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Enkele eigenschappen van de kritieke-lijn~nethode van Markowitz

1. Inleiding

De kritieke-lijn-methode van Markowitz is ontwikkeld ten behoeve van het vol-

gende beleggingsprobleem. Een belegger wenst een hoeveelheid geldt (- b) te

beleggen en kan hiertoe kiezen uit n verschillende fondsen. In fonds j belegt

hij xj gulden, xj reëel, ~ 0. Zijn portefeuille wordt dan voorgesteld door de

vector

(1.1) X' - (xl,...,xn) ,

waarbij geldt:

n
(1.2) E xj - b.

j-1

De jaarlijkse opbrengst van een portefeuille X is een stochastische grootheid

(1. 3) r( X)

met verwachting

(1.4) ~ r(X) - u(X)

en variantie

(1.5) a2(r(X)) - a2(X).

Aan de vectoren X, waaruit men kan kiezen, kunnen naast (1.2) en X~ 0, verde-
re beperkende voorwaarden zijn opgelegd. De verzameling van toegelaten porte-

feuilles wordt aangegeven met~.

Een toegelaten portefeuille }{ heet efficiënt (is Pareto-optimaal), wanneer er

a) geen toegelaten portefeuille bestaat met een grotere of gelijke verwachting

en een kleinere variantie, en
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b) geen toegelaten portefeuille bestaat met een kleinere of gelijke variantie

en een grotere verwachting.
Dit betekent dat een portefeuille X- X dan en slechts dan efficiënt is, wan-

neer X een oplossing is van zowel

min{o2(X) ~N(X) ~ u(X) n X E~} ,

X -

max{u(X) ~ o2(X) ~ a2(X) n X E~} .
X -

Stel dat de verzameling ~ gedefinieerd wordt door

( 1 .8) ~ - {X~ `diE ,~ hi(X) ~ 0} ,

..

waarin ~ een indexverzameling en de functies hi(X) concaaf en continu differ-

entieerbaar.l) Zíj verder: u(X) een concave, continu differentieerbare functie

van X, o2(X) een continu differentieerbare functie van X(a2(X) is een convexe

functie van X), dan kunnen alle efficiënte portefeuilles berekend worden door

het convexe optimaliseringsprobleem

(1.9) min{Q2(X) - au(X)~X E ~}
X

op te lossen voor alle waarden van a in [0,~) en de portefeuille te bepalen

die voldoet aan

(1.10) min[Q2(X)IU(X) - max{u(Y)IY E ~}] .
X Y

In de volgende paragraaf wordt deze eigenschap als stelling geformuleerd en
bewezen.

1) Onder continu differentieerbaar wordt in dit rapport verstaan dat alle par-
tiële afgeleiden in ieder punt bestaan en continu zijn. De iets zwakkere eis
dat de functie in ieder punt een (Fréchet-)differentiaal bezit is overigens
voldoende (vergelijk [1], de paragrafen 6.5 en 6.9).
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Voor het speciale geval waarin u(X) lineair is in X, Q2(X) kwadratisch in X en

de functies hi(X) lineair in X wordt een bepaald algoritme in paragraaf 3 na-

der toegelicht.
2

De verzameling punten (u,a ) welke behoren bij efficiënte portefeuilles wordt

de kritieke lijn van het probleem genoemd. In paragraaf 4 worden enkele eigen-

schappen van deze lijn afgeleid.
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2. Berekenen van de kritieke lijn met behulp van parametrische convexe optima-
lisering

Wij bewijzen de volgende stelling

Stelling 2.1

Zij de verwachting van de opbrengst van een portefeuille X een concave, conti-

nu differentieerbare functie u(X), de variantie een continu differentieerbare

functie o2(X) en moet X gekozen worden uit de verzameling
~-{X~Hi ~~ hi(X) ~ 0}, waarin ~ een indexverzameling, hi(X) concaaf en con-

tinu differentieerbaar, en c~ een compacte verzameling met een niet leeg inwen-

dig, dan is X- X dan en slechts dan een efficiënte portefeuille, indien

a) er een a~ 0 bestaat zodanig dat

(2.1) min{o2(X) - au(X) ~ X E ~} - o2(X) - au(X) ,
X

of, b)

(2.2) max(u(X)~o2(X) - min{Q2(Y)IY E ~}j - u(X) ,
X Y

of, c)

(2.3) min[Q2(X) I u(X) - max{u(Y) I Y E i} ]- cs2(X) .
X Y

Bewi is

Wij bewijzen eerst dat a) voldoende is opdat X een efficiënte portefeuille is.

Stel X is niet efficiënt, dan geldt

~
(2.4) ~ X~`~{o2(X~) ~ Q2(X) ~ u(X~) ~ u(X)} v

X ~X -

v{o2(X~) ~ o2(X) ~~ u(X~) ~ u(X)} .

Hieruit volgt:
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(2.5) ~ ~~E~ o2(X~) - au(X~) ~ o2(X) - ~u(X) ~
X ~X

hetgeen in tegenspraak is met a), waaruit volgt dat X een efficiënte porte-
feuille is.
Voldoet X- X aan (2.2), dan geldt

(2.6) o2(X) - min{a2(X)~X E á} - ominX

en

(2.7) u(X) - max{u(X)~o2(X) - omin n X E~} ,
X

zodat X- X een efficiënte portefeuille is en wel de efficiënte portefeuille

met minimale variantie.

Voldoet X- X aan (2.3), dan geldt

(2.8) u(X) - max{u(X)~XE~} - umax
X

en

(2.9) cs2(X) - min{a2(X) ~uCX) - umax i` X E~} .
X

zodat X- X een efficiënte portefeuille is en wel de efficiënte portefeuille

met maximale verwachting.

Voor het bewijs van de noodzakelijkheid onderscheiden wij twee gevallen, te
weten:
1) er is voldaan aan de voorwaarde van Slater,
2) aan deze voorwaarde is niet voldaan.

Geval 1). Wanneer aan de voorwaarde van Slater is voldaan, kan de stelling van
Kuhn en Tucker toegepast worden in de volgende vorm.
Zij gegeven het convexe optimaliseringsprobleem:
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maximaliseer

(2.10) y - f(X)

onder de voorwaarden

(2.11) hi(X) ~ 0 (i E ~) ,

waarin f en hi concave, continu differentieerbare functies zijn, dan is X- X

dan en slechts dan een oplossing van dit probleem, wanneer er getal-

len ti (i E~) bestaan, z.d.d.

(2.12) of(X) -F- E ti0hi(X) - 0
iE ~

(2.13) hi(X) ~ 0

(2.14) ti ~ 0

(2.15) E tihi(X) - 0 .
iE ~

Wanneer X efficiënt is, moet X voldoen aan (1.6) en (1.7) met ó gedefinieerd

door (1.8). Herschrijven wij deze problemen in de vorm (2.10), (2.11), dan

moet X een oplossing zijn van

(2.16) max{-o2(X) u(X) - u(X) ~ 0 ~ biE ~ hi(X) ~ 0}
X -

en van

(2.17) max{u(X) jQ2(X) - o2(X) ~ 0,~
biE~

hi(X) ~ 0} .
X - -

Toepassing van de voorwaarden (2.12) t~m (2.15) leidt tot respectievelijk:

er bestaan getallen ~1 en til (i E~) z.d.d.

(2.18) -pa2(X) f a10u(X) f E til0hi(X) - 0
iE ~

(2.19) u(X) - u(X) ~ 0
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(2.20) hi(X) ~ 0 (i ` ~ )

(2.21) al ~ 0, til ~ 0 (i E~)

(2.22) ~1(u(X)-u(X)) f E tilhi(X) - 0 ,
i E~

en, er bestaan getallen a2 en ti2 (i ~) z.d.d.

(2.23) ou(X) - a2oa2(X) ~- E ti2ohi(X) - 0
iE~

(2.24) o2(X) - Q2(R) ~ 0

(2.25) hi(X) ~ 0 (i ~'J)

(2.26) ~2 ~ 0 , ti2 ~ 0 (i E ~)

(2.27) ~2(o2(X)-a2(X)) t E ti2hi(X) - 0 .
i E~

Uit (2.18) en (2.23) volgt

(2.28) -(lfa2)o62CX) ~- (1-Fal)ou(X) f E (til~-ti2)ohi(X) - 0 .
iE~

Definíëren wij

1-1-a 1 - 1(2.29) a :- , ti :- (til}ti2) (1 E ~) ~
1f~2 lfa2

dan blijkt

(2.30) -ocs2(X) f a0u(X) t E ti0hi(X) - 0 .
i E~

Er bestaan derhalve getallen à en ti (i E ~) z.d.d. voldaan i s aan (2.30),

(2-25),
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(2.31) a ~ 0 , ti ~ 0 (i E ~ ) ,

en

(2.32) E tihi(X) - 0 .
ic~

Maar dit zijn de Kuhn-Tuckervoorwaarden behorende bij het probleem

(2.33) max{-a2(X) f aU(X)~biE~ hi(X) ~ 0} ;
X -

er is dus een ~~ 0, z.d.d. X het probleem (2.1) oplost.

Geval 2). Er is niet aan de voorwaarde van Slater voldaan. Aangezien onder-

steld is dat de verzameling ~ een niet leeg inwendig bezit, kan de onder 1)

toegepaste redenering alleen dan falen, wanneer hetzij de verzameling

u(X) - u(X) ~ 0 in (2.16), hetzij de verzameling a2(X) - a2(X) ~ 0 in (2.17)

geen inwendige punten bevat. Het eerste is het geval, wanneer u(X) gelijk is

aan het maxi~m umax 2n u(X) op ~, het tweede, wanneer o2(X) gelijk is aan
het minimum omin van o(X) op rá .
In het eerste geval voldoet de efficiënte portefeuille met maximale verwach-
ting aan (2.3), omdat aan (2.8) en (2.9) is voldaan. In het tweede geval vol-

doet de efficiënte portefeuille met minimale variantie aan (2.2), omdat aan
(2.6) en (2.7) is voldaan. Is de oplossing van (2.6) ondubbelzinnig, dan komt

de bepaling van de corresponderende efficiënte portefeuille neer op het oplos-

sen van (2.1) voor a- 0.
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3. Berekening van efficiënte portefeuilles en kritieke lijn in een speciaal
geval

In deze en de volgende paragraaf beperken wij ons tot het speciale probleem,
waarin de opbrengst van een gulden belegd i n fonds j per jaar r, bedraagt-~
met ~ rj - uj en covariantiematrix ~ tussen de opbrengsten rj. Zij

(3.1) M' - (ul~...~un) ,

dan geldt derhalve

(3.2) u(x) - M'x

(3.3) o2(X) - X'PX .

Het toegelaten gebied wordt bepaald door de lineaire voorwaarden

(3.4) ~X ~ B ,

waaronder ( 1.2), en

(3.5) X ~ 0 .

Er is voldaan aan de voorwaarden gesteld in paragraaf Z, zodat alle efficiënte
portefeuilles gevonden kunnen worden door stellíng 2.1 toe te passen. Dit
houdt in dat wij het parametrische, kwadratische optimaliseringsprobleem

(3.6) min{X'e X - ~M'X}
X

onder de voorwaarden (3.4) en (3.5) moeten oplossen voor alle ~ [0,~) en de
oplossing van

(3.7) min[ o2(X) u(X) - max{ u(Y) ~ Y E~}]
X Y

moeten berekenen. Verder volgt uit deze stelling dat alle op deze wijze gevon-
den portefeuilles efficiënt zijn, mits de portefeuille met minimale variantie
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(corresponderend met ~- 0) ondubbelzinnig bepaald is. Is dit laatste niet het

geval, dan is alleen die met ~- 0 corresponderende portefeuille efficiënt,

welke de grootste verwachting heeft.

De in gebruik zijnde oplossingsprocedures, bv. de simplexmethode voor kwadra-

tische optimalisering, starten met de berekening van een portefeuille met mi-

nimale variantie, dus met: minimaliseer (3.6) onder de voorwaarden (3.4) en

(3.5) voor a- 0. Noem deze oplossing X0. Vervolgens wordt het parametrische
probleem opgelost voor toenemende waarden van ~. Uit het algoritme blijkt dan

dat er vanaf een bepaalde eindige waarde van a, stel ~max, geen nieuwe effi-
ciënte portefeuilles meer gevonden worden, zodat het geen zin heeft het pro-

bleem voor waarden ~~~max te onderzoeken. De verwachting van de met ~max
corresponderende efficiënte portefeuille i s umax' Het is daarom ook niet nood-
zakelijk het probleem (3.7) afzonderlijk op te lossen.

Bij bepaalde waarden van a treden wijzigingen in de basis op; noem deze waar-
den van a:~`1,~2,...,~k en de corresponderende optimale oplossingen X1,X2,

j p g (u,o )-combinaties behoeven niet...,Xk. De bi deze o lossin en behorende 2
alle verschillend te zijn. Wij vormen nu een (deel)rij X. ,...,X. uit rij

2 ~1 ~h
XO,X1,...,Xk zodanig dat de bijbehorende (u,Q )-combinaties alle verschillend
zijn, alle verschillende (u,62)-combinaties vertegenwoordigd zijn en bovendien
de corresponderende u-waarden toenemen (en dus de corresponderende Q2-waarden
eveneens toenemen). Een dergelijke deelrij noemen wij een verzameling hoekpor-
tefeuilles. Voor de bijbehorende a-waarden geldt: 0- a. ~ a. ~... ~ a. -
a . Verder is ~1 ~2 ~h
max

(3.8)

en

(3.9)

M' X . ~ M' X .
~ i ~ i-~-1

X'. Q X . ~ X'. Q X. .
~i ~i ~ifl ~ifl

Uitgaande van de portefeuilles Xjl~..~~Xjh is eenvoudig in te zien dat ook
alle portefeuilles

h-1
(3.10) {X~X - a X. -~ (1-a )X, n a c [0,1)}

i-1 i ~i i ~ifl i
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efficiënt zijn. De verzameling (u,o2)-punten, corresponderende met de door

(3.10) voorgestelde portefeuilles, vormt de in paragraaf 1 genoemde kritieke

lijn van het probleem. Van de op deze wijze vastgelegde lijn worden in para-

graaf 4 een aantal eigenschappen bewezen.

Aangezien er geen één-éénduidíge relatie behoeft te bestaan tussen punten in

het (u,a2)-vlak en punten in het toegelaten gebied a~ , bevat de verzameling

(3.10) niet noodzakelijkerwíjs alle efficiënte portefeuilles. Corresponderend

met een punt van de kritieke lijn meer dan één portefeuille, dan bezitten,

wanneer men de genoemde simplexmethode voor kwadratische optimalisering toe-

past, één of ineer duale basisvariabelen de waarde 0; het omgekeerde behoeft

niet het geval te zijn!
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4. Eigenschappen van de kritieke lijn

In deze paragraaf beschouwen wij de in paragraaf 3 gedefinieerde kritieke
lijn. Zij het punt op deze lijn met de kleinste verwachting en kleinste vari-
antie (u ,02 ) en het punt met de grootste verwachting en de grootste vari-min min
antie (U ,62 ). De lijn bezit de volgende eigenschappen.max max

a. De afbeelding van de convexe combinaties van twee opeenvolgende hoekporte-
feuilles in het (u,a2)-vlak is een segment van een strikt convexe parabool.

b. De richtingscoëfficiënt van de raaklijn in een punt van de kritieke lijn is
op de onder a. genoemde segmenten gelijk aan de waarde a welke correspon-
deert met het desbetreffende punt, vergelijk figuur 4.1.

62 ?

a62 - á
~au ~ (U,62)

u

e kritieke li'n in het 2~ (u,6 )-vlak.

(9'

(u,Q2)

Figuur 4.1. Een segment van d

c. Voor ~C. positief definiet is de kritieke lijn op het inwendige van het in-

terval umin' umax een

2
genschap

(áU) - -2 -(u~Q )

Bewijs van eigenschap a

differentieerbare, strikt convexe functie met de ei-

Wij beschouwen het deel van de kritieke lijn voortgebracht door de efficiënte
portefeuilles die een convexe combinatie vormen van twee opeenvolgende hoek-
portefeuilles; ter vereenvoudíging van de notatie zullen wij deze nu niet aan-
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geven met X, en X. , doch met Xi en Xitl'
~ i 3 i-~ 1

Ieder van deze portefeuilles kan geschreven worden in de vorm

X - aXi f (1-a)Xi~-1

of,

(4.1) X - a(Xi-Xi}1) } Xifl

Hieruit volgt met (3.2) en (3.3)

(4.2) U(X) - aM' (Xi-Xi-f-1) ~i- M'Xi~-1

en

a E [0,1] ,

a E [0,1] .

2 .- 2 . ..o . . - n.,
(4.3j o (Xj - a (Xi-Xifl) ~(Xi-xifl) t- 2a(xi-xifl~ ~xi~-1 t ~i-~lC~ifl '

Uit (4.2) volgt wegens (3.8)

u(x)-M'x
(4.4) a - M'(X -X 1~) ~

i if 1

zodat

2 - (Xi-Xifl).~(Xi-Xi-~1) 2
(4.5) a (X) - 2 u(X)

{M' (Xi-Xi~-1) }

M~Xifl(Xi-Xi-~-1)fe(Xi-Xifl) (Xi-Xi-F1)~Xifl
-2{

{M'(Xi-Xifl)}2 -
M'(Xi-Xifl) }u(X)

M~Xifl M~Xi M~Xi-I-1 MrXi~ tf {M,
(Xi-Xifl) Xl - M' (Xi-Xifl) Xi-~-1} ,~lM' (Xi-Xi-F1) Xi - M' (Xi-Xifl) Xi~-1 ~

De coëfficiënt van u(g)2 is positief. Immers, uit (3.8) volgt

(4.6) {M'(X -X )}2 ~ 0i if1
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en met behulp van (3.9) blijkt

(4.7) (Xi Xifl)t~(Xi-Xifl)
- a2(Xi-Xifl) - o2(r(Xi-Xifl)) -

- o2(r(Xi)-r(Xi-I-1)) ? (a(r(Xi)-Q(r(Xi-~1)))2 ~ 0 .

Hieruit volgt het gestelde en dus ook dat 62(X) op het desbetreffende lijnstuk

een strikt convexe kwadratische functie is van u(X).

Bewijs van eigenschap b

Voor het bewijs van eigenschap b schrijven wij de bijvoorwaarden (2.11) in de
vorm

(4.8) hi(X) - bi - gi(X) ~ 0 .

De scalairen bi worden samengevat tot de vector B. Bij variatie van B wordt de
optimale oplossing X van het probleem (2.10), (2.11) een functie X(B) van B.
Onder bepaalde voorwaarden, vergelijk bijvoorbeeld ([4], blz. 66-67), kan be-

wezen worden dat geldt

(4.9) af X B)) - -
abi - ti '

waarin ti de bij de i-de voorwaarde behorende Lagrange-vermenigvuldiger is.

Passen wij deze eigenschap toe op probleem (2.16) en geven wij de Lagrange-
vermenigvuldiger behorende bij de voorwaarde u(X) - u(X) ~ 0 weer aan met ~1,
dan volgt uit (4.9)

(4.10) a(-62(X(B))) - ao2 - á .
a(-u(X)) au 1

Aan de vereiste voorwaarden is voldaan omdat de functies u(X), o2(X) en h(X)
alle continu differentieerbaar zijn, aan Slater is voldaan en 62(g) op de be-

i

schouwde intervallen een kwadratische functie is van u(X),
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De waarde 11 is door (4.10) ondubbelzinnig bepaald en is dus ook de enige

waarde van al die aan de Kuhn-Tucker-voorwaarden van het probleem (2.16) vol-

doet. Deze voorwaarden zijn echter identiek aan die van het bij de beschouw-

de X-vector behorende probleem (2.33) met dien verstande dat ~ daar een gege-
ven constante is. Daar al ondubbelzinnig door de voorwaarden bepaald wordt is
deze waarde gelijk aan de corresponderende waarde a.

Opmerking 4.1

Uit de Kuhn-Tucker-voorwaarden van probleem (2.16) en uit (2.29) volgt

(4.11) ~1 1- ~

dus

lfa

(4.12) ~1 - 1
~ .2

Deze conclusie kan ook afgeleid worden door (4.9) toe te passen op probleem
(2.17), immers hieruit volgt dan

(4.13) au X B)) - au - a .
aa2(X) 8a2 2

Bewijs van eigenschap c

Voor punten die niet corresponderen met hoekportefeuilles, volgt deze eigen-
schap direct uit de eigenschappen a en b. De eigenschap behoeft dus alleen nog
bewezen te worden voor punten die behoren bij hoekportefeuilles.
Daartoe gaan wij uit van de eigenschap dat er bij iedere efficiënte porte-
feuille X- X met umin ~ u(X) ~ umax' getallen a en ti bestaan zodanig dat aan
(2.25) en (2.30) t~m (2.32) is voldaan. Specialiseren wij tot het probleem

(3.29 t~m (3.5), dan gaan (2.30) en (2.25) over in

(4.14) -2QX - ~'U f V - -~M ,

respectievelijk
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(4.15) ,i~X ~ B

en

(4.16) X ~ 0 .

Hierin bestaat U uit de waarden van de Lagrange-vermenigvuldigers behorende
bij (4.15) en V uit die behorende bij de voorwaarden (4.16). Aangevuld met de
niet-negatieve waarden yi van de verschilvariabelen yi gaat (4.15) over in

( 4.17 ) ,iQ. X f Y- B .

Wij leiden nu eerst een uitdrukking af die voor iedere efficiënte portefeuille
geldt. Daartoe vatten wij de waarden van de basisvariabelen in X samen in Xb
en noemen wij de hiermee corresponderende delen van M, ~ en r~ respectievelijk
Mb ,~b en ~b . Verderop, zie (4.28), wordt bewezen dat Xb te schrijven is in

1 1 1
de vorm

(4.18) Xb - A f aD

met

(4.19) D - 2 ~~bl - ~bl~b ~b ~bl,l~b )-l~b ~b1J Mb .
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Met behulp van (4.18) blijkt dan

(4.20) u(X) - Mb A f 1Mb D
1 1

en

(4.21) a2(X) - A'Qb A t 2J~A'~b D f a2D'(l~b D.
1 1 1

Voor iedere efficiënte portefeuille geldt nu

(4.22) Mb D ~ 0 .
1
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Het verband tussen de waarden u(X) en ~ is dus ondubbelzinnig. Voor efficiënte
portefeuilles die convexe combinaties zijn van twee hoekportefeuilles is de
basis steeds dezelfde. Het verschil in u(X) en Q2(X) wordt dan dus alleen door
a veroorzaakt. De juistheid van eigenschap c is voor deze portefeuilles reeds
aangetoond.
Kies nu een waarde uh die behoort bij een hoekportefeuille en laat de corres-
ponderende waarde van a zijn ah. Nemen wij de limieten u? uh en u~ uh, dan
bestaan volgens de eigenschappen a en b ook de bijbehorende limieten van ~.
Verder naderen deze beide tot de waarde ah, met andere woorden de linkerafge-
leide van de kritieke lijn is voor u? uh gelijk aan de rechterafgeleide van
de kritieke lijn U J~ uh. Dus is de functie differentíeerbaar ín u- uh en de
afgeleide is áh, waarmee eigenschap c ook voor efficiënte punten behorende bij
hoekportefeuilles bewezen is.

Bewiis van de formules (4.1R~ Pn (4,141

Wij gaan uit van het stelsel (4.14), (4.17) en schrijven de vectoren van vari-
abelen met bijbehorende coëfficiënten als volgt op:

(4.23)

X' Y' U' V'

-2 ~

,Q~

~

~

-~'

~

~

Ó

-~M

B

Zij

(4.24) Zb - (Xb,Yb,Ub,Vb)

de toegelaten basisoplossing die behoort bij de efficiënte portefeuille, dan
kunnen wij (4.23) als volgt partitioneren:
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(4.25)

Xb X'nb Y'b Y'nb U'b U'nb V'b V'nb

- bi2Q nbl-2i~ ~ ~ b-~i' -,(~ Li~ ~ -~Mb 1l 2

-2~b -2~nb2 ~ ~ -anb -o~nb ~ ~ -~~2 l 2 2

~b ~nb ~ ~ ~ ~ ~ ~ Bbl l
1

~ ~nb ~ ~ ~ ~ ~ ~ Bb
2 2

2

-2 ~b is gesplitst in de vierkante matrices -2~b en -2 ~b, die achtereenvol-
1 2

gens overeenkomen met de basis- en de niet-basisvariabelen xj en in -2~b en

-2Q b , waarvoor
1

waarden, ~ b

de eenheidsmatrix in het 4de vak van de Yb-kolom en dus ook de eenheidsmatrix

in het 3de vlak van de Ynb-kolom. In de eerste twee vakken van de kolom-

men Ub en Unb staat -~ . De splitsing is als volgt in te zien: bi j een niet-

restrictíeve voorwaarde is yi basisvariabele en ui dus niet, enzovoorts. De

andere kolommen spreken voor zich.

De matrix van basisvectoren is

(4.26) (J3 -

2

1
~ ~~ -~nbl

In verband met de uit te voeren berekeningen is het handig rijen en kolommen

2
geldt~ b -~nb '~b en ~b betreffen de restrictieve voor-

2 1 1 1
en ~b de niet-restrictieve voorwaarden. Uit het laatste volgt

2

te verwisselen tot
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(4.27) Q v -

De waarden van de basisvariabelen zijn dan

I

(4.28) Zbv - ~ V1

0

Bb
1

0

1 Bb„ i, L ,

.

waarin Zbv -(Xb'Ub'~b'Yb)' ~ een expliciete uitdrukking voor Xb te vinden

berekenen wij a vl met behulp van partitionering.

(4.29) 1~v1 -

Daar(áv een inverse heeft moet ook

1

bestaan.

Wegens i~ positief definiet bestaat Q bl ~ dus ook (~b Q b1Ab )-1 ~(vergeli jk bi j-
1 1 1 1

voorbeeld [3), blz. 107-109), zodat geldt

-2Q -~ -1

bl 1

U~ b1 ~
------------------------------------------i------------i ~~,, - ~ -1 ,q~-2~b2 nbl -2 bl ~bl i V

,cy ~
~ b2 ~ ~ bl V ~ ~ 'J

i

-2~b -~b -1
1 1

`~b ~
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(4.30)

-2(Pb -,i~~
-1 - ~ ~bl .~ 2 e b1A,b (.p,

~bl p, )-1 `~b Qbl i
1 ~~bl 1 1 1"'bl l~bl 1 1~

---------------------------------------~-- ~
~b ~ -(~ ~bl~b )-1 ~b ebl

~1 1 1 1 1 ,1
~

ebin, ~b ~bl~b )-1

1J~1 1 1 1
--------------------

-2(,1Qb ~ b1.A b )-1
1 1 1

Substitutie in (4.28) leidt tot

(4.31) Xb - ~bl,~b C,~b ~ bl,~b )-1Bb }
1 1 1 1 1 1

f~[2ebl - Z~bl,~b (c~b eblr~ )-lpb
Qb1~Mb

1 1 1 1 1 1 d~ 1 1 1

welke uitdrukking dezelfde vorm bezit als (4.18) en waaruit volgt

( 4.32) D - 2 [~bl - ~bláb (t~ !P b1.Qb )-l~b ~bl ~Mb
1 1 1 1 1 1 1 1 1

hetgeen te bewijzen was.

Bewijs van formule (4.22)

Om deze formule te bewijzen maken wij er gebruik van dat een met de waarde

van u corresponderende efficiënte portefeuille ook het probleem (2.16) moet

oplossen. Dit gaat hier over in:

maximaliseer:

(4.33) -X'~X

onder de voorwaarden

(4.34) ~X ~ B
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(4.35) M'X ~ u

(4.36) X ~ 0 .

De Kuhn-Tuckervoorwaarden gaan met behulp van de Lagrange-vermenigvuldi-
gers U, al en V en na toevoeging van de verschilvariabelen Y en yn}1 over in

(4.37) -2~X

(4.38) ,~ X f Y

(4.39) M'X

B

-u

(4.40) X'V f Y'U f y~l.al - 0.

Voor het stelsel (4.37) t~m (4.39) geldt dat (4.24), aangevuld met ~1 een ba-
sisoplossing is. Na rangschikking, zoals gedaan in (4.27), gaat de matrix van
basisvectoren over in

met

-Ji~'UfM~1fV- 0

(4.42) L' - (Mb 0' 0' 0')
1

en

(4.43) K' - ( Mb 0' Mb 0') .
1 2

~ ~ -1 1Aangezien Qv een matrix van basisvectoren is bestaat (~), evenals(~v en
dus ook (L~(á 1K)-1 (zie wederom [3], blz. 107-109). De inverse van Q~ ís

v v
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(4.44)
(L~~V1K)-1L,~ 1 -(L,~V1K)-1 .

Substitutie van (4.42), (4.30) en (4.43) in -(L'g 1K)-1 leidt tot

(4.45) - 2 [Mb {~bl - Qb1,,Qb (~b Qblr~b )-l~b Qbl}Mb ]-1 .

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dit is juist de reciproke van het linkerlid van (4.22), waarmee het gestelde

bewezen is.

Opmerking 4.2

De uitspraak van Fama en Miller ((2], blz. 243) dat de lijn van efficiënte

portefeuilles niet overal differentieerbaar behoeft te zijn, is volgens eigen-

schap c onjuist voor problemen met een positief definiete covariantiema-

trix ~ .

(13 1-03 1K(L'6ó
1K)-1L,g 1 ~1K(L,~ 1K)-1

v v v v v v
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