòng F : [0,ξv]→ [0, 1] thỏa mãn tính chất sau:

• F (x) = 1, mọi x ∈ [0,ξi], ở đây ξi là mức không phân biệt.

• F (x) = 0 mọi x ≥ [ξd,ξv], ở đây ξd là mức không hài lòng.

• F là liên tục và giảm

Tùy thuộc vào giá trị ngưỡng, độ lệch dương và độ lệch âm có thể bị ảnh hưởng

trong cách khác nhau và như vậy ảnh hưởng đến xác suất của việc đạt đến

những mục tiêu. Trong thực tế, giá trị ngưỡng phụ thuộc vào các ưu tiên của

nhà đầu tư liên quan đến sự phân tán của độ lệch. Mô hình GP với hàm hài

lòng được xây dựng như sau:

min

n∑
i=1

w+
i F (δ+i ) + w−i F (δ−i ), (2.14)

thỏa mãn


fi(x) + δ+i − δ

−
i = gi, i = 1...n,

x ∈ D,

δ+i , δ
−
i ∈ [0,ξv].

(2.15)

Mô hình (2.14) có nghiệm bởi vì fi và F liên tục và D là tập compact. Bây giờ

chúng ta xây dựng mô hình chương trình hóa mục tiêu với hàm hài lòng cho đa

dạng hóa danh mục đầu tư tối ưu dựa trên bài toán tối ưu (2.9).

max

n∑
i=1

w+
i F(δ+i ) + w−i F(δ−i ), (2.16)
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thỏa mãn


R̃i(α) + δ+i − δ

−
i = gi, i = 1...n,∑

i αi = 1,

αi ≥ 0, i = 1...p,

δ+i , δ
−
i ∈ [0,ξv].

(2.17)

Ở đây, gi là mục tiêu của R̃i với mọi i = 1, 2, ..., n. Nếu α̂ là nghiệm của (2.16)

thì α̂ là nghiệm tối ưu của (2.9) và khi đó (α̂, R̃(α̂)) là nghiệm của (2.8).

2.6.3 Sử dụng phần mềm LINGO để giải bài toán tối ưu hóa
danh mục đầu tư sử dụng độ đo rủi ro nhất quán

Ngày nay, các phương pháp mô hình toán tối ưu được nghiên cứu áp dụng

vào nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có ngành kinh tế. Phương pháp mô hình

toán học có nhiều ưu điểm và trở thành một công cụ quan trọng để giải quyết

các bài toán cụ thể có hiệu quả. Các bài toán tối ưu trong kinh tế, người ta có thể

giải bằng tay thông qua các thuật toán chuyên dụng, tuy nhiên do sự pháp triển

của khoa học, đặc biệt là công nghệ thông tin, việc giải các bài toán tối ưu trong

kinh tế chủ yếu thông qua các phần mềm chuyên dụng, chúng ta có thể kể ra các

phần mềm nổi tiếng trên thế giới để giải các bài toán tối ưu trong kinh tế như

LINDO, EXCEL, LPX88,...Trong số những phần mềm trên, phần mềm LINGO

do hãng phần mềm: LINGO SYSTEMS INC, địa chỉ: 1415 North Dayton Street

Chicago, IL 60642 sản xuất và phát hành là phần mềm thông dụng và giải quyết

được rất nhiều bài toán tối ưu trong kinh tế đặc biết là những bài toán về quy

hoạch toán học (quy hoạch tuyến tính, quy hoạch nguyên...). Phần mềm này đã

được phân phối trên toàn thế giới tại địa chỉ trang Website:

HTTP:// WWW.LINGO.COM.

Có rất nhiều phiên bản, nhưng trong luận văn này chúng tôi sử dụng phiên bản

LINGO 12 for WINDOWS với tính năng chuyên dụng tốt nhất của phần mềm

giúp giải bài toán về kinh tế được thuận tiện. LINGO sẽ tính được phương án

tối ưu. Chương tiếp theo chúng ta đi vận dụng các phần mềm để đi giải quyết

các bài toán tối ưu cho danh mục đầu tư.
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Hình 2.1: Giao diện của phần mềm Lingo 12
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Chương 3

Ứng dụng tối ưu hóa danh mục đầu
tư tại thị trường chứng khoán Việt
Nam

3.1 Thị trường Việt Nam và tạo danh mục đầu tư

Thị trường chứng khoán Việt Nam có hai trung tâm giao dịch chứng khoán

(TTGDCK) lớn nhất đó là sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Tp. Hồ Chí

Minh và sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Theo sự phát triển của thị trường chứng khoán thế giới nói chung và của

Việt Nam nói riêng thì việc đầu tư vào chứng khoán của người dân Việt Nam

không phải là điều mới mẻ nữa. Tuy nhiên để bắt kịp được với xu hướng của

thế giới thì có lẽ Việt Nam vẫn chưa đạt được.

Đối với các mô hình đầu tư tài chính hiện đại, một số người đầu tư chỉ biết

các lý thuyết danh mục Markowitz, mô hình (GP) vẫn còn là điều xa lạ, hoặc

công ty của họ chưa từng ứng dụng. Cho thấy rằng việc ứng dụng các lý thuyết

đầu tư tài chính để ra quyết định đầu tư trên TTCK Việt Nam chưa được quan

tâm. Dựa vào lý thuyết ở trên, chúng tôi đưa ra mô hình danh mục đầu tư gồm

bốn chứng khoán để minh họa cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Các chứng

khoán được đưa vào danh mục gồm:

1.FPT - Công ty cổ phần FPT

2.VNM - Công ty cổ phần sữa Việt Nam

3.KHP - Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa

4.REE -Công ty cổ phần cơ điện lạnh

Chúng tôi chọn bốn chứng khoán này vì lý do khối lượng cổ phiếu niêm yết lớn,

vì vậy thông thường giao dịch hàng ngày lớn. Mức tăng trưởng đầy ấn tượng

như VNM, thu nhập ròng sau thuế luôn giữ ở xu hướng tăng trưởng ổn định...
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Nguyên tắc nhập số liệu

• Số kỳ quan sát theo tháng

• Giá chứng khoán của mỗi kỳ là giá đóng cửa của ngày cuối cùng trong

tháng đó

Sau khi dữ liệu được thu thập sẽ được đối chiếu từ các nguồn khác nhau để tăng

độ tin cậy của dữ liệu.

Bảng 4.1: Giá của bốn chứng khoán trong 28 kỳ quan sát

Kỳ Ngày FPT VNM KHP REE
1 28-01-2011 44.1 38.1 6.7 12.1
2 28-02-2011 37.8 36.1 6.6 11
3 31-03-2011 35.7 37.5 6.4 10.2
4 29-04-2011 35.7 42.8 6.2 9.6
5 31-05-2011 32 41.6 5.3 8.5
6 30-06-2011 33.9 44.4 5.7 8.8
7 29-07-2011 40.7 46.9 5.6 8.9
8 31-08-2011 39.2 51.3 5.4 10.2
9 30-09-2011 37.1 51.7 5.2 9
10 31-10-2011 35.7 52.5 5.6 9.2
11 30-11-2011 35.4 56.8 5.3 8.9
12 30-12-2011 35.8 53.7 5.3 8.9
13 31-01-2012 35.8 53.4 5.9 10.1
14 29-02-2012 39.7 56.5 5.9 11.5
15 30-03-2012 41.8 57.1 5.9 12.3
16 27-04-2012 42.9 57.4 6.7 15.7
17 31-05-2012 45.2 54.8 6.7 14.6
18 29-06-2012 43.1 55.8 6.7 14
19 31-07-2012 43.6 56.7 6.8 14.7
20 31-08-2012 37.6 67.8 6.7 13.9
21 28-09-2012 35.5 75.5 6.4 13
22 31-10-2012 33.6 80.7 6.8 13
23 30-11-2012 30.7 83.3 6.9 13
24 28-12-2012 34 85.2 7.3 14.7
25 31-01-2013 38.8 97.8 8.2 18
26 28-02-2013 35.8 99.7 9.2 18.2
27 29-03-2013 36.6 112.3 9.2 18.3
28 26-04-2013 36 120.1 10 18.5

<nguồn cổ phiếu 68.com>
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3.2 Sử dụng phần mềm LINGO 12 để tính độ đo

rủi ro của danh mục đầu tư

Chương trình phân tích số liệu của danh mục đầu tư trong phần mềm

LINGO 12 sẽ đưa kết quả của bốn tài sản trong danh mục.

Chúng ta có thể giải mô hình bài toán trong phiên bản Windows của

LINGO bằng cách nhấn vào biểu tượng giải bài toán, hay chọn lệnh Solve trong

thực đơn Lingo, hay nhấn đồng thời tổ hợp phím Ctrl+U sẽ cho kết quả sau đây:
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Chương trình LINGO gồm ba phần cơ bản.

Phần SETS mô tả cấu trúc dữ liệu cần tính gồm:

• Tỷ trọng đầu tư (WEIGHT)

• Tỷ suất sinh lợi trung bình (AVG-RET) tối ưu mà nhà đầu tư cần.

• Kết quả giá cổ phiếu trong từng kỳ, hiệp phương sai (COVR), hệ số tương

quan (CORR).

Phần DATA cung cấp dữ liệu cụ thể của các lớp vấn đề cụ thể trong chương

trình trên là giá tương ứng của bốn cổ phiếu trong 28 kỳ (tháng). Tỷ suất sinh

lợi của toàn danh mục vào cuối kỳ nhằm đạt 0.15 tức 15%.

Phần phương trình cần sử dụng các hàm lặp:

• Sử dụng hàm lặp @FOR và @SUM để tính tỷ suất sinh lợi trung bình của

bốn cổ phiếu. Ma trận hiệp phương sai, hệ số tương quan.

• Sử dụng hàm lặp @MIN tính độ đo rủi ro nhỏ nhất của danh mục đầu tư

như đã đưa ra ở phần SETS.

• Sử dụng hàm lặp @SUM tính trung bình lợi nhuận thu được của toàn danh

mục (lớn hơn hoặc bằng 0.15).

Cuối cùng để giải mô hình bài toán trong phiên bản Windows của LINGO

bằng cách nhấn vào biểu tượng giải bài toán, hay chọn lệnh Solve trong thực

đơn Lingo, hay nhấn đồng thời tổ hợp phím Ctrl+U sẽ cho kết quả.

Kết quả mà LINGO tính được gồm giá trị mục tiêu, trọng số của mỗi tài

sản, phương sai, hiệp phương sai của danh mục, hệ số tương quan như kết quả

ở trên. Đặc biệt chúng ta chú trọng vào kết quả trọng số của bốn tài sản:

Trọng số (weight) FPT: 0.1642249;

Trọng số(weight) VNM: 0.4527193;

Trọng số (weight) KHP: 0.3830558;

Trọng số (weight) REE:0.0000000.

Kết quả này cho ra khuyến cáo nhà đầu tư nên đầu tư vào bốn tài sản theo

những trọng số này.

Tiếp theo chúng ta đi phân tích danh mục gồm bốn tài sản bằng phần mềm

excel dựa trên cơ sở của lý thuyết Markowitz.
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3.3 Sử dụng phần mềm EXCEL để tính độ đo rủi

ro của danh mục đầu tư

Các bước tiến hành

1. Xác định TSSL của giá từng chứng khoán theo công thức sau:

TSSL của chứng khoán =
giá đóng cửa

giá tham chiếu
− 1

2. Dùng hàm AVERAGE để tính TSSL trung bình, hàm VARP để tính phương

sai, và hàm STDEVP tính độ lệch chuẩn.

Bảng 4.2: Tỷ suất sinh lợi của chứng khoán

Kỳ Ngày FPT VNM KHP REE
1 28-01-2011
2 28-02-2011 -14.29% -5.25% -1.49% -9.09%
3 31-03-2011 -5.56% 3.88% -3.03% -7.27%
4 29-04-2011 0% 14.13% -3.13% -5.88%
5 31-05-2011 -10.36% -2.8% -14.52% -11.46%
6 30-06-2011 5.94% 6.73% 7.55% 3.53%
7 29-07-2011 20.06% 5.63% -1.75% 1.14%
8 31-08-2011 -3.69% 9.38% -3.57% 14.61%
9 30-09-2011 -5.36% 0.78% -3.7% -11.76%
10 31-10-2011 -3.77% 1.55% 7.69% 2.22%
11 30-11-2011 -0.84% 8.19% -5.36% -3.26%
12 30-12-2011 1.13% -5.46% 0% 0%
13 31-01-2012 0% -0.56% 11.32% 13.48%
14 29-02-2012 10.89% 5.81% 0% 13.86%
15 30-03-2012 5.29% 1.06% 0% 6.96%
16 27-04-2012 2.63% 0.53% 13.56% 27.64%
17 31-05-2012 5.36% -4.53% 0% -7.01%
18 29-06-2012 -4.65% 1.82% 0% -4.11%
19 31-07-2012 1.16% 1.61% 1.49% 5%
20 31-08-2012 -13.76% 19.58% -1.47% -5.44%
21 28-09-2012 -5.59% 11.36% -4.48% -6.47%
22 31-10-2012 -5.35% 6.89% 6.25% 0%
23 30-11-2012 -8.63% 3.22% 1.47% 0%
24 28-12-2012 10.75% 2.28% 5.8% 13.08%
25 31-01-2013 14.12% 14.79% 12.33% 22.45%
26 28-02-2013 -7.73% 1.94% 10.84% 1.11 %

27 29-03-2013 2.23% 12.64 % 0% 0.55%
28 26-04-2013 -1.64% 6.95% 8.7% 1.09%

TSSL trung bình -0.43% 4.52% 1.65% 2.04%
Phương sai 64.62475583 38.15982414 40.35580027 96.18732785

Độ lệch chuẩn 8.038952409 6.177363851 6.352621528 9.807513846
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3. Kết hợp 2 hàm COVAR và OFFSET để tìm ma trận hiệp phương sai.

Bảng 4.3: Ma trận phương sai và hiệp phương sai

FPT VNM KHP REE

0 1 3 4

FPT 0 64.62475583 3.977666804 14.85067805 43.23627023

V NM 1 3.977666804 38.15982414 0.452877915 6.684072154

KHP 2 14.85067805 0.452877915 40.35580027 41.71650357

REE 3 43.23627023 6.684072154 41.71650357 96.18732785

4.Các hình thức đầu tư vào bốn tài sản với các tỷ trọng khác nhau:

Các danh mục FPT VNM KHP REE

DANH MỤC 1 0.25 0.25 0.25 0.25

DANH MỤC 2 0.3 0.2 0.4 0.1

DANH MỤC 3 0.4 0.1 0.3 0.2

DANH MỤC 4 0.15 0.3 0.1 0.45

DANH MỤC 5 0.17 0.45 0.38 0

DANH MỤC 6 0.3 0 0.7 0

DANH MỤC 7 0.2 0.3 0.15 0.35

DANH MỤC 8 0.5 0.5 0 0

DANH MỤC 9 0 0 0.5 0.5

Giả sử chúng ta đầu tư vào bốn tài sản với số tiền là 100000000 đồng với chiến

lược như chín danh mục liệt kê ở trên. Chúng ta sẽ phân tích lợi ích của chiến

lược nào là tốt nhất cho nhà đầu tư. Khi đầu tư với số tiền là 100000000 đồng

vào các danh mục trên với trọng số như trên thì mỗi tài sản ta sẽ cần số tiền

đầu tư vào là.

Các danh mục FPT VNM KHP REE

DANH MỤC 1 25000000 25000000 25000000 25000000

DANH MỤC 2 30000000 20000000 40000000 10000000

DANH MỤC 3 40000000 10000000 30000000 20000000

DANH MỤC 4 15000000 30000000 10000000 45000000

DANH MỤC 5 17000000 45000000 38000000 0

DANH MỤC 6 30000000 0 70000000 0

DANH MỤC 7 20000000 30000000 15000000 35000000

DANH MỤC 8 50000000 50000000 0 0

DANH MỤC 9 0 0 50000000 50000000
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Khi đó mỗi danh mục có số cổ phiếu mà mỗi tài sản mua được ở kỳ đầu là:

Các danh mục FPT VNM KHP REE

DANH MỤC 1 566893.424 656167.979 3731343.284 2066115.702

DANH MỤC 2 680272.1088 524934.3832 5970149.254 826446.281

DANH MỤC 3 907029.4785 262467.1916 4477611.94 1652892.562

DANH MỤC 4 340136.0544 787401.5748 1492537.313 3719008.264

DANH MỤC 5 385487.5283 1181102.362 5761641.791 0

DANH MỤC 6 680272.1088 0 10447761.19 0

DANH MỤC 7 453514.7392 787401.5748 2238805.97 2892561.983

DANH MỤC 8 1133786.848 1312335.958 0 0

DANH MỤC 9 0 0 7462686.567 4132231.405

Số tiền mỗi tài sản thu về ở kỳ cuối là:

Các danh mục FPT VNM KHP REE

DANH MỤC 1 20748299 73687664 37313432 38223140

DANH MỤC 2 24489795 63044619 59701492 15289256

DANH MỤC 3 32653061 31522309 44776119 30578512

DANH MỤC 4 12244897 94566929 14925373 68801652

DANH MỤC 5 13877551 141850393 56716417 0

DANH MỤC 6 24489795 0 104477611 0

DANH MỤC 7 16326530 94566929 22388059 53512396

DANH MỤC 8 40816326 157611548 0 0

DANH MỤC 9 0 0 74626865 76446280

Lợi nhuận mà các danh mục thu được khi đầu tư là:

DM FPT VNM KHP REE TỔNG LN

DM 1 -4251701 48687664 12313432 13223140 69972535

DM 2 -5510205 43044691 19701492 5289256 62525234

DM 3 -7346939 21522309 14776119 10578512 39530001

DM4 -2755103 64566929 4925373 23801652 90538851

DM 5 -3122449 96850393 18716417 0 112444361

DM6 -5510205 0 34477611 0 28967406

DM 7 -3673470 64566929 7388059 18512396 86793914

DM 8 -9183674 107611548 0 0 98427874

DM 9 0 0 24626865 26446280 51073145
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Ký hiệu DM là danh mục, LN là tổng lợi nhuận. Nhìn kết quả trên ta thấy đầu

tư vào FPT không có lợi so với các cổ phiếu như VNM, KHP, REE ở các danh

mục. Tuy nhiên nhìn trên tổng lợi nhuận thu được của các danh mục chúng ta

thấy được danh mục 5 có lợi nhuận cao hơn các danh mục còn lại, đồng thời cao

hơn số tiền mà đầu tư ban đầu chứng tỏ danh mục 5 là hiệu quả nhất nhưng

không biết độ đo rủi ro thế nào, để thấy được điều này chúng ta sẽ tính thu nhập

trung bình và độ lệch chuẩn của từng danh mục. Sử dụng phần mềm EXCEL

ta thu được kết quả như sau:

DANH MỤC ĐỘ LỆCH CHUẨN TRUNG BÌNH THU NHẬP

DANH MỤC 1 5.368681435 1.945

DANH MỤC 2 5.00741699 1.639

DANH MỤC 3 5.85677126 1.183

DANH MỤC 4 5.480575604 2.6225

DANH MỤC 5 4.308049185 2.6482

DANH MỤC 6 5.641618114 1.026

DANH MỤC 7 5.653000367 2.2315

DANH MỤC 8 5.261651679 2.045

DANH MỤC 9 7.41579624 1.845

Nhìn trên bảng kết quả thu được chúng ta thấy danh mục 5 là hiệu quả

nhất, với độ lệch chuẩn thu được nhỏ nhất và trung bình thu nhập lớn nhất

trong chín danh mục.

Theo lý thuyết markowitz, chúng ta đã xác định được một danh mục thỏa mãn

yêu cầu của nhà đầu tư, đó là xác định tập hợp các danh mục đầu tư hiệu quả

có tỷ suất sinh lời lớn nhất cho mỗi mức độ rủi ro, hoặc rủi ro thấp nhất cho

mỗi mức tỷ suất sinh lợi.

Nhận xét

Kết quả tỷ trọng thu được bằng phương pháp tính trên LINGO 12 xấp xỉ

tỷ trọng của danh mục 5 ở trên. Với cách đầu tư theo danh mục 5 nhận thấy

hiệu quả tốt khi độ đo rủi ro thấp với lợi nhuận cao đó là điều mà một nhà đầu

tư đều mong muốn. Chứng tỏ cho ta thấy rằng phương pháp trên LINGO 12 là

một phương thức rất tối ưu mà nhà đầu tư nên dùng để đầu tư vào thị trường

Việt Nam.

Hai phương pháp trên cuối cùng đưa ra kết quả tối ưu gần giống nhau.

Nhưng nhìn tổng quan sử dụng phần mềm LINGO 12 nhanh hơn vì chỉ

37



Chương 3. Ứng dụng tối ưu hóa danh mục đầu tư tại thị trường chứng
khoán Việt Nam

cần có chương trình thì nó cho ra kết quả tối ưu luôn. Trong khi đó sử

dụng phần mềm EXCEL ta phải lập nhiều danh mục với các trọng số khác

nhau để đi tìm danh mục cho kết quả tối ưu nhất (phương sai nhỏ, lợi nhuận cao).

KẾT LUẬN

Trong khóa luận này em đã trình bày một số nội dung của lý thuyết độ đo

rủi ro nhất quán đa trị, giúp tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán. Thực

thi là bài toán thực tế bằng phần mềm Lingo 12. Nội dung chính của khóa luận

bao gồm:

1. Nhắc lại lý thuyết Markowitz.

2. Trình bày lý thuyết độ đo rủi ro nhất quán cho trường hợp đơn trị và đa trị.

Qua đó áp dụng lý thuyết vào việc đa dạng hóa danh mục đầu tư tối ưu.

3. Sử dụng phần mềm Lingo 12 để tính toán tìm danh mục đầu tư tối ưu cho ví

dụ cụ thể ở thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, do thời gian thực hiện khóa luận không nhiều, luận văn vẫn còn

những sai sót em mong nhận được những góp ý từ thầy cô và bạn bè.
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