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1. Motiváció 

A modern pénzügyben az algoritmikus kereskedés kulcsszerepet játszik. 

Jelenleg a világ főbb tőzsdéin (pl. NYSE, LSE, ...) az algoritmikus alapon 

végrehajtott tranzakciók meghaladják a teljes volumen felét, ezzel több billió 

USD forgalmat lebonyolítva. A nagy pénzügyi cégeknek így a gyors és 

megbízható algoritmusok kifejlesztése fontos területté vált, amelyek lehetővé 

teszik a hatékony nagy-frekvenciás kereskedést (HFT). Matematikai 

modellek és eljárások széles készlete biztosítja a hatékony és profitábilis 

kereskedés igényeit. Azonban a gyors és profitábilis kereskedés egy nehéz 

problémát jelent nagyszámú pénzügyi eszköz figyelembe vétele esetén. 

Egyrészt, a nyereséget könnyen felemészthetik a tranzakciós költségek, 

másrészt pedig egyensúlyt kell találni az algoritmikus komplexitás és a 

futásidő között. Ennélfogva a modern portfólió elmélet egy központi kérdése 

a valósidejű portfólió optimalizáció kardinalitási kényszer jelenléte mellett 

(amely a nem-nulla komponensek számára ad egy felső határt). A “ritkás 

kitöltésű” portfóliók minimalizálják a kereskedési költségeket és 

maximalizálják az eredmények értelmezhetőségét. Ennek fényében a 

disszertáció legfőbb céljai az alábbiak: 

 mean reverting portfóliók optimalizálása új numerikus 

módszerekkel új célfüggvény alapján (a megjósolhatóság helyett a 

profit várható értékének maximalizációja); 

 optimális portfólió kiválasztása az idősor rejtett Markov modell 

alapú modellezésével; 

 tovább javítani az eredményeket a mögöttes modell AR-HMM-re 

történő kiterjesztésével; 

 a bemutatott algoritmusok részletes futásidő elemzése. 

A különböző modellezési megoldások a megfigyelt pénzügyi idősor mögöttes 

karakterisztikáját próbálják megragadni. A modell által identifikált portfólió 

és a predikció alapján a kereskedési algoritmus határozza meg a szükséges 

kereskedési akciót. A disszertációban a másodlagos piaci hatások (mint az 

úgynevezett bid-ask spread) is figyelembe lettek véve, a valós piaci 

körülményekhez igazodva. 

Az új módszerek értékeléséhez egy tesztelő keretrendszert is kidolgoztam egy 

részletes teljesítőképesség analízis elvégzésére. 
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2. Bevezetés 

Ebben a szakaszban az elméleti háttér és annak kihívásai, valamint új 

eredmények kerülnek összefoglalásra. 

2.1. A terület bemutatása és a nyitott kérdései 

A portfólió optimalizálást először Markowitz [27] vizsgálta a diverzifikáció 

kontextusában. Egy portfólióba történő befektetés ugyanis, egyetlen pénzügyi 

eszköz helyett, lehetővé teszi a nyereség optimalizációját különböző célok 

mentén. A modern portfólió elmélet a kockázat minimalizálását és a várható 

haszon maximalizálását tűzi ki célul. A nyilvánvaló kompromisszum mellett, 

ami a kockázat és a profit között áll fenn, a pénzügyi matematikában azt a 

portfóliót is kereshetjük, amely a legjobban megjósolható viselkedésű. Sajnos 

a legjobb kritérium megfogalmazása, és az ez alapján történő portfólió 

optimalizálás komoly kihívást jelent, ami alapján további kutatásokra van 

szükség a területen. 

A hosszú távú átlaghoz való visszatérés a megjósolhatóság egy jó indikátora, 

így az úgynevezett mean reverting portfóliók egy fontos kutatási területté 

váltak (d'Aspremont[11], Fogarasi and Levendovszky[15]). Amennyiben 

feltesszük, hogy az egyes árak egy VAR(1) folyamatot követnek, akkor az 

optimális portfólió kiválasztása leegyszerűsíthető egy általánosított sajátérték 

probléma megoldására. D'Aspremont [11] kutatásaiban kardinalitási kényszer 

mellett kereste az optimális portfóliót a tranzakciós költségek minimalizálása 

végett. Azonban, a kényszeres optimalizációs probléma NP-nehéz 

(Natarjan[31]). Szükség lenne azonban egy általánosabb célfüggvényre is, 

amely értékére hatékonyan jó becslés adható, és közvetlenebb hatással bír az 

elért kereskedési eredményekre. 

Mean reverting portfóliókkal történő kereskedés esetén döntést kell hozni, 

hogy egy adott folyamatot jellemez-e ez a tulajdonság, esetleg Brown 

mozgást követ, vagy éppen mean averting. Mivel ez a tulajdonság akár 

időben is változó lehet, egy általánosabb, időfüggő modellre van szükség. 

A rejtett Markov modellek (HMM) széles körben elterjedtek predikció céljára 

(Durbin et al.[12], Hassan and Nath[18], Jurafsky and Martin[23], Mamon 

and Elliott[25]), azonban a szabad paraméterek meghatározására nem ismert 

hatékony és nagy sebességű algoritmus, amely alkalmas lenne nagy 

frekvenciájú kereskedés (HFT) céljára (Hassan et al.[19]). A HMM 

paramétereinek optimalizációja hagyományosan a Baum-Welch expectation 

maximization (Baum et al.[6]) algoritmussal történik. Sajnos, annak ellenére, 

hogy ez egy számítási szempontból hatékony eljárás, csak lokális 
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optimalizációra képes, ezáltal az eredmény nagyban függ az inicializációtól, 

így az algoritmikus kereskedésre való használathoz szükség van egy 

hatékonyabb módszerre. 

2.2. Az elért eredmények összefoglalása 

A fenti nyitott kérdéseknek megfelelően a disszertáció a következő 

eredményeket tartalmazza. 

Az első téziscsoportban előrecsatolt neurális hálózatok (FFNN) 

felhasználásával készítettem egy gyors approximációs eljárást optimális 

portfóliók kiválasztására. Továbbá, a mean reverting portfóliók 

jósolohatósága helyett bevezettem egy új célfüggvényt, amely a profit 

várható értékét maximalizálja az ilyen típusú portfóliókon az OU folyamatok 

határeloszlásán keresztül. Az OU folyamatok paraméterbecsléséhez több 

különböző eljárás is összehasonlításra került. Az új portfólió identifikációs 

módszerek és a hozzájuk tartozó kereskedési stratégiák numerikus 

szimulációknak lettek alávetve valós pénzügyi idősorokon, ahol 

profitábilisnek bizonyultak. 

A második téziscsoport a Baum-Welch algoritmus limitációit igyekszik 

átlépni. Szimulált lehűtés segítségével sikerült jobb eredményeket elérni, 

majd a sztochasztikus keresés hatékonyságának növelése érdekében 

bemutattam egy hibrid eljárást a HMM tanítására. A komplexitás további 

csökkentése érdekében klaszterezési és dimenzió redukciós (PPCA) 

eljárásokat is alkalmaztam, hogy a keresési tér mérete és dimenziója 

csökkenjen. A HMM alapú predikció különböző valós idősorokon tesztelve 

nyereségesnek bizonyult. 

A lineáris regresszió alapú OU paraméterbecslés (Sipos and 

Levendovszky[1]) helyett egy pontosabb és robosztusabb (például amikor a 

mean reversion mértéke alacsony) eljárásra lenne szükség az algoritmikus 

kereskedés igényeinek kielégítéséhez. A tézisben bemutatott új megközelítés 

megoldást jelent a fenti problémára, és egy olyan, általánosabb modellt ír le, 

amely képes időben változó tulajdonságú idősorok esetén is egy pontos és 

stabil predikciót adni a portfólió jövőbeli árának alakulására. 

A harmadik téziscsoport főbb eredményei a következő területeken születtek: 

(i) a jósolhatóság helyett a profit várható értékének maximalizálása; (ii) az 

OU modellezés helyett autoregresszív HMM (AR-HMM) használata, amely 

tekinthető egy általánosításnak. A teljesítőképesség analízis bizonyította a 

fenti módszerek hatékonyságát, és az ilyen alapú stratégiák jó eredményeket 

értek el. 
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3. Modellek és módszerek 

A disszertációban különböző modellező, analitikus és szimulációs eszközök 

kerültek felhasználásra, amelyet az 1. táblázat foglal össze. 

  

Módszer A disszertációban Tézisek 

Analitikus A jósolhatóság 

maximalizációja 

I.1. 

Modellezés VAR(1) 

OU 

HMM 

AR-HMM 

I. 

I., III. 

II. 

III. 

Algoritmusok FFNN 

SA 

Baum-Welch EM 

PPCA 

Klaszterezés 

I.1. 

I.1-2., II.1., III.2. 

II.1. 

II.3. 

II.2. 

Szimuláció Teljesítőképesség 

analízis 

Minden tézishez 

1. táblázat A disszertációban felhasznált módszerek 

A disszertációban több sztochasztikus modell is bemutatásra kerül, amelyek 

különböző paraméter identifikációs eljárásokat igényelnek: 

 VAR(1): legkisebb négyzetek és maximum likelihood becslések; 

 Ornstein-Uhlenbeck SDE: egyszerű átlag, lineáris regresszió alapú, 

rekurzív, átlagos négyzetes hiba és mintaillesztési paraméterbecslő 

technikák alkalmazása; 

 FFNN: back propagation algoritmus; 

 HMM: Baum-Welch expectation maximization algoritmus, szimulált 

lehűtés és egy új hibrid tanulási eljárás; 

 PPCA: egy iteratív expectation maximization algoritmus; 

 GMM alapú klaszterezés: egy expectation maximization algoritmus; 

 AR-HMM: Baum-Welch expectation maximization algoritmus. 

A kiválasztott modell paramétereinek identifikációja után elvégezhető a 

portfólió optimalizáció, amely a következőkre vezet: 

 egy általánosított sajátérték probléma megoldása; 

 szimulált lehűtés; 

 HMM alapú predikciós eljárások. 
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Mindegyik esetben a cél egy olyan optimális portfólió meghatározása, amely 

maximalizálja egy megadott célfüggvény értékét. Majd az identifikált 

portfólió alapján megadható a megfelelő kereskedési akció. A 

teljesítőképesség analízis során különböző numerikus mérőszámok kerülnek 

kiértékelésre az egyes módszerek által elért eredmények összehasonlítása 

végett (lásd 1. ábra). 

 

1. ábra Számíátsi modell 

A teljesítőképesség analízis és a tézisekben részletezett egyes eljárások  

összehasonlítása céljából az egyes modellek egy szimulációs keretrendszer 

részeként MATLAB-ban kerültek implementálásra. A keretrendszer emellett 

képes valós pénzügyi idősorok kezelésére a profitábilitás vizsgálata céljából. 
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4. Új tudományos eredmények 

4.1 Új eredmények mean reverting portfóliókkal 

I. téziscsoport – optimális mean reverting portfóliókkal való kereskedés 

kardinalitási kényszer alatt: 

Új módszereket dolgoztam ki portfólió optimalizációra, egy a profit 

várható értékét maximalizáló célfüggvény és a hozzá tartozó kereskedési 

algoritmus is bemutatásra került. Az optimalizáció sztochasztikus 

keresési eljárásokkal és előrecsatolt neurális hálózatokkal (FFNN) 

történt. Ezekkel a módszerekkel a korábbiaknál nagyobb nyereség 

érhető el. 

 (Kapcsolódó publikációk: [1]) 

A tézisekben a következő jelölésrendszert alkalmaztam. A pénzügyi eszközök 

árát leíró idősorokat jelölje  1, ,,...,T

t t n ts ss , ahol 
,i ts  a i-edik eszköz ára a t-

edik időpillanatban. Az  1,...,
T

nx xx  portfólió vektorban ix  jelenti az i-

edik eszközből birtokolt mennyiséget. A teljes portfólió árát a t-edik 

időpillanatban ( )p t  jelöli, és a következőképpen határozhatjuk meg: 

 
,

1

( )
n

T

t i i t

i

p t x s


 x s .  (0.1) 

A cél egy olyan 
optx  optimális portfólió megadása, amely maximalizál egy 

előre meghatározott célfüggvényt, úgy, mint a várható nyereség. Az 

optimalizálás kardinalitási kényszer mellett történik, amely alapján 
optx  

vektorban a nem nulla elemek száma nem haladhat meg egy l számot. Az 

optimális porfólió meghatározásánál abból indulunk ki, hogy a porfólió ára, 

( )p t , az úgynevezett mean reverting tulajdonsággal rendelkezik, azaz a 

hosszútávú átlaghoz történő visszatérés tendenciáját mutatja, azaz egy 

Ornstein-Uhlenbeck (OU) folyamatot (Ornstein and Uhlenbeck[32]) követ. 

Ez egy gyakori feltételezés a kereskedésben (Fama and French[13], 

Manzan[26], Ornstein and Uhlenbeck[32], Poterba and Summers[33]), mivel 

az egyes eszközök lineáris kombinációja egy megjósolhatóbb sztochasztikát 

követ (lásd 2. ábra). 

Az OU folyamatokat a következő sztochasztikus differenciál egyenlet írja le 

(Ornstein and Uhlenbeck[32]): 

    ( ) ( )dp t p t dt dW t     ,   (0.2) 
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ahol W(t) egy Wiener folyamat (Doob[39]), 0   koefficiens, μ a hosszú 

távú átlag és 0   volatilitás konstansok. Az egyenlet megoldható az Itō-

Doeblin formulával (Itō[21]), ami alapján  

        0 1t tp t t p e e      E . 

 

2. ábra Az egyes idősorok rosszul jósolhatóak, amíg a lineáris 

kombinációjuk OU folyamatot követ 

A θ parameter meghatározza az átlaghoz való konvergencia sebességét, és 

fordítottan arányos a bizonytalansággal a fenti eloszlás aszimptotikus 

szórásán keresztül. 

I.1. Javítottam a korábbi optimalizációs eljárások teljesítményét 

előrecsatolt neurális hálózatok (FFNN) és szimulált lehűtés (SA) 

összekapcsolásával. 

Ebben a módszerben a tanított FFNN hálózatok kimenete szolgált a szimulált 

lehűtés kiindulópontjaként. 

Az optimális porfólió vektor meghatározásához a VAR(1) mátrixok alapján 

használhatunk FFNN hálózatokat, mivel azok 2L -ben univerzális 

reprezentációs képességgel rendelkeznek (Cybenko[9]). Továbbá, egy véges 
    , , 1,...,
K

k k k K  z d  tanulóhalmaz alapján képesek tanulni és 

általánosítani az úgynevezett back propagation algoritmus segítségével 

(Hagan and Menhaj[16]). Tehát az optimális portfólió kiválasztásának 

problémája felfogható a mögöttes VAR(1) folyamatban meghatározott A, G 

és K mátrixokhoz történő x optimális, ritkás kitöltésű, portfólió 

hozzárendelésnek. Az FFNN bemeneti vektorát a mátrixok kiegyenesítésével, 

azaz  , ,z A G K  írhatjuk le, meg a kimeneti vektor x kielégíti a 

 card lx  kényszert. Így kimerítő kereséssel konstruálható egy 
 K

  

tanulóhalmaz, amely lépéseit a következő ábra (3. ábra) foglal össze. 
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3. ábra Portfólió optimalizáció FFNN használatával 

A neurális háló három rejtett rétegből állt, ami az univerzális approximációs 

tétel (Cybenko[9]) alapján bármely N -beli folytonos függvény 

approximációjára képes. 

Azonban a jósolhatóság maximalizálása helyett be lehet vezetni egy, a 

kereskedési eredményekre közvetlenebb hatással bíró, általánosabb 

célfüggvényt is. 

I.2. Az előrejósolhatóság helyett a várható értékben maximális profit 

alapján választottam ki az optimális portfóliót, ezzel jobb kereskedési 

eredményeket elérve. 

Az optimalizációs probléma a következőképpen írható fel: 

 

 

         

   

opt

0 0

0
0

 arg maxΨ

Ψ  max   0  max ( ) 0

max 0  

t t

t T

t

E p t p t p

p e 



 

 







    

  

x

x x

x

x s

. (0.3) 

Amennyiben az elérhető 
fr  kockázatmentes kamatot is figyelembe vesszük, 

akkor a portfólió jövőbeli árának diszkontálásával egy új célfüggvény adható. 

Így a várható érték helyére annak annak a nettó jelenértékét helyettesítve a 

következőt kapjuk: 

  
  

 
0

Ψ  max   0
(1 )tt

f

E p t
p

r




 


x ,  (0.4) 
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ahol az optimális t 

 
     

 

0 ln 11
ln

ln 1

f

f

p r
t

r

 

 

   
 
 
 

.  (0.5) 

Az  (0.3) vagy (0.4) formulák felhasználásával a portfólió optimalizálást a 

következő kényszeres optimalizációs probléma írja le: 

    opt  argmaxΨ ,card l 
x

x x x . (0.6) 

Azonban (0.6) nem rendelkezik ismert analitikus megoldással, így 

sztochasztikus keresési eljárásokkal határoztam meg az optimális megoldást. 

I.3. Az optimális portfólióval történő kereskedésre megadtam egy új 

algoritmust. 

A javasolt kereskedési algoritmusban a kereskedés egy két állapottal 

rendelkező térben írható le, ahol vagy egy portfóliót vagy készpénzt 

birtokolhatunk. A két állapot közötti átmenet csak az esetleg birtokolt és a 

jelenlegi optimális portfólió kiértékelésétől függ (0.3) vagy (0.4) alapján. A 

kereskedési algoritmust formálisan a 4. ábra mutatja be. 

A pozitív értékek profitábilis portfólióra utalnak, amíg a negítv értékekkel 

rendelkező portfóliók várhatóan veszteségesek lesznek. Ez alapján az ügynök 

csak pozitív célfüggvényű portfóliót vesz, illetve tart. Amennyiben egy új 

x_opt portfólió szintén pozitív, és a jelenlegi x-nél magasabb értékkel 

rendelkezik, akkor a magasabb várakozások alapján a két portfólió 

elcserélhető egymással. Ez a megközelítés elsüllyedt költségként kezeli a 

jelenleg birtokolt portfóliót, és csak a jövőbeli elvárásokat veszi figyelembe, 

így nem kell feladni a legjobb lehetőséget, egy kevésébé ígéretes portfólióért 

cserébe. 

 

Fig. 4. Trading algorithm 
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Teljesítmény analízis 

A különböző eljárások valós pénzügyi idősorokon történő összehasonlítása 

céljából egy teszt keretrendszer készült. A függelék tartalmaz további 

részleteket a felhasznált idősorokról, és az elemzésben használt 

mérőszámokról. 

Az adott idősoron a U.S. SWAP csökkenő tendenciát mutatott egy egyszerű 

vásárlás és tartás stratégia felhasználásával (-12.11%). Ahogy 

oszlopdiagrammon (5. ábra) látható, a bemutatott új eljárások felülmúlják ezt 

a tendenciát, az FFNN segítéségvel éves szinten 13.49% profitot realizált a 

kereskedési stratégia. 

A vizsgált időszakban az S&P 500 részvényárak 12.03%-al emelkedtek, amíg 

a λ maximalizálása 33.40%, és a várható profit maximalizálása (az első 

kereskedési stratégiával) 53.55% éves profitot eredményezett. Ezzel 

szemben, a hosszú távú átlag elérése előtt eladni a portfóliókat rossz 

stratégiának bizonyult (5. ábra). 

 

5. ábra Kereskedési eredmények mean reverting portfóliókkal 

A FOREX adatok enyhe emelkedést mutattak ebben az intervallumbn 

(1.52%), amíg a bemutatott módszerek 21.66% profitot tudtak elérni (5. 

ábra). 

Ahogy látható, az új portfólió optimalizációs eljárások eredményei 

felülmúlják azokat, amelyek a jósolhatóságot maximalizálták 

(d'Aspremont[11]) a kereskedési algoritmussal, amelyet (Fogarasi and 

Levendovszky[14]) mutat be. Emellett, az FFNN hálózatok alkalmazása 

tovább növelte a teljesítményt. 
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4.2 A HMM alapú kereskedéssel kapcsolatos új eredmények 

II. téziscsoport: növeltem a predikció alapú algoritmikus kereskedés 

hatékonyságát az idősorokra történő rejtett Markov modell (HMM) 

illesztéssel. 

(Kapcsolódó publikációk: [4]) 

A HMM-ek alkalmazása elterjedt különböző területeken, azonban most 

pénzügyi idősorok jövőbeli értékeinek predikciójára alkalmazzuk őket. A 

HMM alapján történő kereskedés számítási modellt a 6. ábra mutatja be. 

Amennyiben a megfigyeléseket egy  1 2, ,...,t Mo k k k  diszkrét halmaz 

alapján kezeljük, akkor az egyes lehetséges megfigyelések valószínűségét az 

egyes állapotokban a NxMB  valószínűségi mátrix írja le. A diszkrét esetben 

 , ,  π A B  leírja a HMM-et, ahol Nπ  jelöli az egyes kiinduló állapotok 

valószínűségét, amíg A  mátrix mutatja az állapotátmeneti valószínűségeket. 

Amikor a megfigyelhető to  kimenet folytonos értékeket vehet fel, akkor a 

mátrix helyett sűrűségfüggvényekkel lehet az egyes állapotokat jellemezni. 

Erre a célra többváltozós, súlyozott Gauss-i modelleket (Dasgupta[10]) 

alkalmazhatunk, ahol az egyes sűrűségfüggvények M független Gauss-i 

eloszlás súlyozott összegeként áll elő W súlymátrix alapján: 

   
1

| ( )
M

t j jk jk t

k

P o q t q w b o


  , ahol    ,jk t jk jkb o N μ Σ  és ( )q t  a rejtett 

állapot a t-edik időpillanatban. Tehát a folytonos esetben a HMM-et az alábbi 

modell írja le:  

  , , , ,  π A W μ Σ . (0.7) 

A modell paramétereinek becslése (tanulás) kulcsfontosságú a HFT-hez 

történő predikció során. A tanulás során a modell likelihoodja (illetve a kis 

nagyságrendek miatt, a gyakorlatban ennek a logaritmusa) kerül 

maximalizálásra az elérhető megfigyelések alapján (Rabiner and Juang[34]): 

  arg max |
opt

P


  X , (0.8) 

ahol X a tanulóhalmaz. A fenti optimalizációs probléma többféleképpen is 

megoldható, azonban nem ismert számításigény szempontjából hatékony 

algoritmus a globális optimum megtalálására. 
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6. ábra Számítási modell – HMM alapú kereskedés 

A Baum-Welch expectation maximization (BW EM) algoritmus (Baum et 

al.[6]) egy iteratív eljárás az (0.7)-beli modellparaméterek frissítésére egy 

tetszőleges kiinduló pontból kezdve, amíg a modell likelihood egy bizonyos 

értékhez nem konvergál. Iteratív eljárásként, ami a dinamikus 

programozással hatékonyan implementálható forward-backward algoritmust 

használja (Rabiner[35]), relatív gyorsan végrehajtható. Ezzel szemben lokális 

optimalizációról van szó, így a végső megoldás erősen függ a kiinudló 

ponttól. 

II.1. A Baum-Welch algoritmus és a szimulált lehűtés összekapcsolásával 

egy gyors és hatékony hibrid algoritmust adtam a modellparaméterek 

globális optimumának gyorsabb meghatározására. 

A módszer kidolgozását motiválta, hogy nincs analitikus megoldás a 

globálisan optimális modellparaméterek megadására, és a BW algoritmus 

csak a lokális szélsőértéket tudja megtalálni. 

Szimulált lehűtés (Kirkpatrick et al.[24]) is alkalmazható a probléma 

megoldására, jelen kontextusban az adott modell log-likelihoodja az energia 

függvény. Sajnos azonban ennek a módszernek a konvergencia sebessége 

lassú a keresési tér dimenzióinak nagy száma miatt. A lépésszám 

korlátozásával a futásidő egy megadott ablakba szorítható, így biztosítva a 

valósidejűséget. 

Ezek alapján a cél a BW és az SA algoritmusok összekapcsolása. Az új 

algoritmus működési elve a következő: tetszőleges kiindulóhelyzetből 

elindítani az SA-t, és egy lépést végrehajtani. Ekkor a BW algoritmus 

alkalmazása az adott állapot körüli lokális szélsőértéket gyorsan meg tudja 
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találni, majd ebből az állapotból folytathatjuk az SA algoritmust, és így 

tovább. A ciklust egy megadott lépésszámig ismételhetjük (lásd 7. ábra). 

 

7. ábra Optimalizáció a hibrid algoritmussal 

Ilyen módon jó minőségű megoldások állhatnak elő relatív rövid idő alatt, ez 

a megközelítés kereskedési szempontból megbízhatóbb eredményeket nyújt, 

amelyek kevésbé függenek a kiinduló ponttól, mint a BW esetén. 

II.2. A számításigény további csökkentése céljából a tanulási fázist 

kiegészítettem egy klaszterezési algoritmussal. 

A modell likelihoodjának optimalizálása   teljes terében minden 

megfigyelés alapján számításigény szempontjából költséges folyamat. 

Azonban, amennyiben a megfigyelésekből halmazokat alkotunk, majd az 

egyes rejtett állapotokhoz hozzárendeljük őket, akkor az egyes 

sűrűségfüggvények külön-külön becsülhetőek, ezzel csökkentve a 

komplexitást. 

Korábbi eredmények a klaszterezési algoritmusok HMM tanulás terén történő 

alkalmazása kapcsán biztatóak a beszédfelismerés területén (Rabiner[35]), 

azonban a pénzügyi idősorokon történő alkalmazás szerényebb eredményeket 

mutatott (Idvall and Jonsson[20]). 

Rabiner algoritmusának a fő hátulütője, hogy külön tartalmaz egy lineáris 

kalszterezési és külön egy nemlineáris GMM illesztési lépést minden rejtett 

állapotra. Ez motiválta a következő algoritmus definiálását (lásd 8. ábra): 

1. Illesszünk egy GMM-et a tanulóhalmaz minden pontjára. 

2. Rendeljük hozzá az egyes komponensekhez az egyes rejtett 

állapotokat. 
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3. Az állapotátmeneti mátrix és a kezdeti eloszlás vektor ezután 

meghatározható a relatív gyakoriságok alapján (a 

sűrűségfüggvényeket pedig már az első lépés megadta). 

Az algoritmus továbbfejleszthető, ha az egyes pontok mellé a következő 

időpillanatban felvett értéket is kapcsoljuk, mert az egyes, amúgy hasonló 

eloszlású, pontok különbözhetnek ilyen szempontból. 

 

8. ábra GMM alapú klaszterezés és az egyes rejtett állapotok közötti 

állapotátmenetek 

II.3. Felhasználtam a PPCA dimenzió redukciós eljárást további 

gyorsítás és a túltanulás megelőzése érdekében. 

A PPCA az ismert dimenzió redukciós eljárás, a főkomponens analízis (PCA) 

(Jolliffe[22]) egy változata, amely megfelelő sűrűségfüggvény becsléssel 

rendelkezik (Tipping and Bishop[36]). A PPCA modellt a következő 

feltételes valószínűségi eloszlás írja le:  2,~ N Wx +μ Ir | x , ahol a 

látens változók eloszlása konvenció szerint  0,~ N Ix , így a 

megfigyelések eloszlására  2,~ TN μ WW Ir  adódik. 

Zárt alakú megoldás hiányában egy iteratív expectation-maximization 

algoritmus alkalmazható a modell paramétereinek maximum-likelihood 

becslésének kiszámítására (Tipping and Bishop[36]). 
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Az adatpontok egy alacsonyabb dimenziós térbe történő transzformációja egy 

előfeldolgozási lépésként a HMM-ek esetében a következő előnyökkel jár: 

 az alacsonyabb dimenziós térben történő optimalizáció 

számottevően kevesebb számítási időt igényel, így magasabb 

frekvenciájú kereskedés, vagy több eszköz bevonása is lehetségessé 

válik; 

 a túltanulás elkerülése végett szabályozható a modell szabadsági 

foka. 

Teljesítőképesség analízis 

A teljesítőképesség hasonló módon került elemzésre, mint az előző esetben. 

Az oszlopdiagramon (9. ábra) látható, hogy a U.S. SWAP esetén minden 

bemutatott módszer felülmúlta a piaci tendenciákat (-39.27%), és az SA 

segítségével tanított folytonos HMM 108.52%-os éves profitban zárt. 

FOREX esetén a módszereink akár 26.62%-os profitot is elértek. 

Látható, hogy az új HMM optimalizációs eljárások teljesítménye meghaladja 

a hagyományos EM algoritmusokét a legtöbb esetben, amíg a hibrid eljárás 

egy nagyságrenddel gyorsítja fel a konvergencia sebességét. 

Ahogy az ábra mutatja, a klaszterezési és dimenzió redukciós eljárások 

szintén profitábilisnek bizonyultak a vizsgált idősorokon, felülmúlva az 

egyenletes portfóliót. A numerikus eredmények azt mutatják, hogy a PPCA 

használata jótékony hatással van a klaszterezés esetén (CLUST), és kevésbé 

profitábilis a kiterjesztett verzió használata esetén (CLUST (2)). 

 

9. ábra Kereskedési eredmények – HMM 
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Összehasonlítva az eredményeket az előfeldolgozás nélkül kapottakkal, a 

realizált nyereség mértéke összemérhető, akár évi 138.28%-ot is elérve 

SWAP-on. Az előfeldolgozás alkalmazása viszont egy nagyságrendnyi 

gyorsulást eredményezett a korábbi módszerekhez képest. 

4.3 AR-HMM alapú kereskedéssel és a GPGPU 

implementációval kapcsolatos új eredmények 

III. téziscsoport: általánosítottam a mean reversion alapú kereskedést az 

OU egyenletről egy általánosabb autoregresszív HMM (AR-HMM) alapú 

modellezésre, amely egy speciáls esete az OU folyamat. Ilyen módon p(t) 

sztochasztikus természete jobban modellezhető. Emellett bemutattam új 

paraméterbecslő eljárásokat és a hozzá tartozó célfüggvényt is. 

(Kapcsolódó publikációk: [2, 3]) 

A HMM-ek képesek az eloszlások egy nagy csoportjának modellezésére, 

amennyiben elég szabadsági fokkal rendelkeznek (a rejtett állapotok számán 

keresztül). Továbbá, az AR-HMM képes a rövid- és a hosszútávú tendenciák 

modellezésére is, a rejtett állapotok Markov lánca és a megfigyelések közötti 

statisztikai függőségek által (Berchtold[7]). A hagyományos HMM 

feltételezéssel ellentétben ebben az esetben a megfigyelések feltételesen nem 

függetlenek egymástól (Murphy[30]). Amennyiben a kimenetet folytonos 

változóként kezeljük, ebben az esetben egy egyváltozós Gauss-i 

sűrűségfüggvénnyel írhatjuk le. Így egy megfigyelésnek a valószínűségét a 

következő feltételes valószínűség adja meg: 

          1 , , 1 ,t j j jP p t p t q j N p t p t        . (0.9) 

Másképpen foglamazva, a megfigyelés függ a rejtett állapot mellett az előző 

megfigyeléstől is egy autoregresszív tagon keresztül. 

Az új megközelítés áthidalhatja azokat a problémákat, amelyek abból 

származtak, hogy az OU folyamatok nem képesek időben változó 

karakterisztikájú folyamatokat leírni. Amellett, hogy egy általánosabb 

modellről van szó, pontosabb és megbízhatóbb becslésekkel szolgál a 

portfólió árának jövőbeli alakulásával kapcsolatban. 

Valósidejű GPGPU implementáció 

Az elért profit mellett, az ehhez szükséges számítási idő is egy fontos kérdés 

valós környezetekben az egyes eljárások összehasonlításakor. A gyors 

kereskedés elérésére irányuló algoritmikus megközelítések mellett, egy 
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masszívan párhuzamos architektúrán történő szoftver implementáció is 

biztosíthatja a valósidejűséget a futásidő csökkentése által. Ez megnyitja az 

utat egy magasabb frekvenciájú kereskedés előtt, illetve több eszköz 

bevonása is lehetővé válik. Mindemellett egy mélyebb elemzést tesz lehetővé 

jobb minőségű eredményeket adva. 

A bemutatott eljárások és algoritmusok (lineáris algebra műveletek, szimulált 

lehűtés, vagy a forward-backward algoritmus) természetükből fakadóan 

alkalmasak párhuzamos implementációra és nem igényelnek sok adatátvitelt 

a be- és kimeneti változóikhoz. Ezek az algoritmikus tulajdonságok teszik 

lehetővé a hatékony GPGPU implementációt. 

A GPU-k általános célú felhasználása (GPGPU) a masszívan párhuzamos 

architektúrát használja tetszőleges numerikus problémák megoldására 

(Nvidia[8]). A másodpercenként elvégezhető lebegőpontos műveletek 

számában, amely az elsődleges hardver mérőszám a tudományos vagy 

mérnöki számításokban, a GPU-k felülmúlják a hagyományos CPU-kat. 

A GPU-k ezenfelül hatékonyság szempontjából is jobbak, az egy műveletre 

eső energiafelhasználása alacsonyabb a CPU-nál, így ez is döntő lehet, 

amennyiben az energia is szempont. 

A téziscsoport második részeként a fenti módszerek GPGPU-ra történő 

párhuzamos implementációja kerül bemutatásra, amely hozzájárul az 

eredmények gyakorlatban történő alkalmazásához. 

III.1. Megmutattam, hogy az AR-HMM tekinthető az Ornstein-

Uhlenbeck SDE és a Brown mozgás időfüggő általánosításának. 

Az OU folyamat (0.2) alapján felírható a következő valószínűségi modell 

(Gillespie[40]): 
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.   (0.10) 

A fenti egyenlet ugyanolyan alakban írja le az OU folyamatot, mint a (0.9), 

amely az AR-HMM-hez tartozó megfigyelések feltételes valószínűségét írja 

le. A következő hozzárendeléssel 
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tekinthetjük az egyállapotú AR-HMM-et megegyezőnek az OU folyamattal. 

Sőt, ez a mean reverting mellett mean averting folyamat is lehet. Továbbá  

0   esetén az (0.2) egy Brown mozgást eredményez, akár lineáris drifttel. 

Ezek alapján egy egyállapotú AR-HMM az OU és BM folyamatok 

általánosításának tekinthető. Több állapot bevonása pedig további flexibilitást 

eredményez a portfólió ár-eloszlás modellezésekor, és tudja kezelni azokat az 

eseteket is, amikor a folyamat különböző modellek által vezérelt különböző 

időintervallumokban (melyeket gyakran rezsimnek hívnak (Hamilton and 

Susmel[17])). 

III.2. Az I.2.-ben bevezetett várható profitot maximalizáló célfüggvényt 

kiterjesztettem AR-HMM esetére is, és általánosítottam a másodlagos 

piaci hatások figyelmbe vételére is. 

Hasonlóan (0.3)-hoz, a célfüggvény felírható a következő alakban: 

       
0

Ψ  max   0
t

E p t p


 x ,  (0.12) 

de ebben az esetben       1
T

tE p t E p t  φ μ γ  és 
1

T

t tγ A γ  

rekurzívan van megadva, ahol      00 0 TE p p  x s  és 

 ( )j

t tP q j γ X . 

Először az AR-HMM modell paramétereinek identifikációjára van szükség a 

megfigyelt idősor alapján, aztán, új megközelítésként, optimalizáljuk a 

prediktált várható profitot. 

Az úgynevezett bid-ask spread, azaz a vételi és az eladási ár közötti 

különbség egyszerűen belevehető a modellbe, amennyiben a jelenlegi és a 

jövőbeli árakat a megfelelő módon vesszük figyelembe. 

III.3. A III.2.-ben bemutatott célfüggvényt tovább általánosítottam, hogy 

a profit várható értéke helyett a portfólió teljes eloszlásfüggvényét meg 

lehessen becsülni. 

Először definiáljuk a portfólió jövőbeli áraának az alsó határát, amelyet egy 

  valószínűség erejéig biztosan meghalad: 

       :t P p t t    . (0.13) 

Ezután ezt maximalizálva a célfüggvény az alábbi formában fejezhető ki: 
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0

max 0 , 0 0
t

t p E p t p


    x . (0.14) 

A kardinalitási kényszert is figyelembe véve, a portfólió optimalizáció ismét 

egy kényszeres optimalizálásként írható fel: 

    argmax ,opt card l  
x

x x x . (0.15) 

Ez a célfüggvény előnyösebb lehet a befektető számára, mint az egyszerű 

jósolhatóság vagy várható profit maximalizálására (I.2.) épülő megoldás, 

azonban ismert analitikus megoldás zárt alakban, ahogy a maximális 

jósolhatóság visszavezethető egy általánosított sajátérték problémára. 

Ennélfogva  t  meghatározásához az AR-HMM identifikációját követően, 

új megközelítésként, kiszámoljuk a predikció komplementer 

eloszlásfüggvényét Monte Carlo módszerek segítségével, amit a GPGPU 

számítási kapacitása tesz lehetővé. 

Az   paraméteren keresztül a befektető meghatározhatja a kockázatvállalás 

mértékét. Látható, hogy 0.5   egy bátrabb, míg 0.5   egy óvatosabb 

stratégiát eredményez. A bid-ask spread hasonlóan vehető figyelembe, mint a 

III.2.-ben. 

III.4. A III. téziscsoport eljárásait megvalósítottam a GPGPU által 

biztosított masszívan párhuzamos architektúrán, így jobb portfóliók 

határozhatóak meg kevesebb idő alatt, mely lehetővé teszi a HFT 

használatát és profitábilisabb kereskedést eredményez. 

A bemutatott eljárások granularitás szempontjából kétféle módon 

párhuzamosíthatóak: 

 Magas szintű párhuzamosítás: a soros SA-val ellentétben, ahol 

minden futás egy adott kiindulási pontból történik, ebben az esetben 

a párhuzamos SA több különböző pontból fut egyidőben, azaz az 

AR-HMM paraméterek illesztése az egyes térrészekben 

párhuzamosan történik. 

 Finomszemű párhuzamosítás: az SA minden lépésében (i) az AR-

HMM identifikáció párhuzamosítható az egyes rejtett állapotok 

mentén, és (ii) a célfüggvény Monte Carlo szimulációkon keresztül 

történő kiértékelése a farokeloszlás meghatározására is 

párhuzamosan elvégezhető. 
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Teljesítőképesség analízis 

AR-HMM alapú OU paraméterbecslés 

A III.1. tézis alpaján egy egyállapotú AR-HMM tekinthető az OU folyamat 

általánosításának, így alkalmas OU paraméterek becslésére is. A hosszú távú 

átlag (μ) becslése alapvető fontosságú mean reverting portfóliókkal történő 

kereskedés esetén. A különböző módszerekkel (Sipos and Levendovszky[1], 

Fogarasi and Levendovszky[14]) történő összehasonlítás kedvéért 

mesterségesen generált idősorokon történt a tesztelés. 

Ahogy a 10. ábrán látható, az újonnan javasolt megoldás az OU paraméterek 

identifikációjára adja a legpontosabb becslést, hiba szempontjából egy 

nagyságrenddel megjavítva a korábbi eljárásokat. 

Kereskedési eredmények 

FOREX idősorokon történő teszteléshez a MetaTrader® 5 platformot 

használtuk, amely egy valós környezetbe helyezi a kereskedést a másodlagos 

piaci hatások figyelembevételével, úgy, mint a bid-ask spread. A szimulációk 

során 10-szeres tőkeáttétet alkalmaztunk. 

 

10. ábra Az egyes hosszú távú átlagot becslő módszerek összehasonlítása 

A vizsgált periódusban a FOREX sorok enyhén csökkenő tendenciát 

mutattak, egy egyenletesen súlyozott portfólió -2.24%-ot eredményezett 

volna. Abban az esetben, amikor hosszabb időablakot használtunk, a 

kereskedés, minden másodlagos hatást is figyelembe véve, évi 144.10%-os 

profitot eredményezett. Meg kell viszont jegyezni, hogy nagyobb 

adatmennyiséget felhasználva az AR-HMM tanulási folyamata jelentősebb 

hosszabb időigénnyel bír. 
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11. ábra AR-HMM kereskedési eredmények FOREX idősoron 

Ahogy a 11. ábrán látszik, ez a stratégia nem csak profit szempontjából volt 

kedvező, de az egyenleg majdnem monoton növekedést mutatot, jelentősebb 

visszaesések nélkül. 

GPGPU implementáció 

Ebben a szakaszban a futási idő analízis kerül bemutatásra, alátámasztva, 

hogy a GPGPU alapú implementációk kedvezőbbek a hagyományosaknál 

futási idő szempontjából. Ezáltal több eszköz bevonható a kereskedésbe, 

vagy nagyobb frekvencián történhet. A numerikus szimulációk mindkét 

platformon egyforma időablakokba voltak kényszerítve. Mindemelett, az 

alacsonyabb energiafelhasználás által csökkennek a fenntartási költségek és 

környezetbarátabbá válik az algoritmikus kereskedés. 

A 12. ábra mutatja be a 15 perces és a napi felbontású FOREX idősoron elért 

eredményeket. Látható, hogy minden esetben nyereséggel zárult a 

kereskedés. 15 perces felbontás esetén a GPGPU implementáció 2.7% 

profitot ért el, amíg a CPU 0.1%-os veszteségben zárt egy 3 napos 

intervallumban (a profit éves szinten történő megadása félrevezető lehet nagy 

frekvenciás kereskedés esetén). Napi árakon kicsit szerényebb az eredmény, 

de itt is a GPGPU 22.3%-os évi profitja felülmúlta a CPU 3.1%-os 

veszteségét. 

 

 

12. ábra Kereskedési eredmények FOREX idősorokon 
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A kísérletek egy második generációs Intel i7 CPU-n és egy NVIDIA GeForce 

GTX 570 GPU-n futottak. A 13. ábra mutatja be a sebességbeli gyorsulást a 

soros implementációhoz képest, ami a két futásidő hányadosa. 

Személtetve a különbséget a CPU és a GPGPU között, az M15-ös 

szimulációkban a portfólió optimalizáció átlagosan 478 ms-t vet igénybe, ami 

hozzávetőleg 10 percet jelent CPU-n, ezáltal használhatatlanná téve ilyen 

időskálán. 

 

13. ábra A soros verzióhoz képesti gyorsulás 

 

5. Konklúzió és alkalmazási területek 

A tézisekben új algoritmusokat mutattam be modell paraméter becslés, 

pénzügyi idősorok jövőbeli árának predikciója és kardinalitási kényszer 

melletti portfólió optimalizáció céljára. Az optimális portfólió kiválasztásánál 

a profit várható értékének maximalizálása volt a célfüggvény. 

A 2. táblázat összefoglalja a profitokat, amelyet az egyes idősorokon a 

hagyományos, illetve az újonnan bemutatott módszerek elértek. A javasolt 

kereskedési stratégiák nyereségesnek bizonyultak valós idősorokon, a bid-ask 

spread jelenléte mellett is. A teljesítőképesség analízis megmutatta, hogy az 

új paraméter identifikációs eljárások és célfüggvények növelik a kereskedés 

hatékonyságát és a profitot a korábbi eljárásokhoz képest. Az algoritmikus 

megközelítések mellett (pl. klaszterezés és PPCA, hibrid tanulási algoritmus 

HMM esetén) az implementációs oldal (GPGPU használata) is jelentősen 

felgyorsíthatja a kereskedést lehetővé téve a nagy frekvenciájú kereskedési 

alkalmazásokat is. Következésképpen, a fenti módszerekkel az algoritmikus 

kereskedés teljesítményét javítottam. 
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 FOREX SWAP S&P500 

I. 

téziscsoport 

(MR) 

Hagyományos 104,86% 96,57% 133,40% 

Új 
121,66% 113,49% 153,55% 

II. 

téziscsoport 

(HMM) 

Hagyományos 124,47% 135,65% - 

II.1. 126,62% 208,52% - 

II.2. II.3. 122,49% 238,28% - 

III. 

téziscsoport 

(AR-

HMM) 

Hagyományos 193,02% - 85,73% 

Új 
244,10% - 110,15% 

2. táblázat Az új módszerekkel elért profit összehasonlítása a hagyományos 

módszerekkel 

Amíg a bemutatott eredmények elsősorban az algoritmikus kereskedése 

összpontosultak, az egyes modell paraméter identifikációs eljárások más 

jellegű idősorok modellezésére és predikciójára is alkalmasak. Például a 

HMM-eket elterjedten alkalmazzák a beszédfelismerés és –szintézis vagy a 

bioinformatika (pl. DNS minta felismerés, fehérje térszerkezetek) területén. 

Mivel az algoritmikus kereskedés volumen szempontjából tekinthető a 

modern pénzügy gerincének, ezáltal az új módszerek hozzájárultak a 

pénzügyi folyamatok megbízhatóságának növeléséhez, előnyösek a gazdaság 

és a társadalom számára egyaránt. 
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Függelék 

Az egyes téziscsoportokban bemutatott teljesítőképesség analízisek során a numerikus 

eredmények a következő idősorokon születtek: (i) Az S&P 500-ban szereplő 500 részvény napi 

záróárfolyama (2010 július – 2011 július között) (Yahoo[38]) – I. és III. téziscsoport; (ii) Napi 
felbontású U.S. SWAP rates (Morgan Stanley[29]) – I. téziscsoport: 1998, II. téziscsoport: 2008 

augusztus és 2010 augusztus között; (iii) Napi felbontású FOREX idősorok (EUR/USD, 
GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF, USD/CAD) (Metatrader[28]) – I. téziscsoport: 

2005 október és 2006 szeptember közötti középárfolyamok, II. téziscsoport: 2009 december és 

2011 december közötti középárfolyamok, III. téziscsoport: vételi és eladási árak 2013-ból. 

Az eredmények összehasonlítása céljából a következő mérőszámok kerültek meghatározásra 

minden szimuláció esetén: (i) minimális érték 
min

0

0

1
min

t
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G c

c  

 ; (ii) végső eredmény 
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 ; 

(iii) maximális érték 
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 ; (iv) átlagos érték 
1

0

1 1 T

avg t

t

G c

c T 

  , ahol tc
 jelöli a birtokolt 

készpénz és portfólió piaci árának összegét t időpillanatban, amíg 0c  a kezdeti tőke (minden 

esetben $10,000). A kardinalitási kényszer 3 volt minden tranzakció esetén. 


